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Streszczenie
Cel i zakres badania
Głównym celem analizy było określenie możliwości oraz kierunków wsparcia cudzoziemców
w województwie śląskim w ramach RPO WSL na lata 2014-2020. Cel osiągnięty został dzięki
analizie sytuacji społeczno-ekonomicznej cudzoziemców w województwie śląskim oraz
ocenie adekwatności zaprogramowanego wsparcia w ramach RPO WSL na lata 2014-2020 i
ocenie adekwatności planowanego wsparcia dedykowanego cudzoziemcom w Umowie
Partnerstwa. W ramach badania wykorzystano szereg metod badawczych: analizę danych
zastanych,

telefoniczne

wywiady

wspomagane

komputerowo,

wywiad

bezpośredni

kwestionariuszowy, indywidualny wywiad pogłębiony, wywiad grupowy oraz benchmarking.
Badania prowadzone były z przedsiębiorcami zatrudniającymi cudzoziemców, ekspertami
zajmującymi się tematyką cudzoziemców, przedstawicielami instytucji zajmujących się
obsługą cudzoziemców, przedstawicielami śląskich uczelni oraz studentami-cudzoziemcami,
co pozwoliło na uzyskanie całościowego obrazu tematu sytuacji społeczno-ekonomicznej
cudzoziemców w województwie śląskim.
Charakterystyka społeczno-ekonomiczna cudzoziemców w województwie śląskim
Liczba cudzoziemców przebywających na terenie województwa śląskiego jest bardzo trudna
do określenia – szacunki opierają się głównie na liczbie wydanych zezwoleń na pobyt (stały i
czasowy) i nie przedstawiają całości zagadnienia. Szacuje się, że na terenie województwa
znajduje się ok. 19 000 obcokrajowców, nie uwzględniając ruchu bezwizowego oraz osób
posiadających wizy. Według dostępnych statystyk, coraz więcej imigrantów przybywa na
terenie województwa śląskiego na pobyt czasowy, spada zaś liczba nowych osiedleń. Od
roku 2014 gwałtownie wzrasta liczba obywateli Ukrainy, którzy, podobnie jak pozostali
cudzoziemcy, przyjeżdżają do Polski głównie w celach zarobkowych. Większość imigrantów
stanowią mężczyźni, jednak z uwagi na zwiększającą się liczbę zagranicznych studentów
oraz migracje całych rodzin, wzrasta także liczba migrujących kobiet. Cudzoziemcy
najchętniej osiedlają się w dużych miastach - Częstochowie, Katowicach, Gliwicach – oraz
powiatach znajdujących się blisko granicy (bielskim, cieszyńskim, raciborskim), gdzie
znajduje się największa liczba miejsc pracy.
Atrakcyjność województwa śląskiego (i całej Polski) związana jest z zapotrzebowaniem na
pracowników, stosunkowo wysokimi zarobkami (w porównaniu do zarobków oferowanych w
krajach, z których pochodzą migranci) oraz uproszczoną procedurą zatrudnienia, która
obejmuje obywateli Armenii, Białorusi, Gruzji, Mołdawii, Rosji oraz Ukrainy.
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Prognozy wskazują, że liczba migrantów zameldowanych na pobyt stały nadal będzie maleć,
wzrastać będzie jednak liczba osób przebywających na terenie województwa czasowo.
Sytuacja ta wymuszona będzie zmniejszającą się liczbą ludności województwa oraz brakiem
osób chętnych podjąć zatrudnienie.
Aktywność zawodowa cudzoziemców w województwie śląskim
Oszacowanie skali zatrudnienia cudzoziemców, podobnie jak oszacowanie ich liczby ogółem
na terenie kraju i województwa śląskiego, jest bardzo trudne. Szacunki opierają się na liczbie
zezwoleń na pobyt stały i zarejrestrowanych oświadczeń o zamiarze powierzenia pracy
cudzoziemcowi, nie obejmują jednak osób pracujących w szarej strefie czy pracujacych
obywateli UE/EOG lub Szwajcarii. W roku 2016 zezwolenie na pracę na terenie
województwa śląskiego otrzymało 7 175

cudzoziemców. Zdecydowaną większość osób

pracujących stanowią obywatele Ukrainy oraz innych krajów Europy Wschodniej i
Południowo-Wschodniej. Pracujący cudzoziemcy to głównie mężczyźni w wieku 25-44 lata,
co związane jest z charakterem pracy, jaką wykonują – są to w większości zawody
wymagające niskich kwalifikacji. Największa liczba cudzoziemców pracuje w zawodach
związanych z zakwaterowaniem i gastronomią, handlem hurtowym i detalicznym,
budwnictwem oraz transportem i gospodarką magazynową. Coraz częściej cudzoziemcy
zatrudniani są także jako pracownicy wysokowykwalifikowani, m.in. w sektorze IT i sektorze
medycznym.
Bezrobotni

stanowią

znikomy

odsetek

cudzoziemców

przebywających

na

terenie

województwa śląskiego. Wynika to przede wszystkim z faktu, iż cudzoziemcy przyjeżdżają
do Polski w celu podjęcia pracy, mając uzgodniony kontrakt z pracodawcą. Dodatkowo na
małą liczbę bezrobotnych ogromny wpływ mają uwarunkowania prawne – obywateli państw
trzecich (którzy stanowią zdecydowaną większość cudzoziemców przebywających na terenie
województwa śląskiego) obowiązują bardzo rygorystyczne regulacje, które określają, jak
długo taka osoba może pozostawać bezrobotna, bez utraty prawa pobytu.
Głównym powodem zatrudniania cudzoziemców jest brak chętnych do podjęcia pracy
pracowników polskich. Polacy nie chcą pracować na niezadowalających ich warunkach - ich
główna uwaga dotyczy niskiego wynagrodzenia oraz braku umowy o pracę. Powstała luka
zostaje przez cudzoziemców zapełniona jedynie częściowo – pracodawcy nadal zgłaszają
zapotrzebowanie na pracowników sprzedaży, produkcji oraz pracowników budowlanych. Do
docenianych przez pracodawców cech cudzoziemców należą: dyspozycyjność, motywacja
do pracy, chęć pracy po godzinach oraz pracowitość. Wykształcenie i kwalifikacje raczej nie
mają znaczenia, wymagane są jedynie w przypadku zawodów średniego i wysokiego
szczebla.
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Analiza trendów zachodzących na śląskim rynku pracy w zakresie zapotrzebowania na
pracowników-cudzoziemców
Statystyki wskazują, że zapotrzebowanie na pracowników-cudzoziemców na terenie
województwa śląskiego rośnie, wzrasta też ich zatrudnienie w śląskich przedsiębiorstwach.
Wzrastające zapotrzebowanie związane jest ze zmniejszającą się liczbą ludności oraz
brakiem chęci podejmowania przez Polaków prostych i mało płatnych stanowisk pracy.
Śląscy pracodawcy deklarują chęć zwiększenia zatrudnienia cudzoziemców w latach 20172022.

Zapotrzebowanie

przetwórstwie

na

przemysłowym

imigrantów
oraz

rośnie

w

branży

gospodarstwach

budowlanej,

domowych

usługowej,

zatrudniających

pracowników, głównie do sprzątania, opieki nad dziećmi oraz osobami starszymi.
Zdaniem pracodawców, odmienny model kulturowy nie wpływa na ich decyzję o zatrudnieniu
cudzoziemca, jednocześnie jednak mając wybór, wolą zatrudnić Polaka. Warto także dodać,
że większość pracodawców decyduje się na zatrudnianie obywateli krajów Europy
Wschodniej, których język i kultura podobne są do modelu polskiego. Eksperci zajmujący się
tematyką migracji wskazali natomiast, że nie tyle model kulturowy, co całość procedur
związana z zatrudnianiem cudzoziemców (zależna od państwa pochodzenia imigranta) może
zniechęcać do ich zatrudniania.
Coraz częściej zdarza się, że śląscy pracodawcy zapewniają cudzoziemcom dodatkowe
świadczenia. Do najczęściej zapewnianych cudzoziemcom dodatkowych świadczeń zaliczyć
można: zapewnienie komfortowego mieszkania lub hotelu robotniczego, pomoc w
znalezieniu zakwaterowania korzystnego cenowo, jednorazową zapomogę startową,
wyżywienie, odzież roboczą i posiłek regeneracyjny, bezpłatne kursy języka polskiego, kursy
podnoszące kwalifikacje, bezpłatne kursy na operatorów wózków widłowych oraz dodatek za
rozłąkę. Decyzja o udzieleniu świadczeń uzależniona jest od możliwości finansowych
przedsiębiorstwa oraz organów decyzyjnych – część śląskich przedsiębiorstw należy bowiem
do większych koncernów.
Na przestrzeni lat 2012-2016 spadek zatrudnienia cudzoziemców odnotowano jedynie w
dwóch sekcjach – transporcie i gospodarce magazynowej oraz działalności finansowej i
ubezpieczeniowej, co związane było z ogólną tendencją spadku zatrudnienia w tych
branżach. Przedsiębiorcy deklarują utrzymanie lub zwiększenie zatrudnienia cudzoziemców
w przyszłych latach. Eksperci, przedstawiciele powiatowych urzędów pracy oraz agencji
zatrudnienia także nie przewidują spadków zatrudnienia cudzoziemców.
Do najczęściej występujących barier w zatrudnianiu cudzoziemców należą: bariera językowa,
krótki okres zatrudnienia wiążący się z ograniczeniem obowiązywania prawa pobytu, długi
okres oczekiwania na zezwolenie na pracę (przez co wydłuża się cała procedura
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zatrudnienia), trudności w załatwieniu formalności w urzędach (PUP, WUP) oraz obawa
polskich pracowników o swoje stanowisko pracy („wygryzienie przez tańszą siłę roboczą”).
Studenci-cudzoziemcy w województwie śląskim
Z roku na rok wzrasta liczba cudzoziemców studiujących na śląskich uczelniach. W roku
akademickim 2016/2017 na Śląsku kształciło się 3671 cudzoziemców. Bardzo duży odsetek
studentów stanowią obywatele Ukrainy. 71,4% badanych studentów studiuje w trybie
stacjonarnym, trend ten na przestrzeni lat nie uległ zmianie. Znacząco jednak zmieniła się
proporcja studentów uczelni publicznych i niepublicznych – w ciągu trzech lat uczelnie
niepubliczne zintensyfikowały promocję poza granicami kraju, dzięki czemu liczba studentów
szkół publicznych i prywatnych prawie się zrównała. Największy odsetek studentówcudzoziemców studiuje na wyższych uczelniach ekonomicznych, Uniwersytecie Śląskim w
Katowicach oraz Śląskim Uniwersytecie Medycznym w Katowicach. Studenci z krajów
zachodnich, w tym także ze Stanów Zjednoczonych, przyjeżdżają do województwa śląskiego
studiować głównie medycynę i farmację na Śląskim Uniwersytecie Medycznym, czego
powodem jest wysoki poziom nauczania przy jednoczesnych niskich kosztach studiowania.
Badania ze studentami wykazały, że są oni zintegrowani ze środowiskiem akademickim.
Mają dobry kontakt zarówno z wykładowcami, jak i z innymi studentami. Na integrację wpływ
ma m.in. język, jakim posługują się zarówno studenci-cudzoziemcy, jak i inni studenci i kadra
akademicka. Komunikacja odbywa się głównie w języku polskim i angielskim, przy czym
język angielski wykorzystywany jest głównie jako „język pomocniczy” przy porozumiewaniu
się w języku polskim. Cudzoziemcy są także zadowoleni z poziomu nauczania na śląskich
uczelniach i w większości (75%) planują kontynuować studia w Polsce. Na pozostanie w
Polsce po zakończeniu studiów zdecyduje się jednak jedynie połowa badanych, głównie
obywatele Ukrainy i Białorusi. Obywatele państw zachodnich planują wrócić do swoich
krajów i tam podjąć zatrudnienie za wyższe wynagrodzenie.
Trendy dotyczące zmiany liczby studentów-cudzoziemców w województwie śląskim
wskazują, że zainteresowanie studiami wciąż rośnie. Zwiększa się nie tylko liczba studentów
stacjonarnych, ale także studentów „zaocznych”, obserwowany jest także duży wzrost liczby
cudzoziemców studiujących na uczelniach prywatnych. Śląskie uczelnie coraz częściej
wybierane są nie tylko przez obywateli Ukrainy, ale także przez osoby pochodzące z krajów
zachodnich. Oprócz zintensyfikowania działań promocyjnych, na wzrost liczby studentówcudzoziemców w ostatnich latach wpływ miało rozporządzenie dotyczące nostryfikacji, tj.
uznania świadectw i stopni naukowych uzyskanych w innych krajach.
Cudzoziemcy chcący podjąć studia w Polsce, mogą korzystać z bogatej oferty stypendialnej:
stypendium strony polskiej, stypendium strony wysyłającej, oraz stypendium przyznawanego
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przez uczelnię. Cudzoziemcy, którzy podejmują kształcenie na zasadach obowiązujących
obywateli polskich, mogą starać się także o szereg stypendiów w trakcie kształcenia:
stypendium socjalne i zapomogi, stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych,
stypendium rektora dla najlepszych uczniów, stypendium ministra za osiągnięcia w nauce
oraz stypendium ministra za wybitne osiągnięcia i stypendium ministra za wybitne
osiągnięcia sportowe. Coraz więcej śląskich uczelni prowadzi także współpracę ze
środowiskiem biznesowym, dostosowując przedmioty, specjalizacje i kierunki do profili
danych

firm

czy

pośrednicząc

w

podejmowaniu

staży

i

praktyk.

Ogromnym

zainteresowaniem cieszy się także program ERASMUS, mający na celu współpracę uczelni
wyższych, poszerzanie wiedzy oraz odbywanie staży i praktyk.
W celu zachęcenia do studiowania na terenie województwa śląskiego, uczelnie prowadzą
działania rekrutacyjno-promocyjne, uczestniczą w zagranicznych targach edukacyjnych,
zachęcają aktualnych studentów na zasadach prowizyjnych do rekrutacji swoich znajomych,
wprowadzają do swojej oferty kierunki prowadzone w języku angielskim i rosyjskim,
prowadzą kursy przygotowawcze do podjęcia studiów w języku polskim, podejmują
współpracę ze sferą biznesową czy oferują stypendia. Przedstawiciele śląskich uczelni
wskazują jednak na ubogą ofertę przydatnych informacji o mieście czy regionie, które
pomogłyby cudzoziemcom szybciej zintegrować się z lokalnym środowiskiem.
Oferta śląskich samorządów lokalnych w zakresie zapewnienia cudzoziemcom
kompleksowej pomocy umożliwiającej konkurencyjność na rynku, podnoszenie
kompetencji, a także integrację ze społecznością lokalną. Dobre praktyki w Polsce.
Do instytucji publicznych obsługujących cudzoziemców na terenie województwa śląskiego
należą: Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach, Państwowa Inspekcja Pracy, Okręgowy
Inspektorat Pracy w Katowicach, Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach, Powiatowe Urzędy
Pracy, Śląski Oddział Straży Granicznej, Urzędy Skarbowe oraz Urzędy Stanu Cywilnego.
Aktywnymi podmiotami w kwestii realizacji projektów na rzecz cudzoziemców są także
uczelnie wyższe (m.in. Politechnika Śląska, Uniwersytet Śląski, Uniwersytet Ekonomiczny),
prowadzące działania na rzecz aktywizacji i integracji studentów-cudzoziemców, ale także
przybliżające polskim studentom inne kultury. Oprócz tego na terenie województwa
funkcjonują dwie organizacje pozarządowe działające na rzecz cudzoziemców: Polski
Instytut Mediacji i Integracji Społecznej oraz Stowarzyszenie Emigrant.
By wyłonić dobre praktyki w zakresie działań na rzecz cudzoziemców przeprowadzono
benchmarking. Dokonano porównania pomiędzy 6 samorządami w Polsce, które wdrażają
działania w ramach polityki proimigracyjnej. Wśród opisywanych przypadków znalazły się:
Gdański Model Integracji Imigrantów, działania systemowe miasta Lublin w zakresie
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integracji imigrantów, działalność Komisji Dialogu Społecznego ds. Cudzoziemców przy
centrum Komunikacji Społecznej oraz Centrum Wielokulturowe w Warszawie, działania
informacyjno-integracyjne samorządu na rzecz imigrantów we Wrocławiu, Program „Otwarty
Kraków” oraz Poznań – spotkania zespołów ekspertów składających się z przedstawicieli
różnych instytucji, których odbiorcami działań są imigranci.
By cudzoziemcy integrowali się z lokalną społecznością, konieczne jest podejmowanie
działań, których celem będzie nie tylko aktywizacja zawodowa cudzoziemców i związane
z nią podnoszenie kwalifikacji i dostosowywanie kompetencji do rynku pracy, ale przede
wszystkim aktywizacja społeczna. By realizować te zamierzenia potrzebna jest nauka języka
polskiego, ale także wsparcie dzieci cudzoziemców, rozszerzenie pomocy społecznej,
wparcie procesu integracji studentów zagranicznych, popularyzacja informacji o regionie,
rynku pracy, służbie zdrowia czy ofercie edukacyjnej i kulturalnej, przeciwdziałanie
nadużyciom ze strony pracodawców oraz włączenie imigrantów w życie kulturalne i
społeczne regionu.
Wsparcie w ramach RPO WSL 2014-2020
W ramach badania przeanalizowano działania RPO WSL 2014-2020 związane z kwestią
zatrudnienia i bezrobocia: działanie 7.1 – Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu, 7.2 –
Poprawa zdolności do zatrudnienia osób poszukujących pracy i pozostających bez
zatrudnienia, 8.2 – Wzmacnianie potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw, przedsiębiorców
i ich pracowników, 11.3 – Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb
lokalnego rynku pracy – kształcenie zawodowe osób dorosłych, 11.4 – Podnoszenie
kwalifikacji zawodowych osób dorosłych. Zdaniem ekspertów zajmujących się obsługą
cudzoziemców, aktualne działania w ramach RPO dla cudzoziemców, przebywających w
Polsce legalnie są wystarczające, z drugiej jednak strony wskazali oni, że należy podjąć
działania w celu zwiększania poziomu kompetencji i kwalifikacji pracowników z zagranicy.
Jako wsparcie dodatkowe przeanalizowano działanie 9.1 – Aktywna integracja, 9.2 –
Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne oraz 9.3 – Rozwój ekonomii społecznej w
regionie. Realizacja powyższych działań może przyczynić się do poprawy sytuacji
cudzoziemców w województwie śląskim, przede wszystkim w zakresie dostępności do usług
społecznych i zdrowotnych, ale także integracji ze społeczeństwem. Istotną rolę w tym
zakresie mogłyby pełnić podmioty ekonomii społecznej. Eksperci podkreślili także potrzebę
aktywizacji i integracji społecznej całych rodzin cudzoziemców, wsparcie nie tylko w zakresie
podnoszenia kwalifikacji, ale także w procesie edukacji dzieci oraz włączenia całych rodzin
do lokalnej społeczności.
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Summary
The objective and the scope of the study
The predominant objective of the analysis was to determine the possibilities and directions of
support for foreigners in the Śląskie Voivodeship under the ROP of Śląskie Voivodeship
2014-2020. The objective was fulfilled due to the analysis of the socio-economic situation of
foreigners in the Śląskie Voivodeship and the assessment of adequacy of the programmed
support under the ROP of SLV for 2014-2020, as well as the assessment of the adequacy of
planned support addressed to foreigners in the Partnership Agreement. A number of
research techniques was adapted within the research: desk research analysis, computerassisted telephone interviews, direct questionnaire interviews, individual in-depth interviews,
group interviews and benchmarking. The research was conducted with entrepreneurs
employing foreigners, experts for the subject of foreigners, representatives of institutions
acquaintant with foreigners, representatives of University of Silesia, and foreign studentssuch approach made it possible to obtain a comprehensive data concerning the socioeconomic situation of foreigners in the Śląskie Voivodeship.
Socio-economic characteristics of foreigners in the Śląskie Voivodeship
The number of foreigners staying in the Śląskie Voivodeship seems difficult to determine- the
estimates are based predominantly on the number of issued residence permits (both
permanent and temporary), therefore not presenting the whole complexity of the data. It is
estimated that there are approximately 19,000 foreigners on the territory of the voivodship,
not including visa-free travel and visa applicants. According to available statistics, the
progressively enlarging number of immigrants aims at a temporary stay in the territory of the
Śląskie Voivodeship, while the number of new settlements is decreasing. The number of
Ukrainian citizens who, similarly to other foreigners, stay in Poland mainly for business
purposes, is rapidly increasing. The majority of immigrants consists of men, but due to the
growing number of foreign students and the migration of entire families, the number of
migrant women is also increasing. Foreigners most often settle in large cities - Częstochowa,
Katowice, Gliwice - and counties located near the border (Bielsko, Cieszyn, Racibórz),
characterized by the largest number of employment opportunities.
The attractiveness of the Śląskie Voivodship (and the whole country) is related to the
demand for employees, relatively high wages (compared to the wages offered in the
countries from which migrants come) and a simplified employment procedure for citizens of
Armenia, Belarus, Georgia, Moldova, Russia and Ukraine.
Forecasts indicate that the number of migrants registered for permanent residence will
continue to decrease, however, the increase will be observed in the number of people
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staying temporarily in the territory of the voivodship. This situation will be the result of the
decline in the population of the voivodship and the lack of people willing to take up
employment.
Foreigners’ activity in the labour market in the Śląskie Voivodeship
Estimating the scale of employment of foreigners, similarly to difficulties encountered in the
context of estimating their total number in the country and the Śląskie Voivodship, proves
difficult. Estimations are based on the number of registered declarations of intention to
entrust work to a foreigner, however, they do not include ones working in the grey economy,
or working citizens of the EU/EEA or Switzerland. In 2016, 7,175 foreigners received a work
permit in the Śląskie Voivodeship. The majority of working foreigners constitute of citizens of
Ukraine and other countries of Eastern and South-eastern Europe. Working foreigners are
mainly men aged 25-44, which is related to the nature of the occupied professions- these are
mostly jobs requiring low qualifications. The largest number of foreigners work in occupations
related to accommodation and gastronomy, wholesale and retail trade, construction,
transport and warehouse management. Increasingly, foreigners are also employed as highlyskilled workers in, inter alias, the IT sector and the medical sector.
The unemployed constitute an insignificant percentage of foreigners staying in the Śląskie
Voivodeship. To a considerable degree this results from the fact that foreigners come to
Poland to take up employment with an already agreed contract with the employer.
Additionally, a certain number of unemployed is greatly affected by legal conditions - thirdcountry nationals (who constitute the vast majority of foreigners residing in the Śląskie
Voivodeship) are subject to very strict regulations that determine how long such a person
may remain unemployed without losing their right of residence.
The main reason for employing foreigners is the lack of Polish employees willing to take up
employment. Poles do not want to work on unsatisfactory conditions - their main concern is a
low pay and lack of a contract of employment. The created gap is only partially filled by
foreigners - employers continue to report the demand for sales, production and construction
workers. The characteristics of foreigners sought by employers include: availability,
motivation to work, willingness to work after hours and diligence. Education and qualifications
are unlikely to be required given they are of a significance only for medium and high level
jobs.
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Analysis of trends occurring in the Silesian labour market in terms of the demand for
foreign workers
Statistics indicate that the demand for foreign workers in the Śląskie Voivodeship is growing,
as well as their employment in Silesian enterprises. The growing demand is related to the
decreasing population and the lack of willingness by Polish nationals to occupy simple and
low-paid professions. Silesian employers declare their will to increase employment of
foreigners from 2017 to 2022. Growing demand for immigrants is observed in the
construction, services, industrial processing and households that employ employees, mainly
for cleaning and care for children and the elderly.
According to employers, a different cultural model does not affect their decisions concerning
the employment of the foreigner, however, providing they have a choice, employers would
prefer to hire a Polish person. It also shall be emphasized that most employers decide to
employ citizens of Eastern European countries whose language and culture are similar to the
Polish model. Experts for the subject of migration determined, however, that It is not a
cultural model but the whole procedure related to the employment of foreigners (depending
on the country of origin of the immigrant) that may discourage their employment.
It is increasingly common for Silesian employers to provide foreigners with additional
benefits. The most frequently provided additional benefits for foreigners include: providing a
comfortable flat or a working hotel, assistance in finding affordable accommodation, one-time
starting allowance, meals, work clothes and regenerative meal, free Polish language
courses, qualifying courses, free courses for forklift operators and an allowance for
separation. The decision to grant benefits depends on the financial capabilities of the
enterprise and decision-making bodies - some of the Silesian enterprises belong to larger
corporations.
Over the years 2012-2016, the decline in employment of foreigners was recorded only in two
sections - transport and storage, and financial and insurance activities, which was related to
the general trend of employment decline in these industries. Entrepreneurs declare to
maintain or increase employment of foreigners in future years. Experts, representatives of
poviat labour offices and employment agencies also do not foresee declines in employment
of foreigners.
The most common barriers in employing foreigners include: language barrier, short period of
employment related to the limitation of the right of residence, long waiting period for a work
permit (which extends the entire employment procedure), difficulties in completing formalities
in offices (PUP, WUP) and the fear of Polish employees for their position ("getting rid of them
for cheaper workforce").
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Students-foreigners in the Silesian Voivodeship
The number of foreigners studying at Silesian universities increases year by year. In the
2016/2017 academic year, 3671 foreigners were studying in Silesia. A very large percentage
of students are citizens of Ukraine. 71.4% of the surveyed students study in a full-time mode,
this trend has not changed over the years. However, the proportion of students from public
and non-public universities has changed significantly - in three years private universities
have intensified promotion outside the country, thanks to which the number of students of
public and private schools almost equalled. The largest percentage of foreign students is
studying at universities of economics, the University of Silesia in Katowice and the Silesian
Medical University in Katowice. Students from Western countries, including the United
States, come to the Śląskie Voivodeship to study mainly medicine and pharmacy at the
Medical University of Silesia, which is due to the high level of education with low costs of
studying.
Research with students has shown that they are integrated with the academic community.
They have good contact with both lecturers and other students. Integration is influenced by
language used by both foreign students and other students and academic staff. The
communication takes place mainly in Polish and English, and English is mainly used as an
"auxiliary language" when communicating in Polish. Foreigners are also satisfied with the
level of teaching at Silesian colleges and most (75%) plan to continue their studies in Poland.
However, only half of the respondents, mainly citizens of Ukraine and Belarus, will decide to
stay in Poland after finishing their studies. Western citizens plan to return to their countries
and take up employment there for higher pay.
Trends concerning the change in the number of foreign students in the Śląskie Voivodeship
indicate that interest in studies is still growing. Not only the number of full-time students, but
also "part-time students" is increasing, and a large increase in the number of foreigners
studying at private universities is also observed. Silesian universities are more and more
often chosen not only by Ukrainian citizens, but also by people from Western countries. In
addition to intensifying promotional activities, the increase in the number of foreign students
in recent years has been influenced by the ordinance on nostrification, ie recognition of
certificates and academic degrees obtained in other countries.
Foreigners wishing to study in Poland can benefit from a rich scholarship offer: a scholarship
from the Polish side, a scholarship from the sending party, and a scholarship awarded by the
university. Foreigners who undertake education on principles binding for Polish citizens, may
also apply for a number of scholarships during education: social scholarship and allowances,
special scholarship for the disabled, Rector's scholarship for the best students, scholarship
for academic achievements and Minister's scholarship for outstanding the Minister's
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achievements and scholarship for outstanding sports achievements. More and more Silesian
universities also cooperate with the business community, adjusting subjects, specializations
and directions to company data profiles or mediating in internships and apprenticeships. The
ERASMUS program, aimed at cooperation of universities, expanding knowledge as well as
internships and apprentices, is also of great interest.
In order to encourage students to study in the Śląskie Voivodeship, the universities conduct
recruitment and promotion activities, participate in foreign educational fairs, encourage
current students on commission to recruit their friends, introduce courses in English to their
offer, conduct preparatory courses to study in Polish, undertake cooperation with the
business sphere or offer scholarships. Representatives of Silesian universities, however,
indicate a poor offer of useful information about the city or region that would help foreigners
to integrate quickly into the local environment.
The offer of Silesian local self-governments in the field of providing foreigners with
comprehensive assistance enabling competitiveness on the market, improving
competences as well as integration with the local community. Best practices in
Poland.
Public institutions serving foreigners in the Śląskie Voivodeship include: the Silesian
Provincial Office in Katowice, the National Labour Inspectorate, the Regional Labour
Inspectorate in Katowice, the Provincial Labour Office in Katowice, Poviat Labour Offices, the
Silesian Border Guard Department, Tax Offices and Civil Registry Offices. Active entities in
the field of implementation of projects for foreigners are also universities (including Silesian
University of Technology, University of Silesia, University of Economics), conducting
activities for the activation and integration of foreign students, but also bringing Polish
cultures closer to Polish students. In addition, there are two non-governmental organizations
operating for the benefit of foreigners: the Polish Institute for Mediation and Social Integration
and the Emigrant Association.
To establish best practices in the field of activities for the benefit of foreigners, benchmarking
was carried out. A comparison was made between six self-governments in Poland, which
implement measures under pro-immigration policy. Among the described cases were:
Models of Immigrant Integration in Gdańsk, system actions of the city of Lublin in the field of
integration of immigrants, activities of the Social Dialogue Commission for Foreigners at the
Centre of Social Communication and Multicultural Centre in Warsaw, information and
integration activities of the local government for immigrants in Wrocław, Program "Open
Kraków" and Poznań - meetings of expert teams consisting of representatives of various
institutions whose recipients of activities are immigrants.
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In order to integrate with the local community, it is necessary for foreigners to undertake
activities aimed not only at professional activation of foreigners and related to raising
qualifications and adapting competences to the labour market, but above all social activation.
To pursue these goals, it is necessary to learn Polish, but also to support children of
foreigners, extend social assistance, support the integration of foreign students, popularize
information about the region, labour market, health service or educational and cultural offer,
prevent abuses by employers and include migrants in the cultural and social life of the
region.
Support under the ROP of SLV 2014-2020
The study analysed the activities of the ROP of SLV 2014-2020 related to the issue of
employment

and

unemployment:

Measure

7.1

-

Active

forms

of

counteracting

unemployment, 7.2 - Improving the employability of job seekers and those without
employment, 8.2 - Strengthening the adaptive potential of enterprises, entrepreneurs and
their employees , 11.3 - Adjusting the offer of vocational education to the needs of the local
labour market - vocational training of adults, 11.4 - Raising the professional qualifications of
adults. According to experts dealing with the service of foreigners, current activities in the
ROP for foreigners staying in Poland are legally sufficient, on the other hand, they pointed
out that measures should be taken to increase the level of competence and qualifications of
employees from abroad.
As additional support, measure 9.1 - Active integration, 9.2 - Available and effective social
and health services, and 9.3 - Development of social economy in the region were analysed.
The implementation of the abovementioned activities may contribute to the improvement of
the situation of foreigners in the Śląskie Voivodship, mainly in the scope of access to social
and health services, as well as integration with the society. An important role in this area
could be played by social economy entities. Experts also emphasized the need for activation
and social integration of entire families of foreigners, support not only in raising qualifications,
but also in the process of educating children and including all families in the local community.
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1. Założenia metodologiczne badania
1.1. Wprowadzenie
Niniejszy raport prezentuje wyniki analizy sytuacji społeczno-ekonomicznej cudzoziemców w
województwie śląskim wraz z oceną możliwości wsparcia tej grupy w ramach RPO WSL na
lata 2014-2020. Zakres analizy zebranych danych obejmuje okres od roku 2012 do sierpnia
2017 roku, dodatkowo zanalizowano także prognozę do roku 2022.
W

rozdziale

1

przedstawiono

kluczowe

założenia

metodologiczne

realizowanego

przedsięwzięcia badawczego.
W rozdziale 2 zaprezentowano wyniki uzyskane w ramach przeprowadzonych badań z
uwzględnieniem różnych zagadnień związanych z sytuacją społeczno-ekonomiczną
cudzoziemców w województwie śląskim.
W

ostatnim

rozdziale

przedstawiono

najważniejsze

wnioski

z

badania

wraz

z rekomendacjami.
Należy zaznaczyć, że w niniejszym raporcie pod pojęciem cudzoziemców rozumie się osobę
nieposiadającą obywatelstwa w kraju, w którym przebywa, w tym przypadku obywatelstwa
polskiego.
W dokumencie pojawia się także określenie „obywatele państw trzecich”. Obywatel państwa
trzeciego (zgodnie z myślą praw Unii Europejskiej) to każda osoba mająca obywatelstwo
państwa niebędącego członkiem UE.

Spis skrótów


CATI – Computer-Assisted Telephone Inteview - telefoniczny wywiad wspomagany
komputerowo



DR – Desk Research – analiza danych zastanych



Dz. U. – Dziennik Ustaw



EFS – Europejski Fundusz Społeczny



FGI – Focused Group Interview – Zogniskowany Wywiad Grupowy



GUS – Główny Urząd Statystyczny



IDI – In-Depth Interview – indywidualny bezpośredni wywiad pogłębiony



KSSE – Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna



MOPS – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
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MRPiPS – Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej



OPS – Ośrodek Pomocy Społecznej



PAPI – Paper & Pen Personal Interview – bezpośredni wywiad kwestionariuszowy



PUP – Powiatowy Urząd Pracy



RCPS – Regionalne Centrum Polityki Społecznej



RPO WSL 2014-2020 – Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na
lata 2014-2020



SOR – Strategia na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju



SZOOP RPO WSL 2014-2020 – Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego



ŚUW – Śląski Urząd Wojewódzki



UDSC – Urząd ds. Cudzoziemców



UM WŚ – Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego



WUP – Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach

1.2.

Cel główny analizy

Głównym celem analizy jest określenie możliwości oraz kierunków wsparcia cudzoziemców
w województwie śląskim w ramach RPO WSL na lata 2014-2020.
Cel został osiągnięty poprzez następujące cele szczegółowe:
1. Analiza sytuacji społeczno-ekonomicznej cudzoziemców w województwie śląskim,
2.

Ocena adekwatności zaprogramowanego wsparcia w ramach RPO WSL na lata
2014-2020 wpisującego się w potrzeby cudzoziemców oraz ocena adekwatności
planowanego wsparcia dedykowanego cudzoziemcom w Umowie Partnerstwa.

1.3.

Metody i techniki badawcze

W ramach analizy wykorzystano następujące metody i techniki badawcze:
Analiza danych zastanych (desk research)
W ramach badania posłużono się zebraniem danych pochodzących z aktów prawnych,
dokumentów programowych, raportów z badań oraz danych dotyczących cudzoziemców
gromadzonych przez instytucje publiczne (m.in. GUS, MRPiPS, WUP). Spis dokumentów,
które zostały przeanalizowane w ramach badania umieszczony został w aneksie
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Telefoniczne wywiady wspomagane komputerowo (CATI)
W ramach analizy przebadano 300 losowo dobranych przedsiębiorców zatrudniających
cudzoziemców na terenie województwa śląskiego.
Wywiad bezpośredni kwestionariuszowy (PAPI)
W ramach analizy przebadano 100 studentów-cudzoziemców, dobranych do badania w
sposób kwotowo-losowy. Badanie prowadzone było na 5 uczelniach (Uniwersytet Śląski w
Katowicach, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Politechnika Śląska w Gliwicach,
Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa w Katowicach, Wyższa Szkoła EkonomicznoHumanistyczna w Bielsku-Białej), na każdej z nich w badaniu wzięło udział 20 studentów.
Indywidualny wywiad pogłębiony (IDI)
W ramach analizy przebadano 4 grupy związane z tematyką cudzoziemców:




Eksperci zajmujący się tematyką cudzoziemców (6 wywiadów):
o

2 pracowników Urzędu ds. Cudzoziemców

o

2 pracowników Ośrodka Badań nad Migracjami UW

o

2 pracowników Państwowego Instytutu Naukowego

Przedstawiciele instytucji zajmujących się obsługą cudzoziemców w województwie
śląskim (12 wywiadów):
o

1 przedstawiciel WUP Katowice

o

1 przedstawiciel Wydziału EFS UM WSL

o

1 przedstawiciel Oddziału do Spraw Cudzoziemców Urzędu Wojewódzkiego w
Katowicach

o

1 przedstawiciel Oddziału do Spraw Cudzoziemców Urzędu Wojewódzkiego w
Bielsku Białej

o

1 przedstawiciel Oddziału do Spraw Cudzoziemców Urzędu Wojewódzkiego w
Częstochowie



o

1 przedstawiciel Regionalnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Katowicach

o

2 przedstawicieli Powiatowych Urzędów Pracy z woj. śląskiego

o

2 przedstawicieli Agencji Zatrudnienia z woj. śląskiego

Przedstawiciele śląskich uczelni publicznych i niepublicznych (5 wywiadów):
o

Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach

o

Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
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o

Politechniki Śląskiej w Gliwicach

o

Górnośląskiej Wyższej Szkoły Handlowej w Katowicach

o

Wyższej Szkoły Ekonomiczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej

Przedsiębiorcy zatrudniający cudzoziemców w województwie śląskim (14 wywiadów):
o

ISD Huta Częstochowa Sp. z o.o.

o

ID Logistics Polska S.A.

o

Ceva Logistics Poland Sp. z o.o.

o

Burger King Bielsko-Biała

o

KM Cargo Sp. z o.o.

o

Virtu Production Sp. z o.o.

o

Hansa Tex Sp. z o.o.

o

Inpol Papier Sp. z o.o.

o

Hilton Foods Ltd Sp.z o.o.

o

CSF Poland Sp. z. o.o.

o

Huta Bankowa S.A.

o

Nemak Poland Sp. z o.o.

o

H.Z. Transport Poland Sp. z o.o.

o

Sachs Trans
Wywiad grupowy (FGI)

Realizacja badania FGI posłużyła omówieniu rezultatów przeprowadzonej analizy. W
badaniu wzięli udział przedstawiciele Wydziału Europejskiego Funduszu Społecznego i
Wydziału Rozwoju Regionalnego UMWSL oraz WUP w Katowicach.
Benchmarking
Benchmarking przebiegał zgodnie z następującymi fazami:
Faza 1: Opracowanie matrycy analizy porównawczej - wykorzystano następujące wskaźniki
benchmarkingu: liczba osób zaangażowanych w działania na rzecz polityki migracyjnej,
liczba podmiotów zaangażowanych w działania na rzecz polityki migracyjnej, liczba działań
na rzecz polityki migracyjnej zrealizowanych do tej pory, liczba zaplanowanych do realizacji
działań na rzecz polityki migracyjnej, liczba spotkań zespołu odpowiedzialnego za realizację
działań na rzecz polityki migracyjnej (w ciągu roku), liczba grup objętych działaniami
(studenci-cudzoziemcy, pracujący cudzoziemcy, bezrobotni cudzoziemcy, cudzoziemcy
planujący założenie własnej działalności, Polacy).
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Faza 2: Zbieranie danych (pozwalających na opracowanie wyżej wymienionych wskaźników
oraz szczegółowych informacji na temat zrealizowanych i zaplanowanych zadań oraz
zaangażowanych instytucji).
Faza 3: Porównanie danych i wyłonienie modelowych rozwiązań – porównanie miało na celu
zestawienie ze sobą zebranych danych i wskazanie modelowych rozwiązań, które można
wdrożyć w województwie śląskim. Wskaźniki zostały ze sobą zestawione w formie tabeli, a
następnie omówione. Na podstawie analizy eksperckiej określono, które z zaplanowanych i
zrealizowanych działań cechują się największą skutecznością i użytecznością.
W ramach badania dokonano porównania pomiędzy 6 samorządami (Gdańsk, Warszawa,
Kraków, Wrocław, Poznań, Lublin).
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2. Prezentacja wyników przeprowadzonych badań
2.1. Charakterystyka

społeczno-ekonomiczna

cudzoziemców w województwie śląskim
2.1.1.

Cechy społeczno-demograficzne cudzoziemców

Oszacowanie ilu cudzoziemców znajduje się na terenie województwa śląskiego, ale także na
terenie całej Polski jest niezwykle trudne. Szacunki opierają się głównie na liczbie wydanych
zezwoleń na pobyt i nie przedstawiają całości zagadnienia, Głównymi źródłami na ten temat
są statystyki Urzędu do spraw Cudzoziemców oraz dane GUS1.
Według danych BDL GUS w latach 2012-2016 w województwie śląskim odnotowano łącznie
6683 zameldowania imigrantów na pobyt stały. Dane na przestrzeni lat pokazują, że liczba
zameldowań imigrantów na pobyt stały spada – w 2016 roku liczba ta spadła o 37,4%.
Szczegółowe dane przedstawia wykres poniżej.
Liczba cudzoziemców zameldowanych na pobyt stały jest znacznie mniejsza niż ich liczba
przebywająca na terenie województwa śląskiego w ramach pobytu czasowego. Według
danych przekazanych w wywiadach IDI przez ekspertów zajmujących się tematyką
cudzoziemców, na terenie województwa śląskiego przebywa obecnie ok 19 tysięcy
obcokrajowców (liczba ta nie uwzględnia osób, które przebywają w Polsce w ramach ruchu
bezwizowego lub na podstawie wiz). Zdecydowana większość z nich posiada zezwolenie na
pobyt czasowy (ok 10 tysięcy).Eksperci biorący udział w wywiadzie zogniskowanym dodali,
że dużym problemem w tej kwestii jest szara strefa osób, które nie rejestrują się ani na pobyt
stały, ani czasowy, nieznana jest więc ich liczba i struktura. Szara strefę tworzą głównie
osoby zza wschodniej granicy Polski.

1

Cudzoziemcy w Polsce. Podręcznik dla funkcjonariuszy publicznych, red. M. Łysienia, wydanie 2

zaktualizowane, Warszawa 2016
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Wykres 1 Imigracje zagraniczne na pobyt stały do województwa śląskiego w latach 2012-20162
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Źródło: opracowanie własne na podstawie danych BDL GUS.

Największa liczba imigrantów w województwie śląskim to osoby z Europy (87,1%).
Zdecydowanie mniejszy udział w ogólnej strukturze imigrantów mają osoby spoza Starego
Kontynentu. Spośród nich najwięcej jest imigrantów z Ameryki Północnej i Środkowej (5,6%),
Azji (3,9%) oraz Afryki (2,2%). Zdecydowanie mniejsza liczba imigrantów pochodzi z Oceanii
(0,7%) oraz Ameryki Południowej (0,5%). Najczęściej wskazywanym przez osoby zajmujące
się tematyką cudzoziemców krajem pochodzenia jest Ukraina, następnie Niemcy, Włochy i
Wielka Brytania. Znaczenie w tym kontekście ma bliskość położenia oraz łatwa komunikacja.
Rysunek 1 Imigracje zagraniczne na pobyt stały do województwa śląskiego w latach 2012-20163 (suma) według
kontynentów

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych BDL GUS.

Jak wskazuje Wykres 2, większość imigrantów zameldowanych na pobyt stały w
województwie śląskim na przestrzeni lat 2012-2016 stanowili mężczyźni. W przypadku liczby

2
3

Dane dotyczące imigracji w roku 2015 nie są dostępne.
Z wyłączeniem roku 2015. Dane dotyczące imigracji w roku 2015 nie są dostępne.
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imigrantów płci męskiej można zaobserwować na przestrzeni lat 2012-2016 trend spadkowy.
W przypadku kobiet liczba imigrantów także zmniejszyła się, a dynamika spadku była tylko
nieznacznie mniejsza (37%). Jednakże w przypadku imigrantów płci żeńskiej trend nie był
jednostajny, bowiem zaobserwowano wzrost liczby zameldowań w roku 2014, na co
najprawdopodobniej wpływ miał konflikt zbrojny na Ukrainie.
Eksperci zajmujący się tematyką cudzoziemców również wskazywali, że zdecydowaną
większość imigrantów (także tych przebywających w województwie śląskim na pobyt
czasowy) stanowią mężczyźni (blisko dwukrotnie więcej). Ponadto struktura zezwoleń na
wykonywanie pracy przez cudzoziemca pozwala stwierdzić, iż w większości przypadków są
to mężczyźni, których głównym celem jest podjęcie zatrudnienia.
Wykres 2 Zagraniczne imigracje na pobyt stały do województwa śląskiego w latach 2012-2016 według płci4
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Źródło: opracowanie własne na podstawie danych BDL GUS.

Dane GUS wskazują, że największy udział w strukturze imigrantów zameldowanych na pobyt
stały w latach 2012-2014 miały osoby w wieku produkcyjnym, zaś najmniejszy osoby w
wieku poprodukcyjnym. Liczba osób w wieku produkcyjnym wśród imigrantów w
analizowanym okresie systematycznie malała. W roku 2016 liczba osób w wieku
produkcyjnym była niższa niż osób w wieku przedprodukcyjnym. Zdaniem przedstawicieli
zajmujących się obsługą cudzoziemców, są dwa główne powody wzrostu liczby
cudzoziemców w wieku przedprodukcyjnym:


Wzrost napływu studentów (głównie z Ukrainy, na co wpłynęła sytuacja polityczna w
tym kraju, a także otworzenie dostępu do polskiego rynku edukacyjnego poprzez
Kartę Polaka);



Wzrost liczby cudzoziemców przyjeżdżających do Polski z całymi rodzinami i
osiedlających się w województwie śląskim na stałe.

4

Dane dotyczące imigracji w roku 2015 nie są dostępne.
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Zdaniem przedstawicieli Urzędów obsługujących cudzoziemców jest to tendencja bardzo
korzystna dla województwa śląskiego, przede wszystkim ze względu na fakt, iż ludzie młodzi
po zakończonej edukacji będą mogli wejść na rynek pracy jako wykwalifikowani pracownicy,
zintegrowani z otoczeniem, adaptujący się do polskich warunków. Niemniej jednak w
dalszym ciągu przeważa tendencja pobytu czasowego, co nie jest korzystne dla rynku pracy.
Wykres 3 Zagraniczne imigracje na pobyt stały do województwa śląskiego w latach 2012-2016 według
ekonomicznych grup wieku
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Źródło: opracowanie własne na podstawie danych BDL GUS.

Jak wskazują eksperci zajmujący się tematyką cudzoziemców, Polska staje się coraz
bardziej atrakcyjnym krajem pod względem pracy, przede wszystkim dla cudzoziemców
pochodzących z krajów o niższym poziomie rozwoju gospodarczego. Istotne znaczenie (w
kontekście migrantów z Ukrainy) mają również wydarzenia z 2013 i 2014 roku. Sytuacja
polityczna na Ukrainie istotnie wpłynęła na ruchy migracyjne. Do roku 2013 były one mocno
sfeminizowane („wręcz mówiono o feminizacji migracji z Ukrainy”), migrowały głównie kobiety
powyżej 40 roku życia z wykształceniem średnim zawodowym, głównie do pracy sezonowej.
Po roku 2014 sytuacja uległa zmianie, co widoczne jest w statystykach.
Przedstawiciele instytucji zajmujących się obsługą cudzoziemców w województwie śląskim
wskazali także, że istotne znaczenie w kontekście migracji na pobyt stały miał globalny
kryzys ekonomiczny (rok 2008). Dodatnie PKB dla Polski oraz ciągły rozwój spowodowały,
że kraj stał się atrakcyjny, głównie pod względem ekonomicznym. W tym okresie dominowały
migracje cykliczne, związane z pracą na kontraktach, które uzupełniały braki na polskim
rynku pracy. Zmiany gospodarcze i polityczne pociągające za sobą większe migracje
wpłynęły natomiast na zmniejszenie formalności związanych z przyjazdem – zameldowanie,
pobyt stały itd.

27

2.1.2.

Dynamika migracji oraz prognozy napływu cudzoziemców

Dane Urzędu ds. Cudzoziemców przedstawiają dynamikę napływu cudzoziemców do Polski,
co pokazane jest poprzez liczbę wydanych zezwoleń na zamieszkanie na czas oznaczony
lub pobyt czasowy. Liczba wydanych zezwoleń zmalała jedynie w przypadku obywateli
Białorusi, choć do roku 2010 odnotowywano ich wzrost. Pozostałe wyróżnione przez UDSC
kraje wykazywały jedynie wzrost liczby zezwoleń, przy czym uwagę zwrócić należy na
obywateli Ukrainy – w 2014 wystąpił ogromny skok liczby wydanych zezwoleń na pobyt
(prawie dwukrotny), co związane jest ze wspomnianym wcześniej rozpoczęciem konfliktu
zbrojnego między Ukraina a Rosją. Kolejne lata wskazywały na dalszy trend gwałtownego
wzrostu liczby obywateli Ukrainy, którzy zamieszkują na terenie Polski.
Tabela 1 Liczba osób, którym wojewodowie w latach 2007-2016 wydali zezwolenie na zamieszkanie na czas
oznaczony lub pobyt czasowy (najliczniejsze obywatelstwa)
OBYWATELSTWO

2007

2008

2009

2010

UKRAINA

7381

WIETNAM

1673

8307

8490

8477

8165

2580

2 389

2243

1 915

672

1205

1963

2260

2727

BIAŁORUŚ

1992

2380

2452

2274

ROSJA

1273

1468

1365

10249

12925

23
240

28
865

CHINY

POZOSTAŁE
OGÓŁEM:

2011

2012

2013

2014

2015

2016

SUMA

9906

9795

17103

37833

57257

196552

3 844

2 120

3 643

2 789

2 689

27004

2813

2848

2962

3447

3583

25702

1832

1856

1637

1727

1699

1656

20159

1392

1323

1617

1605

1895

2041

2189

16843

13904

14080

13691

14442

14248

15227

17117

19270

152783

30
563

30
726

29
653

34
478

32
253

42
557

64
926

86
644

439
043

Źródło: Urząd ds. Cudzoziemców, Ważne dokumenty - zestawienie z podziałem na województwa, dane dostępne na stronie
https://udsc.gov.pl [data dostępu: 15.11.2017]

Dane dotyczące dynamiki w zakresie napływu cudzoziemców do województwa śląskiego w
latach 2012-2016 wskazują, że imigrantów zagranicznych na pobyt stały jest na terenie
województwa śląskiego coraz mniej. Na przestrzeni lat zmniejszyła się nieco różnica w
migracji kobiet i mężczyzn.
W roku 2012 ponad połowę wszystkich imigrantów zagranicznych przebywających w Polsce
na stałe stanowiły osoby w wieku produkcyjnym (56,3%), zaś najmniejszą grupę imigrantów
stanowiły osoby w wieku poprodukcyjnym (6,7%). W roku 2016 proporcje nadal się
utrzymały, choć spadła ogólna liczba imigrantów - najmniej liczną grupę nadal stanowiły
osoby w wieku poprodukcyjnym (5,3%), zaś ponad połowę imigrantów (55,6%) stanowiły
osoby w wieku produkcyjnym.
Tabela 2 Dynamika zmian w zakresie napływu cudzoziemców do województwa śląskiego na pobyt stały w latach
2012-2016

Imigracje zagraniczne na pobyt stały do
województwa śląskiego
Liczba imigrantów: mężczyźni
Liczba imigrantów: kobiety
Liczba imigrantów: w wieku przedprodukcyjnym

2012

2016

Dynamika

2068

1295

↓37%

1214
854
765

754
541
720

↓ 38%
↓ 37%
↓6%
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Liczba imigrantów: w wieku produkcyjnym
Liczba imigrantów: w wieku poprodukcyjnym

1164
139

↓56%
↓51%

507
68

Źródło: opracowanie na podstawie.. BDL GUS

W 2007 roku najwięcej imigracji na pobyt stały odnotowano w powiecie raciborskim (149) i
cieszyńskim (117) oraz w miastach: Bielsko-Biała (136), Gliwice (111) oraz Katowice (104).
W 2010 roku dość znacząco wzrosła liczba imigrantów w Gliwicach (ze 111 na 196) i
Bielsku-Białej (ze 136 na 213). W roku 2016 spadła ogólna liczba imigracji zagranicznych na
pobyt stały. Jedynym powiatem, który przekroczył liczbę 100 imigrantów była Częstochowa
(111 osób). W tym samym roku mniej niż 10 imigrantów zagranicznych odnotowano w
powiatach częstochowskim i bieruńsko-lędzińskim.
Tabela 3 Imigracje zagraniczne na pobyt stały w podziale na powiaty w latach 2007-2016

Imigracje zagraniczne
na pobyt stały
Województwo śląskie
Powiat będziński
Powiat bielski
Powiat cieszyński
Powiat częstochowski
Powiat gliwicki
Powiat kłobucki
Powiat lubliniecki
Powiat mikołowski
Powiat myszkowski
Powiat pszczyński
Powiat raciborski
Powiat rybnicki
Powiat tarnogórski
Powiat bieruńskolędziński
Powiat wodzisławski
Powiat zawierciański
Powiat żywiecki
Powiat m. Bielsko-Biała
Powiat m. Bytom
Powiat m. Chorzów
Powiat m. Częstochowa
Powiat m. Dąbrowa
Górnicza
Powiat m. Gliwice
Powiat m. JastrzębieZdrój
Powiat m. Jaworzno
Powiat m. Katowice
Powiat m. Mysłowice
Powiat m. Piekary
Śląskie
Powiat m. Ruda Śląska
Powiat m. Rybnik
Powiat m. Siemianowice

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2016

2 046
24
53
117
29
76
25
75
43
25
52
149
21
78

2 351
25
41
113
12
70
21
94
39
17
55
162
30
61

2 715
28
57
130
23
70
23
165
45
17
60
151
23
63

2 214
33
46
107
12
70
12
91
31
19
62
97
15
68

2 165
33
54
105
15
53
11
53
37
13
53
107
30
66

2 068
40
47
92
31
61
10
51
33
15
47
88
17
77

1 704
28
34
62
19
57
18
36
28
17
27
64
15
62

1 616
38
35
71
23
45
9
35
29
16
36
52
17
47

1 295
21
71
58
7
25
34
33
23
34
20
53
23
17

31

36

29

13

16

11

12

17

8

89
18
51
136
37
53
87

96
20
42
229
53
52
78

91
18
62
220
69
48
124

72
9
43
213
53
44
119

62
24
45
197
45
41
137

66
27
52
187
48
45
184

29
13
43
142
44
46
116

32
13
40
120
48
39
132

38
11
79
81
32
22
111

30

32

49

46

50

40

28

28

34

111

184

182

196

143

155

153

154

98

56

53

83

57

44

49

43

28

32

42
104
30

40
112
36

43
159
23

38
118
63

37
120
45

40
110
48

32
124
38

35
114
43

19
68
21

24

35

33

44

42

36

24

39

20

30
88
26

59
113
26

86
161
30

53
111
22

74
126
37

48
96
20

52
84
18

28
70
16

19
39
11

29

Imigracje zagraniczne
na pobyt stały
Śląskie
Powiat m. Sosnowiec
Powiat m.
Świętochłowice
Powiat m. Tychy
Powiat m. Zabrze
Powiat m. Żory

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2016

31

46

35

36

53

32

39

38

24

25

31

36

19

13

22

11

16

12

56
61
63

61
68
109

81
84
114

55
60
67

48
50
86

45
32
66

40
47
59

40
32
41

49
29
19

Źródło: Opracowanie własne na podstawie BDL GUS (brak danych dla roku 2015)

Coraz mniej migrantów pozostaje w Polsce na stałe, zwiększa się jednak liczba
cudzoziemców, którzy przyjeżdżają do Polski w celach zarobkowych. Związane jest to z
transformacją migracji, która w Polsce dopiero przybiera na sile - po uprzedniej fali masowej
emigracji osób młodych do krajów Europy Zachodniej i Północnej (m.in. Wielka Brytania,
Niemcy, Norwegia) zmieniły się warunki ekonomiczne, a rynek globalny przyczynił się do
zwiększonego zapotrzebowania na siłę roboczą. Duże znaczenie ma także fakt, iż polscy
pracownicy często nie chcą podejmować zatrudnienia na warunkach oferowanych przez
polskich pracodawców. W tej sytuacji do Polski przyjeżdżają mieszkańcy państw
znajdujących się w fazie masowych emigracji zarobkowych5.
Zdaniem zarówno ekspertów zajmujących się tematyką cudzoziemców, jak i przedstawicieli
instytucji zajmujących się ich obsługą, obserwowane trendy związane są głównie z dwoma
czynnikami: politycznym i ekonomicznym. Czynnik pierwszy dotyczy głównie Ukraińców,
którzy ze względu na sytuację w kraju (Euromajdan) częściej decydowali się na pobyt stały w
Polsce wraz z całą rodziną. Obecnie sytuacja na Ukrainie w odczuciu jego obywateli staje się
bardziej stabilna i przewidywalna, przez co liczba wniosków na pobyt stały również ulega
zmniejszeniu. Sytuacja polityczna powoduje jednak zastój gospodarczy, stąd wzrasta liczba
wniosków i wydanych zezwoleń na pobyt czasowy, związany z migracją ekonomiczną,
Wszyscy respondenci są zgodni, że liczba cudzoziemców na terenie województwa śląskiego
będzie rosnąć, co związane jest ze zmniejszaniem się liczby ludności, na co z kolei wpływ
ma starzenie się społeczeństwa i emigracja osób młodych. Prognoza Głównego Urzędu
Statystycznego wskazuje, że liczba ludności Polski będzie spadać (38 369 390 osób w 2016
roku, 37 741 462 osób w roku 2025), przy jednoczesnym wzroście imigracji zagranicznych
na pobyt stały (15 082 osób w 2016 roku, 19 490 osób w roku 2025). Taka sama sytuacja
prognozowana jest dla województwa śląskiego – 4 552 043 ogółu ludności w 2016 roku,
4 369 747 osób w roku 2025, 1295 imigrantów zagranicznych na pobyt stały w roku 2016 i
2 735 imigrantów w roku 2025.

5

Cudzoziemcy na śląskim rynku pracy, Katowice, listopad 2016
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Warto jednak zaznaczyć, iż w momencie, gdy prognoza była tworzona (rok 2014),
przewidywano, że w 2016 roku liczba imigrantów wynosić będzie 2 116, tymczasem liczba ta
jest prawie o połowę mniejsza, stąd wniosek, iż migranci przebywający w Polsce na stałe
mogą nie stanowić tak dużej liczby mieszkańców Polski, jak wskazują na to prognozy.
Na podstawie wniosków otrzymanych z analizy danych zastanych (raport ,,Cudzoziemcy na
śląskim rynku pracy”, danych Głównego Urzędu Statystycznego, danych Państwowej Służby
Statystycznej Ukrainy, danych i raportów Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej,
danych i raportów Urzędu do Spraw Cudzoziemców), a także danych z przeprowadzonych
badań CATI, PAPI oraz IDI oraz dotychczasowych trendów zbudowano modele
ekonometryczne pozwalające na prognozę:


liczby przyjętych wniosków o pobyt czasowy,



liczby zameldowań z zagranicy na pobyt stały na terenie województwa śląskiego.

Modele ekonometryczne pozwalające na prognozę wymienionych wyżej czynników
stworzone zostały na danych ukazujących dynamikę zmian w czasie. Ze względu na
charakter danych panelowych pochodzących z badań CATI i PAPI oraz danych z IDI
mających charakter przekrojowy nie było możliwe połączenie ich z danymi ukazującymi
zmiany dynamiki w rozumieniu statystyki w modelu ekonometrycznym na etapie jego
budowy. Dane z tych źródeł wykorzystywane zostały na etapie walidacji poprawności
merytorycznej modeli, a także w celu rozpoznania czynników mogących przyczynić się do
wzrostu lub zmniejszenia napływu cudzoziemców.
W latach 2010-2016 obserwowano wyraźny spadek liczby zameldowań cudzoziemców na
pobyt stały na terenie województwa śląskiego, przy jednoczesnym wzroście liczby przyjętych
wniosków o pobyt czasowy. Na podstawie dynamiki (Tabela 4) przeprowadzono prognozę
liczby przyjętych wniosków na lata 2017-2022. Do wyznaczenia trendu wykorzystana została
metoda regresji liniowej.
Wyniki prognozy wskazują, że w województwie śląskim z każdym kolejnym rokiem liczba
zameldowań na pobyt stały spadać będzie średnio o 170, zaś liczba przyjmowanych
wniosków o pobyt czasowy będzie wzrastać o średnio 2081 wniosków. Wzrostowy trend dla
pobytu czasowego potwierdzają również przewidywania ekspertów przebadanych na
potrzeby raportu ,,Cudzoziemcy na śląskim rynku pracy”, a także rosnący popyt na
pracowników będący wypadkową coraz lepszej sytuacji na polskim rynku pracy oraz
niepewna sytuacja na Ukrainie6.

6

Tamże.
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Tabela 4 Rzeczywista i prognozowana liczba zameldowań z zagranicy na pobyt stały w latach 2010-2022 w
województwie śląskim.

liczba zameldowań z zagranicy na pobyt stały

prognoza

dane rzeczywiste

lata

zmiana rok do roku

2010
2011
2012
2013
2014
2015

2214
2165
2068
1704
1616
*1386

-18%
-2%
-4%
-18%
-5%
-14%

2016

1295

-7%

2017
2018
2019
2020
2021

1097
927
757
587
417

-15%
-16%
-18%
-22%
-29%

2022

246

-41%

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS.
*Ze względu na brak danych z 2015 roku zaimputowano uśrednioną wartość bazującą na trendzie

Tabela 5 Rzeczywista i prognozowana liczba przyjętych wniosków o pobyt czasowy w latach 2010-2022 2
województwie śląskim

2010

liczba przyjętych wniosków o pobyt
czasowy
1673

2011

1737

4%

2012

1967

13%

2013

1938

-1%

2014

2358

22%

2015

4039

71%

2016

8314

106%

2017

9365

13%

2018

11445

22%

2019

13526

18%

2020

15607

15%

2021

17688

13%

2022

19769

12%

prognoza

dane rzeczywiste

lata

zmiana rok do roku
-

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych ze strony Urzędu do Spraw Cudzoziemców www.migracje.gov.pl.
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Wykres 4 Rzeczywista i prognozowana liczba zameldowań z zagranicy na pobyt stały w latach 2010-2022 w
województwie śląskim.
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prognozowana liczba zameldowań na pobyt stały z zagranicy
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS.
*Ze względu na brak danych z 2015 roku zaimputowano uśrednioną wartość bazującą na trendzie

Wykres 5 Rzeczywista i prognozowana liczba przyjętych wniosków o pobyt czasowy w latach 2010-2022 w
województwie śląskim.
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych ze strony Urzędu do Spraw Cudzoziemców www.migracje.gov.pl.

Eksperci biorący udział w wywiadzie fokusowym stwierdzili, że przedstawione diagnozy nie
są w 100% miarodajne, ponieważ biorą pod uwagę jedynie zameldowania na pobyt stały.
Badani wskazywali na potrzebę gromadzenia danych z różnych źródeł (osoby otrzymujące
pomoc od OPS, liczba mieszkań, które kupują cudzoziemcy, dane ZUS, Urzędu Skarbowego
czy WUP), dzięki czemu będzie można uzyskać pełniejszy obraz cudzoziemców w
województwie śląskim.
Wszyscy badani eksperci oraz przedstawiciele instytucji zajmujących się obsługa
cudzoziemców uznali, że Polska jest i będzie krajem atrakcyjnym dla imigrantów (głównie
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ekonomicznych) ze względu na ciągły wzrost gospodarczy i deficyty w poszczególnych
branżach, które wymuszają na pracodawcach poszukiwania pracowników za granicami
kraju.
W opinii ekspertów zajmujących się tematyką cudzoziemców w najbliższych latach nie
należy się spodziewać dużych zmian w zakresie cech społeczno-demograficznych
imigrantów napływających do Polski. Dalej będą to przede wszystkim obywatele zza
wschodniej granicy.
Jeden z ekspertów, z którym przeprowadzano wywiad indywidualny wskazał na fakt, iż
możliwe jest zwiększenie migracji całych rodzin, co jest mechanizmem naturalnym i
najbardziej korzystnym dla Polski. Przyjazd rodzin pozytywnie wpływa zarówno na
gospodarkę, jak i demografię.
W przypadku czynników, które mogą przyczyniać się do wzrostu napływu cudzoziemców do
województwa śląskiego wskazać należy przede wszystkim na zapotrzebowanie na pracę
oraz płacę (możliwość uzyskania większego dochodu niż w kraju ojczystym). Jeśli sytuacja
na rynku pracy będzie korzystna dla imigrantów, tj. gdy Polacy nie będą chcieli podejmować
zatrudnienia na oferowanych stanowiskach, to ich liczba będzie analogicznie wzrastała. W
związku z tym zapotrzebowanie na siłę roboczą (głównie w pracach prostych) jest głównym
czynnikiem

wspomagającym

ruch imigracyjny.

Istotnym

jest

także ogólny rozwój

województwa śląskiego, w tym m.in. za pośrednictwem programów unijnych, które dają
możliwość pobudzenia zarówno rozwoju gospodarczego (poprzez m.in. inwestycje
infrastrukturalne), jak i społecznego (poprzez inwestycje w kapitał ludzki).
Czynnikami, które mogą spowodować zmniejszenie się napływu cudzoziemców do
województwa śląskiego są m.in. 1) wprowadzenie ruchu bezwizowego w kierunku krajów
Unii Europejskiej7 2) zmiany w procedurze zatrudniania cudzoziemców obowiązujące od
01.01.20188 3) pogłębiający się brak tolerancji Polaków w stosunku do obcokrajowców,
spowodowany rosnącym nastrojem anty imigranckim i anty uchodźczym, co objawia się nie
tylko poprzez obraźliwe słowa, ale m.in. także niechęć w wynajmowaniu cudzoziemcom
mieszkań.

7

Dnia 11.06.2017 roku zniesiono obowiązek posiadania wiz przez obywateli Ukrainy podróżujących do Unii

Europejskiej. Bez wizy mogą oni wjechać do krajów członkowskich na 90 dni, w ciągu pół roku w celach
biznesowych, turystycznych lub rodzinnych.
8

Zmiany polegać będą m.in. na wprowadzeniu nowego typu zezwolenia, które dotyczyć będzie wykonywania

przez cudzoziemców prac sezonowych oraz nowej formuły oświadczenia. Największą barierą dla pracodawców
może okazać się konieczność uiszczenia opłaty przy składaniu wniosku o wydanie zezwolenia na pracę
sezonową.
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2.1.3.


Podsumowanie:

Na terenie województwa śląskiego na przestrzeni lat spadła liczba imigrantów
zameldowanych na pobyt stały, wzrosła zaś liczba cudzoziemców przebywających w
Polsce czasowo, przez co ogólna liczba cudzoziemców z roku na rok zwiększała się.
Głównym powodem imigracji czasowych jest praca i chęć zarobku. Polska staje się
krajem o coraz bardziej atrakcyjnym rynku pracy, jednak przyciąga głównie
pracowników sezonowych, którzy chcą zarobić pieniądze i wrócić do rodziny.



Największy odsetek imigrantów na terenie województwa śląskiego stanowią
Europejczycy, w tym szczególnie obywatele Ukrainy, których liczba gwałtowanie
wzrasta od roku 2014.



Największą grupę imigrantów stanowią osoby w wieku produkcyjnym, z roku na rok
wzrasta jednak liczba osób w wieku przedprodukcyjnym.



Prognozy wskazują, że liczba migrantów zameldowanych na pobyt stały nadal będzie
maleć, wzrastać będzie jednak liczba osób przebywających na terenie województwa
czasowo. Sytuacja ta wymuszona będzie zmniejszającą się liczbą ludności
województwa oraz brakiem osób chętnych podjąć zatrudnienie.
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2.2. Aktywność zawodowa cudzoziemców w województwie
śląskim
2.2.1.

Skala zatrudnienia cudzoziemców w województwie śląskim

Oszacowanie skali zatrudnienia cudzoziemców, podobnie jak oszacowanie ich liczby ogółem
na terenie kraju i województwa śląskiego, jest bardzo trudne. Już w 2012 roku zwracano
uwagę na to, iż oficjalne dane mogą odbiegać od rzeczywistości z kilku powodów;
nielegalnego zatrudnienia, zatrudniania jednego cudzoziemca u kilku pracodawców lub
więcej niż raz w ciągu roku (przez co imigrant liczony jest kilkakrotnie), odoszenia się do
zarejrestrowanych oświadczeń a nie wydanych na ich podstawie wiz czy faktycznego
przyjazdu cudzoziemca i podjęcia przez niego pracy9. W latach 2012-2014 liczba
zatrudnionych cudzoziemców z krajów trzecich (tj. leżących poza granicami UE) utrzymywała
się na podobym poziomie 1300-1500 osób. Nieco większa liczba cudzoziemców pracowała
w roku 2015 – zatrudnienie obcokrajowców w województwie śląskim przekroczyło 2000
osób. Rok 2016 wykazał ogromny wzrost – zezwolenie na pracę otrzymało wtedy 7 175 osób
(liczba złożonych wniosków wyniosła 8789), co stanowi 470% liczby zezwoleń wydanych w
roku 2012.Szczegółowe dane przedstawia wykres poniżej. Na przestrzeni lat 2012-2016
zdecydowaną większość zatrudnionych cudziemców stanowili mężczyźni – było ich
pięciokrotnie więcej niż kobiet.
Wykres 6 Wydane zezwolenia na pracę w województwie śląskim w latach 2012-2016 według płci
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Źródło: opracowanie własne na podstawie danych MRPIPS.

Istotną trudnością w oszacowaniu realnej skali zatrudnienia cudzoziemców jest wielkość
„szarej strefy”, czyli nielegalnej pracy, brak rejestracji momentu opuszczenia rynku pracy
oraz fakt, iż na terenie województwa działają agencje zatrudnienia oraz sami pracodawcy,
9

Migracje obywateli Ukrainy do Polski w kontekście rozwoju społeczno-gospodarczego: stan obecny,

polityka, transfery pieniężne, Z. Brunarska, M. Grotte, M. Lesińska, Grudzień 2012
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którzy choć swoje siedziby mają na terenie województwa śląskiego, kierują cudzoziemców
do pracy w innym regionie Polski10. Dodatkowo, na terenie województwa zatrudnieni są
mieszkańcy Unii Europejskiej, którzy z powodu braku potrzeby wydawania zezwolenia na
pracę, nie zostali ujęci w powyższych statystykach.
Na przestrzeni lat 2012-2016 Państwowa Inspekcja Pracy przeprowadziła 1281 kontroli
legalności zatrudnienia, podczas których zidentyfikowano 452 osoby pracujące nielegalnie, w
tym 132 kobiety i 320 mężczyzn11. Okręgowy Inspektorat Pracy w Katowicach w latach 20122016 zidentyfikował łącznie 345 cudzoziemców pracujących nielegalnie. Zdecydowany
wzrost liczby osób pracujących nielegalnie (głównie mężczyzn) odnotowano w roku 2016, co
związane jest z tendencją wzrostową liczby osób pracujących.
Wykres 7 Kontrola legalności zatrudnienia cudzoziemców w latach 2012-2016 według płci (liczba cudzoziemców
pracujących nielegalnie)
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Źródło: dane Okręgowego Inspektoratu Pracy w Katowicach

Przeprowadzone w ramach badania CATI wywiady z pracodawcami wskazują, że w 300
przedsiębiorstwach działających na terenie województwa śląskiego zatrudnionych jest 4781
osób pochodzących z zagranicy. Większość badnaych firm zatrudnia 1-10 cudzoziemców
(73%), należy jednak dodać, że respondenci deklarowali najczęściej zatrudnianie jednego
cudzoziemca. Ponad jedna dziesiąta przedsiębiorstw (12,3%) posiada 11-20 zagranicznych
pracowników. Najmniej respondentów potwierdziło zatrudnianie ponad 100 cudzoziemców
(4,3%). Średnia liczba zatrudnionych cudzoziemców w badanych przedsiębiorstwach
wyniosła 16 osób.

10
11

Cudzoziemcy na śląskim rynku pracy, opracowanie R. Kozubek, Katowice 2016r.
Dane Okręgowego Inspektoratu Pracy w Katowicach
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Wykres 8 Liczba zatrudnionych cudzoziemców w badanych przedsiębiorstwach województwa śląskiego
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań CATI N= 300

Wiekszość pracujących migrantów to mężczyźni w wieku 30-49 lat12, na co wskazują także
badania CATI oraz prowadzone wywiady z przedsiębiorcami. Ponad połowa wszystkich
zatrudnionych cudzoziemców to osoby w wieku 25-34 lat (52,3%), a ponad jedna trzecia
pracujących obcokrajowców to osoby w wieku 35-44 lat (36,9%). Grupa ta zatrudniana jest
głównie z dwóch powodów: 1) osoby w tym wieku najchętniej migrują za granicę 2)
większość cudzoziemców pracuje w zawodach wymagających dużej siły fizycznej (więcej
informacji na temat branży, w których zatrudniani są cudzoziemcy znajduje się w dalszej
części podrozdziału). Stosunkowo liczną grupę stanowią także osoby w wieku do 24 lat
(7,2%). Grupę tę tworzą głównie pracujący studenci. Cudzoziemcy w wieku 45-54 lata (3,2%)
oraz 55 lat i więcej (0,4%) stanowią zdecydowaną mniejszość zatrudnionych obcokrajowców,
choć doceniani są za doświadczenie.
Wykres 9 Cudzoziemcy zatrudnieni w przedsiębiorstwach według przedziałów wiekowych
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań CATI.N=300

Najwyższy odsetek zatrudnionych cudzoziemców posiada wykształcenie średnie (48,5%).
Znaczna część zatrudnionych obcokrajowców to osoby z wykształceniem zasadniczym
zawodowym (37,9%). Nieco ponad jedna dziesiąta osób to pracownicy posiadający
wykształcenia wyższe (12,6%). Przedsiębiorcy biorący udział w wywiadach często nie

12

Cudzoziemcy na śląskim rynku pracy, opracowanie R. Kozubek, Katowice 2016r.
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potrafili określić wykształcenia swoich pracowników, podkreślając jednocześnie, że na
stanowiskach, które wykonują cudzoziemcy, nie ma ono znaczenia, liczą się jedynie
kwalifikacje i doświadczenie.
Wykres 10 Cudzoziemcy zatrudnieni w przedsiębiorstwach według poziomu wykształcenia
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań CATI.N=300

Na przestrzeni lat zmianie uległ kierunek, z którego przyjeżdżają osoby podejmujące pracę w
województwie śląskim. W roku 2013 były to głównie kraje Azji – Armenia, Chiny, Indie,
Japonia, Pakistan, Korea Południowa, Turcja oraz Wietnam. Analizując dane za rok 2016
zauważyć można spadek liczby pracowników pochodzących z krajów Azji (wyjątek stanowią
obywatele Japonii, Korei Północnej i Uzbekistanu), zaś wzrost mieszkańców państw
europejskich – Białorusi, Mołdawii, Serbii, Rosji oraz Ukrainy. To właśnie mieszkańcy
Ukrainy stanowili najliczniejsza grupę pracowników w obu badanych okresach – w roku 2013
na terenie Polski pracowało 556 Ukraińców, zaś w roku 2016 6120. Szczegółowe dane
zawiera poniższa tabela (kolorem niebieskim oznaczono kraje, których liczba obywateli
przebywająca na terenie województwa śląskiego zmieniła się najbardziej). Należy jednak
podkreślić, iż tabela zawiera jedynie dane dotyczące obywateli państw trzecich, tj. państw,
które nie należą do Unii Europejskiej (kierunek migracji ustalony został na podstawie
wydanych zezwoleń na pracę).
Tabela 6 Kierunek migracji pracowników-cudzoziemców na teren województwa śląskiego w porównaniu lat 2013 i
2016

2013

2016

Kraj pochodzenia
pracownika

Kobiety

Mężczyźni

Kobiety

Mężczyźni

Afganistan

0

0

0

5

Algieria

0

2

0

4

Angola

0

0

0

1

Argentyna

0

1

1

2

Armenia

18

29

4

5

Australia

0

0

0

7

39

2013

2016

Kraj pochodzenia
pracownika

Kobiety

Mężczyźni

Kobiety

Mężczyźni

Azerbejdżan

0

1

0

4

Bangladesz

0

6

1

9

Bezpaństwowcy

2

4

0

0

Białoruś
Bośnia i
Hercegowina
Brazylia

14

22

19

70

0

0

0

1

2

7

1

5

Chile
Chiny - Prowincja
Tajwan
Chiny (bez Tajwanu)

1

2

0

0

1

2

1

2

93

142

10

26

Chorwacja

1

2

0

0

Czarnogóra
Demokratyczna
Republika Konga
Egipt

0

1

0

0

0

1

0

0

0

12

2

9

Filipiny

2

0

3

1

Gambia

0

0

0

1

Ghana

2

3

0

2

Gruzja

0

4

1

3

Gwinea

1

0

0

0

Indie

2

28

1

23

Indonezja

6

1

7

5

Irak

1

3

0

4

Iran

0

4

2

1

Japonia

4

39

9

54

Kamerun

0

2

0

0

Kanada

1

4

1

4

Kazachstan

0

1

2

9

Kenia

0

2

1

0

Kolumbia
Koreańska Republika
Ludowa - Północ
Kostaryka

0

2

0

0

0

0

15

31

0

1

0

0

Kuba

0

1

2

1

Liban

0

1

0

2

Libia

0

0

0

1

Macedonia

0

0

0

2

Malezja

0

0

0

3

Maroko

0

2

0

3

Meksyk

0

0

2

15

Mołdawia

3

10

6

33

Mongolia

3

1

0

2

40

2013

2016

Kraj pochodzenia
pracownika

Kobiety

Mężczyźni

Kobiety

Mężczyźni

Nepal

0

5

1

6

Nigeria

0

1

3

3

Nowa Zelandia
Okupowane
Terytorium Palestyny
Pakistan
Republika Korei Południe
Republika
Południowej Afryki
Rosja

0

0

0

3

0

0

0

1

2

15

0

4

5

57

2

22

0

0

2

0

18

7

3

21

Senegal

3

0

0

1

Serbia

59

18

45

241

Singapur

0

0

0

2

Sri Lanka
Stany Zjednoczone
Ameryki
Syria

0

0

0

1

19

13

6

10

5

1

0

3

Tadżykistan

0

0

1

1

Tajlandia

9

6

14

5

Tunezja

0

8

1

7

Turcja

4

79

2

64

Turkmenistan

0

0

0

3

Ukraina

122

434

1248

4872

Urugwaj

0

2

0

0

Uzbekistan

0

2

1

114

Wenezuela

0

1

1

0

Wietnam

28

52

4

15

Zimbabwe

0

1

0

1

SUMA

367

1072

1425

5750

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych MRPIPS.

Obywatele UE ujęci zostali w przeprowadzonych badaniach. Najczęściej zatrudnianymi
przez śląskich pracodawców cudzoziemcami są obywatele państw sąsiadujących z Polską
oraz krajów południowej Europy. Wyjątek w tej kwestii stanowi stosunkowo liczna grupa
obywateli Turcji. Zdecydowanie najliczniej zatrudnianą grupą cudzoziemców są obywatele
Ukrainy – zatrudnia ich zdecydowana większość przedsiębiorców biorących udział w
badaniach jakościowych i ilościowych. Zdecydowanie największy udział przedsiębiorstw
zatrudniających

cudzoziemców,

stanowią

firmy

zatrudniające

obywateli

Ukrainy.

Respondenci deklarowali także zatrudnianie pracowników z Niemiec, Białorusi, Czech,
Rumunii oraz Węgier.
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Dane o udziale przedsiębiorstw należących do respondentów biorących udział w badaniu
CATI zatrudniających cudzoziemców zawiera wykres poniżej.
Wykres 11 Udział firm zatrudniających przedsiębiorców z poszczególnych krajów wśród badanych

80,0%

70,7%

60,0%
40,0%
20,0%

10,3%

7,7%

8,0%

1,3%

14,7%
3,3%

3,0%

3,0%

1,3%

1,7%

Rosja Rumunia Węgry

Turcja

0,0%
Niemcy Czechy Słowacja Ukraina Białoruś Litwa

Inne

Odpowiedzi inne: Algieria, Anglia, Azerbejdżan, Belgia, Bułgaria, Chile, Dania, Egipt, Francja, Holandia, Japonia,
Kolumbia, Korea Południowa, Łotwa, Nepal. Nigeria, Pakistan, Palestyna, Portugalia, Peru, Syria, Tunezja,
Maroko, USA, Hiszpania, Wielka Brytania, Włochy.
Źródło: Opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań CATI. N=300

Z badań CATI wynika, że spośród zatrudnionych cudzoziemców dwóch na pięciu (39%)
zatrudnionych jest na podstawie zezwolenia na pobyt czasowy i pracę. Podobna liczba
obcokrajowców zatrudniona jest przez przedsiębiorców na podstawie oświadczenia o
zamiarze powierzenia pracy (37%). Najmniej liczną grupę stanowią cudzoziemcy zatrudnieni
bez konieczności uzyskania zezwolenia na pracę (23%).
Wykres 12 Cudzoziemcy zatrudnieni w przedsiębiorstwach województwa śląskiego według formy zatrudnienia

23%

na podstawie oświadczenia o
zamiarze powierzenia pracy

37%

na podstawie zezwolenia na
pobyt czasowy i pracę
bez konieczności uzyskania
zezwolenia na pracę

39%

Źródło: Opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań CATI. Wyniki nie sumują się do 100%. W przypadku 2%
zatrudnionych cudzoziemców pracodawca nie wskazał formy zatrudnienia dla części pracowników będących obcokrajowcami.

Badania

CATI

wskazały

także,

że

57,0%

cudzoziemców

zatrudnionych

jest

w

przedsiębiorstwie na stałe, zaś pozostałe 42,0% pracuje sezonowo13. Można założyć, że
cudzoziemcy pracujący na stałe zatrudnieni są na podstawie umowy o pracę (taką umowę
posiada 57,6% cudzoziemców zatrudnianych przez respondentów badania CATI). Na
podstawie umowy zlecenia pracuje 20,7% imigrantów, zaś na innych warunkach 21,4%,
W przypadku 1% zatrudnionych cudzoziemców pracodawca nie wskazał rodzaju zatrudnienia dla
części pracowników będących obcokrajowcami
13
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Dane te są zgodne z danymi Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, według
których zezwolenia na pracę wydawane są głównie na okres od 1 roku do 2 lat (w roku 2012
wydano takich zezwoleń 1083, zaś w roku 2016 już 3169). Dość często wydawane są także
zezwolenia na pracę od 3 miesięcy do 1 roku, wykorzystywane często przez pracowników
sezonowych (w roku 2012 wydano ich 367, zaś w 2016 1835). Na przestrzeni lat coraz
częściej wydawane są zezwolenia na pracę powyżej 2 lat, co świadczy o osiedlaniu się
cudzoziemców na terenie RP (w roku 2012 wydano takich zaświadczeń 70, zaś w roku 2016
już 2149). Warto zwrócić także uwagę na rok 2015, gdy liczba wydanych zezwoleń na pracę
typu A-E14 na okres od 1 roku do 2 lat dość gwałtownie spadła.
Tabela 7 Liczba wydawanych zezwoleń na pracę typu A-E w zależności od okresu ważności zezwolenia w
województwie śląskim na przestrzeni lat 2012-2016

Okres ważności zezwolenia na pracę

2012

2013

2014

2015

2016

Do 3 miesięcy

5

8

6

2

22

Od 3 miesięcy do 1 roku

367

358

274

185

1835

Od 1 roku do 2 lat

1083

976

830

321

3169

Powyżej 2 lat

70

97

184

202

2149

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych MRPIPS.

Zdaniem

ekspertów

cudzoziemcy

uczestniczących

zatrudniani

są

przede

w

indywidualnych

wszystkim

na

wywiadach

dwóch

pogłębionych

poziomach

–

1) jako

niskowykwalifikowani pracownicy, m.in. budowlaniec, pomoc domowa, opiekun osoby
starszej (są to głównie obywatele zza wschodniej granicy) 2) jako pracownicy wysoko
wykwalifikowani, m.in. w sektorze IT, sektorze medycznym (ta grupa pracowników jest

1) Zezwolenie typu „A” – cudzoziemiec wykonuje pracę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na
podstawie umowy z podmiotem, którego siedziba lub miejsce zamieszkania albo oddział, zakład
lub inna forma zorganizowanej działalności znajduje się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej; 2)
Zezwolenie typu „B” - cudzoziemiec w związku z pełnieniem funkcji w zarządzie osoby prawnej
wpisanej do rejestru przedsiębiorców lub będącej spółką kapitałową w organizacji przebywa
na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez okres przekraczający łącznie 6 miesięcy w ciągu
kolejnych 12 miesięcy; 3) Zezwolenie typu „C” – cudzoziemiec wykonuje pracę u pracodawcy
zagranicznego i jest delegowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na okres przekraczający 30
dni w roku kalendarzowym do oddziału lub zakładu podmiotu zagranicznego albo podmiotu
powiązanego, w rozumieniu ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób
fizycznych, z pracodawcą zagranicznym; 4) Zezwolenie typu „D” – cudzoziemiec wykonuje pracę u
pracodawcy zagranicznego, nieposiadającego oddziału, zakładu lub innej formy zorganizowanej
działalności na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i jest delegowany na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej w celu realizacji usługi o charakterze tymczasowym i okazjonalnym (usługa eksportowa); 5)
Zezwolenie typu „E” – cudzoziemiec wykonuje pracę u pracodawcy zagranicznego i jest delegowany
na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na okres przekraczający 3 miesiące w ciągu kolejnych 6
miesięcy w innym celu niż wskazany w pkt 2–4.
14
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znacznie mniej liczna, stanowiska te obsadzane są głównie przez obywateli Unii Europejskiej
i krajów zachodnich).
Zdanie ekspertów odzwierciedlają dane Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. W
2012 roku na terenie województwa śląskiego cudzoziemcy zatrudniani byli głównie w
zawodach związanych z handlem hurtowym i detalicznym (436 osób), budownictwem (351
osób), działalnością zajmującą się zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi (194
osoby), przetwórstwem przemysłowym (141 osób) oraz transportem i gospodarką
magazynową (115 osób). W roku 2016 zmianie nie uległy branże, w których najczęściej
zatrudniani są cudzoziemcy, zmieniły się jednak proporcje – zdecydowanie największa liczba
cudzoziemców pracowała w zawodach związanych z transportem i gospodarką magazynową
(1926 osoby) oraz budownictwem (1408 osób). Stosunkowo duża liczba osób pracowała na
stanowiskach wymagających wysokich kwalifikacji, tj. w sekcji związanej z działalnością
profesjonalną, naukową i techniczną.
Tabela 8 Grupy zawodów, w których zatrudniani są cudzoziemcy w województwie śląskim na przestrzeni lat
2012-2016

Wybrane sekcje PKD
Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo
i rybactwo
Przetwórstwo przemysłowe
Budownictwo
Handel hurtowy i detaliczny
Transport i gospodarka magazynowa
Działalność związana z zakwaterowaniem i
usługami gastronomicznymi
Informacja i komunikacja
Działalność finansowa i ubezpieczeniowa
Działalność profesjonalna, naukowa i
techniczna
Edukacja
Opieka zdrowotna i pomoc społeczna
Gospodarstwa domowe zatrudniające
pracowników

2012

2013

2014

2015

2016

20

28

42

71

145

141
351
436
115

98
178
384
155

66
159
224
278

130
395
184
669

334
1408
295
1926

194

191

145

99

229

15
5

7
1

15
1

35
6

30
0

25

20

38

29

621

23
32

32
20

46
23

24
15

31
49

16

22

3

4

13

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych MRPiPS.

Dane dostarczone przez przedsiębiorców pokrywają się z danymi MRPiPS. Spośród
wszystkich zatrudnionych obcokrajowców zdecydowanie najczęściej spotykanym zawodem
jest pracownik produkcji (głównie w sekcji przetwórstwa przemysłowego, budownictwa i
działalności usługowej) – w ten sposób pracuje jedna czwarta wszystkich zatrudnionych
przez respondentów CATI cudzoziemców (24,8%). Także przedsiębiorcy z badania IDI
wskazywali najczęściej na zatrudnianie cudzoziemców w produkcji – jako osoby obsługujący
linie produkcyjne, kontrolujące jakość produktów, operatorzy wózków widłowych itd. Wśród
zawodów niskiego szczebla stosunkowo duży odsetek cudzoziemców zatrudniony jest jako
pracownik budowlany (5,0%), pracownik fizyczny (5,0%) i kierowca ciężarówki (4,0%). Warto
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wskazać także na zawody wymagające wysokich kwalifikacji – 5,0% zatrudnionych
cudzoziemców stanowią lekarze, 3,4% członkowie zarządu przedsiębiorstw, zaś 2,8% ich
prezesi.
Listę wszystkich zawodów wraz z odsetkiem zatrudnionych cudzoziemców w odniesieniu do
wszystkich pracujących osób pochodzenia zagranicznego przedstawia poniższy wykres
(dotyczy badania CATI).
Wykres 13 Zatrudnienie cudzoziemców w poszczególnych zawodach
0,0%

5,0%

10,0%

15,0%

Lekarz medycyny

5,0%

Pracownik budowlany

5,0%

Pracownik fizyczny

5,0%

Prezes

30,0%

4,0%

Kierowca ciężarówki

Monter

25,0%

24,8%

Pracownik produkcji

Członek zarządu

20,0%

3,4%
3,1%
2,8%

Magazynier

2,2%

Przedstawiciel handlowy

2,2%

Ślusarz

2,2%

Operator maszyn

1,9%

Kadra zarządzająca

1,9%

Agent ochrony

1,6%

Menadżer

1,6%

Pracownik biurowy

1,6%

Pracownik techniczny

1,6%

Elektromechanik

1,2%

Górnik

1,2%

Pakowacz

1,2%

Inne (<1%)

26,7%

Inne: Mechanik samochodowy, Menadżer, Monter, Nauczyciel, Pokojówka, Inżynier, Inżynier projektant dróg, Kierowca
autobusu, Krawiec, Logistyk, Operator wózków widłowych, Pracownik Gospodarczy, Pracownik sprzątający, Programista,
Stolarz, Specjalista ds. zagranicznych, Chirurg ogólny, Cieśla, Diagnosta laboratoryjny, Doradca finansowy, Elektryk, Hydraulik,
Informatyk, Kasjer sprzedawca, Kelner, Kierownik działu, Kontroler jakości, Kucharz, Magazynier, Okuwacz, Operator wózka
widłowego, Opiekun/opiekunka osób starszych, Piekarz, Pielęgniarka, Położna Pomoc kuchenna, Pracownik sprzątający,
Sanitariusz, Sekretarka, Specjalista ds. eksportu, Ślusarz, Tapicer, Technik farmaceutyczny, Zgrzewacz
Źródło: Opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań CATI. N=300

Przedstawiciele instytucji zajmujących się tematyką cudzoziemców stwierdzili, że największe
zapotrzebowanie na zatrudnianie cudzoziemców na przestrzeni lat 2012-2017 zgłaszane jest
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w Bielsku-Białej (ok. 13 000 zgłoszeń), Katowicach (ok. 12 000 zgłoszeń), Pszczynie (10 695
zgłoszeń), Częstochowie (7 200 zgłoszeń) i Zabrzu (7 690 zgłoszeń). Powodem liczby
zgłoszeń akurat w tych miastach może być duża liczba wolnych miejsc pracy oraz
występujące tam agencje zatrudnienia zajmujące się sprowadzaniem cudzoziemców. Duża
liczba nowych miejsc pracy tworzona jest także w specjalnej katowickiej strefie ekonomicznej
(KSSE), przede wszystkim w małych i średnich firmach. Są to przedsiębiorstwa zajmujące
się budownictwem, przemysłem, rolnictwem, transportem oraz usługami (w tym szczególnie
gastronomią). Główną grupą pracowników-cudzoziemców są osoby przyjeżdżający na krótki
okres, nieznający języka.
Eksperci wspomnieli także o zmianach, jakie wejdą w życie 1 stycznia 2018 roku.
Planowana jest zmiana uproszczonej procedury zatrudniania cudzoziemców w taki sposób,
by móc ewidencjonować ruch pracowniczy, ponieważ liczba złożonych wniosków (są to
tysiące wniosków) nie odpowiada faktycznej liczbie cudzoziemców podejmujących pracę w
Polsce15.

2.2.2.

Bezrobocie wśród cudzoziemców zamieszkujących województwo
śląskie

W latach 2012-2016 liczba bezrobotnych imigrantów zarejestrowanych w Powiatowych
Urzędach Pracy województwa śląskiego utrzymywała się na podobnym poziomie.
Największa liczba osób bezrobotnych będących cudzoziemcami została odnotowana w roku
2013 (435), zaś najmniejsza w roku 2012 (371). W roku 2016 liczba zarejestrowanych
bezrobotnych cudzoziemców wynosiła 404 osoby. Dla porównania, na terenie całej Polski
odnotowano ok. 3500 bezrobotnych imigrantów, co oznacza, że cudzoziemcy z terenu
województwa śląskiego stanowili 11,5% ogółu bezrobotnych imigrantów. Najliczniejszą grupą
wśród zarejestrowanych bezrobotnych cudzoziemców na terenie Polski byli w 2016 roku
obywatele Ukrainy (niecałe 37%), Rosji (ok. 15%) oraz Białorusi (ok. 8%)16.

Projekt rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18.08.2017 zmieniający
rozporządzenie w sprawie określenia przypadków, w których zezwolenie na prace cudzoziemca jest
wydawane bez względu na szczegółowe warunki wydawania zezwoleń na prace cudzoziemców.
Projekt dostępny jest na stronie: https://www.mpips.gov.pl/
16 Informacja nt. zatrudniania cudzoziemców w Polsce, Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki
Społecznej, marzec 2017, dane dostępne na stronie: https://www.mpips.gov.pl
15
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Wykres 14 Cudzoziemcy zarejestrowani jako osoby bezrobotne w województwie śląskim w latach 2012-2016
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych WUP Katowice.

Biorąc pod uwagę liczbę zameldowań cudzoziemców oraz liczbę zarejestrowanych jako
osoby bezrobotne można oszacować, jaki jest udział osób bezrobotnych wśród imigrantów.
Na przestrzeni analizowanego liczba bezrobotnych zwiększyła się, jednocześnie jednak nie
wzrosła znacząco. W roku 2012 w Urzędzie Pracy zarejestrowało się 18% imigrantów,
podczas gdy w roku 2016 bezrobotni stanowili 31% wszystkich imigrantów. Należy jednak
podkreślić,

że

odsetek

bezrobotnych

odniesiony

został

do

liczby

cudzoziemców

zameldowanych na terenie województwa śląskiego na pobyt stały (1295 osób), podczas gdy
liczba osób przebywających w województwie czasowo jest znacznie większa (dla
porównania, w 2016 roku wydano 7 175 zezwoleń na pracę).
Wykres 15 Cudzoziemcy zarejestrowani jako osoby bezrobotne i imigranci ogółem, w województwie śląskim
w latach 2012-2016
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Źródło: opracowanie własne na podstawie danych BDL GUS i WUP Katowice.

Eksperci oraz przedstawiciele instytucji zajmujących się tematyką cudzoziemców są zgodni,
że odsetek bezrobotnych obcokrajowców jest skrajnie niski, bowiem imigranci przyjeżdżają
do Polski mając uzgodniony kontrakt z pracodawcą. Cudzoziemców obowiązują bardzo
rygorystyczne regulacje, które określają, jak długo taka osoba może pozostawać bezrobotna,
bez utraty prawa pobytu (dotyczy to imigrantów z państw trzecich), dlatego pozostawanie
bez pracy jest dla nich bardzo niekorzystne. Cudzoziemcom bardzo zależy na pracy w
Polsce i zarobieniu jak największej sumy pieniędzy, z którą będą mogli wrócić do swojego
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kraju, dlatego w razie zerwania kontraktu z pracodawcą, natychmiast poszukują nowej pracy
(i raczej nie mają problemu, żeby ją znaleźć).
Według danych MRPiPS, cudzoziemcy stanowią także marginalny odsetek wśród
zarejestrowanych bezrobotnych ogółem i tylko nieliczni z nich posiadają prawo do zasiłku17.
Cudzoziemcy, który stracili pracę, mogą zarejestrować się w powiatowym urzędzie pracy
jako osoby bezrobotne, jeżeli posiadają odpowiedni tytuł pobytowy18 oraz spełnią warunki
określone w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy19. Po zarejestrowaniu
osoby te mają dostęp do zasiłków dla osób bezrobotnych oraz usług rynku pracy tj. do
pośrednictwa pracy, poradnictwa zawodowego i informacji zawodowej, pomocy w aktywnym
poszukiwaniu pracy oraz udziału w szkoleniach organizowanych przez urząd pracy. Oprócz
tego mogą korzystać z bezpłatnej opieki zdrowotnej. Cudzoziemcy, którzy posiadają jednolite
zezwolenie na pobyt czasowy i pracę20 oraz wizę wydaną w celu wykonywania pracy nie
mogą korzystać z pomocy finansowej związanej z dokształcaniem w ramach szkoleń
i studiów podyplomowych.
Zgodnie z Ustawą o pomocy społecznej, obywatelom państw członkowskich UE mającym
miejsce zamieszkania i przebywającym na terytorium Polski oraz cudzoziemcom mającym
miejsce zamieszkania i przebywającym na terytorium Polski na podstawie zezwolenia na
pobyt stały, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE, zezwolenia na pobyt
czasowy oraz w związku z uzyskaniem statusu uchodźcy, ochrony uzupełniającej oraz w

Tamże.
Uprawnieni do otrzymywania zasiłków i innych świadczeń z tytułu bezrobocia są cudzoziemcy;
obywatele państw członkowskich UE; obywatele państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego,
nienależących do UE; obywatele państw niebędących stronami umowy o Europejskim Obszarze
Gospodarczym, którzy mogą korzystać ze swobody przepływu osób na podstawie umów zawartych
przez te państwa ze Wspólnota Europejską i jej państwami członkowskimi; cudzoziemcy posiadający
status uchodźcy; cudzoziemcy posiadający zezwolenie na pobyt stały; posiadający zezwolenie na
pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej; posiadający zezwolenie na pobyt czasowy
udzielone z związku z okolicznościami, o których mowa w art. 127, art. 151 ust. 1 lub 2 lub art. 186
ust. 1 pkt 3 Ustawy z dnia 12 grudnia 2013 o cudzoziemcach; posiadający w Polsce zgodę na pobyt
ze względów humanitarnych lub zgodę na pobyt tolerowany; korzystający w Polsce z ochrony
czasowej; którym udzielono ochrony uzupełniającej w Polsce; którzy posiadają w Polsce zgodę na
pobyt czasowy, o którym mowa w art. 114 ust. 1 albo art. 126 ust. 1 Ustawy o cudzoziemcach, pod
warunkiem, że bezpośrednio przed rejestracją jako bezrobotni byli zatrudniani w Polsce nieprzerwanie
przez okres co najmniej 6 miesięcy; posiadający wizę wydaną w celu wykonywania pracy w Polsce,
pod warunkiem, że bezpośrednio przed rejestracją jako bezrobotni byli zatrudniani w Polsce
nieprzerwanie przez okres co najmniej 6 miesięcy; będący członkami rodzin obywateli Unii
Europejskiej, pozostałych państw EOG lub Konfederacji Szwajcarskiej; członkowie rodzin obywateli
polskich.
19 Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. 2017
poz. 1543). Co do zasady obejmują one obowiązek wykonywania pracy i opłacania składek na
Fundusz Pracy łącznie przez 365 dni w okresie 18 miesięcy przed dniem rejestracji jako osoba
bezrobotna.
20 Zezwolenie na przebywanie na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej dłużej niż 3 miesiące celem
wykonywania pracy.
17
18
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związku z posiadaniem zgody na pobyt ze względów humanitarnych lub zgody na pobyt
tolerowany, udzielane jest prawo do świadczeń z pomocy społecznej.
Pomoc dla cudzoziemca udzielana jest w okresie nie dłuższym niż 12 miesięcy i obejmuje
ona: świadczenia pieniężne, opłacanie składki na ubezpieczenie zdrowotne, pracę socjalną,
poradnictwo specjalistyczne, udzielanie informacji oraz wsparcia w kontaktach z innymi
instytucjami oraz inne działania wspierające proces integracji21. Postępy cudzoziemca w
procesie integracji oceniane są na podstawie edukacji językowej (przyswajanie języka
polskiego), funkcjonowania zawodowego (poszukiwanie zatrudnienia) oraz funkcjonowania
społecznego

(nawiązywanie

kontaktów

ze

środowiskiem

lokalnym)22.

Dodatkowo,

uchodźcom realizującym indywidualny program integracji, przysługuje zatrudnienie socjalne,
tj. możliwość uczestnictwa w zajęciach prowadzonych przez centra integracji społecznej,
kluby integracji społecznej i zatrudnienie wspierane23. Przedstawiciel ośrodka pomocy
społecznej przyznał jednak, że w ciągu ostatnich kilku lat jedynie kilka osób z takiej formy
pomocy skorzystało.
Przedstawiciele instytucji zajmujących się tematyką cudzoziemców (m.in. Urzędu ds.
Cudzoziemców, powiatowych urzędów pracy i ośrodków pomocy społecznej) wskazują, że
bezrobotni cudzoziemcy mogą skorzystać z pomocy m.in. Urzędów Pracy, Urzędów
Wojewódzkich, Straży Granicznej, Centrów Pomocy Rodzinie, Ministerstwa Pracy i Polityki
Społecznej oraz coraz większej liczby Agencji Zatrudnienia, które współpracują z
powiatowymi urzędami pracy i także mogą pozyskiwać środki na szkolenia i podnoszenie
kwalifikacji (m.in. ze środków unijnych). Z pomocy korzystają jednak głównie osoby
zainteresowane pobytem w Polsce na stałe.
Wskazywanym przez badanych powodem, przez który bezrobotni cudzoziemcy mogą mieć
problem ze znalezieniem pracy jest m.in. brak uzgodnień w sprawie pracy przed przyjazdem
do Polski, niekompletność dokumentów związanych z chęcią podjęcia pracy, różnice
kulturowe, przez które imigranci mają problem z dostosowaniem się do polskich realiów (w
tym głównie język) oraz brak pośrednika, który połączy interesy potencjalnego pracodawcy i
pracownika oraz pomoże w załatwieniu spraw urzędowych. Przedstawiciel OPS wskazał
także, że zdarzają się sytuacje, gdy bezrobocie wynika z problemów z nostryfikacją dyplomu
(uznanie dyplomu ukończenia studiów wyższych na uczelni w innym kraju). Osoby wysoko
wykwalifikowane nie chcą podejmować pracy poniżej swoich kompetencji, zgłaszają się więc
do instytucji (np. OPS) z prośbą o pomoc.
Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. 2017 r. poz. 1769)
Rozporządzenie Ministra Pracy i polityki Społecznej z dnia 7 kwietnia 2015 r. w sprawie udzielania
pomocy cudzoziemcom (Dz. U. 2016 r., poz. 1837).
23 Ustawa z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym (Dz. U. 2016.1828 j.t).
21
22
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2.2.3.

Wypełnianie luk na stanowiskach pracy przez cudzoziemców

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej co roku prowadzi krótkookresowe badanie
jakościowe określające zapotrzebowanie na pracowników w kolejnym roku (Barometr
zawodów). W województwie śląskim badanie koordynowane jest przez Wojewódzki Urząd
Pracy w Katowicach. Barometr dzieli zawody na trzy grupy: deficytowe, zrównoważone oraz
nadwyżkowe. To właśnie zawody deficytowe są wskaźnikiem luki na stanowiskach pracy.
Według prognoz z 2016 roku (prognoza na rok 2017) liczba zawodów deficytowych w
województwie śląskim wynosi 43 (za zawody szczególnie deficytowe uznano: kierowcy
samochodów ciężarowych i ciągników siodłowych, pielęgniarki i położne oraz spawacze).
Wśród zawodów deficytowych występują zawody związane z branżą budowlaną,
gastronomiczną, medyczną, transportową, kosmetyczną, informatyczną oraz handlową. W
równowadze, zdaniem ekspertów, pozostaje 113 zawodów, zaś nadwyżka występuje w
przypadku 5 zawodów.
Prognozy na rok 2018 wskazują, że liczba zawodów deficytowych zmniejszy się do 39
zawodów, jednak grupa zawodów o dużym deficycie powiększy się o fryzjerów, kucharzy i
piekarzy. Równocześnie spadnie liczba zawodów nadwyżkowych (z pięciu do dwóch)24.
Zasadniczym powodem występowania luk na stanowiskach, o którym mówią zarówno badani
przedstawiciele instytucji, pracodawcy, jak i badania i raporty z lat poprzednich, jest niechęć
polskich pracowników do podejmowania zatrudnienia na pewnych stanowiskach (głównie
tych niskiego szczebla, dotyczących prostych prac fizycznych). Polacy nie chcą podejmować
się pracy na niezadowalających ich warunkach - ich główna uwaga dotyczy pracy za
minimalne wynagrodzenie (w tej chwili wynosi ono 2000 zł brutto) oraz na podstawie umów o
dzieło i zlecenie25.
Przedstawiciel instytutu śląskiego wskazał, że taka sytuacja jest następstwem „ogólnego
mechanizmu funkcjonowania europejskiego rynku pracy” – polscy pracownicy wyjeżdżają do
krajów zachodnich, gdzie pracują głównie na stanowiskach drugorzędnych, niechętnie
podejmowanych przez rodzimych pracowników, zaś do Polski, na tej samej zasadzie,
przyjeżdżają głównie obywatele krajów wschodnich26.

Barometr zawodów, dostępny na stronie: https://barometrzawodow.pl/pl/slaskie [data dostępu:
28.11.2017]
25 Imigranci o wysokich kwalifikacjach na polskim rynku pracy, red. J. Konieczna-Sałamatin,
Warszawa 2015; Cudzoziemcy w Polsce. Podręcznik dla funkcjonariuszy publicznych, red. M.
Łysienia, Warszawa 2016; Cudzoziemcy na śląskim rynku pracy, opracowanie R. Kozubek, Katowice
2016
26 Takie trendy wskazane zostały także w badaniu przeprowadzonym przez WUP Katowice w 2016
roku – Zapotrzebowanie na zawody na rynku pracy.
24
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Obcokrajowcy zatrudniani są głównie na stanowiskach związanych z pracą fizyczną i
wzmożonym wysiłkiem – wykonują m.in. prace magazynowe czy w budownictwie. Oprócz
tego duża grupa cudzoziemców pracuje także w transporcie, przemyśle i rolnictwie oraz jako
mechanicy, blacharze i lakiernicy samochodowi.
Sekcje, w których odnotowano największy (co najmniej dwukrotny) wzrost liczby
pracowników-cudzoziemców przedstawiono w poniższej tabeli:
Tabela 9 Wybrane sekcje PKD, województwa śląskiego, w których nastąpił największy wzrost liczby cudzoziemców w
stosunku do roku 2012

Wybrane sekcje PKD
Sekcja A: Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
Sekcja C: Przetwórstwo przemysłowe
Sekcja F: Budownictwo
Sekcja H: Transport i gospodarka magazynowa
Sekcja J: Informacja i komunikacja
Sekcja M: Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna

2012
20
141
351
115
15
25

2016
145
334
1408
1926
30
621

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych MRPIPS.

Powiatowe urzędy pracy wskazują również na duże zatrudnienie w tzw. szarej strefie w
sekcji T (gospodarstwa domowe zatrudniające pracowników). W sekcji tej pracują nielegalnie
zatrudniane osoby (najczęściej kobiety), które zajmują się opieką nad dziećmi lub
sprzątaniem domu27. Przedstawiciele instytucji zajmujących się obsługą cudzoziemców
wskazali także, że zatrudnienie w tej branży będzie rosnąć, z uwagi na starzenie się
społeczeństwa.
Przedstawiciele PUP wskazali, że cudzoziemcy, oprócz zawodów polegających na prostych
pracach fizycznych, zatrudniani są także na stanowiskach wymagających wysokich
kwalifikacji – pracują m.in. jako lekarze, pielęgniarki, programiści, operatorzy maszyn CNC
czy kierowcy samochodu ciężarowego. Polscy pracownicy wykwalifikowani w tych zawodach
coraz częściej emigrują za zachodnią granicę, gdzie szukają przede wszystkim wyższych
zarobków.
Cudzoziemcy pracujący na stanowiskach niskiego szczebla zatrudniani są głównie ze
względu na samą chęć podjęcia pracy, nie zaś na kompetencje. Te są doceniane, jednak nie
są konieczne do podjęcia zatrudnienia. Na stanowiskach niskiego szczebla bardziej niż
kwalifikacje liczy się dyspozycyjność, pracowitość i motywacja do pracy. Inaczej jest w
przypadku cudzoziemców zatrudnianych na stanowiskach wysokiego szczebla – tu
kwalifikacje stanowią główny czynnik decydujący o zatrudnieniu. Na stanowiskach tych liczy
się także doświadczenie oraz znajomość języków obcych.

27

Cudzoziemcy na śląskim rynku pracy, Katowice, listopad 2016
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Przedsiębiorcy biorący udział w ankiecie zapytani o przyczynę zatrudnienia cudzoziemców
najczęściej nie potrafili wskazać, jakie są najważniejsze powody zatrudniania w ich firmie
cudzoziemców (46,6%). Jeden na pięciu badanych zadeklarował, że pracownicy z Polski nie
aplikują na stanowiska, na które zgłaszane jest zapotrzebowanie. Około jedna dziesiąta
badanych wskazuje, że pracownicy z Polski nie są skłonni pracować za oferowane
wynagrodzenie (9,9%). Podobna liczba badanych (10,5%) deklaruje, iż zatrudnianie
cudzoziemców wiąże się z niższymi kosztami (które wynikają głównie z oferowanego
niższego wynagrodzenia) oraz wskazuje na to, że obcokrajowcy są ich zdaniem bardziej
pracowici (9,0%). Zdecydowanie najrzadziej wskazywaną przyczyną było to, że cudzoziemcy
posiadają wyższe kompetencje i kwalifikacje niż pracownicy krajowi (3,4%). Ostatni powód
wskazywany był głównie przez pracodawców z branż wymagających wysokich kwalifikacji, o
których wspominano wcześniej (m.in. branża medyczna, informatyczna).
Wykres 16 Przyczyny zatrudnienia cudzoziemców
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań CATI.N=300

Zdaniem wszystkich badanych za pomocą wywiadu pogłębionego osób (ekspertów,
przedstawicieli instytucji zajmujących się tematyką cudzoziemców, przedstawicieli śląskich
uczelni oraz śląskich przedsiębiorców), pracownicy zagraniczni wypełniają lukę na tych
stanowiskach, których nie chcą podejmować się Polacy. Są to głównie zawody związane z
prostymi pracami fizycznymi, m.in. pomocnicy budowlani, pomocnicy w przemyśle,
pracownicy magazynowi, robotnicy w przemyśle przetwórczym, pracownicy handlu, w tym
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głównie w gastronomii oraz osoby pracujące w gospodarstwach domowych, jako pomoc
domowa, opiekun dziecka lub osoby starszej. Znaczna część imigrantów wypełnia także
wolne miejsca pracy pracując jako kierowcy ciężarówek. Jednocześnie eksperci wskazali, że
pracodawcy są na tyle zdesperowani brakiem pracowników, że „podbierają” pracowników
innym pracodawcom. Przyjeżdżają do hoteli pracowniczych, pod zakłady pracy i oferują
cudzoziemcom lepsze (od obecnie otrzymywanych) warunki – wyższe wynagrodzenie,
dodatkowe świadczenia, umowę o pracę.
W znacznie mniejszej skali luka wypełniana jest na poziomie prac wymagających wysokich
kwalifikacji, m.in. w sektorze medycznym (lekarze, pielęgniarki) oraz branży IT – polscy
pracownicy wykwalifikowani w tych zawodach coraz częściej wyjeżdżają za granicę, by tam
osiągać wyższe zarobki.
Pytanie o wypełnianie luki na stanowiskach pracy skierowano także do przedsiębiorców.
Ponad połowa badanych miała problem z odpowiedzią na to pytanie. Wypełnianie luk na
stanowiskach w większym stopniu udaje się zapełnić poprzez zatrudnienie cudzoziemców na
stanowiskach wymagających niskich kwalifikacji (24,7%). Luki występujące na stanowiskach
wymagających wysokich kwalifikacji nie zostały zapełnione przez cudzoziemców – takiej
odpowiedzi udzieliło 35,0% pracodawców.
Wykres 17 Czy zatrudnienie cudzoziemców pozwala zapełnić lukę na stanowiskach pracy, na które nie ma
aplikantów z Polski?
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8,3%

15,3%

4,3%

3,7%

Zdecydowanie
nie

18,0%

Raczej nie
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tak

Trudno
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W przypadku stanowisk wymagających wysokich kwalifikacji
W przypadku stanowisk wymagających niskich kwalifikacji
Źródło: Opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań CATI.

Pracodawcy uczestniczący w wywiadach pogłębionych stwierdzili, że cudzoziemcy wypełnili
lukę tylko częściowo – część stanowisk udało się obsadzić, jednak nadal istnieją takie,
których nikt nie chce się podjąć (wciąż brakuje sprzedawców, sztygarów, automatyków,
technologów procesu, ślusarzy, spawaczy),
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Przedstawiciele śląskich uczelni wskazują, że cudzoziemcy kształcą się na takich samych
kierunkach jak studenci polscy, mają też takie same jak oni szanse na zatrudnienie. Wśród
zawodów, w których kształcą się studenci brak jednak zawodów deficytowych.
Znaczna

część

pracodawców

początkowo

szukała

pracowników-cudzoziemców

samodzielnie poprzez ogłoszenia, uczestnictwo w targach pracy, jednak zajmowało to za
dużo czasu i nie przynosiło oczekiwanych korzyści. Z biegiem czasu coraz bardziej
opłacalne stała się współpraca z agencjami zatrudnienia, które swoje siedziby mają w
krajach, z których rekrutowani są pracownicy. Tam dokonywana jest wstępna selekcja,
agencja pośredniczy w kontakcie z pracodawcą. Część pracodawców, którzy w swoim
przedsiębiorstwie zatrudniają zaufanych sobie cudzoziemców, rezygnuje z usług agencji,
polegając na poleceniu pracowników - rekrutują oni swoich znajomych lub członków rodziny,
za których pracowitość i sumienność mogą ręczyć. Jest to rozwiązanie bardzo wygodne dla
pracodawców, z którego chętnie korzystają.
Imigranci w znacznej większości oceniani są tak samo, jak pracownicy polscy. Część
przedsiębiorców uznaje ich za bardziej pracowitych i starannych, co jednak zmienia się wraz
z wydłużaniem się czasu pracy – imigranci czują się pewniej i nie boją się już zwolnienia.
Równocześnie jednak nie wychodzą z inicjatywą, robią tylko to, co zleci im pracodawca.
Kolejnym plusem zatrudniania cudzoziemców jest zdaniem przedsiębiorców dyspozycyjność
– imigranci chętnie biorą nadgodziny, pracują w weekendy, niechętnie idą na zwolnienia
lekarskie, pracują jak najdłużej, by zarobić jeszcze więcej pieniędzy, które będą mogli
zawieźć do domu. Część pracodawców, szczególnie tych, którzy zatrudniają duża liczbę
cudzoziemców pochodzących z jednego kraju, zwróciła uwagę, że jest to grupa dość
hermetyczna, która nie integruje się z pozostałymi pracownikami, skupia się natomiast na
integracji we własnym gronie.

2.2.4.


Podsumowanie

Bardzo trudno jest oszacować skalę zatrudnienia cudzoziemców. W roku 2016
zezwolenie

na

pracę

na

terenie

województwa

śląskiego

otrzymało

7 175

cudzoziemców. Zdecydowaną większość osób pracujących stanowią obywatele
Ukrainy oraz innych krajów Europy Wschodniej i Południowo-Wschodniej, co
związane jest z niską stopą bezrobocia na terenie województwa (5,4%) oraz wysokim
poziomem bezrobocia na Ukrainie.
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Pracujący cudzoziemcy to głównie mężczyźni w wieku 25-44 lata, co związane jest z
charakterem pracy, jaką wykonują – są to w większości zawody wymagające niskich
kwalifikacji.



Największa

liczba

cudzoziemców

pracuje

w

zawodach

związanych

z

zakwaterowaniem i gastronomią, handlem hurtowym i detalicznym, budownictwem
oraz transportem

i gospodarką magazynową.

Coraz

częściej

cudzoziemcy

zatrudniani są także jako pracownicy wysokowykwalifikowani, m.in. w sektorze IT i
sektorze medycznym.


Bezrobotni stanowią znikomy odsetek cudzoziemców przebywających na terenie
województwa śląskiego. Wynika to przede wszystkim z faktu, iż cudzoziemcy
przyjeżdżają do Polski w celu podjęcia pracy, mając uzgodniony kontrakt z
pracodawcą.



Głównym powodem zatrudniania cudzoziemców jest brak chętnych do podjęcia pracy
pracowników polskich. Polacy nie chcą pracować na niezadowalających ich
warunkach - ich główna uwaga dotyczy niskiego wynagrodzenia oraz braku umowy o
pracę. Powstała luka zostaje przez cudzoziemców zapełniona jedynie częściowo –
pracodawcy nadal zgłaszają zapotrzebowanie na pracowników sprzedaży, produkcji
oraz pracowników budowlanych.
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2.3. Analiza trendów zachodzących na śląskim rynku pracy w
zakresie zapotrzebowania na pracowników-cudzoziemców

2.3.1.

Zapotrzebowanie ze strony pracodawców na pracę świadczoną
przez cudzoziemców

Jak wykazano w poprzednim podrozdziale, zapotrzebowanie na pracę cudzoziemców
występuje głównie w sekcjach budownictwa (sekcja F), transportu i gospodarki magazynowej
(sekcja H), działalności profesjonalnej, naukowej i technicznej (sekcja M) oraz przetwórstwie
przemysłowym

(sekcja

C).

Zapotrzebowanie

występuje

głównie

na

stanowiskach

wymagających niskich kwalifikacji, choć dynamika wskazuje na gwałtowny wzrost
zapotrzebowania na specjalistów w branży medycznej, informatycznej i transportowej.
Tabela 10 Zapotrzebowanie na pracę świadczoną przez cudzoziemców w województwie śląskim na przestrzeni
lat 2012-2016

Wybrane sekcje PKD
Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo
i rybactwo
Przetwórstwo przemysłowe
Budownictwo
Handel hurtowy i detaliczny
Transport i gospodarka magazynowa
Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami
gastronomicznymi
Informacja i komunikacja
Działalność finansowa i ubezpieczeniowa
Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna
Edukacja
Opieka zdrowotna i pomoc społeczna
Gospodarstwa domowe zatrudniające pracowników

2012

2016

Dynamika

20

145

↑625%

141
351
436
115

334
1408
295
1926

↑137%
↑301%
↓ 32%
↑1575%

194

229

↑18%

15
5
25
23
32
16

30
0
621
31
49
13

↑100%
↓ o 5 osób
↑2384%
↑35%
↑ 53%
↓ 19%

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych MRPIPS.

W ciągu ostatnich 5 lat ponad 1/4 przedsiębiorców (28,3%) badanych metodą CATI
zwiększyła zatrudnienie cudzoziemców. Wzrost liczby pracowników z zagranicy potwierdzili
także wszyscy pracodawcy biorący udział w wywiadach pogłębionych. 36,0% respondentów
z badania CATI nie zwiększyła ani nie zmniejszyła zatrudnienia cudzoziemców, zaś 31.7%
miało trudność z odpowiedzią na to pytanie. Cudzoziemcy zatrudniani są na stanowiskach,
na które nie chcą aplikować polscy obywatele, pracodawcy mając wybór, woleliby zatrudnić
Polaków, równocześnie twierdzą jednak, że nie widzą różnicy między pracownikami polskimi
i pochodzącymi z zagranicy (ich wypowiedzi dotyczą głównie obywateli państw Europy
Wschodniej).
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Wykres 18 Zatrudnienie cudzoziemców w latach 2012-2017

40,0%
35,0%
30,0%
25,0%
20,0%
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań CATI. N=300

Zapotrzebowanie na pracowników z zagranicy rośnie wraz ze zmniejszającą się liczbą
ludności. Prognoza demograficzna na lata 2014-2050 dla województwa śląskiego wskazuje,
że liczba ludności do 2050 roku będzie spadać. Utrzymywać się będzie ujemny przyrost
naturalny, wystąpią tez niekorzystne zmiany w strukturze ludności (ludność starzeje się,
wzrasta udział osób w wieku poprodukcyjnym). Prognozuje się, że w 2050 roku liczba
ludności województwa śląskiego spadnie o 11,8%28.
Właściciele mikro i małych przedsiębiorstw, z uwagi na strukturę organizacyjną firmy,
poszukują pracowników z różnorodnymi umiejętnościami i kwalifikacjami, którzy wykonywać
będą różne zadania zawodowe, stąd często nie wykształcenie jest według pracodawców
najważniejsze, a umiejętności potwierdzone dokumentami uprawniającymi do wykonywania
złożonych czynności zawodowych. By zapełnić wolne miejsca na stanowiskach już
istniejących i tych, które powstaną w ramach rozwoju przedsiębiorstwa, co piąty pracodawca
zamierza zatrudnić nowych pracowników, głównie w małych przedsiębiorstwach z sekcji S
(pozostała działalność usługowa) i sekcji G (handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów
samochodowych, włączając motocykle)29.
Barometr zawodów 2017 wskazuje, że, poza zawodami powszechnie deficytowymi (tj.
których deficyt występuje na terenie całej Polski, m.in. pracownicy budowlani, fryzjerzy,
kierowcy, kucharze, operatorzy maszyn, pielęgniarki i położne i elektromonterzy), w
województwie śląskim rośnie zapotrzebowanie na opiekunów osób starszych, pracowników
gastronomii, specjalistów elektroniki i ds. finansowo-księgowych ze znajomością języków
obcych, a także pracowników obsługi klienta oraz handlu30.

28

Prognoza demograficzna na lata 2014-2050, GUS 2014.
Zapotrzebowanie na zawody na rynku pracy województwa śląskiego w opiniach śląskich
przedsiębiorców, WUP, Katowice 2016.
30 Barometr zawodów 2017.Raport podsumowujący badanie w Polsce, Kraków 2016 r.
29
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Uczestniczący w badaniu telefonicznym przedsiębiorcy z województwa śląskiego zostali
zapytani o plany wobec zatrudnienia cudzoziemców w przyszłych latach. Zdecydowana
większość ankietowanych nie potrafiła na tamtą chwilę określić planów dotyczących
zatrudnienia

cudzoziemców

w

najbliższych

latach

(92,0%).

7,0%

przedsiębiorców

zadeklarowało zwiększenie zatrudnienia, zaś jedynie 1,0% planuje zatrudnienie zmniejszyć.
Spośród przedsiębiorców, którzy planują zwiększyć zatrudnienie najczęściej pojawiającym
się zawodem jest pracownik produkcji (40,0% wszystkich planowanych nowych miejsc
pracy). Kolejnym zawodem pod względem liczby zgłaszanych planowanych nowych miejsc
pracy dla cudzoziemców jest ślusarz (20,0%). Kolejnymi zawodami, w których pracodawcy
planują utworzyć nowe miejsca pracy dla cudzoziemców są: pracownik fizyczny, pracownik
budowlany, kierowca ciężarówki, kelner, monter, operator wózka widłowego oraz pakowacz.
Wykres 19 Zawody, w których badani przedsiębiorcy planują zwiększyć zatrudnienie w ciągu najbliższych kilku lat
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań CATI. N=21

Zdaniem przedstawicieli powiatowego urzędu pracy, zatrudnienie cudzoziemców zwiększać
się będzie w sektorze transportu, przemysłu i budownictwa, co pokrywa się z zawodami, w
których przedsiębiorcy planują zwiększyć zatrudnienie. Oprócz tego wskazują oni także na
usługi – zapotrzebowanie wzrośnie m.in. na zawód kucharza, piekarza, pomocy kuchennej,
czy cukiernika (na te zawody wskazała z kolei prognoza w raporcie „Zapotrzebowanie na
zawody na rynku pracy”). Przedstawiciel Urzędu Marszałkowskiego dodał jeszcze, że z
uwagi na działające na terenie województwa śląskiego firmy (m.in. Opel, Fiat, IBM, Orange),
zapotrzebowanie na prace cudzoziemców rosnąć będzie także w przemyśle samochodowym
i sektorze IT.
Przedstawiciele uczelni wskazują, że zapotrzebowanie na pracowników-cudzoziemców
wzrośnie nie w ramach kierunków, które oferują uczelnie, ale w ramach zawodów
wymagających niskich kwalifikacji nauczanych w szkołach zawodowych. Wyjątek może
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stanowić branża IT, która wciąż posiada braki kadrowe. Cudzoziemcy mogą być szczególnie
chętnie przyjmowani z powodu znajomości języka obcego, który w branży informatycznej jest
bardzo ceniony.
Na podstawie wniosków otrzymanych z analizy danych zastanych (raport ,,Cudzoziemcy na
śląskim rynku pracy”, danych Głównego Urzędu Statystycznego, danych Państwowej Służby
Statystycznej Ukrainy, danych i raportów Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej,
danych i raportów Urzędu do Spraw Cudzoziemców), a także danych z przeprowadzonych
badań CATI, PAPI oraz IDI oraz dotychczasowych trendów zbudowano modele
ekonometryczne pozwalające na prognozę liczby wydanych zezwoleń na pracę dla
cudzoziemców.
Model ekonometryczny pozwalający na prognozę liczby wydanych zezwoleń stworzony
został na danych ukazujących dynamikę zmian w czasie. Ze względu na charakter danych
panelowych pochodzących z badań CATI i PAPI oraz danych z IDI mających charakter
przekrojowy nie było możliwe połączenie ich z danymi ukazującymi zmiany dynamiki w
rozumieniu statystyki w modelu ekonometrycznym na etapie jego budowy. Dane z tych
źródeł wykorzystywane zostały na etapie walidacji poprawności merytorycznej modelu, a
także w celu rozpoznania czynników mogących przyczynić się do wzrostu lub zmniejszenia
napływu cudzoziemców.
W latach 2010-2014 w województwie śląskim odnotowywano stopniowy spadek liczby
wydanych zezwoleń na pracę dla cudzoziemców. W tym samym czasie dane ogólnopolskie
wskazywały raczej wartości dodatnie (za wyjątkiem roku 2012). Odwrócenie trendu w
województwie śląskim nastąpiło w 2015 roku, zaś ogromny wzrost wydanych zezwoleń
odnotowano w roku 2016. Na podstawie rosnącego trendu liczby wydawanych zezwoleń na
pracę dla cudzoziemców odnotowanego w latach 2014-2016 przeprowadzono prognozę na
lata 2017-2022. W tym celu do wyznaczenia trendu wykorzystana została metoda regresji
liniowej. Wyniki prognozy wskazują, że w województwie śląskim z każdym kolejnym rokiem
liczba wydanych zezwoleń na pracę dla cudzoziemców będzie wzrastać średnio o 2941
zezwoleń (na terenie całej Polski odnotowywany będzie wzrost o 28 708 zezwoleń).
Wzrostowy trend potwierdzają również przewidywania ekspertów przebadanych na potrzeby
raportu ,,Cudzoziemcy na śląskim rynku pracy”, a także rosnący popyt na pracowników
będący wypadkową coraz lepszej sytuacji na polskim rynku pracy.
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Tabela 11 Rzeczywista i prognozowana liczba wydanych zezwoleń na pracę dla cudzoziemców w latach 20102022 w województwie śląskim.

prognoza

dane rzeczywiste

lata

2010
2011
2012
2013
2014

liczba
wydanych
zezwoleń na pracę
w woj. śląskim
2259
1915
1525
1439
1294

zmiana rok do roku

2015
2016

2003
7175

55%
258%

2017
2018
2019
2020

9372
12312
15253
18193

31%
31%
24%
19%

2021
2022

21134
24074

16%
14%

68%
-15%
-20%
-6%
-10%

liczba
wydanych
zezwoleń na pracę
w całej Polsce
36622
40808
39144
39078

zmiana rok do roku

25%
11%
-4%
0%

43663
65786

12%
51%

127394
140748
169455
198162

94%
10%
20%
17%

226869
255576

14%
13%

284284

11%

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych ze strony Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
(www.mpips.gov.pl).

Wykres 20 Rzeczywista i prognozowana liczba wydanych zezwoleń na pracę dla cudzoziemców w latach 20102022 w województwie śląskim
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych ze strony Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
(www.mpips.gov.pl).

Na podstawie prognoz liczby wydanych zezwoleń na pracę dla cudzoziemców, prognoz
liczby zameldowań cudzoziemców na pobyt stały (które wykazały tendencję spadkową) oraz
prognoz liczby przyjętych wniosków na pobyt czasowy (które wykazały tendencję wzrostową)
założyć można, że cudzoziemcy będą przyjeżdżać na teren województwa śląskiego głównie
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na pobyt czasowy, do pracy sezonowej, tymczasowej, nie będą jednak wiązać swojej
przyszłości z osiedleniem się w Polsce.

2.3.2.

Decyzja o zatrudnieniu cudzoziemców, a odmienny model
kulturowy

Na decyzję o zatrudnieniu cudzoziemców ogromny wpływ ma odmienny model kulturowy, a
co za tym idzie, także obraz obcokrajowców i imigrantów w dyskursie publicznym. Mimo
globalizacji i powszechnego dostępu do Internetu, różnice kulturowe nie zacierają się i mogą
stanowić przeszkodę w relacjach na rynku pracy. Wizerunki różnych narodów są silnie
związane z poglądami i stereotypami na temat biskości kulturowej oraz poziomu życia i siły
ekonomicznej państwa. Mnogość odniesień wynika nie tyko z kontekstu migracyjnego, lecz
także politycznego31.
Według raportu z 2011 roku32, najchętniej zatrudnianą grupą imigrantów są mieszkańcy
krajów słowiańskich (m.in. Ukrainy, Rosji, Białorusi i Mołdawii), co wynika z podobieństwa
kultury i języka. Preferencja w zatrudnianiu wynika głównie z stosunkowej łatwości
porozumiewania się, a co za tym idzie, zrozumienia poleceń, zasad i zakresu obowiązków.
W konsekwencji, takie osoby częściej przyjmowane są w zawodach wymagających
komunikacji, m.in. jako opiekunowie osób starszych. Pracownicy pochodzący z krajów
słowiańskich częściej niż inni obywatele krajów azjatyckich nawiązują kontakty ze
współpracownikami i osobami spoza grupy pracowniczej.
Odmienny model kultury w oczach pracodawców z 2011 roku prezentują osoby krajów
azjatyckich (m.in. Wietnamu, Chin, Tajwanu i Japonii). Osoby te, w oczach pracodawców,
posługują się zupełnie odmiennym językiem, posiadają także inną kulturę i zwyczaje, które
stanowią barierę kulturową i mentalną. Azjaci częściej zatrudniani są w gastronomii i handlu,
które jednak w mniejszym lub większym stopniu powiązane są z ich regionem ojczystym33.
Mieszkańcy krajów zachodnioeuropejskich są najrzadziej zatrudnianą grupą pracowników,
częściej jednak niż pozostałe dwie grupy obejmują stanowiska średniego i wyższego
szczebla. Przedsiębiorcy raczej nie boją się różnic kulturowych, ze zdecydowaną
większością pracowników są także w stanie porozumieć się w języku angielskim.

Imigranci o wysokich kwalifikacjach na polskim rynku pracy. Raport z badań 2014-2015, Warszawa
2015.
32 Ziemia obiecana? Warunki pracy cudzoziemców w Polsce, red. W. Klaus, Warszawa 2011
31

33

Tamże.
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Powyższe informacje potwierdzane są przez przedsiębiorców uczestniczących w badaniach
CATI. Większość respondentów deklaruje, że różnice kulturowe raczej (40%) lub
zdecydowanie (26,7%) nie stanowią czynnika stanowiącego barierę do zatrudniania
obcokrajowców. Postrzeganie tego czynnika jako bariery deklaruje jedynie 1,3% badanych.
Należy

jednak

pamiętać,

że

zdecydowaną

większość

zatrudnianych

przez

nich

cudzoziemców stanowią obywatele krajów słowiańskich (Wykres 11), czyli grupy, której
bliskość kulturową deklarowano już w roku 2011.
Wykres 21 Różnice kulturowe jako bariera do zatrudniania cudzoziemców

50,0%
40,0%
30,0%
20,0%
10,0%
0,0%

40,0%
32,0%

26,7%

Zdecydowanie
nie

Raczej nie

1,0%

0,3%

Raczej tak

Zdecydowanie
tak

Trudno
powiedziec

Źródło: Opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań CATI. N=300

Z kolei eksperci badający migracje wskazują, że nie tyle model kulturowy, co całość procedur
związana z zatrudnianiem cudzoziemców (zależna od państwa pochodzenia imigranta) może
zniechęcać do zatrudniania obcokrajowców. Znacznie łatwiej zatrudnić osobę pochodzącą z
Ukrainy, Mołdawii, Rosji, Gruzji, Białorusi czy Armenii (uproszczona procedura zatrudnienia)
lub krajów UE, EOG i Szwajcarii (przepisy o swobodnym przepływie pracowników), niż
obywateli państw trzecich (obowiązek uzyskania zezwolenia na pracę).
Zarówno eksperci, jak i dane podawane w podrozdziale dotyczącym skali zatrudnienia
cudzoziemców wskazują, że zwiększa się zatrudnienie Ukraińców bliskich nam kulturowo,
językowo i religijnie, spada natomiast w województwie śląskim napływ osób pochodzących z
odległych nam kultur, m.in. Chińczyków i Wietnamczyków. Osoby pochodzące z Azji są
jednak chętnie zatrudniane w województwie mazowieckim, gdzie odnajdują się na rynku
handlu i gastronomii i wydaje się, że dobrze integrują się z otoczeniem.
Wśród różnic kulturowych, które mogą działać na korzyść cudzoziemców, eksperci wyróżnili
m.in. kompetencje językowe oraz umiejętność pracy w załogach wielokulturowych (dotyczy
to cudzoziemców przyjeżdżających z krajów Europy Zachodniej, gdzie ta wielokulturowość
funkcjonuje od jakiegoś czasu). Według nich, zespoły stworzone z obywateli różnych państw
i kultur są bardziej kreatywne i innowacyjne, co szczególnie ważne jest w przypadku
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stanowisk wysokiego szczebla. Pracodawcy zatrudniający cudzoziemców do prostych prac
fizycznych o różnicach kulturowych mówią raczej nie jak o możliwym potencjale, ale jako o
czymś neutralnym, co ewentualnie może stanowić barierę w wykonywaniu pracy (m.in. różny
sposób wykonywania danych czynności, różne tempo pracy).

Twierdzą jednak, że różnice

kulturowe między Polską a krajami, z których pochodzą zatrudniani przez nich cudzoziemcy,
nie mają wpływu na podjęcie przez nich decyzji o zatrudnianiu.
Do wymienianych przez pracodawców (w wywiadach IDI) różnic kulturowych, które
zniechęcają ich do zatrudniania cudzoziemców należą także: brak punktualności i
terminowości, obchodzenie świąt w innych terminach niż pracownicy z Polski, nadmierne
spoufalanie się z klientami, większa skłonność do korzystania ze zwolnienia chorobowego.
Eksperci badający migracje dodają, że w ciągu ostatnich dwóch lat występują problemy
kulturowe nie tyle w kwestii zatrudnienia Ukraińców, co w kwestii pojawiających się w Polsce
stereotypów społeczno-kulturowych i społeczno-klasowych, które zakładają, że każdy
Ukrainiec to osoba niewykształcona, pracująca na najniższym stanowisku. Stereotypy te
pojawiają się nie wśród współpracowników obywateli Ukrainy, ale wśród osób trzecich,
niemających na co dzień kontaktu z cudzoziemcami, które słyszą jedynie o zwiększającej się
liczbie pracujących w Polsce cudzoziemców.
Polscy przedsiębiorcy znacznie chętniej zatrudniają tych imigrantów, którzy posiadają
doświadczenie w przyjazdach zarobkowych do Polski, ponieważ sprawniej poruszają się na
polskim rynku pracy, swobodniej porozumiewają się w języku polskim, znają także „sposób
pracy” polskich przedsiębiorstw34. W takich sytuacjach kwestie kulturowe schodzą na dalszy
plan, ustępując miejsca doświadczeniu.

2.3.3.

Dodatkowe świadczenia możliwe do zapewnienia przez śląskich
pracodawców

Oprócz podstawowych zobowiązań, pracodawcy coraz częściej zapewniają pracownikomcudzoziemcom dodatkowe świadczenia. Dodatkowe świadczenia związane są często z
wynagrodzeniem – wypłata za pracę cudzoziemców (coraz rzadziej, wciąż jednak zdarzają
się takie sytuacje) jest niższa niż wynagrodzenie Polaków, w zamian jednak pracodawcy
oferują cudzoziemcom wsparcie materialne i bytowe35. Świadczenia dodatkowe oferowane
Obywatele Ukrainy pracujący w Polsce – raport z badania. Badanie realizowane w 2015 roku, NBP
2015.
35 Ziemia obiecana? Warunki pracy cudzoziemców w Polsce, red. W. Klaus, Warszawa 2011
34
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są głównie w sektorze rolniczym, budowlanym i usług domowych. Należy jednak dodać, ze
oferowane zakwaterowanie często odbiega od standardów – na małej, czasem zaniedbanej
przestrzeni cudzoziemcy mieszkają z innymi migrantami zarobkowymi36. Otrzymywanie
dodatkowych świadczeń w postaci opłat za zakwaterowanie, wyżywienie czy transport do/z
pracy wiąże się z możliwością zaoszczędzenia znacznej części dochodów. W aglomeracji
warszawskiej z takich świadczeń (zakwaterowanie, wyżywienie, transport) korzystało w 2016
roku 53,1% pracujących cudzoziemców, z czego dwie trzecie pracujących cudzoziemców
otrzymywało więcej niż jedno świadczenie. Niespełna co trzeci pracownik-cudzoziemiec nie
otrzymywał żadnych świadczeń37.
Dane uzyskane na podstawie badania CATI z przedsiębiorcami wskazują, że w
województwie śląskim dodatkowe świadczenia są oferowane rzadziej (należy jednak
pamiętać, że jedne dane pochodzą z badania pracodawców, drugie zaś z badania
pracowników, należy więc zachować ostrożność przy porównaniu). Do najczęściej
wskazywanych przez przedsiębiorców biorących udział w badaniu CATI świadczeń dla
zatrudnianych

obcokrajowców

należą

zapewnienie

darmowych

noclegów/miejsca

zamieszkania (14,8%) oraz wykupienie prywatnego ubezpieczenia zdrowotnego(13,3%).
Blisko jedna czwarta badanych deklaruje brak jakichkolwiek dodatkowych świadczeń
(23,1%), zaś jedna trzecia respondentów odmówiła odpowiedzi na pytanie dotyczące
świadczeń

dla

pracowników

cudzoziemców

(32,4%).

Odmowa

odpowiedzi

najprawdopodobniej wiąże się z brakiem dodatkowych świadczeń dla cudzoziemców –
respondenci nie chcieli przyznać, że nie udzielają takich świadczeń, a temat wynagrodzenia
pracownika dla wielu pracodawców jest tematem wrażliwym.

36

Migracje obywateli Ukrainy do Polski w kontekście rozwoju społeczno-gospodarczego: stan obecny,

polityka, transfery pieniężne, Z. Brunarska, M. Grotte, M. Lesińska, Warszawa 2012
37

Obywatele Ukrainy pracujący w Polsce – raport z badania, red. I. Chmielewska,, G. Dobroczek, J.

Puzynkiewicz, Warszawa 2016
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Wykres 22 Dodatkowe świadczenia oferowane cudzoziemcom przez pracodawców
Nie zapewniamy jakichkolwiek świadczeń

23,1%

Zapewnienie darmowych noclegów/miejsca
zamieszkania

14,8%

Wykupienie prywatnego ubezpieczenia zdrowotnego

13,3%

Zapewnienie noclegów/miejsca zamieszkania za
niewielką opłatą

9,0%

Zapewnienie kursów językowych

4,9%

Zapewnienie kursów innych niż językowe

2,5%

Odmowa odpowiedzi

32,4%

0,0%

10,0%

20,0%

30,0%

40,0%

Źródło: Opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań CATI.N=300

W przypadku trudności z rekrutacją aż 92,0% badanych pracodawców nie zdecydowałoby
się na wprowadzenie dodatkowych świadczeń, co spowodowane jest głównie ograniczeniem
środków finansowych. Pozostały odsetek badanych (8,0%), byłby gotowy na taki krok.
Spośród osób, które zadeklarowały chęć wprowadzenia dodatkowych świadczeń dla
cudzoziemców, zdecydowanie najczęściej wybieraną opcją było zapewnienie darmowych
noclegów/miejsca zamieszkania (50,0%) oraz wykupienie prywatnego ubezpieczenia
zdrowotnego (19,2%).
Wykres 23 Rodzaje dodatkowych świadczeń dla cudzoziemców planowane do wdrożenia przez pracodawców
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zamieszkania
Wykupienie prywatnego ubezpieczenia
zdrowotnego

50,0%
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań CATI.N=24

Pracodawcy,

eksperci

oraz

przedstawiciele

instytucji

zajmujących

się

obsługa

cudzoziemców) wśród dodatkowych świadczeń zapewnianych cudzoziemcom przez śląskich
pracodawców wymienili:
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Zapewnienie komfortowego mieszkania lub hotelu robotniczego,



Pomoc w znalezieniu zakwaterowania korzystnego cenowo (oferty pisane są głównie
w języku polskim, co utrudnia cudzoziemcom znalezienie mieszkania),



Jednorazowa zapomoga startowa (np. na pierwszy czynsz),



Wyżywienie (szczególnie, jeśli praca polega na wyjazdach)



Odzież robocza i posiłek regeneracyjny,



Bezpłatne kursy języka polskiego (poziom podstawowy) lub dofinansowanie do
wyższych poziomów,



Bezpłatne

kursy

podnoszące

kwalifikacje

(szczególnie

wśród

pracowników

biurowych),


Bezpłatne kursy na operatorów wózków widłowych,



Dodatek za rozłąkę.

Choć tak naprawdę nie jest to świadczenie dodatkowe, eksperci (z uwagi na dużą liczbę
zawieranych z cudzoziemcami umów o dzieło) zwracają uwagę na opłacanie przez
pracodawców składek ubezpieczeniowych i emerytalnych – dla wielu obcokrajowców
zatrudnianych na stanowiskach wymagających niskich kwalifikacji, opłacanie przez
pracodawcę składek staje się świadczeniem dodatkowym.
Przedsiębiorcy często zwracali uwagę na brak możliwości zapewnienia dodatkowych
świadczeń. Decyzja o świadczeniach często należy bowiem do firmy nadrzędnej wobec
pracodawcy, jej zarządu lub właściciela z zagranicy. Ponadto, co jest kwestią najważniejszą,
możliwość

oferty

świadczeń

dodatkowych

zależna

jest

od

sytuacji

finansowej

przedsiębiorstwa – wiele z nich, by utrzymać się na rynku, zmuszona jest „oszczędzać na
pracowniku”.
Pracodawcy oraz przedstawiciele instytucji zajmujących się tematyką cudzoziemców, którzy
mieli zaproponować niestosowane do tej pory świadczenia przyciągające cudzoziemców,
wymieniali dopłaty do mieszkań, zasiłek na mieszkanie, który cudzoziemcy otrzymają na
zagospodarowanie i opłacenie pierwszego czynszu, szkolenia w celu dostosowania do
nowego stanowiska pracy oraz świadczenia na dzieci czy rodzinę, która pozostaje w miejscu
pochodzenia lub pomoc w sprowadzeniu rodziny do Polski.
Uczelnie wyższe województwa pomorskiego wspierają cudzoziemców w znalezieniu
zakwaterowania, formalnościach związanych z wyrobieniem wizy (i innych zezwoleń na
pobyt) oraz transporcie do tymczasowego miejsca zamieszkania. Studenci mogą także liczyć
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na wsparcie samorządu studenckiego i członków innych organizacji, niektóre szkoły wyższe
proponują indywidulanych opiekunów oraz tzw. okres adaptacyjny38.
Przedstawiciele śląskich uczelni nie mają wiedzy na temat dodatkowych świadczeń
udzielanych studentom będącym obywatelami innych państw. W ich opinii takie świadczenia
raczej nie są oferowane, a studenci-cudzoziemcy odbywają staże i praktyki na takich samych
warunkach (praktyki i staże często w ogóle nie są opłacane). Respondenci przyznają jednak
zgodnie, że świadczeniem, które jest pożądane przez studentów, jest zakwaterowanie.
Ponadto mile widziane byłoby wsparcie podobne do tego oferowanego na pomorskich
uczelniach, tj. wsparcie w początkowym okresie studiów, związane z załatwianiem
formalności oraz zakwaterowania.

2.3.4.

Spadki zatrudnienia pracowników-cudzoziemców

Jak wskazuje analiza danych dla województwa śląskiego na przestrzeni lat 2012-2016
(Tabela 839), wzrost zatrudnienia cudzoziemców obserwowany był w zdecydowanej
większości sekcji PKD. Szczególny wzrost zatrudnienia wystąpił w sekcji G (handel hurtowy i
detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle) oraz sekcji I
(działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi). Niewielki wzrost
odnotowano w sekcjach związanych z zawodami średniego i wyższego szczebla – sekcji J
(informacja i komunikacja) oraz sekcji K (działalność finansowa i ubezpieczeniowa). Na
przestrzeni lat 2012-2016 spadek zatrudnienia cudzoziemców odnotowano jedynie w dwóch
sekcjach – transporcie i gospodarce magazynowej (spadek o 32% względem roku 2012)
oraz działalności finansowej i ubezpieczeniowej (w roku 2016 nie wydano żadnego
zezwolenia na pracę w zawodach należących do tej sekcji)40. Tendencje te dotyczą nie tylko
cudzoziemców, ale zatrudniania pracowników w ogóle. W przeprowadzonych badaniach
śląscy przedsiębiorcy przyznali, że w najbliższych latach nie zamierzają zatrudniać
wykwalifikowanych specjalistów, poszukiwać będą jednak pracowników średniego i niższego
szczebla41.
Zatrudniać będą także pracodawcy biorący udział w badaniu CATI. Jedynie 1%
przedsiębiorców zadeklarował chęć zmniejszenia zatrudnienia cudzoziemców w swojej firmie
Stan i perspektywa umiędzynarodowienia województwa pomorskiego, Raport Województwa
Pomorskiego, Gdańsk 2015
39 Grupy zawodów, w których zatrudniani są cudzoziemcy w województwie śląskim na przestrzeni lat
38

2012-2016, dane MRPiPS
40
41

Zbiorcze sprawozdania MRPiPS dotyczące zezwolenia na pracę cudzoziemców.
Cudzoziemcy na śląskim rynku pracy, Katowice, listopad 2016
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w latach 2017-2022. Respondenci nie wskazali liczby etatów, które zamierzają zredukować,
będą one jednak związane ze stanowiskiem pracownika produkcji oraz pracownika
fizycznego.
Eksperci, przedstawiciele powiatowych urzędów pracy oraz agencji zatrudnienia nie
spodziewają się spadków zatrudnienia cudzoziemców. Ich zdaniem nadal postępować
będzie wzrost liczby zatrudnionych na terenie województwa śląskiego cudzoziemców,
ewentualnie występować będą momenty, gdy nowi pracownicy nie będą poszukiwani.
Przedstawiciel PUP wskazał, że ewentualny spadek zatrudnienia może być związany z
powrotem Polaków z emigracji, W takiej sytuacji możliwy jest nieznaczny spadek
zatrudnienia cudzoziemców w zawodach biurowych. Jeden z badanych przedstawicieli
instytucji zajmujących się obsługą cudzoziemców stwierdził także, że możliwy jest spadek
zatrudnienia cudzoziemców w przemyśle ciężkim, głównie w górnictwie, co jednak wiązać się
będzie ze spadkiem zatrudnienia w tym zawodzie w ogóle. Spowodowane jest to
nasyceniem rynku specjalistami, których dużą liczbę „produkują” corocznie śląskie i
pozaśląskie uczelnie. Spadek w branży górniczej spowodowany jest pogarszającą się
kondycją przemysłu górniczego. Znalezienie zatrudnienia w tych branżach przez
cudzoziemców będzie o tyle trudniejsze, że śląscy przedsiębiorcy w pierwszej kolejności
deklarują chęć zatrudniania rodaków, zaś dopiero w momencie deficytu pracowników,
decydować się będą na pracowników-cudzoziemców.
Na podstawie dotychczasowych trendów, prognoz dotyczących zatrudnienia cudzoziemców
oraz przeprowadzonych badań szacuje się, że w latach 2017-2022 nie będzie spadać liczba
zatrudnionych cudzoziemców, zaś ewentualne spadki mogą dotyczyć stanowisk średniego
szczebla.
2.3.5.
Mimo

Bariery w zatrudnianiu pracowników-cudzoziemców

zwiększającej

cudzoziemców,

się

liczby

przedsiębiorcy

i

pracujących
osoby

na

terenie

uczestniczące

w

województwa
procesie

śląskiego

zatrudniania

obcokrajowców wskazują na wiążące się z tym bariery, które utrudniają, a niektórych wręcz
zniechęcają, do zatrudniania cudzoziemców.
Największą, zdaniem pracodawców, barierą w zatrudnianiu pracowników-cudzoziemców są
koszty

związane

z

zatrudnieniem

cudzoziemca

oraz

nadmiar

obowiązków

biurokratycznych , w tym szereg warunków, które muszą być spełnione, by można było
42

mówić o legalnym powierzaniu pracy cudzoziemcowi (cudzoziemiec musi posiadać ważną
wizę lub inny dokument uprawniający do pobytu w Polsce, musi posiadać odpowiednią
42

Strategia na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju, Ministerstwo Rozwoju, Warszawa 2017.
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podstawę pobytu, pracodawca jest zobowiązany do uzyskania zezwolenia na pracę dla
pracownika-cudzoziemca oraz zgłoszenia go do ubezpieczeń społecznych, a wykonywana
przez cudzoziemca praca nie może odbywać się na innych warunkach lub innym stanowisku
niż określone w zezwoleniu na pracę)43. Właśnie z powodu tych dwóch ograniczeń
pracodawcy tak licznie zatrudniają pracowników „na czarno”, unikając ponoszenia
dodatkowych kosztów i zwiększonej biurokracji.
Barierę zatrudnienia cudzoziemców stanowić może także rodzaj wizy oraz zezwolenia na
pobyt. Najłatwiej w tej kwestii zatrudnić obywatela Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru
Gospodarczego i Konfederacji Szwajcarskiej oraz osoby posiadające Kartę Polaka.
Ułatwiona jest także kwestia zatrudniania obywateli Ukrainy, Mołdawii, Rosji, Białorusi i
Gruzji. Osoby te mogą podjąć zatrudnienie bez pozwolenia na pracę, o ile otrzymają od
pracodawcy oświadczenie o zamiarze powierzenia im wykonywania pracy44.
Barierą wpływającą na decyzję o zatrudnieniu obcokrajowca, bywa także odmienny język,
którym posługuje się cudzoziemiec. Bariera językowa nie dotyczy wszystkich branży, jest
jednak szczególnie uciążliwa dla pracodawców, których przedsiębiorstwo opiera się na
bezpośrednim kontakcie z polskim klientem45. O barierze językowej w kontakcie z
pracodawcą i współpracownikami wspominają także pracownicy-cudzoziemcy. Przyznają, że
zdarza się, iż z powodu niezrozumienia dochodzi do pomyłek lub sytuacji nerwowych 46.
Barierą w zatrudnianiu obcokrajowców stanowi także brak pośrednika, znającego zarówno
pracodawcę, jak i pracownika. Raport z badania obywateli Ukrainy z 2011 roku wskazał, że
aż 70% z nich znajduje zatrudnienie u pracodawcy, z którym skontaktował się ktoś z rodziny
lub znajomych. Jedynie 10% migrantów korzystało z pomocy oficjalnych lub nieoficjalnych
pośredników47. Przez kolejne lata dość znacząco wzrosła liczba agencji zatrudnienia, które
pośredniczą w zatrudnianiu cudzoziemców, ułatwiając cały proces zarówno pracodawcom,
jak i cudzoziemcom. Przedstawiciele powiatowych urzędów pracy województwa śląskiego
zauważyli, że wraz ze wzrostem skali napływu cudzoziemców na śląski rynek pracy,
możliwości, jakimi dysponują powiatowe urzędy pracy pozostają takie same, przez co

43

Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (opracowana
na podstawie: Dz. U. z 2017 r., poz. 1065, 1292, 1321, 1428, 1543).
44 Obywatele Ukrainy pracujący w Polsce – raport z badań, NBP, Warszawa 2016.
45 S. Kubiciel-Lodzińska, Czynniki blokujące i stymulujące zatrudnianie cudzoziemców w Polsce w
opinii pracodawców oraz zagranicznych pracowników (w świetle badań przeprowadzonych w
województwie opolskim), 2013.
46 Ziemia obiecana? Warunki pracy cudzoziemców w Polsce, red. W. Klaus, Warszawa 2011.
47 Tamże.
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wydłuża się czas oczekiwania i kolejki, a urzędnicy nie są w stanie obsłużyć wciąż
zwiększającej się liczby klientów48.
Przedsiębiorcy, którzy zostali przebadani w ramach niniejszej analizy (zarówno za pomocą
metody CATI, jak i podczas wywiadów indywidualnych) także wymienili opisane wyżej
bariery. Ich zdaniem do najczęściej występujących przeszkód w zatrudnianiu cudzoziemców
należą:


Bariera językowa,



Krótki okres zatrudnienia, wiążący się z okresem obowiązywania prawa pobytu, przez
co firmy odnotowują dużą rotację pracowników,



Długi okres oczekiwania na zezwolenie na pracę, przez co wydłuża się cała
procedura zatrudnienia



Trudności w załatwieniu formalności w urzędach (PUP, WUP) oraz konieczność
osobistego stawienia się



Obawa polskich pracowników o swoje stanowisko pracy („wygryzienie przez tańszą
siłę roboczą”).

Wykres 24 Trudności związane z zatrudnianiem cudzoziemców
Bariery językowe

22,4%

Niechęć polskich pracowników do cudzoziemców

10,2%

Różnice kulturowe
Trudności w załatwieniu formalności z tym
związanych w Powiatowym Urzędzie Pracy
Trudności w załatwieniu formalności z tym
związanych w Wojewódzkim Urzędzie Pracy
Trudności w dotarciu z ofertą pracy do
potencjalnych pracowników-cudzoziemców
Ograniczona dostępność pracownikówcudzoziemców o pożądanych kwalifikacjach

7,5%
6,5%
4,9%
4,0%
3,0%

Zbyt wysokie oczekiwania finansowe

1,6%

Trudności w załatwieniu formalności z tym
związanych w Śląskim Urzędzie Pracy

1,1%

Inne

2,2%

Trudno powiedzieć

36,7%

0,0% 5,0% 10,0% 15,0% 20,0% 25,0% 30,0% 35,0% 40,0%
Inne: nie napotkaliśmy do tej pory trudności przy zatrudnianiu cudzoziemców, czasami napotykamy trudności, czasami nie
zależy od urzędu w danej miejscowości, województwie.

48

Cudzoziemcy na śląskim rynku pracy, Katowice, listopad 2016.
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań CATI.N=300

Natomiast zdaniem ekspertów, największą barierą napotykaną przez przedsiębiorców
zainteresowanych zatrudnieniem cudzoziemców są przepisy prawne. Cudzoziemców
obowiązuje szereg ustaw i rozporządzeń, istnieją zwolnienia podmiotowe lub przedmiotowe
dotyczące obowiązku uzyskania pozwolenia na pracę. Pracodawca musi je odnaleźć,
przeczytać i zrozumieć, by wiedzieć, jakich formalności musi dopełnić. Ogromnym
ułatwieniem okazała się uproszczona procedura dostępu, czyli wniosek, który składa polski
przedsiębiorca o powierzenie pracy cudzoziemcowi (uproszczona procedura dotyczy
obywateli 6 krajów: Armenii, Białorusi, Gruzji, Mołdawii, Rosji oraz Ukrainy).
Z barierami formalnymi pracodawcy radzą sobie głównie poprzez zatrudnienie osoby
zajmującej się jedynie tym zagadnieniem, ewentualnie poprzez zatrudnienie prawnika, który
przeprowadzi pracodawcę przez cały proces zatrudnienia.
Barierą, która już jest zgłaszana przez nie tylko pracodawców śląskich, ale tych działających
na terenie całej Polski, są zmiany w Ustawie z dnia 20 lipca 2017 o zmianie ustawy o
promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz niektórych innych ustaw (zmiany wejdą
w życie 01.01.2018r.). W wyniku nowelizacji zmienią się zasady dotyczące zezwoleń na
pracę sezonową. Zezwolenia będą wydawane, jeżeli:
1) wysokość wynagrodzenia, określona w umowie z cudzoziemcem, nie będzie niższa
od wynagrodzenia pracowników wykonujących w tym samym wymiarze czasu pracę
porównywalnego rodzaju lub na porównywalnym stanowisku,
2) podmiot powierzający wykonywanie pracy cudzoziemcowi dołączył do wniosku o
wydanie zezwolenia na pracę sezonową informację starosty o braku możliwości
zaspokojenia potrzeb kadrowych pracodawcy w oparciu o rejestry bezrobotnych i
poszukujących pracy lub o negatywnym wyniku rekrutacji organizowanej dla
pracodawcy.
Dodatkowo zmiany dotyczą także wzrostu kosztów zatrudniania cudzoziemców. Wydanie
oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi będzie odpłatne (30 zł).
Może się to wydawać niewygórowaną kwota, jednak przy zatrudnianiu większej liczby
cudzoziemców koszty znacznie wzrosną. Pracodawcy chcą, by Ministerstwo Rodziny, Pracy
i Polityki Społecznej obniżyło stawki za składanie wniosków i oświadczeń w sprawie
zatrudniania obcokrajowców.
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2.3.6.


Podsumowanie

Prognozy opierające się na statystykach, deklaracji przedsiębiorców i doświadczeniu
ekspertów zajmujących się tematyką cudzoziemców na rynku pracy wskazują, że
zapotrzebowanie na pracowników-cudzoziemców na terenie województwa śląskiego
wciąż rośnie i będzie rosnąć. Zapotrzebowanie na imigrantów rośnie w branży
budowlanej,

usługowej,

przetwórstwie

przemysłowym

oraz

gospodarstwach

domowych zatrudniających pracowników, głównie do sprzątania, opieki nad dziećmi
oraz osobami starszymi.


Odmienny model kulturowy nie wpływa na decyzję o zatrudnieniu cudzoziemca,
jednocześnie jednak mając wybór, przedsiębiorcy wolą zatrudnić Polaka. Warto także
dodać, że większość pracodawców decyduje się na zatrudnianie obywateli krajów
Europy Wschodniej, których język i kultura podobne są do modelu polskiego.



Do najczęściej zapewnianych cudzoziemcom dodatkowych świadczeń zaliczyć
można: zapewnienie komfortowego mieszkania lub hotelu robotniczego, pomoc w
znalezieniu zakwaterowania korzystnego cenowo, jednorazową zapomogą startową,
wyżywienie, odzież roboczą i posiłek regeneracyjny, bezpłatne kursy języka polskiego
oraz kursy podnoszące kwalifikacje.



Na przestrzeni lat 2012-2016 spadek zatrudnienia cudzoziemców odnotowano
jedynie w dwóch sekcjach – transporcie i gospodarce magazynowej oraz działalności
finansowej i ubezpieczeniowej, co związane było z ogólną tendencją spadku
zatrudnienia w tych branżach. W najbliższych latach nie przewiduje się jednak
spadku zatrudnienia cudzoziemców.



Do najczęściej występujących barier w zatrudnianiu cudzoziemców należą: bariera
językowa, krótki okres zatrudnienia wiążący się z ograniczeniem obowiązywania
prawa pobytu, długi okres oczekiwania na zezwolenie na pracę, trudności w
załatwieniu formalności w urzędach oraz obawa polskich pracowników o swoje
stanowisko pracy.
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2.4. Studenci-cudzoziemcy w województwie śląskim
2.4.1.

Charakterystyka

studentów-cudzoziemców

w

województwie

śląskim
W ostatnich latach liczba cudzoziemców studiujących na uczelniach województwa śląskiego,
podobnie jak liczba studentów w całej Polsce znacznie wzrosła. Na terenie województwa
śląskiego w roku akademickim 2016/2017 studiowało 3671 cudzoziemców. Dla porównania,
w całej Polsce w tym samym roku kształciło 65 793 cudzoziemców, studenci śląscy stanowią
więc niewielki odsetek tej liczby49.
W 2009 roku 89,3% wszystkich studentów-cudzoziemców kształciło się w trybie
stacjonarnym. W 2016 roku znacznie wzrósł odsetek cudzoziemców studiujących na
studiach

„zaocznych”,

stanowili

oni

28,6%

wszystkich

studentów-cudzoziemców.

Przedstawiciele uczelni potwierdzają, że zdecydowana większość studentów-cudzoziemców
kształci się w trybie stacjonarnym. Są to osoby nastawione stricte na zdobywanie wiedzy.
Studenci zaoczni przyjeżdżają do Polski głównie za pracą, a studia stanowią jedynie
uzupełnienie i możliwość znalezienia lepszej pracy. Drugą grupę częściej stanowią
obywatele krajów zza wschodniej granicy, których nie stać na utrzymanie się, bez podjęcia
pracy zarobkowej.
Wykres 25 Tryb studiów podejmowanych przez studentów-cudzoziemców w 2013 i 2016 roku
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Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS .

Na przestrzeni lat 2009-2015 znacząco zmieniła się liczba i proporcja studentówcudzoziemców na śląskich uczelniach publicznych i prywatnych. W roku 2009 liczba
studentów na uczelniach publicznych wynosiła 590 osób, zaś na uczelniach prywatnych 64.
Uczelnie publiczne były szerzej promowane wśród zagranicznych studentów, wydawały się
Dane o liczbie cudzoziemców studiujących na terenie całej Polski pochodzą ze strony Europejskiej
Sieci Migracyjnej http://www.emn.gov.pl [data dostępu: 12.10.2017]
49
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także „bezpieczniejszą opcją” dla osób chcących studiować w obcym państwie, W roku 2015
wzrosła liczba cudzoziemców studiujących na śląskich uczelniach, co związane jest głównie
ze wzrostem liczby studentów uczelni prywatnych (z 64 studentów liczba wzrosła do 1485).
Wzrost liczby studentów-cudzoziemców na tych uczelniach wiąże się ze intensyfikowaną
promocją za granicami kraju. Dość znacząco wzrosła także liczba studentów-cudzoziemców
uczęszczających na uczelnie publiczne.
Wykres 26 Rodzaje uczelni wybierane przez studentów-cudzoziemców w 2009 i 2015 roku50
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Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS

W 2009 roku największa grupa studentów uczyła na Śląskim Uniwersytecie Medycznym w
Katowicach (jedyna uczelnia medyczna na Śląsku), co wynikało z wysokiego poziomu
kształcenia i jednoczesnej niskiej ceny opłat za studia. Wśród cudzoziemców popularne były
także Uniwersytet Śląski w Katowicach oraz wyższe szkoły ekonomiczne (w tym głównie
Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach). W roku 2016 znacząco wzrosła liczba studentów
uczelni ekonomicznych, co wynika z popularności kierunków biznesowych, związanych z
współpracą międzynarodową. Szczegółowe dane przedstawiono w poniższej tabeli:
Tabela 12 Liczba studentów-cudzoziemców ze względu na typ uczelni i poszczególne publiczne uczelnie wyższe
na terenie województwa śląskiego w 2009 i 2016 roku

50

Typ uczelni

2009

2016

Uniwersytety
Wyższe szkoły techniczne
Wyższe szkoły ekonomiczne
Wyższe szkoły pedagogiczne
Uniwersytety medyczne
Akademie wychowania fizycznego
Wyższe szkoły artystyczne
Pozostałe szkoły wyższe
Uczelnie publiczne

99
22
102
7
383
1
21
19

748
282
1746
70
534
30
56
205

Brak danych dla roku 2016
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Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Akademia Muzyczna im. Karola Szymanowskiego w Katowicach
Politechnika Częstochowska
Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie
Politechnika Śląska
Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w
Katowicach
Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach
Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej

383
99
20
7
57
7
10

534
748
51
138
202
70
96

1

30

1
5

5
36

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS

Z powodu braku danych GUS dotyczących kraju pochodzenia cudzoziemców studiujących
na terenie województwa śląskiego, posłużono się danymi dla całej Polski (GUS) oraz danymi
pochodzącymi z badania ankietowego zrealizowanego na potrzeby projektu Rozwój
efektywnego systemu monitoringu polityk publicznych w województwie śląskim51.
Dane wskazują, że zdecydowanie największą grupę cudzoziemców stanowią obywatele
Ukrainy. W województwie śląskim dużą grupę tworzą także osoby pochodzące ze Stanów
Zjednoczonych, zaś na terenie całej Polski, oprócz obywateli Ukrainy, duże grupy stanowią
osoby pochodzące z Europy (Białoruś, Szwecja, Norwegia, Niemcy, Hiszpania, Rosja). Dużą
grupę stanowili także obywatele Turcji. Szczegółowe dane zaprezentowano w poniższej
tabeli:
Tabela 13 Kraje pochodzenia, z których pochodzi największa liczba studentów-cudzoziemców studiujących na
terenie województwa śląskiego oraz w całej Polsce w 2016 roku

Kraj pochodzenia
Ukraina
USA
Szwecja
Norwegia
Arabia Saudyjska
Wielka Brytania
Niemcy
Czechy
Chiny
Białoruś
Kamerun
Hiszpania
Rosja
Kanada
Nigeria
Izrael
Portugalia
Liban
Turcja
Francja

Polska
35 584
769
1242
1531
871
339
1173
1061
953
5119
482
1607
1055
384
218
95
157
84
1471
613

Woj. śląskie
631
105
60
48
45
40
39
30
23
22
18
17
17
14
14
14
13
12
11
10

Dane te stanowią dane poglądowe i nie odzwierciedlają faktycznej liczby cudzoziemców danego
kraju.
51
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Austria
Irlandia
Słowacja
Węgry
Tajwan
Irak
Zjednoczone Emiraty Arabskie
Iran
Australia
Azerbejdżan
Bułgaria
Kongo
Włochy

43
181
413
93
758
205
9
113
19
281
58
33
377

10
9
6
5
4
4
4
3
3
3
3
3
3

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS (dane dla Polski) oraz badania ankietowanego zrealizowanego na
potrzeby projektu Rozwój efektywnego systemu monitoringu polityk publicznych w województwie śląskim (dane dla woj.
śląskiego)

Przedstawiciel jednej z instytucji zajmujących się tematyką cudzoziemców wskazał, że w
województwie śląskim liczba studentów z Ukrainy wzrosła o 300%, czego przyczyną jest
otwarcie granic, pomoc dla studentów ukraińskich oraz polskie korzenie, co ułatwia im
adaptację i w wielu przypadkach niweluje barierę kulturową i językową.
Cudzoziemcy studiują m.in. zarządzanie, turystykę, fizjoterapię, kosmetologię, informatykę,
pielęgniarstwo i filologię. Przedstawiciele instytucji zajmujących się obsługą cudzoziemców
podkreślili, że studenci z krajów zachodnich, w tym także ze Stanów Zjednoczonych,
przyjeżdżają do województwa śląskiego studiować głównie medycynę i farmację na Śląskim
Uniwersytecie Medycznym, ponieważ studia w Polsce są znacznie tańsze. Studenci
dalekowschodni wybierają głównie kierunki techniczne na Politechnice Śląskiej, zaś Wyższa
Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej i Wyższa Szkoła Humanitas w Sosnowcu wybierane
są głównie przez studentów zza wschodniej granicy.
Przedsiębiorcy zatrudniający cudzoziemców w województwie śląskim z powodu braku
wiedzy w większości nie odpowiedzieli na pytanie: Jakie polskie uczelnie i kierunki ukończyli
kandydaci do pracy - cudzoziemcy, którzy do Państwa aplikowali? Respondenci, którzy
wskazywali kierunki i uczelnie podawali zazwyczaj bardzo ogólne informacje:


kandydaci posiadający wykształcenie średnie bądź zawodowe,



szkoły handlowe,



politechnika,



kierunek farmakologia.

Studenci biorący udział w PAPI zapytani zostali o plany zawodowe po zakończeniu studiów.
Uczestnicy badania wskazywali najczęściej na chęć podjęcia pracy w zawodzie ekonomisty
(13%), informatyka (10%) oraz tłumacza (7%). Szczegółowa struktura odpowiedzi została
przedstawiona w poniższej tabeli:
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Tabela 14 W jakim zawodzie planuje Pan/i prace po zakończeniu studiów?

Zawód
Ekonomista
Informatyk
Tłumacz
Kosmetolog
Pielęgniarka
Fizjoterapeuta
Pracownik administracji
Biofizyk
Logistyk
Nauczyciel
Broker
Windykator
Architekt
Grafik
Notariusz
Przedsiębiorca
Jeszcze nie wiem
Inne52

%
13,0%
10,0%
7,0%
5,0%
5,0%
4,0%
4,0%
4,0%
3,0%
3,0%
2,0%
3,0%
2,0%
2,0%
2,0%
2,0%
3,0%
26,0%

Źródło: opracowanie własne na podstawie badania PAPI, N=100

Studenci zarówno pierwszego, jak i drugiego stopnia biorący udział w badaniu PAPI zapytani
zostali o plany związane z kontynuacją nauki w Polsce. Większość ankietowanych
stwierdziła, że zamierza kontynuować zdobywanie wykształcenia w Polsce, co związane jest
z wysokim poziomem zadowolenia z oferty proponowanej przez śląskie uczelnie. Studenci
studiów II stopnia to w 65% absolwenci polskich uczelni.
Wykres 27 Chęć kontynuacji studiów w Polsce i zadowolenie z poziomu nauczania

90,0%

79,0%

80,0%
70,0%

62,0%

60,0%
50,0%
40,0%
30,0%
20,0%

14,0%

13,0%13,0%
6,0%

10,0%

1,0%

0,0%

5,0% 7,0%

0,0%
Zdecydowanie tak

Raczej tak

Raczej nie

Chęć kontynuacji studiów w Polsce

Zdecydowanie nie

Trudno
powiedzieć
Zadowolenie z poziomu nauczania

Źródło: opracowanie własne na podstawie badania PAPI N=100

52

Inne: m.in. Adwokat, archiwista, biotechnolog, farmaceuta, doradca finansowy, geolog, mechanik,

pracownik socjalny, prawnik, terapeuta, marketingowiec, budowlaniec, chemik
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Dla tworzenia programów integrujących cudzoziemców ważne jest także, czy studenci
kształcący się Polsce planują pozostać w kraju po zakończeniu edukacji. Ponad połowa
uczestniczących w badaniu cudzoziemców odpowiedziała twierdząco na pytanie dotyczące
pozostania w Polsce po zakończeniu studiów (37% - „Raczej tak”, 16% - „Zdecydowanie
tak”). 35% ankietowanych nie zamierza pozostać w Polsce po zakończeniu studiów (28% „Raczej nie”, 7% - „Zdecydowanie nie”), z kolei 12% respondentów nie udzieliło
jednoznacznej odpowiedzi. Przedstawiciele uczelni śląskich wskazali, że plany pozostania w
Polsce dotyczą głównie obywateli Ukrainy i Białorusi. Cudzoziemcy, którzy nie chcą
zostawać w Polsce, to często osoby, które wybrały śląskie uczelnie ze względu na
stosunkowo niskie opłaty, przy jednoczesnym wysokim poziomie kształcenia. Po studiach
planują one powrót do kraju ojczystego lub wyjazd do krajów Europy Zachodniej.
Wykres 28 Czy po zakończeniu studiów planuje Pan/i pozostać w Polsce?

37,0%

40,0%

28,0%

30,0%
20,0%

16,0%
12,0%
7,0%

10,0%
0,0%
Zdecydowanietak

Raczej tak

Raczej nie

Zdecydowanie nie Trudno powiedzieć

Źródło: opracowanie własne na podstawie badania PAPI N=100

Ankietowani zapytani zostali również o miejsce zamieszkania podczas studiowania w Polsce.
Ponad połowa respondentów mieszka w akademiku, 22% - w wynajętym pokoju lub
mieszkaniu. 14% uczestniczących w badaniu studentów zamieszkuje u rodziny w Polsce,
natomiast 5% na co dzień mieszka za granicą, dojeżdżając do Polski tylko na zajęcia (są to
głównie obywatele Czech). Studenci oceniają swoją sytuacje materialna oceniają dobrze.
Przedstawiciele śląskich uczelni wskazywali, że kwestia zakwaterowania jest dla studentów
jedną z najbardziej problematycznych. Oferty mieszkań bardzo często przedstawiane są
jedynie w języku polskim, co znacznie utrudnia poszukiwanie mieszkania. Studenci
zdecydowanie preferują akademiki, które znajdują się blisko uczelni. Tam też zachodzi
największa integracja studentów.
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Wykres 29 Gdzie Pan/i mieszka?

W akademiku

52,0%

W wynajętym pokoju/mieszkaniu

22,0%

W Polsce u rodziny

14,0%

Odmowa odpowiedzi

7,0%

Za granicą - dojeżdżam do Polski na zazjecia

5,0%

0,0%

10,0%

20,0%

30,0%

40,0%

50,0%

60,0%

Źródło: opracowanie własne na podstawie badania PAPI, N=100

Swoje wyniki w nauce studenci oceniają dobrze. Zdaniem przedstawicieli uczelni, wyniki
zależą od znajomości języka polskiego. Im lepsza znajomość, tym łatwiej studentom
przychodzi zdobywanie wiedzy, co przekłada się na lepsze wyniki w nauce. Przyznali oni, że
studentom zdarzają się terminy poprawkowe, nie generalnie nie ma wśród nich osób, które
powtarzają semestr.
Z przeprowadzonego badania wynika, że studenci dobrze zintegrowali się z akademicką
społecznością. Swoje relacje z kadrą akademicką oceniają dobrze, tak samo dobrze
oceniane są relacje ze studentami. Studenci cudzoziemcy nie ograniczają się do kontaktów z
osobami pochodzącymi z tego samego kraju co oni, są także otwarci na studentów z Polski
oraz studentów pochodzących z innych krajów. Spędzają wspólnie czas zarówno na uczelni,
jak i poza nią, co ułatwia integrację i pozwala na szybszą adaptację w nowym środowisku,
świadczy też o braku barier kulturowych i niechęci z obu stron. Co ciekawe, przedstawiciele
uczelni opowiadali o problemach z integracją, które zgłaszane są przez wykładowców – ich
zdaniem Polacy nie są otwarci na studentów zagranicznych.
Tabela 15 Ocena relacji z różnymi grupami studentów

Przyjazne –
spędzamy ze
sobą czas
zarówno na
uczelni, jak i poza
nią

Pozytywne
– chętnie
spędzamy z
sobą czas
na uczelni

Neutralne –
kontakty
ograniczają się
do niezbędnego
minimum

Negatywne/wrogie
– unikamy
kontaktów ze
sobą

Studenci
pochodzący z tego
kraju, co Pan/i

54,0%

42,0%

1,0%

0,0%

Studenci z Polski

48,0%

44,0%

4,0%

1,0%
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Studenci –
cudzoziemcy
pochodzący z
innych krajów niż
Pan/i

40,0%

54,0%

2,0%

0,0%

Źródło: opracowanie własne na podstawie badania PAPI, N=100

Na integrację z pewnością wpływ ma także język, którym posługują się zarówno
cudzoziemcy, jak i osoby w ich otoczeniu. Podczas zajęć i lektoratów studenci podnoszą
stopień znajomości języka polskiego i angielskiego, dzięki czemu 99% studentówcudzoziemców podczas kontaktów z pracownikami uczelni oraz innymi studentami posługuje
się językiem polskim. Podczas problemów z porozumiewaniem się w języku polskim (które,
jak przyznali studenci, zdarzają się często, szczególnie na początkowym etapie
studiowania), cudzoziemcy porozumiewają się także w języku angielskim (97%), stad tak
ważna jest umiejętność posługiwania się przez wykładowców językami obcymi (głównie
językiem angielskim).
Wykres 30 Częstotliwość pojawiania się trudności w komunikacji z kadrą akademicką, pracownikami uczelni oraz
innymi studentami

Kadrą akademicką

23%

73%

4%

Pracownikami uczelni

24%

72%

4%

Innymi studentami

38%
0%

Zdecydowanie często

10%

20%

Raczej często

57%
30%

40%

Raczej rzadko

50%

60%

70%

Zdecydowanie rzadko

5%
80%

90%

100%

Brak odpowiedzi

Źródło: opracowanie własne na podstawie badania PAPI, N=100

2.4.2.

Trendy dotyczące zmiany liczby studentów-cudzoziemców w
województwie śląskim

Poniższe dane GUS wskazują trendy zmian zachodzących w liczbie i charakterystyce
studentów-cudzoziemców. Pookazują one, że na przestrzeni lat liczba cudzoziemców
studiujących na śląskich uczelniach wzrosła o 460%. Rośnie zarówno liczba osób
studiujących w trybie stacjonarnym, jak i niestacjonarnych, widoczny jest jednak bardziej
dynamiczny wzrost liczby studentów studiujących „zaocznie”. Na przestrzeni lat jeszcze
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bardziej zmieniły się proporcje między studentami uczelni publicznych i prywatnych. W roku
2009 cudzoziemcy studiujący na uczelniach prywatnych stanowili niespełna 10% wszystkich
studentów-cudzoziemców w województwie śląskim. W roku 2015 stanowili oni prawie połowę
wszystkich obcokrajowców.
W roku 2009 najbardziej popularne wśród obcokrajowców były uczelnie medyczne. Na
przestrzeni lat coraz większa liczba cudzoziemców podejmowała kształcenie także na innych
kierunkach. Zdecydowanie największy wzrost obserwuje się w liczbie studentów uczelni
ekonomicznych – w roku 2016 studiowało na nich 1746 studentów z zagranicy. Przez
wszystkie opisywane lata najmniej popularną uczelnią wśród cudzoziemców była Akademia
Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach.
Tabela 16 Trendy dotyczące zmiany liczby studentów-cudzoziemców w województwie śląskim oraz wybieranych
przez nich uczelni w latach 2009-2015

Ogółem
Stacjonarne
Niestacjonarne
Publiczne
Niepubliczne
Uniwersytety
Wyższe szkoły techniczne
Wyższe szkoły
ekonomiczne
Wyższe szkoły
pedagogiczne
Uniwersytety medyczne
Akademie wychowania
fizycznego
Wyższe szkoły
artystyczne
Pozostałe szkoły wyższe

2009
654
584
70
590
64
99
22

2010
676
606
70
585
91
75
60

2011
742
655
87
639
103
98
74

2012
1018
881
137
785
233
200
83

2013
1405
1200
205
948
457
323
102

2014
2113
1668
445
1297
816
468
150

2015
3109
2168
941
1624
1485
622
231

2016
3671
2622
205
bd
bd
748
282

102

127

164

292

483

695

1462

1746

7

9

9

10

11

38

50

70

383

358

340

326

322

419

458

534

1

2

3

5

6

14

25

30

21

20

34

53

52

59

59

56

19

25

20

49

106

270

202

205

Źródło: opracowanie własne na podstawie Dziedzinowych Baz Wiedzy GUS

Ogólnopolskie statystyki pokazują, że coraz większą popularnością cieszą się kierunki, na
których nauka odbywa się w języku angielskim, głównie kierunki medyczne, ekonomiczne i
biznesowe, spada zaś zainteresowanie kierunkami humanistycznymi53. Zdaniem studentów,
kierunki te dają konkretną wiedzę i zawód, co ma pomóc w znalezieniu dobrze płatnej pracy.
Dodatkowo, o czym wspomniał przedstawiciel instytucji zajmujących się obsługą
cudzoziemców, studia medyczne i techniczne w Polsce są tanie, co dla wielu studentów
obok wysokiego poziomu kształcenia jest kwestia pierwszorzędną.
Powodów zmian, które zaszły jest kilka. Coraz bardziej popularne wśród studentów polskich i
zagranicznych są wymiany studenckie w ramach programu ERASMUS - Polska dla wielu
krajów Europy Zachodniej jest krajem tanim, gdzie utrzymanie się na studiach nie będzie
53

Szkoły wyższe i ich finanse w 2015 roku, GUS 2015.
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stanowić problemu, dodatkowo stanowić może kraj egzotyczny, nieznany, a przez to
ciekawy. Powodem wzrostu liczby studentów-cudzoziemców jest także rozwój infrastruktury i
jakości kształcenia, które w znacznej mierze związane są z programami unijnymi.
Nowoczesna infrastruktura przyciąga cudzoziemców, chcących zdobywać wiedzę przy
użyciu wysokiej jakości sprzętu (jest to szczególnie ważne na kierunkach związanych z
branżą IT, robotyką, ale także specjalizacjach korzystających z laboratoriów). Coraz więcej
kierunków prowadzonych jest także w języku angielskim, co przyciąga tych studentów, którzy
do tej pory bali się bariery językowej.
Przedstawiciele śląskich uczelni podkreślili, że największa zmiana zaszła w roku 2015,
ponieważ zmieniono wtedy prawo w zakresie regulacji cudzoziemców54. W latach
wcześniejszych obowiązywały umowy międzynarodowe, które często wygasały, co wiązało
się z utrudnieniami dla zagranicznych studentów. Po roku 2015 świadectwa i dyplomy
uzyskane w krajach Unii Europejskiej oraz w krajach, z którymi Polska zawarła dwustronne
porozumienie o wykształceniu zdobytym za granicą, uznawane są za równoważne z
wykształceniem zdobytym w Polsce.
Eksperci biorący udział w badaniu fokusowym podkreślili natomiast, że ogromny wpływ na
zainteresowanie cudzoziemców śląskimi uczelniami miała zdecydowana intensyfikacja
promocji

uczelni

za

granicą

spowodowana

dwoma

faktami:

1)

z powodu

niżu

demograficznego na uczelniach znacznie spadła liczba polskich studentów (w roku 2009
było ich 177 380, natomiast w roku 2015 115 827), w związku z czym uczelnie chciały
„wyrównać” liczbę studentów posiłkując się studentami z zagranicy. 2) od 01.01.2017 roku w
związku z nowelizacją rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie
sposobu podziału dotacji z budżetu państwa dla uczelni publicznych i niepublicznych (Dz.U.
poz. 2016) wprowadzono nowy sposób naliczania pieniędzy dla uczelni, co wiąże się z
limitami przyjęć. Eksperci stwierdzili wprost, że uczelniom bardziej opłaca się przyjmować
studentów zagranicznych niż polskich, ponieważ otrzymują wtedy większe dofinansowanie.
Posiadanie w swych szeregach studentów z zagranicy podnosi także status i prestiż uczelni,
co jest szczególnie ważne dla uczelni prywatnych, stale konkurujących z uczelniami
publicznymi.
Na wzrost liczby cudzoziemców wpływ ma także tzw. poczta pantoflowa, czyli polecenia
śląskich uczelni przez ich studentów i absolwentów. Podczas badania PAPI aż 93%

54

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 19 sierpnia 2015 w sprawie

nostryfikacji dyplomów ukończenia studiów wyższych uzyskanych za granicą oraz w sprawie
potwierdzenia ukończenia studiów wyższych na określonym poziomie kształcenia
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studentów-cudzoziemców stwierdziła, że zachęciłaby swoich rodaków do podjęcia studiów w
Polsce.
Wykres 31 Proszę sobie wyobrazić, że znajomy mieszkający w kraju Pana/i pochodzenia rozważa rozpoczęcie
studiów w Polsce. Czy zachęcił(a)by go Pan/i do tego?

80,0%
70,0%
60,0%
50,0%
40,0%
30,0%
20,0%
10,0%
0,0%

76,0%

17,0%

Zdecydowanie
tak

Raczej tak

2,0%

0,0%

Raczej nie

Zdecydowanie
nie

5,0%
Trudno
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Źródło: opracowanie własne na podstawie badania PAPI, N=100

Trend obrazujący rosnącą liczbę cudzoziemców studiujących w Polsce nie stanowi
przełożenia na lokalny rynek pracy. Uczestniczący w badaniu ankietowym (CATI)
przedstawiciele przedsiębiorców nie zauważyli zwiększającej się liczby kandydatów
cudzoziemców, którzy ukończyli polskie uczelnie.
Blisko połowa respondentów nie potrafiła określić czy od 2007 roku zaobserwowali wzrost
liczby kandydatów cudzoziemców ubiegających się o pracę, którzy ukończyli polskie uczelnie
(46,7%). W przypadku blisko dwóch piątych badanych (37,7%) deklarują oni, że raczej nie
zaobserwowali takiego zjawiska, a nieco ponad jedna dziesiąta badanych (12,3%) uważa, że
takie zjawisko zdecydowanie nie miało miejsca.
Wykres 32 Tendencja wzrostowa liczby kandydatów cudzoziemców, którzy ukończyli polskie uczelnie

46,7%

50,0%

37,7%

40,0%
30,0%
20,0%

12,3%

10,0%

2,7%

0,7%

0,0%

Zdecydowanie nie

Raczej nie

Raczej tak

Zdecydowanie tak Trudno powiedzieć

Źródło: Opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań CATIN=300.
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2.4.3.

Wpływ programów stypendialnych i działań realizowanych przez
uczelnie na cudzoziemców

Cudzoziemcy chcący podjąć studia w Polsce, mogą korzystać z bogatej oferty stypendialnej:
1. Stypendia strony polskiej (stypendia rządowe) przyznawane ze środków Senatu RP
oraz innych instytucji publicznych (m.in. program stypendialny im. Stanisława
Grabskiego skierowany do osób polskiego pochodzenia wywodzących się z krajów
byłego ZSRR studiujących kierunki ekonomiczne na polskich uczelniach). Stypendia
przyznawane są na podstawie umów międzynarodowych lub Rządowego Programu
Współpracy z Polonią i Polakami za Granicą. Warunkiem przyznania stypendium jest
brak meldunku na pobyt stały.
2. Stypendia strony wysyłającej, tj. rządu państwa, z którego pochodzi student,
3. Stypendia przyznane przez uczelnię i wypłacane z dochodów własnych lub przez
krajowe

i

zagraniczne

fundacje,

organizacje

kościelne,

urzędy

i

jednostki

administracyjne, np. prezydentów miast, gminy lub przez osoby prywatne55.
O stypendia studenci mogą się ubiegać w związku z podjęciem jednej z dostępnych w
Polsce form kształcenia, zarówno na uczelniach publicznych, jak i prywatnych. W zależności
od typu uczelni i formy kształcenia, wysokość stypendiów waha się od 900 do prawie
2400 zł, zaś stypendyści strony polskiej zwolnieni są z opłacania kosztów kształcenia, a
niektóre uczelnie dodatkowo zapewniają im miejsce w domach studenckich. Taka sytuacja
pozwala na rezygnację z dorywczej pracy zarobkowej i całkowite poświęcenie się
podnoszeniu kwalifikacji56.
Oprócz stypendiów przyznawanych przed rozpoczęciem studiów, po przyjęciu na studia
studenci-cudzoziemcy, którzy podejmują kształcenie na zasadach obowiązujących obywateli
polskich57 nabywają prawo do ubiegania się o: 1) stypendium socjalne i zapomogi 2)

Raport – Imigracja studentów zagranicznych do Polski, Krajowy Punkt Kontaktowy Europejskiej
Sieci Migracyjnej w Polsce, 2013.
56 Tamże.
57 Należy nadmienić, iż zgodnie z ustawą Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz U.2016 poz. 1842)
stypendium socjalne, stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych oraz zapomogi przyznawane
są cudzoziemcom, którym: 1) udzielono zezwolenia na pobyt stały 2) posiadającym status uchodźcy
nadany w RP 3) korzystającym z ochrony czasowej na terytorium RP, 4) pracownikom migrującym,
będącym obywatelami państwa członkowskiego UE, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa
członkowskiego EFTA, a także członkom ich rodzin, jeżeli mieszkają na terytorium RP 5) którym na
terytorium RP udzielono zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Wspólnot Europejskich 6)
którym na terytorium RP udzielono zezwolenia na pobyt czasowy, w związku z okolicznościami
opisanymi w ustawie z dnia 12 grudnia o cudzoziemcach 7) którym udzielono ochrony uzupełniającej
55
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stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych 3) stypendium rektora dla najlepszych
uczniów 4) stypendium ministra za osiągnięcia w nauce 5) stypendium ministra za wybitne
osiągnięcia i stypendium ministra za wybitne osiągnięcia sportowe.
Cudzoziemcy, którzy posiadają kartę pobytu z adnotacją „dostęp do rynku pracy” lub wizę
Schengen lub wizę krajową, wydaną w celu wykonywania pracy na terytorium RP, mogą
podejmować i odbywać studia wyższe, studia doktoranckie oraz kształcenie w innych
formach, a także uczestniczyć w badaniach naukowych i pracach rozwojowych, jednak
osobom tym nie przysługuje prawo do stypendium socjalnego, stypendium specjalnego dla
osób niepełnosprawnych i zapomóg58. W konsekwencji część studentów posiadających
Kartę Polaka nie decyduje się na staranie się o pobyt stały z obawy przed utratą stypendiów.
Stypendia socjalne i specjalne pozwalają studentom-cudzoziemcom na poprawę swojego
bytu, co przekłada się także na poprawę warunków kształcenia. Z kolei stypendia rektora
oraz stypendia ministerialne są nagrodą za osiągnięcia w nauce i sporcie, dają możliwość
dalszego rozwoju, podnoszenia kwalifikacji i inwestycji w umiejętności59.
Przedstawiciele uczelni wyższych wskazują, że ze swojej strony nie oferują żadnych
stypendiów skierowanych jedynie do cudzoziemców. O stypendia uczelniane (m.in.,
stypendium kanclerskie w Wyższej Szkole Ekonomiczno-humanistycznej) ubiegać się mogą
wszyscy studenci danej uczelni. Oprócz stypendiów umożliwiających utrzymanie się w kraju,
bardzo ważne są także stypendia i granty badawcze, umożliwiające podnoszenie swoich
kwalifikacji i poszerzanie wiedzy, jednak tu także nie ma rozgraniczenia na studenta
polskiego i zagranicznego.
Z wymienionych wyżej stypendiów korzysta jednak niewielka liczba studentów – jedynie 8%
studentów biorących udział w badaniu PAPI potwierdziło korzystanie z jakiegokolwiek
programu stypendialnego. Otrzymywanie stypendium zachęca cudzoziemców przede
wszystkim do podnoszenia kwalifikacji, ale jest także bodźcem do poszukiwania pracy w
Polsce.
Najczęściej wymienianym programem obowiązującym na większości uczelni, który przyciąga
największą liczbę studentów, jest ERASMUS, mający na celu finansowanie wyjazdów
studentów na studia w innym kraju europejskim przez okres jednego roku.
Uczelnie, także uczelnie śląskie (m.in. Uniwersytet Śląski, Politechnika Śląska, Politechnika
Częstochowska) angażują się także we współpracę z lokalnym biznesem. Działania te
na terytorium RP, 8) obywatelom państw członkowskich UE, EFTA lub Konfederacji Szwajcarskiej lub
członkom ich rodzin posiadającym prawo stałego pobytu
58 Ustawa Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. 2016 poz. 1842)
Podejmowanie i odbywanie przez cudzoziemców nauki w polskich szkołach wyższych, Ministerstwo
Nauki i Szkolnictwa Wyższego, 2011.
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prowadzone są na różnym stopniu zaangażowania, część uczelni prowadzi ścisłą
współpracę, dostosowując przedmioty do profili danych firm, inne organizują wizyty studyjne
w przedsiębiorstwach i zachęcają do podjęcia pracy i staży, które uczelniom oferuje dany
pracodawca. Przedstawiciel instytucji zajmującej się obsługą cudzoziemców wskazał, że
staże i praktyki mają ogromny wpływ na podnoszenie kwalifikacji, studenci mogą poznać
praktyczną stronę kierunku, na którym się kształcą, zobaczyć, jak pracę wykonują osoby z
doświadczeniem. Na zdobywane kwalifikacje wpływ ma także jakość zaplecza technicznego
uczelni, budowanie nowoczesnych i dobrze wyposażonych laboratoriów, w których studenci
mogą ćwiczyć nowe umiejętności. Jak wskazali przedstawiciele uczelni wyższych, za pomoc
w znalezieniu pracy lub odbyciu stażu odpowiedzialne są Biura Karier.
Cudzoziemcy mogą także należeć do organizacji studenckich oraz kół naukowych, które
pozwalają na udział w ciekawych i rozwijających projektach, często we współpracy z innymi
instytucjami i lokalnymi przedsiębiorstwami. Dzięki przynależności do organizacji studenci
stają się bardziej atrakcyjni na rynku pracy, zdobywają także kontakty, które mogą ułatwić im
podjęcie zatrudnienia. Należy jednak zaznaczyć, że wymienione działania są kierowane do
wszystkich studentów danej uczelni, bez wyróżniania studentów-cudzoziemców.
Niektóre śląskie uczelnie oferują także bezpłatne kursy integracyjne, na których cudzoziemcy
uczą się języka polskiego i angielskiego, na których dochodzi do faktycznej integracji ze
studentami polskimi.
O działaniach realizowanych przez uczelnie, których celem jest zachęcenie studentówcudzoziemców do otrzymania prawa pobytu słyszała ponad połowa badanych studentów.
Wśród najczęściej wymienianych działań znalazły się: pomoc w znalezieniu zakwaterowania
oraz pokazanie zalet pozostania w Polsce. Ponad 25% badanych wskazało na pomoc
uczelni w ubieganiu się o status imigranta, 10,2% na pomoc w uzyskaniu opieki medycznej,
natomiast 3,4% na pomoc w znalezieniu pracy. Blisko dwie trzecie respondentów (62,7%),
którzy słyszeli o formach działań zachęcających studentów z innych krajów do otrzymania
prawa pobytu skorzystało z tych działań.

86

Wykres 33 Jakie działania zachęcające studentów z innych krajów do otrzymania prawa pobytu realizuje Pana/i
uczelnia?

Pokazanie zalet pozostania w Polsce

40,7%

Pomoc w znalezieniu zakwaterowania

42,4%

Pomoc w ubieganu się o status imigranta

25,4%

Pomoc w uzyskaniu opieki medycznej

10,2%

0,0% 5,0% 10,0%15,0%20,0%25,0%30,0%35,0%40,0%45,0%
Źródło: opracowanie własne na podstawie badania PAPI, N=59

Ponad połowa (52%) ankietowanych słyszała także o realizacji, przez uczelnię działań
ułatwiających

studentom

z

zagranicy

znalezienie

pracy.

Wśród

uczestników

potwierdzających znajomości takich działań dominowała wiedza na temat zapraszania
potencjalnych pracodawców do prowadzenia wykładów. Blisko jedna trzecia studentów
wskazała na działania związane z przesyłaniem ofert stażu lub pracy za pośrednictwem
poczty elektronicznej oraz na zamieszczanie ogłoszeń o stażach i ofertach pracy na stronie
internetowej. Co piąty uczestnik badania słyszał o organizowanych tzw. Targach pracy,
natomiast 11,5% o możliwości uczestnictwa w projektach, w ramach których dofinansowane
są staże dla studentów. Żaden z badanych nie spotkał się natomiast z sytuacja, gdy uczelnia
kontaktuje się z potencjalnymi pracodawcami w celu zachęcania ich do zatrudnienia
studentów i absolwentów.
Połowa badanych wzięła udział w realizowanych działaniach.
Wykres 34 Jakie działania ułatwiające studentom z zagranicy znalezienie pracy w Polsce realizuje Pana/i
uczelnia?
Zapraszanie potencjalnych pracodawców do
prowadzenia wykładów

55,8%

Przesyłanie ofert stażu/pracy e-mailem

28,8%

Zamieszczanie ogłoszeń o stażach i ofert pracy na
strnie internetowej

28,8%

Organizowanie tzw. targów pracy

0,0%

19,2%
10,0%

20,0%

30,0%

40,0%

50,0%

60,0%

Źródło: opracowanie własne, N=52
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Ponad 70% studentów-cudzoziemców słyszała także o działaniach ułatwiających studentom
z zagranicy podnoszenie kwalifikacji. Najczęściej wymieniane działania to: przekazywanie
informacji o dostępnych kursach (66,2%), zachęcanie do uczestnictwa w konkretnych
kursach (32,4%) oraz współpraca z podmiotami realizującymi kursy (29,6%).
Ponad 40% uczestników badania skorzystało z oferowanych działań.
Wykres 35 Jakie działania ułatwiające studentom z zagranicy podnoszenie kwalifikacji realizuje Pana/i uczelnia?

Przekazywanie informacji o dostepnych kursach

66,2%

Zachęcanie do uczestnictwa w konkretnych
kursach

32,4%

Współpraca z podmimotami reaizującymi kursy
Prowadzenie warsztatów dotyczacych rozwoju
kariery i organizowanie staży

29,6%

2,8%

0,0% 10,0% 20,0% 30,0% 40,0% 50,0% 60,0% 70,0%
Źródło: opracowanie własne, N=71

Po ukończeniu studiów w Polsce absolwent nie musi od razu opuszczać kraju, przez rok
może jeszcze pozostać, zaaklimatyzować się i szukać pracy. Przedstawiciele agencji
zatrudnienia mówią o tym, że cudzoziemcy, którzy ukończyli studia w Polsce znacznie łatwiej
znajdują pracę na wyższych stanowiskach niż obcokrajowcy, którzy studia ukończyli poza
granicami kraju. Znają oni język, kulturę, wiedzą, gdzie szukać wsparcia, dzięki studiom mają
też kontakt z przedsiębiorcami. Co ważne, ich dokumenty są uregulowane, posiadają kartę
pobytu i polski dyplom, dzięki czemu traktowani są jak polscy pracownicy.
Wśród niezrealizowanych dotąd działań, które przyczyniłyby się do wsparcia studentówcudzoziemców w znalezieniu zatrudniania przedstawiciel powiatowego urzędu pracy wskazał
na potrzebę informowania przez uczelnie cudzoziemców o tym, co czeka ich po zakończeniu
edukacji, jakie mają możliwości, ale także jakie kroki muszą podjąć, by pozostać w kraju i
znaleźć pracę.
Przedstawiciel Urzędu Marszałkowskiego jako dobra praktykę wskazał działania uczelni
wyższych w Niemczech, który szczególnie zachęca do studiowania obywateli tych krajów, w
których prowadzi swoje przedsiębiorstwa lub którymi niemieckie przedsiębiorstwa się
interesują. Dzięki temu na niemieckich uczelniach kształci się potencjalnych przyszłych
pracowników, obdarzając ich odpowiednimi umiejętnościami. Dodatkowo nawiązane zostają
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relacje,

które

w
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ułatwiają
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i

zakładanie

nowych

przedsiębiorstw. Badany podkreślił jednak, że jest to działanie nie na poziomie uczelni czy
regionu, a całego kraju.

2.4.4.

Działania zachęcające do studiowania w województwie śląskim

Polskie, także śląskie uczelnie mają coraz większą świadomość korzyści gromadzenia w
swoich murach studentów zagranicznych. W tym celu, co potwierdzają także przedstawiciele
śląskich uczelni, intensyfikują one działalność rekrutacyjno-promocyjną, dostosowaną do
oczekiwań osób młodych, m.in. poprzez prowadzenie stron internetowych w językach
obcych, obecność na popularnych portalach internetowych, organizowanie spotkań
informacyjnych w szkołach i uczelniach za granicą, korzystanie z agencji rekrutujących
studentów (tzw. łowcy głów, działający również dla śląskich uczelni) 60. Polskie uczelnie coraz
częściej uczestniczą także w zagranicznych targach edukacyjnych - na wzrost liczby
studentów-cudzoziemców ma wpływ m.in. promocja szkolnictwa wyższego za granicą pod
hasłem „Ready, Study, Go! POLAND, na największych, najbardziej prestiżowych
konferencjach i targach edukacyjnych na świecie61.
Coraz bardziej popularne jest także zachęcanie aktualnych studentów na zasadach
prowizyjnych do rekrutacji swoich znajomych, studiujących na innych uczelniach oraz
promocja uczelni przez absolwentów mieszkających i pracujących za granicą (tzw. success
stories)62.
Oprócz działań promocyjno-reklamowych, wdraża się także zmiany edukacyjne. Polskie
uczelnie wprowadzają do swojej oferty kierunki prowadzone w języku angielskim, co stanowi
znaczne ułatwienie dla zagranicznych studentów. Takie kierunki są wdrażane m.in. na
uczelniach

publicznych

województwa

śląskiego:

Uniwersytecie

Śląskim,

Śląskim

Uniwersytecie Medycznym, Politechnice Częstochowskiej, Uniwersytecie Ekonomicznym,
Politechnice Śląskiej oraz Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej63.
Coraz większą popularność wśród zagranicznych studentów zdobywają 9 miesięczne kursy
przygotowawcze do podjęcia studiów w języku polskim. Taki kurs prowadzony jest na

Raport – Imigracja studentów zagranicznych do Polski, Krajowy Punkt Kontaktowy Europejskiej
Sieci Migracyjnej w Polsce, 2013.
61 Strona Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego: http://www.nauka.gov.pl/ready-study-go-polandresearch-go-poland/
62 Raport – Imigracja studentów zagranicznych do Polski, Krajowy Punkt Kontaktowy Europejskiej
Sieci Migracyjnej w Polsce, 2013.
63 Dane pochodzące ze stron internetowych uczelni wyższych województwa śląskiego.
60

89

Uniwersytecie Śląskim. Jest to szczególnie atrakcyjna opcja dla tych obcokrajowców, którzy
chcieliby studiować kierunki oferowane jedynie w języku polskim. Takie osoby podzielone są
na grupy tematyczne, w zależności od kierunków studiów, na których zamierzają podjąć
naukę (np. humanistyczną, ekonomiczną, medyczną, techniczną), by oprócz nauki języka
wyrównać także różnice programowe w systemie szkolnictwa różnych państw64.
Zagraniczni studenci bardzo cenią sobie także łączenie nauki ze sferą biznesową,
szczególnie tą ściśle związaną z kierunkiem studiów. Na uczelniach polskich proces ten jest
dopiero wdrażany, zarówno uczelnie, jak i przedsiębiorstwa uczą się współpracy i czerpania
obopólnych korzyści. Powiazanie kształcenia na poziomie wyższym z potrzebami
gospodarki, rynku pracy i społeczeństwa określone są także jako cele Strategii na rzecz
Odpowiedzialnego Rozwoju oraz Umowy Partnerstwa. Wskazują one na znaczenie
praktycznego aspektu procesu kształcenia, wymóg definiowania programów studiów we
współpracy z pracodawcami oraz zaangażowanie w proces edukacyjny praktyków65.
Współpraca uczelni i firm pozwala cudzoziemcom na poznanie polskiego rynku pracy,
modelu pracy, daje także szansę na staż lub stałe zatrudnienie, co jest szczególnie ważne
dla osób wiążących swoją przyszłość z Polską.
Czynnikiem, który także przyciąga zagranicznych studentów, są stypendia rządowe, o
których mowa wyżej. Głównymi odbiorcami polskiego programu stypendialnego są osoby
polskiego pochodzenia, stąd stanowią one szczególnie korzystną ofertę dla studentów zza
wschodniej granicy66.
Wartość powyższych działań podkreślają także studenci-cudzoziemcy. Wśród wymienionych
działań studenci wskazywali najczęściej na prowadzenie stron internetowych uczelni w
językach obcych (31%), uczestnictwo w zagranicznych targach edukacyjnych (27%),
organizowanie wizyt studyjnych do uczelni (24%) oraz zamieszczenie materiałów
promocyjnych w językach obcych (21%). Szczegółowe informacje na temat proponowanych
działań przedstawia poniższa tabela:
Tabela 17 Jakie działania powinna zacząć realizować Pana/i uczelnia, aby zachęcić studentów z zagranicy do
studiowania na niej?

Działania
Prowadzenie stron internetowych uczelni w językach obcych
Uczestnictwo w zagranicznych targach edukacyjnych
Organizowanie wizyt studyjnych do uczelni
64
65

%
31,0%
27,0%
24,0%

Strona ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego http://www.go-poland.pl/pl/szlifuj-polski
Strategia na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju do roku 2020 (z perspektywą do roku 2030),

Warszawa 2017; Programowanie perspektywy finansowej 2014-2020 – Umowa Partnerstwa. 2017
Raport – Imigracja studentów zagranicznych do Polski, Krajowy Punkt Kontaktowy Europejskiej
Sieci Migracyjnej w Polsce, 2013.
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Zamieszczenie materiałów promocyjnych w językach obcych
Obecność na popularnych portalach społecznościowych
Kampanie reklamowe
Zachęcania (na zasadach prowizyjnych) aktualnych studentów do
rekrutacji swoich znajomych
Organizowanie tzw. „dni otwartych”, w trakcie których przyszli studenci
mogą spotkać się z wykładowcami i studentami
Wprowadzenie do swojej oferty kierunków prowadzonych w językach
obcych
Organizowanie spotkań informacyjnych w szkołach i na uczelniach w
krajach pochodzenia cudzoziemców
Zatrudnianie wykładowców zagranicznych
Współpraca z polskimi placówkami dyplomatycznymi raz organizacjami
polonijnymi w zakresie informowania o możliwości studiowania w Polsce
Korzystanie z usług agencji rekrutujących studentów
Tworzenie w ramach uczelni oddzielnych struktur, których zadaniem jest
pozyskiwanie kandydatów na studia oraz ich obsługa po przyjeździe do
Polski
Wykorzystywanie unikalnej aktywności naukowej lub oferowanie
unikatowych kierunków
Inne

21,0%
20,0%
20,0%
20,0%
18,0%
17,0%
16,0%
15,0%
12,0%
9,0%
7,0%
3,0%
3,0%

Źródło: opracowanie własne, N=100

Oprócz kwestii naukowych i promocyjnych, poruszanych przez ekspertów i podkreślanych
przez raporty zajmujące się tematyką cudzoziemców, bardzo ważnym działaniem
przyciągającym studentów z zagranicy, podkreślanym przez przedstawicieli śląskich uczelni,
okazało się zapewnienie zakwaterowania i świadczeń – cudzoziemcy, często nie znając
języka, nie potrafią odnaleźć się w kwestiach formalnych. Akademiki posiadają za mało
miejsc, by pomieścić wszystkich studentów, bardzo mały jest także rynek mieszkań na
wynajem. Dodatkowo, zarówno właściciele prywatni, jak i agencje, nie chcą przyjmować
studentów z odległych kultur, np. pochodzących z krajów afrykańskich. W takich wypadkach
studenci często wybierają uczelnie w innych miastach (m.in. w Krakowie), gdzie wybór
mieszkań jest większy. Potrzebna jest współpraca między uczelniami a agencjami
nieruchomości oraz otwarcie społeczności na współpracę ze studentami z zagranicy.
Przedstawiciele śląskich uczelni wspominają także o bardzo ubogiej ofercie informacji o
mieście, regionie. Placówki Informacji Miejskiej nie oferują żadnych ulotek w językach
obcych, choćby w języku angielskim. Studenci mają także problem w załatwianiu spraw
urzędowych, medycznych. Ważnym działaniem jest więc zaangażowanie lokalnych władz w
pomoc obsługi rosnącej liczby cudzoziemców, w tym także studentów, zatrudnianie w
państwowych placówkach osób znających języki obce.
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2.4.5.


Podsumowanie

Z roku na rok wzrasta liczba cudzoziemców studiujących na śląskich uczelniach. W
roku akademickim 2016/2017 na terenie województwa śląskiego kształciło się 3671
cudzoziemców (głównie obywateli Ukrainy oraz USA).



Ponad 70% studentów-cudzoziemców studiuje w trybie stacjonarnym, co pozwala im
skupić się na nauce języka i przedmiotów związanych z zawodem. Na przestrzeni lat
zmieniła się jednak proporcja studentów uczelni publicznych i niepublicznych – w
ciągu trzech lat liczba studentów szkół publicznych i prywatnych prawie się zrównała.



Największy odsetek studentów-cudzoziemców studiuje na wyższych uczelniach
ekonomicznych, Uniwersytecie Śląskim w Katowicach oraz Śląskim Uniwersytecie
Medycznym w Katowicach.



Studenci-cudzoziemcy są zintegrowani ze środowiskiem akademickim. Mają dobry
kontakt zarówno z wykładowcami, jak i z innymi studentami. Na integrację wpływ ma
m.in. język, jakim posługują się zarówno studenci-cudzoziemcy, jak i inni studenci i
kadra akademicka. Komunikacja odbywa się głównie w języku polskim i angielskim,
przy czym język angielski wykorzystywany jest głównie jako „język pomocniczy” przy
porozumiewaniu się w języku polskim. Cudzoziemcy są także zadowoleni z poziomu
nauczania na śląskich uczelniach i w większości planują kontynuować studia w
Polsce.



Trendy dotyczące zmiany liczby studentów-cudzoziemców w województwie śląskim
wskazują, że zainteresowanie studiami wciąż rośnie. Zwiększa się nie tylko liczba
studentów stacjonarnych, ale także studentów „zaocznych”, obserwowany jest także
duży wzrost liczby cudzoziemców studiujących na uczelniach prywatnych. Oprócz
zintensyfikowania działań promocyjnych, na wzrost liczby studentów-cudzoziemców
w ostatnich latach wpływ miało rozporządzenie dotyczące nostryfikacji (rok 2015)
oraz rozporządzenie dotyczące sposobu podziału dotacji z budżetu państwa dla
uczelni publicznych i niepublicznych (rok 2017).



Cudzoziemcy chcący podjąć studia w Polsce, mogą korzystać z bogatej oferty
stypendialnej: stypendium strony polskiej, stypendium strony wysyłającej, oraz
stypendium przyznawanego przez uczelnię. Cudzoziemcy, którzy podejmują
kształcenie na zasadach obowiązujących obywateli polskich, mogą starać się także o
stypendium socjalne i zapomogi, stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych,
stypendium rektora dla najlepszych uczniów, stypendium ministra za osiągnięcia w
nauce oraz stypendium ministra za wybitne osiągnięcia i stypendium ministra za
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wybitne osiągnięcia sportowe. Coraz więcej śląskich uczelni prowadzi także
współpracę ze środowiskiem biznesowym, dostosowując przedmioty, specjalizacje i
kierunki do profili danych firm czy pośrednicząc w podejmowaniu staży i praktyk.
Ogromnym zainteresowaniem cieszy się także program ERASMUS, mający na celu
współpracę uczelni wyższych, poszerzanie wiedzy oraz odbywanie staży i praktyk.


Coraz więcej śląskich uczelni prowadzi także współpracę ze środowiskiem
biznesowym, dostosowując przedmioty, specjalizacje i kierunki do profili danych firm
czy pośrednicząc w podejmowaniu staży i praktyk. Ogromnym zainteresowaniem
cieszy się także program ERASMUS, mający na celu współpracę uczelni wyższych,
poszerzanie wiedzy oraz odbywanie staży i praktyk.
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2.5. Oferta

śląskich

zapewnienia

samorządów

lokalnych

cudzoziemcom

w

zakresie

kompleksowej

pomocy

umożliwiającej konkurencyjność na rynku, podnoszenie
kompetencji, a także integrację ze społecznością lokalną.
Dobre praktyki w Polsce.
Zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej67 prawo do świadczeń z
pomocy społecznej (jeżeli umowy międzynarodowe nie stanowią inaczej) przysługuje
cudzoziemcom

mającym

miejsce

zamieszkania

i

przebywającym

na

terytorium

Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie zezwolenia na pobyt stały, zezwolenia na pobyt
rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej, zezwolenia na pobyt czasowy udzielony w
związku z innymi okolicznościami (wskazanymi w ustawie z dnia 12 grudnia 2013 r. o
cudzoziemcach) lub w związku z uzyskaniem zgody na pobyt ze względów humanitarnych
lub zgody na pobyt tolerowany – w formie schronienia, posiłku, niezbędnego ubrania oraz
zasiłku celowego. W określonych przypadkach cudzoziemcom przysługuje również prawo do
świadczeń w formie interwencji kryzysowej, schronienia, posiłku, niezbędnego ubrania oraz
zasiłku celowego. W przypadku zadań powiatu do zakresu świadczeń dochodzi również
indywidualny program integracji, a w przypadku wojewody koordynowanie działań w zakresie
integracji cudzoziemców (szczególnie w zakresie wskazania im miejsca zamieszkania oraz
prowadzenia rejestru zatwierdzonych indywidualnych programów integracji). Wskazać
należy, że świadczenia z pomocy społecznej w przypadku cudzoziemców dotyczą także
świadczeń pieniężnych przeznaczanych na utrzymanie i pokrycie wydatków związanych z
nauką języka polskiego. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7
kwietnia 2015 r. w sprawie udzielania pomocy cudzoziemcom68 wskazuje natomiast, iż efekty
procesu integracji powinny być monitorowane przez pracownika socjalnego co najmniej raz
na 3 miesiące, przede wszystkim w zakresie edukacji językowej, funkcjonowania
zawodowego i funkcjonowania społecznego. Wskazuje to na fakt, iż wymienione powyżej
aspekty powinny być cudzoziemcom zagwarantowane przez samorządy lokalne.

67

68

Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. 2017 r. poz. 1769)

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie udzielania pomocy

cudzoziemcom (Dz. U. 2016 poz. 1837)
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Wśród instytucji publicznych obsługujących cudzoziemców na terenie województwa
śląskiego wskazać należy m.in.:


Śląski

Urząd Wojewódzki

w

Katowicach,

Wydział

Spraw

Obywatelskich

i

Cudzoziemców (głównie w zakresie rejestracji pobytów, wydawania zezwoleń na
pracę, wysyłania wniosków o wydanie zaproszeń dla cudzoziemców) oraz
Pełnomocnik Wojewody Śląskiego (m.in. działania na rzecz mniejszości narodowych i
etnicznych:

respektowanie

podejmowanie

działań

współdziałanie

z

na

wydziałami

praw,

wspieranie

rzecz
Urzędu

organizacji

rozwiązywania
i

jednostkami

pozarządowych,

problemów

mniejszości,

administracji

rządowej,

współdziałanie z organami samorządu terytorialnego),


Państwowa Inspekcja Pracy, Okręgowy Inspektorat Pracy w Katowicach (w zakresie
porad prawnych),



Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach – strona internetowa posiada zakładkę
dedykowaną cudzoziemcom, wraz z wyjaśnieniem wszystkich kwestii formalnych, z
dodatkowymi linkami i informacjami na temat poszukiwania pracy. Dodatkowo na
uwagę zasługuje partnerski projekt Move free and Prosper?! realizowany przez WUP
w Katowicach w 2011 roku. Poruszał on kwestię prawa do swobodnego przepływu
osób w ramach krajów członkowskich UE. Cztery organizacje partnerskie (z Niemiec,
Irlandii, Turcji i Polski), aktywne w obszarach kształcenia osób dorosłych, kształcenia
uzupełniającego oraz wspierania rynku pracy, podjęły się wymiany doświadczeń i
współdziałania, tworząc użyteczne narzędzia dla osób planujących emigrację w celu
znalezienia zatrudnienia. Zasadniczym celem partnerstwa było ulepszenie usług
wsparcia informacyjnego dostępnych dla osób, które chciałyby skorzystać z prawa do
podjęcia pracy za granicą69.



Powiatowe Urzędy Pracy – urzędy najczęściej posiadają zakładki dedykowane
cudzoziemcom (z podstawowymi informacjami dotyczącymi pobytu/pracy) lub linki
odsyłające do strony internetowej Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach.



Śląski Oddział Straży Granicznej – strona internetowa oddziału zawiera akty prawne
związane z pobytem cudzoziemców na terenie Polski, informacje związane z
legalizacją pobytu, punktami obsługi cudzoziemców, pracą, zawieraniem małżeństw,
a także edukacją imigrantów (broszury wydawane są w 9 językach).

69



Urzędy Skarbowe – w kwestii rozliczeń finansowych.



Urzędy Stanu Cywilnego – kwestie związane m.in. z zawieraniem małżeństw.

http://www.move-free.eu/index.htm [data dostępu: 13.10.2017 r.].
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W przypadku organizacji pozarządowych, funkcjonujących na terenie województwa
śląskiego, które aktywnie działają na rzecz imigrantów wskazać należy dwa reprezentatywne
podmioty:


Polski Instytut Mediacji i Integracji Społecznej – stowarzyszenie działa na rzecz
podnoszenia świadomości społecznej, promowania i wspierania rozwoju struktur.
Działalność koncentruje się także wokół praw człowieka (w tym przeciwdziałanie
wykluczeniu społecznemu, bezrobociu i dyskryminacji) oraz rozwoju wspólnoty.
Jednostka w 2016 roku, przy wsparciu Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka oraz
Nadbużańskiego Stowarzyszenia edukacyjnego z Włodawy, zrealizowała projekt pn.
Prawa cudzoziemców – prawa człowieka, który obejmował aktualizację i dystrybucję
kilku publikacji dotyczących cudzoziemców, a także przeprowadzenie szkoleń z
zakresu wielokulturowości, praw uchodźców oraz stereotypów (kierowanych do
przedstawicieli

organów

samorządowych,

pracowników

służb

mundurowych,

personelu medycznego, placówek oświatowych oraz innych zainteresowanych
podmiotów)70.


Stowarzyszenie Emigrant – organizacja zajmuje się legalizacją pobytu i pracy
cudzoziemców na terytorium Polski. Oferuje pomoc w kwestiach administracyjnych
dotyczących pobytu (m.in. pomoc w znalezieniu pracy, legalizacji pobytu, nawiązaniu
kontaktów biznesowych, reprezentacji cudzoziemców przez organami administracji
publicznej itd.).

Oba podmioty swoje siedziby mają na terenie Częstochowy.
Aktywnymi podmiotami w kwestii realizacji projektów na rzecz cudzoziemców są uczelnie
wyższe (m.in. Politechnika Śląska, Uniwersytet Śląski, Uniwersytet Ekonomiczny). W tym
aspekcie wskazać należy:


Działania Szkoły Języka i Kultury Polskiej, Uniwersytet Śląski (Szkoła prowadzi
między innymi różnego rodzaju kursy języka polskiego, seminaria z zakresu języka i
kultury polskiej dla nauczycieli oraz lektorów uczących języka polskiego za granicą
wśród Polonii i cudzoziemców, Podyplomowe Studia Kwalifikacyjne Nauczania
Kultury Polskiej i Języka Polskiego jako Obcego, seminaria i konferencje poświęcone
językowi i kulturze polskiej, nauczanie języka polskiego jako drugiego oraz
tłumaczenia), w tym m.in.:

70

http://www.pimis.pl/p,90,prawa-cudzoziemcow-prawa-czlowieka [data dostępu: 13.10.2017 r.].
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o

Skarby Śląska – warsztaty polonistyczne dla Polonii i cudzoziemców
skierowane do przedstawicieli Polonii oraz obcokrajowców uczących się
języka polskiego jako obcego i/lub drugiego. Celem projektu jest promocja
województwa śląskiego wśród cudzoziemców, integracja kulturowa i promocja
wielokulturowości, a także przedstawienie elementów kultury śląskiej, śląskich
tradycji oraz zwyczajów. Projekt jest dofinansowany z budżetu Samorządu
Województwa Śląskiego71.

o

Obcokrajowcy o sobie – cykl spotkań prowadzonych przez obcokrajowców,
który przybliżają uczestnikom swój język, kulturę itd.

o

Polska w oczach…- stereotypy znane i nieznane – cykl spotkań i seminariów
związanych ze stereotypami na przykładzie Kazachstanu, Polski i Niemiec.

o

Wieczór Narodów – coroczna inicjatywa w ramach letniej szkoły, która
przybliża mieszkańcom inne kultury i tradycje. W wydarzeniu udział biorą
studenci z różnych państw (m.in. Korei Południowej, Niemiec, Indonezji,
Gruzji, Brazylii, Rosji, Kanady czy Japonii).



Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach - uczelnia dostosowuje kierunki kształcenia
do potrzeb zagranicznych studentów, pomaga w aklimatyzacji oraz integracji:
o

Projekt Anioł Stróż dla studentów zagranicznych długoterminowych - projekt
zakłada pomoc i opiekę nad zagranicznymi studentami w pierwszych
miesiącach ich studiowania oraz jeszcze przed przyjazdem do Polski.

o

Projekt Mentor dla studentów zagranicznych długoterminowych - projekt
Mentor to czołowy projekt każdej sekcji Erasmus Student Network. Jego
celem jest ułatwienie i uatrakcyjnienie pobytu studentów z wymian
zagranicznych.

Każdy

nowoprzybyły

student

„dostaje”

przydzielonego

mentora/buddy'ego z członków organizacji ESN UE Katowice.
o

Tydzień Integracyjny dla studentów zagranicznych długoterminowych - nowi
studenci podczas pierwszego tygodnia w Polsce mają możliwość poznania
regionu, miasta i Uczelni. W ramach specjalnie przygotowanego na ten
tydzień programu przewidziano wiele wycieczek m.in do Kopalni Guido,
Muzeum Śląskiego, imprez i wydarzeń, które pomogą studentom zintegrować
się ze społecznością akademicką i między sobą.

71

http://www.sjikp.us.edu.pl/pl/skarby-slaska-warsztaty-polonistyczne-dla-polonii-i-cudzoziemcow/
[data dostępu: 13.10.2017 r.].
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2.5.1.

Benchmarking

W ramach analizy i wyłonienia dobrych praktyk w zakresie działań na rzecz cudzoziemców
przeprowadzono benchmarking. Dokonano porównania pomiędzy 6 samorządami w Polsce,
które wdrażają działania w ramach polityki pro imigracyjnej. Wśród przypadków znalazły się:
Gdański Modeli Integracji Imigrantów, działania systemowe miasta Lublin w zakresie
integracji imigrantów, działalność Komisji Dialogu Społecznego ds. Cudzoziemców przy
centrum Komunikacji Społecznej oraz Centrum Wielokulturowe w Warszawie, działania
informacyjno-integracyjne samorządu na rzecz imigrantów we Wrocławiu, Program „Otwarty
Kraków” oraz Poznań – spotkania zespołów ekspertów składających się z przedstawicieli
różnych instytucji, których odbiorcami działań są imigranci.
Gdański Model Integracji Imigrantów (MII)
Kluczowe kwestie związane z problemami migrantów na terenie Gdańska zostały
uwzględnione przy opracowaniu diagnozy sytuacji zastanej, która w dużej mierze przyczyniła
się do wypunktowania barier integracji, braków procedur i rozwiązań oraz nierównego
traktowania imigrantów. Braki zostały podzielone ze względu na wybór kwestii kluczowych,
które odzwierciedlone zostały w projektowanych działaniach, takich jak72:
1. Edukacja – „Kształcenie w wielokulturowej klasie czy grupie oraz indywidualne
wsparcie edukacyjne dziecka/studenta pochodzącego z odmiennego kontekstu
kulturowego wymaga zarówno systemowych narzędzi i procedur wdrożonych przez
szkołę czy uczelnię, jak również kompetencji nauczycieli i wykładowców. Kluczową
barierę adaptacji dzieci w szkole oraz ich integracji stanowi nieznajomość języka
polskiego, co oznacza, że głównym wyzwaniem dla szkół jest jak najszybsze
wyrównanie braków językowych u uczniów. Jednocześnie szkoły borykają się ze
zbyt małą liczbą godzin przeznaczonych na nauczanie języka polskiego i jest to
obszar, na którym pożądana jest zmiana.”
2. Zatrudnienie – „Wydaje się, że Gdańsk nie wykorzystuje potencjału wiążącego się z
imigracją. Brakuje spójnej wizji oraz komunikacji dotyczącej demograficznych i
ekonomicznych korzyści, jakie płyną z imigracji dla Gdańska. Brak również badań na
tym obszarze. Nie jest komunikowana wiedza na temat głównych kierunków rozwoju
lokalnego rynku pracy, w związku z czym imigranci nie rozwijają kompetencji
poszukiwanych przez pracodawców, a pracodawcom brakuje kompetentnych
pracowników.
72

Pracodawcy,

pracownicy

oraz

miejskie

instytucje

są

Wszystkie cytaty pochodzą z dokumentu Gdański Model Integracji Imigrantów, Gdańsk 2016
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niedoinformowane w prawnych kwestiach zatrudniania imigrantów. Brakuje systemu
upowszechniania tej wiedzy, co skutkuje zarówno błędami, jak i nadużyciami ze
strony pracodawców.”
3. Zdrowie – „W kwestii zdrowia i dostępu do opieki zdrowotnej istnieje wiele barier, na
które natrafiają imigranci w Gdańsku. Do głównych wyzwań należą: niezrozumienie
działania systemu Narodowego Funduszu Zdrowia (NFZ), tłumaczenie dokumentacji
medycznej oraz bariera językowa w komunikacji - zarówno po stronie pacjenta, jak
lekarza oraz brak powszechnego dostępu do ubezpieczeń zdrowotnych.”
4. Mieszkalnictwo – „W Gdańsku trudno jest znaleźć lokum osobie o niskich i średnich
dochodach szczególnie mieszkanie komunalne, w tym socjalne. W Gdańsku na
różne formy wsparcia mieszkaniowego czeka niemal 4 tys. osób. Choć tego rodzaju
oferta dla części imigrantów w trudniejszej sytuacji finansowej byłaby najbardziej
adekwatna, jest obecnie niedostępna. Kwestie mieszkaniowe są również kluczowe
dla uchodźców objętych Indywidualnym Programem Integracji (IPI), zgodnie z
ustawą o pomocy społecznej. Ceny wynajęcia mieszkania są bardzo wysokie. Po
zakończeniu IPI uchodźcy nie byli do tej pory w stanie samodzielnie pokryć kosztów
wynajmu, co było jednym z powodów wyjazdu z Gdańska.”
5. Społeczność lokalna – „Imigranci są rozproszeni, brakuje statystyk, gdzie
mieszkają, gdzie bywają. Z uwagi na niskie zarobki imigranci często mieszkają w
dzielnicach peryferyjnych, zaniedbanych, co nie sprzyja integracji, a przyczyna się
do tworzenia skupisk imigrantów. Gdańszczanie pracują z imigrantami i zatrudniają
imigrantów, także w swoich domach. Te relacje jednak rzadko przeradzają się w
kontakty towarzyskie czy przyjacielskie. Wydaje się, że na drodze do zacieśniania
więzi stoi wiele stereotypów, po obu stronach. Imigranci żyją w kręgu swoich
znajomych – rodaków i innych cudzoziemców, ale nie razem z Polakami. Raczej nie
uczestniczą w życiu dzielnic – najczęściej brakuje im informacji o tym, co się w ich
sąsiedztwie dzieje, nie znają oferty kulturalnej, edukacyjnej, sportowej, w tym
bezpłatnej.

Bariera

ekonomiczna

uczestnictwa

w

życiu

społecznym

jest

bezdyskusyjna – wielu imigrantów, głównie zarobkowych, żyje oszczędnie, gdyż
często utrzymują rodziny, które pozostały w kraju pochodzenia.”
6. Pomoc społeczna – „Wyzwaniem jest brak zintegrowanych programów integracji
uchodźców oraz rozszerzenie i wydłużenie programów integracyjnych. Integracja jest
procesem wieloaspektowym, wymagającym współpracy wielu podmiotów. Brakuje
sieci pomiędzy MOPR a innymi podmiotami, w tym sektorem społecznym, które
współpracowałyby na rzecz integracji i łączyły zasoby na rzecz wsparcia, adaptacji i
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usamodzielnienia uchodźców. W Gdańsku jest pilna potrzeba poszerzania wiedzy i
umiejętności

osób

pracujących

z

cudzoziemcami,

w

tym

psychologów

z

kompetencjami międzykulturowymi, specjalistów od stresu pourazowego, uzależnień
i problematyki przemocy w rodzinie. Należy również kształcić językowo pracowników
socjalnych oraz zacieśniać współpracę z tłumaczami języków obcych, głównie
rosyjskiego, angielskiego oraz arabskiego. Inną zdiagnozowaną barierą dostępu do
pomocy społecznej jest niewiedza imigrantów o tym, że system pomocy społecznej
w Polsce w ogóle istnieje i jakie są kryteria uzyskania wsparcia”.
Dokument zorientowany jest przede wszystkim na potrzeby przebywających już w Gdańsku
imigrantów, jednak uwzględnia także przewidywany wzrost migracji do Gdańska w przeciągu
kilku najbliższych lat. Model odnosi się do grupy imigrantów, tylko wybrane zadania
skierowane są do grupy uchodźców lub osób, które są w procedurze starania się o niniejszy
status. Jak wskazano MII jest dokumentem pokazującym główne obszary i kierunki działań
zmierzających do prowadzenia skutecznej i efektywnej polityki integracyjnej w samorządzie
lokalnym, w dłuższym wymiarze czasowym73. Prace nad modelem trwały od maja 2015 roku
marca 2016 roku, a koordynował je międzysektorowy i interdyscyplinarny zespół ds. modelu
integracji imigrantów i imigrantek liczący ponad 150 osób reprezentujących 70 różnych
instytucji publicznych i organizacji pozarządowych. Utworzono osiem grup tematycznych
(wspieranych

przez

krajowych

ekspertów)

realizujących

prace

merytoryczne

nad

poszczególnymi częściami dokumentu. Powołano również grupę sterującą złożoną z liderów
wszystkich grup, migrantów, oraz osób kluczowych dla procesu prac nad modelem. W
trakcie opracowywania dokumentu zespół uczestniczył także w serii szkoleń realizowanych
przez specjalistów oraz w wizytach studyjnych. Celem głównym Modelu Integracji Imigrantów
jest rozwój systemu zarządzania migracjami w instytucjach publicznych i społecznych w
Gdańsku oraz wzmocnienie integracji imigrantów i imigrantek m.in. w obszarach: edukacji,
kultury, pomocy społecznej, mieszkalnictwa, przeciwdziałania przemocy i dyskryminacji,
społeczności lokalnych, zatrudnienia i zdrowia.
Zadania miasta w zakresie polityki pro imigracyjnej podzielone zostały na 8 sektorów:
1) Edukacja:
a. Szkolna - w tym zakresie przewidziano: pakiet działań edukacyjnych i
integracyjnych skierowanych do nauczycieli, pracowników administracji
i obsługi, rodziców, polskich uczniów oraz społeczności lokalnej (m.in.
poprzez kursy, szkolenia, warsztaty, projekty międzynarodowe, kształcenie i
73
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doskonalenie nauczycieli), pakiet wsparcia dla rodziców/opiekunów dzieci
imigranckich w zakresie edukacji i integracji (m.in. poprzez tłumaczenia,
informator edukacyjny, organizację integrujących wydarzeń szkolnych,
wsparcie

rodziców,

współpracę

ze

szkołami),

systemowe

wsparcie

gdańskich szkół (m.in. poprzez powołanie zespołów interdyscyplinarnych ds.
problemów edukacyjnych, współprace z uczelniami wyższymi, stworzenie
środowiska samopomocowego gdańskich nauczycieli),

pakiet

działań

edukacyjnych i integracyjnych skierowanych bezpośrednio do uczniów
migrujących i cudzoziemców (m.in. poprzez indywidualny plan kształcenia
ucznia, wsparcie psychologiczno-pedagogiczne, asystenta kulturowego,
dostosowanie egzaminów i sprawdzianów),
b. Wyższa – w tym zakresie przewidziano: wsparcie procesu integracji
studentów zagranicznych (m.in. poprzez diagnozę i monitoring potrzeb,
biura karier), wsparcie procesu integracji pracownika zagranicznego
(m.in. poprzez podnoszenie kompetencji kulturowych, stworzenie infopunktu),
dostosowanie struktur uczelnianych do potrzeb studenta zagranicznego
(m.in.

poprzez

centra

wspierające

wielokulturowość,

pełnomocników

studentów), promowanie i rozwijanie gdańskich uczelni jako miejsca
edukacji wyższej studentów z różnych krajów i kultur (m.in. poprzez
rozbudowę oferty edukacyjnej, badania i konsorcja międzynarodowe,
programy miejskie – Studiuj w Gdańsku, Nauczaj w Gdańsku).
2) Społeczności lokalne – w tym zakresie przewidziano: pilotażowy system integracji
imigrantów w

społecznościach lokalnych

(Sieć Lokalnych Organizatorów

Integracji - LOI), stworzenie Bazy Zasobów Lokalnych (m.in. poprzez koordynację
BLZ z instytucjami miejskimi, aktywne monitorowanie BZL, zamieszczanie ofert z BZL
online oraz na tablicach ogłoszeń), tworzenie warunków do uczestnictwa przez
imigrantów w procesach decyzyjnych demokracji lokalnej i partycypacji (m.in.
poprzez programy edukacji obywatelskiej dla imigrantów, włączenie imigrantów w
wydarzenia partycypacyjne w lokalnej społeczności), edukacja międzykulturowa
kadr lokalnych instytucji/organizacji działających na rzecz integracji w lokalnej
społeczności (m.in. poprzez cykl szkoleń i warsztatów z kompetencji kulturowych dla
instytucji/organizacji z BZL, promocja działań i postaw prointegracyjnych), rozwijanie
sieci LOI oraz mentorów uchodźców i imigrantów (m.in. poprzez rozwijanie
istniejącej sieci mentorów, diagnozowanie potrze migrantów przez mentorów).
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3) Kultura – w tym zakresie przewidziano: edukację kadry kultury (m.in. poprzez
warsztaty, szkolenia i mentoring), popularyzację idei integracji imigrantów przez
kulturę w instytucjach i organizacjach kultury (m.in. poprzez warsztaty,
wypracowanie wytycznych i rekomendacji dotyczących integracji przez kulturę),
diagnozę potencjału integracyjnego instytucji/organizacji/środowisk kultury
oraz kompetencji międzykulturowej kadry kultury (m.in. poprzez przeprowadzenie
badania,

zdiagnozowanie

wskaźników

zmiany),

stworzenie

warunków

do

aktywnego uczestnictwa imigrantów w kulturze (m.in. poprzez programy
wolontariackie i stażowe dla imigrantów w instytucjach, skuteczną informację o
ofercie kulturalnej), włączenie imigrantów w życie kulturalnej i społeczne miasta
(m.in. poprzez współpracę twórczą artystów, programy wspierające artystów
imigrantów), kształtowanie w społeczności przyjmujące postawy otwartej
międzykulturowo

(m.in.

poprzez

działania

kreujące

wizerunek

imigrantów,

animowanie dialogu międzykulturowego).
4) Przemoc i dyskryminacja – w tym zakresie przewidziano m.in. diagnozę i
monitorowanie zjawiska przemocy oraz dyskryminacji wobec imigrantów w Gdańsku,
stworzenie i wdrożenie w instytucjach miejskich kodeksów antydyskryminacyjnych,
edukowanie społeczności lokalnej w zakresie międzykulturowości i antydyskryminacji,
programy pilotażowe i zatrudnienia imigrantów w miejskich instytucjach publicznych,
edukacja funkcjonariuszy i pracowników różnych instytucji w zakresie kompetencji
kulturowych i antydyskryminacyjnych.
5) Zdrowie – w tym zakresie przewidziano: edukację imigrantów na temat opieki
zdrowotnej

(m.in.

poprzez

konsultacje

z

lekarzem,

szkolenia),

edukację

pracowników ochrony zdrowia (m.in. poprzez szkolenia dla studentów studiów
medycznych

oraz

omawianie

zagadnień

psychologicznych

powiązanych

z

migracjami), przygotowanie zespołu specjalistów medycznych dla imigrantów i
uchodźców (m.in. w zakresie kryzysów psychologicznych), niwelowanie barier
komunikacyjnych (m.in. poprzez dostęp do tłumaczy, tłumaczenie wzorów
dokumentów medycznych czy strony internetowej NFZ w zakresie możliwości
ubezpieczenia), wsparcie grup różnorodnych kulturowo i narażonych na
dyskryminację (m.in. poprzez szkolenia, udostępniania informacji dla uchodźców w
zakresie dostępu do opieki zdrowotnej).
6) Praca – w tym zakresie przewidziano: analizę i monitorowanie zapotrzebowania
na pracowników oraz kierunków rozwoju gdańskiego rynku pracy (m.in. poprzez
gromadzenie i monitorowanie statystyk dotyczących zapotrzebowania pracowników
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dla gdańskim rynku pracy), rozwój kompetencji imigrantów (m.in. poprzez
doradztwo zawodowe, rozwój kwalifikacji, ułatwienie imigrantom dostępu do ofert
pracy), rozwój kompetencji pracodawców oraz instytucji rynku pracy (m.in.
poprzez powstanie bazy tłumaczy uczestniczących w doradztwie zawodowym,
sieciowanie biznesów zagranicznych, utworzenie bazy Pracodawców Przyjaznych
Imigrantom).
7) Pomoc społeczna – w tym zakresie przewidziano: realizację i rozszerzenie
Indywidualnego Programu Integracji (IPI) oraz współpracę z sektorem
społecznym w jego integracji (m.in. poprzez poszerzenie procedury IPI o kursy
językowe, wsparcie zawodowe, wsparcie mieszkaniowe; włączenie do współpracy
sektora społecznego), edukację kadr wsparcia i pomocy społecznej (m.in. poprzez
wspieranie osób w traumie, komunikację międzykulturową, procedury prawne i
administracyjne), rozszerzenie zakresu wsparcia i pomocy społecznej, w tym
pracy socjalnej w imigrantami (m.in. poprzez wsparcie dla osób w procedurze
uchodźczej, rozszerzenie pracy socjalnej z uchodźcami, wdrożenie pracy socjalnej z
imigrantami w organizacjach pozarządowych).
8) Mieszkalnictwo – w tym zakresie przewidziano: mieszkania komunalne ze
wsparciem

dla

uchodźców,

program

przyjmowania

uchodźców

przez

mieszkańców Gdańska do własnych mieszkań, pośrednictwo najmu mieszkań
prywatnych,

mieszkania

eksperymentalny

program

wspomagane
dla

dla

imigrantów

imigrantów

zagrożonych

w

kryzysie,

ubóstwem

lub

wykluczeniem społecznym74.
Koordynacja nad dokumentem powierzona została Zespołowi ds. Wdrażania Modelu
Integracji Imigrantów, powołanemu przez prezydenta miasta Gdańska. Model zakłada iż
zespół powinien składać się z czterech głównych podmiotów, tj. Komitetu Sterującego, Grupy
Zarządzającej, Forum Integracji i Migracji oraz Rady Imigrantów. Zaznaczyć należy, że
Gdański Model jest pierwszym dokumentem w Polsce podchodzącym do kwestii imigracji
międzysektorowo, kompleksowo. Wypracowane założenia mają usprawnić miejską politykę
oraz wzmocnić integrację imigrantów i imigrantek.
Część zadań zdefiniowanych w MII, szczególnie tych podstawowych z zakresu nauki języka,
informacji i poradnictwa, w tym prawnego, doradztwa zawodowego, pośrednictwa i wsparcia
w najmie mieszkań na rynku prywatnym, wsparcia dla osób w procedurze uzyskiwania
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statusu uchodźczego czy imigrantów zagrożonych bezdomnością w skrajnym ubóstwie i
wykluczeniu, powinna zostać zapewniona przez miasto Gdańsk w drodze konkursu dla
organizacji pozarządowych. Najlepiej by tego rodzaju usługi realizowane były w wymiarze
kilku letniego kontraktu. Zakres zadań w tym obszarze może ulegać rozszerzeniu, w
zależności od potrzeb w tym zakresie oraz dostępnych środków finansowych. Już w 2015 i
2016 roku wraz z pracami nad MII zaplanowano środki na zlecenie części niniejszych zadań
organizacjom pozarządowym. W 2016 roku zaplanowano na ten cel 170 tys. złotych. W
wymiarze podstawowym i minimalnym zakontraktowanie niniejszych zadań powinno wynosić
ponad 300 tys. złotych rocznie ze środków miejskich. Niektóre zadania w MII powinny być
realizowane bezpośrednio przez Urząd Miejski w Gdańsku (różne wydziały) czy podległe
jednostki. Niezbędne będzie zabezpieczenie na ten cel środków w ramach własnych
budżetów. Wśród najważniejszych zadań MII realizowanych przez Urząd Miejski w Gdańsku
i jednostki gminy miasta Gdańska należy wymienić:


zarządzanie MII – zespół wdrożeniowy, rada imigrantów;



zaangażowanie i liderowanie polityczne, budowania zaplecza sprzymierzeńców
integracji i migracji;



współpraca z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami;



komunikacja społeczna – migranci – gdańszczanie;



zatrudnianie obcokrajowców, konkursy na stanowiska



Punkt Obsługi Imigrantów w UMG, sieć pracowników przygotowanych do pracy z
imigrantami



walka z rasizmem i ksenofobią, procedury wsparcia, zawiadomienia



pakiet tłumaczeniowy



pakiet startowy dla nowych gdańszczan



analiza możliwości głosowania imigrantów w części wyborów



szkolenia i kursy dla pracowników – kompetencje międzykulturowe



edukacja – przedszkola, szkoły, nauka języka, zajęcia, asystenci kulturowi



dane, analizy, statystyki, badania



promocja różnorodności poprzez sport



kultura – wydarzenia artystyczne, festiwale



przestrzeń dialogu międzyreligijnego



rynek pracy, zatrudnienie, biznes



wsparcie mieszkaniowe dla osób objętych międzynarodową i krajową ochroną



interwencja kryzysowa
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bezpieczeństwo cudzoziemców



pomoc i integracja społeczna



plan antydyskryminacji i wzmacniania różnorodności.

Znaczna grupa zadań zdefiniowanych w MII nie wymaga odrębnego budżetu, a wdrożenia
na poziomie różnych instytucji czy organizacji, możliwa będzie dzięki wykorzystaniu
istniejących zasobów ludzkich i materialnych w trochę inny niż dotychczas sposób. Spora
grupa zadań zmusza do zaangażowania instytucji i organizacji niezwiązanych formalnie z
Urzędem Miejskim w Gdańsku. Wykorzystanie zasobów ludzkich, materialnych czy
finansowych tych podmiotów jest uzależnione przede wszystkim od woli współpracy i
realizacji wspólnych projektów w ramach Zespołu ds. Wdrażania MII. Ostatecznie do
realizacji wielu zadań opisanych w modelu niezbędne będą środki zewnętrzne pochodzące z
różnych źródeł. Ich pozyskiwanie leży w kompetencji wszystkich członków Zespołu ds.
Wdrażania MII.
Wśród najważniejszych źródeł można wymienić:


Fundusz Azylu, Migracji i Integracji (na poziomie ogólnopolskim i europejskim)



Fundusze Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach różnych
programów



Fundusze Urzędu ds. Cudzoziemców



Fundusze Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji



Program

Operacyjny „Wiedza,

Edukacja,

Rozwój”

–

w

zakresie

integracji

cudzoziemców, w tym innowacyjne projekty


Regionalny Program Operacyjny województwa pomorskiego w zakresie integracji
cudzoziemców



Fundusze norweskie i fundusze EOG



Fundusze Komisji Europejskiej oraz innych agend Unii Europejskiej na innowacje
społeczne czy integrację imigrantów



Fundusze organizacji pozarządowych, np. Fundacji Batorego



Środki sponsorskie przedsiębiorstw i firm



Darowizny i środki osób prywatnych.

Przedsięwzięcia realizowane ze środków zewnętrznych będą wdrażane zarówno przez
Urząd Miejski, podległe jednostki, jak i przede wszystkim przez organizacje pozarządowe i
inne instytucje. W tym zakresie przewiduje się szerokie partnerstwa z udziałem miasta
Gdańska.
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Wdrażanie MII w Gdańsku wymaga zaangażowania i współpracy wielu podmiotów, wśród
nich wymienić należy przede wszystkim:
1. Urząd Miejski w Gdańsku;
2. Podległe jednostki: (Biuro Rozwoju Gdańska, Centrum Sztuki Współczesnej Łaźnia,
Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska, Europejskie Centrum Solidarności, Gdańska
Galeria Miejska, Gdański Archipelag Kultury, Gdański Ośrodek Kultury Fizycznej w
Gdańsku, Gdański Ośrodek Pomocy Psychologicznej dla Dzieci i Młodzieży,
Gdański Teatr Szekspirowski, Gdański Zarząd Nieruchomości Komunalnych
Samorządowy Zakład Budżetowy, Gdański Zespół Żłobków, Gdańskie Centrum
Profilaktyki Uzależnień, Instytut Kultury Miejskiej, Klub Żak, Miejski Ośrodek Pomocy
Rodzinie w Gdańsku, Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Gdańsku, Miejski Teatr
Miniatura w Gdańsku, Miejski Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności, Ośrodek
Promocji Zdrowia i Sprawności Dziecka w Gdańsku, Pałac Młodzieży w Gdańsku,
Placówki oświatowe (w tym szkoły i poradnie pedagogiczno-psychologiczne),
Powiatowe jednostki administracji zespolonej, Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsku ,
Straż Miejska w Gdańsku, Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. Josepha
Conrada Korzeniowskiego w Gdańsku, Zarząd Transportu Miejskiego w Gdańsku;
3. Rada Miasta Gdańska;
4. Komenda Miejska Policji w Gdańsku;
5. Komenda Wojewódzka Policji w Gdańsku
6. Uczelnie wyższe;
7. Organizacje pozarządowe;
8. Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego;
9. Pomorski Urząd Wojewódzki (w tym Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców
oraz Wydział Polityki Społecznej);
10. Kuratorium Oświaty w Gdańsku;
11. Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Gdańsku;
12. Nadbałtyckie Centrum Kultury w Gdańsku;
13. Związek Ukraińców w Polsce, Zarząd Oddziału Pomorskiego;
14. Sąd Rejonowy;
15. Straż Graniczna;
16. Zrzeszenia pracodawców, w tym Pracodawcy Pomorza;
17. Centrum Interwencji Kryzysowej;
18. Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową;
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19. Izba Celna;
20. Podmioty ochrony zdrowia, w tym Copernicus – Podmiot Leczniczy sp. z o.o. w
Gdańsku;
21. Pomorski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia;
22. Okręgowa Izba Lekarska w Gdańsku;
23. Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Gdańsku;
24. Media, regionalne i ogólnopolskie.
Głównym koordynatorem wdrożenia Modelu Integracji Imigrantów (MII) powinien być Zespół
ds. Wdrażania Modelu Integracji Imigrantów, powołany przez prezydenta miasta Gdańska,
jako kontynuacja misji zespołu opracowującego politykę miasta w zakresie integracji i
migracji. Zespół powinien mieć charakter międzysektorowy – publiczny, prywatny,
pozarządowy i interdyscyplinarny – edukacja, pomoc społeczna, mieszkalnictwo, zdrowie,
społeczności lokalne, przemoc i dyskryminacja, kultura, praca i inne, np. sport.
Organizatorem prac powinien pozostać Urząd Miejski w Gdańsku. Rolę lidera nadal powinien
pełnić Wydział Rozwoju Społecznego (WRS), który winien współpracować w tym zakresie z
wszystkimi innymi wydziałami odpowiedzialnymi za realizację MII, jednostkami miejskimi,
organizacjami pozarządowymi, instytucjami publicznymi oraz osobami zaangażowanymi, w
tym samymi imigrantami i imigrantkami.
Zespół ds. wdrożenia MII powinien składać się z czterech głównych podmiotów:
1. Komitet Sterujący;
2. Grupa Zarządzająca;
3. Forum Integracji i Migracji;
4. Rada Imigrantów.

Działania systemowe miasta Lublin w zakresie integracji imigrantów
W przypadku Lublina wskazać należy na kilka dokumentów i programów wypracowanych
przez jednostkę na rzecz integracji imigrantów, w tym m.in.:


Strategia Rozwoju Lublina na lata 2013-2020 – główny dokument strategiczny miasta
uwzględnia zapisy dotyczące otwartości kulturowej oraz umiędzynarodowienia
uczelni. W ramach obszaru rozwojowego „otwartość” uwzględniono działania
związane ze wzmacnianiem otwartości kulturowej, a w jej ramach kształtowanie
postaw sprzyjających współpracy i tolerancji wobec różnorodności we wszystkich
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działaniach obywatelskiej i instytucjonalnych (m.in. poprzez prowadzenie działań
edukacyjnych,

budowanie

dobrych

relacji

i

współpracy

z

mniejszościami

narodowymi), systemowy rozwój wymiany międzynarodowej dla młodzieży szkolnej.
Natomiast w ramach obszaru „akademickość” uwzględniono działania związane z
umiędzynarodowieniem uczelni, a w tym wzmocnieniem pozycji Lublina jako
atrakcyjnego ośrodka kształcenia dla studentów zagranicznych (poprzez m.in. Study
in Lublin program Urzędu Miasta zachęcający obcokrajowców do studiowania w
Lublinie, zaspokajanie specyficznych potrzeb studentów z zagranicy poprzez
wielojęzyczny dostęp do informacji, współorganizację specjalistycznych szkół letnich,
studiów podyplomowych dla osób z krajów Partnerstwa Wschodniego)75.


Lublin dla wszystkich. Partycypacyjny model zarządzania różnorodnością kulturową w
Lublinie – model realizowany jest przy współpracy Szwajcarii w ramach
Szwajcarskiego Programu Współpracy z nowymi członkami Unii Europejskiej. W jego
ramach udało się wypracować System Zarządzania Różnorodnością Kulturową,
którego celem jest opracowanie narzędzi sprzyjających integracji i budowaniu
współpracującej, zróżnicowanej społeczności mieszkańców Lublina. Integralną jego
częścią jest Grupa Wsparcia Integracji oraz przedstawiciele lubelskich mniejszości,
którzy są organem realizującym opisywany model. Zespół składa się z osób, które
posiadają wiedzę naukową, doświadczenie zawodowe, a także wiedzę praktyczną na
temat zasad funkcjonowania instytucji publicznych i sytuacji cudzoziemców w
Lublinie. Spotkania Grupy Wsparcia koordynuje w Kancelarii Prezydenta Urzędu
Miasta Referat ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi i partycypacji
społecznej.
Opisywany System opiera się na trzech filarach, tj. wsparcie, współpraca i wiedza:
o

Wsparcie – obszar ten obejmuje działania związane z mieszkalnictwem i
aktywnym uczestnictwem w życiu społecznym, w tym: zapewnienie pomocy w
sytuacji zagrożenia zdrowia, życia czy mienia (bez względu na kulturę czy
język); organizacja cyklu działań mających na celu poznanie Lublina (jego
topografii,

historii,

informacyjnego

dla

dostępnych
nowych

usługach

mieszkańców,

itd.);

utworzenie

zawierających

pakietu

podstawowe

informacje związane z prawem, procedurami, wsparciem; zapewnienie
przyjaznego pierwszego kontaktu z instytucjami publicznymi poprzez
przygotowanie ulotek informacyjnych oraz przeszkolenie personelu z zakresu
umiejętności językowych i wrażliwości kulturowej; zapewnienie wsparcia
75Strategia

Rozwoju Lublina na lata 2013-2020, Lublin 2015, wydanie II.
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uczniom, którzy należą do mniejszości narodowych, etnicznych bądź
religijnych oraz nauczycielom w zakresie prowadzenia zajęć o tematyce
integracji; organizacja systemu darmowych i płatnych lekcji języka polskiego;
wsparcie nauki języka rodzimego dla migrantów; udzielenie profesjonalnej
pomocy udzielanej w kilku obszarach (m.in. prawo, praca, tłumaczenia,
pomoc społeczna); prowadzenie działań promocyjnych, w tym kampanii
reklamowych.
o

Współpraca – w ramach obszaru planuje się podjęcie działań dotyczących:
dobrego przepływu informacji (m.in. dbanie o systematyczne gromadzenie i
udostępnienia maksymalnej ilości wiedzy na temat działań w zakresie
integracji), partycypacji (m.in. dbanie o skuteczne informowanie, zapraszanie i
włączanie migrantów w procesy partycypacyjne), Study in Lublin (m.in.
obsługa procesów rekrutacyjnych studentów zagranicznych, a także wsparcie
ich funkcjonowania w Lublinie), współtworzenia kultury (m.in. włączenie
wydarzeń kulturalnych mniejszości do głównego nurtu życia kulturalnego
miasta),

działań

społecznych

społecznych

dotyczących

(m.in.

integracji

organizacja
czy

cyklicznych

przeciwdziałaniu

działań

rasizmowi),

wolontariatu (m.in. uruchomienie systemu działań polegających na wymianie
doświadczeń),

nagrody

za

dobrą

współpracę

(cykliczny

przegląd

i

nagradzanie inicjatyw, które sprzyjają integracji mieszkańców miasta),
współpracy międzynarodowej (m.in. gromadzenie i wymiana doświadczeń
oraz wiedzy z zakresu integracji płynących z różnego rodzaju partnerstw,
wymian, wizyt), ewaluacji działań prowadzonych przez instytucje publiczne i
NGO.
o

Wiedza – w ramach filaru istotne są działania związane z dostępem do
aktualnej, rzetelnej wiedzy i danych na temat osób zajmujących się integracją
imigrantów. Dodatkowo regularne badania potrzeb mniejszości, współpraca
jednostek badawczych i wymiana wiedzy na poziomie akademickim i
instytucjonalnym,

systematyczne

wykorzystywanie

Indeksu

Miast

Międzykulturowych Rady Europy do regularnego przeglądu stanu integracji w
Lublinie oraz aktualizowanie bazy wiedzy obejmującej statystki, raporty z
badań itd.76.

76

https://lublin.eu/mieszkancy/partycypacja/lublin-dla-wszystkich/system-zarzadzania-roznorodnosciakulturowa/wspolpraca/ [data dostępu: 10.10.2017 r.].
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W ramach projektu Lublin dla wszystkich powstała także kampania społeczna
Twarze Lublina – Lublin dla Wszystkich, której celem było przybliżenie
mieszkańcom miasta danych na temat wielokulturowości. W ramach projektu
portretowani byli mieszkańcy (kluczem było pokazywanie wielokulturowej
twarzy miasta), przeprowadzone zostały z nimi również wywiady (w tym
pytania o wielokulturowość). W kolejnych odsłonach kampanii, poza
zdjęciami, publikowane były podstawowe fakty na temat wielokulturowości
Lublina77.


Study in Lublin – projekt realizowany jest od 2011 roku, a w jego ramach prowadzony
jest portal informacyjny www.study.lublin.eu (w czterech językach). Portal zawiera
informacje na temat kierunków studiów oferowanych przez uczelnie wyższe na
terenie Lublina, stypendiów, kosztów życia w mieście oraz legalizacji pobytu w
Polsce. Ponadto w ramach projektu realizowane są działania takie jak m.in. pomoc w
kontakcie

z

Urzędem

Wojewódzkim

celem

legalizacji

pobytu,

obecność

koordynatorów do obsługi studiów zagranicznych na uczelniach, szkolenie biur karier
w zakresie obsługi studentów zagranicznych, procedur zatrudniania studentów
zagranicznych czy pomoc w znalezienie stażu/praktyk. Projekt jest narzędziem dla
lubelskich uczelni wyższych, który pomoże w utrzymaniu na stałym poziomie liczby
studentów i absolwentów78.


C4i – Komunikacja dla Integracji – projekt jest współfinansowany przez Radę Europy
i

Komisję

Europejską

(Europejski

Fundusz

Integracji),

jego

celem

jest

przeciwdziałanie uprzedzeniom, plotkom i stereotypom za pomocą rzetelnych,
przygotowanych w oparciu o istniejące dane, informacji na temat cudzoziemców i
cudzoziemek. Projekt jest prowadzony w sieci 11 partnerskich miast, pracujących
razem na rzecz wdrożenia innowacyjnej polityki publicznej promującej różnorodność i
spójność społeczną. Sieć miast uczestniczących w projekcie zrekrutowana została
spośród Miast Międzykulturowych Rady Europy i należą do niej m.in. Amadora i
Loures z Portugalii, Barcelona, Sabadell i Bilbao z Hiszpanii, Patras z Grecji. W
ramach „Komunikacji dla Integracji” każde z miast utworzyło własną Sieć Lokalną,
przeszkoliło trenerów, agentów, przygotowało własną kampanię społeczną promującą

http://dlawszystkich.lublin.eu/o-projekcie/ [data dostępu: 10.10.2017 r.].
http://www.wlaczsiewpolske.pl/lista-praktyk/33-promocja-polskich-uczelni-wsrod-cudzoziemcowdzialania-na-rzecz-integracji-studentow-zagranicznych/63-wyroznienie-lublin-program-study-in-lublin
[data dostępu: 10.10.2017 r.].
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różnorodność oraz włączyło w działania mieszkańców. Efektem końcowym prac jest
katalog działań promujących różnorodność79.
Działalność Komisji Dialogu Społecznego ds. Cudzoziemców przy Centrum
Komunikacji Społecznej oraz Centrum Wielokulturowe w Warszawie


Komisja Dialogu Społecznego (KDS) ds. Cudzoziemców przy Centrum Komunikacji
Społecznej powstała w 2012 roku przy Urzędzie m.st. Warszawy z inicjatywy
organizacji pozarządowych. Komisja jest ciałem inicjatywo-doradczym, a w jej skład
wchodzi obecnie ok 30 podmiotów (przedstawiciele organizacji pozarządowych,
których

cele

statutowe

obejmują

działania

na

rzecz

cudzoziemców

oraz

przedstawiciele Centrum Komisji Społecznej Urzędu m.st. Warszawy). Pracami
Komisji kieruje Przewodniczący Prezydium Komisji, a jej posiedzenia są jawne,
zwoływane mniej więcej raz na miesiąc. Działalność KDS związana jest m.in. z
wskazywaniem obszarów dotyczących funkcjonowania cudzoziemców, które powinny
być uwzględnione w ramach finansowej współpracy Urzędu Miasta z organizacjami
pozarządowymi, opiniowaniem aktów prawnych i konsultowaniem dokumentów
(wydawanych przez Urząd Miasta oraz organy centralne). Dodatkowo KDS, oprócz
omawiania kwestii dotyczących cudzoziemców, zajmuje się również edukacją czy
ochroną

zdrowia,

m.in.

deleguje

przedstawicieli

do

komisji

konkursowych

rozpatrujących oferty o przyznanie dotacji w konkursach powiązanych tematycznie z
działalnością komisji80. Protokoły ze wszystkich spotkań Komisji zamieszczane są na
stronie

Urzędu

Miasta:

http://ngo.um.warszawa.pl/komisje/komisja-dialogu-spo-

ecznego-ds-cudzoziemc-w


Centrum Wielokulturowe w Warszawie to platforma aktywności lokalnej, projekt
współfinansowany przez Urząd m.st. Warszawy. Koncepcja Warszawskiego Centrum
Wielokulturowego (WCW) została opracowana podczas prac nad Programem
Rozwoju Kultury do 2020 roku. Pilotaż Warszawskiego Centrum Wielokulturowego
był czteroletnim projektem Fundacji Inna Przestrzeń. W tym czasie powstała
inicjatywa i powołano Fundację na rzecz Centrum Wielokulturowego, która prowadziła
Centrum w latach 2014- 2017. Od maja 2017 roku Centrum prowadzi Stowarzyszenie
Pro Humanum oraz Fundacja dla Somali. Miejsce jest przyjazną przestrzenią do
wymiany pomysłów, poglądów, realizacji pomysłów, a także doświadczania

http://stopplotkom.lublin.eu/ [data dostępu 10.10.2017 r.].
http://ngo.um.warszawa.pl/komisje/komisja-dialogu-spo-ecznego-ds-cudzoziemc-w [data dostępu
10.10.2017 r.].
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wielokulturowości. Każda zainteresowana osoba może bezpłatnie korzystać z sal
(celem np. zorganizowania niekomercyjnego wydarzenia w postaci warsztatu
kulinarnego, prezentacji doświadczeń zdobytych podczas podróżowania itd.),
zarezerwować mikrobiuro (do dyspozycji dwie sale z dwoma biurkami), wziąć udział
w debatach i konferencjach, uczestniczyć w ciekawych wystawach, projekcjach
filmów, bezpłatnie uczyć się języka polskiego, uzyskać porady prawne czy spotkać
się z doradcą zawodowym. Dodatkowo WCW prowadzi nabory na minigranty do
realizacji przedsięwzięć związanych z tematyką wielokulturowości oraz pomaga przy
legalizacji pobytu81.
Działania informacyjno-integracyjne samorządu na rzecz imigrantów we Wrocławiu
W przypadku Wrocławia wskazać należy na kilka kompleksowych działań prowadzonych
przez jednostkę na rzecz integracji imigrantów, w tym:


Wrocławskie Centrum Integracji (WCI)– celem WCI jest aktywizacja zawodowa i
społeczna osób, które znalazły się w trudnej sytuacji na rynku pracy. Jednostka
prowadzi lub prowadziła również projekty na rzecz migrantów:
o

Kontynenty Wrocławia – projekt stanowił kompleksowe wsparcie skierowane
do obywateli tzw. państw trzecich (spoza Unii Europejskiej). W pierwszej
odsłonie projektu Kontynenty Wrocławia. Kompleksowy program wsparcia
obywateli państw trzecich zamieszkałych we Wrocławiu przeprowadzono
szereg działań z zakresu aktywizacji i integracji obywateli państw trzecich oraz
edukacyjno – informacyjnych prowadzonych wśród społeczeństwa polskiego,
sprzyjających budowaniu dialogu międzykulturowego. Działania prowadzone
były w formie szkoleń, warsztatów, wsparcia doradczego i wydarzeń o
charakterze

integracyjno-poznawczym.

obcokrajowcom

zapoznania

się

oraz

Ich

celem

zrozumienia

było
polskiej

ułatwienie
kultury

i

obyczajowości82. Program w drugiej odsłonie Kontynenty Wrocławia – Twój
bilet na rynek pracy miał na celu ułatwienie dostępu do rynku pracy oraz
poprawę zdolności adaptacyjnych na polskim rynku pracy 150 obywateli
państw trzecich zamieszkałych na terenie Gminy Wrocław poprzez szkolenia,
warsztaty, doradztwo, wydarzenia o charakterze integracyjno-aktywizacyjnym
oraz promowanie pozytywnego wizerunku migranta – pracownika wśród

81
82

https://centrumwielokulturowe.waw.pl/o-nas/ [data dostępu: 10.10.2017 r.].
http://www.wci.wroclaw.pl/zrealizowane-projekty/ [data dostępu: 11.10.2017 r.].
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społeczeństwa przyjmującego. Celem podjętych działań było wzmocnienie
potencjału

zawodowego

oraz

zdolności

adaptacyjnych

cudzoziemców

mieszkających we Wrocławiu83.
o

Wrocław na językach świata – celem projektu jest wsparcie obcokrajowców
mieszkających na terenie Wrocławia w nauce języka polskiego. Idea projektu
polega na cotygodniowych spotkaniach tandemów językowych złożonych z
wolontariusza nauczającego języka polskiego oraz osoby, która mieszka we
Wrocławiu i chce się nauczyć języka polskiego. Spotkania przynoszą korzyść
zarówno wolontariuszom (doskonalenie umiejętności mówienia np. po
angielsku czy francusku), jak i obcokrajowcom (nauka języka polskiego)84.

o

„Migracje Wrocław” to platforma wymiany informacji na temat form wsparcia
dla cudzoziemców zamieszkałych we Wrocławiu. Celem jej działalności jest
umożliwienie

dostępu

do

informacji

o

działaniach

integracyjnych

i

adaptacyjnych oraz innych formach pomocy. Na stronie publikowane są
informacje na temat wydarzeń integracyjnych, katalog ofert skierowanych do
cudzoziemców i społeczeństwa przyjmującego przez instytucje i inne jednostki
na terenie miasta oraz ogłoszenia związane m.in. z nauką języka polskiego85.


Wrocławskie Centrum Rozwoju Społecznego (WCRS) to jednostka organizacyjna
gminy Wrocław działająca na rzecz szeroko pojętego rozwoju społecznego
mieszkańców miasta. WCRS prowadzi także działania wspierające obcokrajowców.
Do inicjatyw Centrum zaliczyć należy:
o

Infolink

(International

and

Support

Office)

–

punkt

informacji

dla

obcokrajowców mieszkających i pracujących we Wrocławiu. Za jego
pośrednictwem można uzyskać informacje i porady dotyczące załatwiania
spraw urzędowych czy uzyskać wsparcie asystenta. Dodatkowo w ramach
punktu

prowadzona

jest

również

http://infolink.wroclaw.pl/pl/strona-glowna-2/
informacje

przydatne

obcokrajowcom

strona

internetowa:

zawierająca

najistotniejsze

(informacje

o

organizowanych

wydarzeniach lub załatwianiu spraw związanych z życiem codziennym jak np.
rejestracja samochodu, zameldowanie, wykaz konsulatów znajdujących się
we Wrocławiu, wykaz placówek edukacyjnych, mapę Wrocławia itd.).

http://www.kontynenty.wci.wroclaw.pl/pl_PL/o-projekcie/ [dostęp dnia: 11.10.2017 r.].
https://www.wnjs.pl/ [dostęp dnia: 11.10.2017 r.].
85 http://www.migracje.wroclaw.pl/ [dostęp dnia: 11.10.2017 r.].
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o

Wielokultury

–

celem

projektu

jest

zwiększanie

świadomości

mikrokulturowości wśród wrocławian, w tym także stereotypów, uprzedzeń
wobec innych kultur. Działanie nadzorowane jest przez Zespół ds. Dialogu
Międzykulturowego, funkcjonujący we Wrocławskim Centrum Rozwoju
Społecznego. W ramach projektu WCRS prowadzi m.in. następujące
działania: Sztafeta Szkół „Stop mowie nienawiści” (projekt edukacyjny dla
uczniów i nauczycieli, którego celem jest uwrażliwienie na mowę nienawiści i
dyskryminację), Ambasadorzy Dialogu (projekt edukacyjny skierowany do
nauczycieli placówek edukacyjnych na terenie miasta; Ambasador pełni rolę
reprezentanta swojej placówki, a także bierze udział w cyklicznych
spotkaniach i warsztatach organizowanych przez WCRS dzięki którym
możliwe jest nawiązanie więzi pomiędzy przedstawicielami różnych placówek
oraz wymiana doświadczeń i obserwacji), targi edukacji Międzykulturowej
(celem targów jest zapoznanie wrocławskich szkół z ofertą organizacji
pozarządowych w zakresie wielokulturowości, dialogu, budowania postaw
tolerancji i otwartości), Active Citizens (międzynarodowy projekt British
Council,

którego

celem

jest

wzmocnienie

kompetencji

zarządzania

organizacjami poprzez stworzenie globalnej sieci liderek i liderów), Stop
mowie nienawiści (kampania mająca na celu usuwanie z przestrzeni miasta
symboli nienawiści), a także liczne warsztaty i wystawy o tematyce
wielokulturowości86.
Wrocław odznacza się również liczną grupą jednostek funkcjonujących w ramach jednostek
organizacyjnych miasta zajmujących się wskazanymi działaniami, w tym: Zespół ds. Dialogu
Międzykulturowego działający w ramach Wrocławskiego Centrum Rozwoju Społecznego,
Koordynator ds. Dialogu Międzykulturowego, Grupa Ambasadorów Dialogu, Grupa Dialogu
Społecznego ds. Uchodźców i Migrantów oraz Rzecznik ds. Dialogu Społecznego
funkcjonujący w ramach Biura Partycypacji Społecznej Urzędu Miejskiego Wrocławia,
Międzysektorowy Zespół ds. Migracji działający przy Wrocławskim Centrum Integracji,
specjalista ds. Mniejszości Narodowych i Etnicznych, Zespół ds. Wielokulturowości, Zespół
ds. Osób Bezdomnych i Uchodźców, Zespół ds. Uczniów i Rodzin Obcojęzycznych. Ponadto
miasto promuje różnorodność kultur również poprzez festiwale kulturowe, cykliczne koncerty,
promocję muzyki, tańca i kulinariów, marsze, konferencje, a także szkolenia dla służb.

86

http://wcrs.wroclaw.pl/wielokultury [dostęp dnia: 11.10.2017 r.].
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Jednocześnie warto zaznaczyć, że Wrocław prowadzi prace nad stworzeniem Strategii
Dialogu Międzykulturowego.
Program „Otwarty Kraków”
To przykład długotrwałych działań na rzecz integracji imigrantów. Władze Krakowa w 2011
roku, w ramach umowy partnerskiej ze Stowarzyszeniem Interkulturalni.pl, zrealizowały
projekt pn. Przeciwko rasizmowi i ksenofobii: wypracowanie miejskiej strategii zapobiegania i
reakcji. Na bazie niniejszego dokumentu powstał kolejny - Strategia zapobiegania i reakcji o
charakterze rasistowskim i ksenofobicznym w przestrzeni publicznej miasta – z datą
obowiązywania do 2016 roku. Wraz z zakończeniem okresu obowiązywania strategia została
przekształcona w program pn. Otwarty Kraków. Jego celem jest wdrożenie i realizacji polityki
otwartości miasta Krakowa na przedstawicieli mniejszości narodowych i etnicznych oraz
cudzoziemców, które realizowane będą poprzez:


Budowanie Urzędu przyjaznego cudzoziemcom, mniejszościom narodowym i
etnicznym (w tym m.in. uruchomienie punktu informacyjnego, w którym udzielane
będą porady w językach obcych, przetłumaczenie i opublikowanie procedur
administracyjnych, z którymi mogą mieć styczność osoby obcojęzyczne, podjęcie
współpracy

z

cudzoziemców
samorządowych

partnerami

w

w

broszury,

z

postaci
zakresu

celu

przygotowania
prowadzenie

budowania

Urzędu

pakietu
szkoleń

powitalnego
dla

przyjaznego

dla

pracowników

cudzoziemcom,

mniejszościom narodowym i etnicznym),


Budowanie

instytucjonalnych

ram

współdziałania

między

przedstawicielami

mniejszości narodowych i etnicznych oraz cudzoziemców z gminą (w tym m. in.
poprzez powołanie zespołu interdyscyplinarnego ds. współpracy na rzecz realizacji
programu, wskazanie przez Prezydenta Miasta Krakowa komórki organizacyjnej
Urzędu odpowiedzialnej za wspieranie inicjatyw z przedstawicielami mniejszości
narodowych i etnicznych oraz cudzoziemców),


Stworzenie społecznej platformy konsultacji i rozwoju polityki otwartości na
wielokulturowość i integrację (w tym m.in. opracowanie kampanii społecznej oraz
powołanie jednostki, która będzie przyznawała odznaczenia instytucjom działającym
na rzecz tolerancji i przeciwdziałania dyskryminacji),



Kształtowanie odpowiedzialności społecznej podmiotów prywatnych w politykach
gminy (w tym m.in. poprzez wprowadzenie do umów najmu, dzierżawy klauzuli
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antydyskryminacyjnych, nawiązanie współpracy z podmiotami prywatnymi w celu
wypracowanie wspólnych działań na rzecz otwartości),


Wdrażanie mechanizmów reakcji na incydenty o charakterze dyskryminacyjnym (w
tym m.in. pozyskiwanie statystyk dotyczących przestępstw i naruszeń prawa,
organizacja

wydarzeń

nawiązujących

do

idei

wielokulturowości,

wspieranie

organizacji pozarządowych, obejmowanie patronatem oraz wspieranie projektów i
innych inicjatyw poświęconych wielokulturowemu dziedzictwu miasta, kształtowanie
wrażliwości na różnorodność kulturową),


Dbałość o jakość i estetykę przestrzeni publicznej (m.in. poprzez utworzenie Zespołu
Operacyjnego Straży Miejskiej Miasta Krakowa i Policji do ścigania sprawców aktów
wandalizmu, organizacja społeczności lokalnej wokół idei ochrony przestrzeni
publicznej przez bazgrołami, zaangażowanie mieszkańców Krakowa w działania na
rzecz usuwania bazgrołów),



Przystąpienie do sieci Miast Międzykulturowych przy Radzie Europy i Komisji
Europejskiej.

W ramach programu komórki organizacyjne Urzędu oraz miejskie jednostki organizacyjne
(m.in. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, Straż Miejska Miasta Krakowa, Zarząd
Infrastruktury Sportowej) prowadzą działania związane z realizacją celów zawartych z
niniejszym dokumencie przy współpracy z m.in. Urzędem Wojewódzkim, Policją, ciałami
opiniotwórczo-doradczymi funkcjonującymi przy Urzędzie, organizacjami pozarządowymi,
przedstawicielami klubów, stowarzyszeń i innych podmiotów funkcjonujących w obrębie
sportu oraz placówkami edukacyjnymi87.
Poznań – spotkania zespołów eksperckich składających się z przedstawicieli różnych
instytucji, których odbiorcami działań są imigranci
Ideą przedsięwzięcia było stworzenie platformy wymiany wiedzy i doświadczeń na temat
potrzeb i barier imigrantów oraz sposobów funkcjonowania i zakresu działalności
poszczególnych instytucji. Celem nadrzędnym natomiast wprowadzenie lepszych praktyk w
ramach funkcjonowania poszczególnych instytucji na terenie miasta. W ramach prac odbyło
się ponad 20 spotkań, stworzono trzy zespoły:
1. Zespól ds. zagranicznych studentów i absolwentów poznańskich uczelni – niniejszy
zespół podjął działania związane z: przeprowadzeniem badań wśród cudzoziemskich
87

http://otwartykrakow.eu/wp-content/uploads/2017/01/otwartykrakow.pdf [data dostępu: 11.10.2017

r.].
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studentów oraz absolwentów (celem określenia motywacji wyboru miasta oraz
planów po zakończeniu studiów); udzielaniem porad studentom w obrębie punktu
Migrant Info Point (MIP); umieszczaniem informacji praktycznych dla studentów na
stronie www.migrant.poznan.pl; udzielanie porad związanych z zatrudnieniem,
rynkiem pracy, udział w uniwersyteckich targach pracy.
2. Zespół ds. migrantów planujących założenie własnej firmy – działania zespołu
związane były z: organizacją szkoleń na temat zakładania własnej firmy (wraz z
opracowaniem

materiałów

w

językach

obcych),

organizacją

doradztwa

indywidualnego z zakresu zakładania własnej działalności, publikacja istotnych
informacji na temat zakładania własnej firmy na stronie www.migrant.poznan.pl,
przeprowadzenie kampanii promującej przedsiębiorców-imigrantów.
3. Zespół ds. migrantów z trudnościami na rynku pracy – w tym zakresie: organizowano
indywidualne doradztwo zawodowe oraz warsztaty dla osób poszukujących
zatrudnienia, prowadzono działania informacyjne MIP na temat przepisów formalnoprawnych obowiązujących na rynku pracy, przygotowano zestaw praktycznych
informacji

dotyczących

zatrudnienia

oraz

opublikowano

go

na

stronie

www.migrant.poznan.pl, analogiczne działanie zostało podjęte wobec pracodawców
(przygotowanie istotnych informacji oraz opublikowanie ich), nawiązano współpracę z
zrzeszeniami pracodawców i izbami handlowymi, a także przygotowano akcję
promocyjną związaną z zatrudnianiem cudzoziemców88.
Warto zwrócić uwagę na Migrant Info Point, który jest miejscem gdzie imigrant może uzyskać
informacje i wsparcie w sprawach związanych z życiem codziennym. Pracownicy pomagają
w legalizacji pobytu, znalezieniu pracy, załatwieniu spraw w urzędach. Ponadto w ramach
punktu organizowane są warsztaty, kursy językowe, szkolenia oraz spotkania integracyjne.
Punkt udziela informacji i porad w trzech językach: polskim, rosyjskim oraz angielskim.
Obecnie fundusze na działanie MIP pozyskuje Fundacja Centrum Badań Migracyjnych.
Jednostka w ramach punktu prowadzi również stronę internetowa www.migrant.poznan.pl.
Celem analizy porównawczej jest zestawienie praktyk stosowanych przez samorządy lokalne
na terenie kraju, które uważane są za najlepsze w analizowanej dziedzinie. W wyniku analizy
powstanie podstawa do opracowania rekomendacji służących określeniu kierunków wsparcia
cudzoziemców w województwie śląskim. Zastosowana analiza stanowi benchmarking

88

http://www.wlaczsiewpolske.pl/lista-praktyk/30-platforma-wspolpracy-miedzysektorowej/7-podobnedzialania-poznan [data dostępu: 11.10.2017 r.].
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funkcjonalny, którego założeniem jest poszukiwania wzorca funkcjonowania w innych
jednostkach samorządu terytorialnego realizujących wsparcie dla obcokrajowców.
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Tabela 18 Wskaźniki benchmarkingu

WSKAŹNIKI BENCHMARKINGU
Liczba osób zaangażowanych w działania na
rzecz polityki migracyjnej
Liczba podmiotów zaangażowanych w działania
na rzecz polityki migracyjnej
Liczba działań na rzecz polityki migracyjnej
zrealizowanych do tej pory
Liczba zaplanowanych do realizacji działań na
rzecz polityki migracyjnej
Liczba spotkań zespołu odpowiedzialnego za
realizację działań na rzecz polityki migracyjnej (w
ciągu roku)

Liczba grup objętych działaniami (studencicudzoziemcy, pracujący cudzoziemcy,
bezrobotni cudzoziemcy, cudzoziemcy planujący
założenie własnej działalności, Polacy)

Gdańsk89

Lublin90

Warszawa91

24 (NGO,
instytucje
miejskie)

33

Wrocław92

Kraków93

Poznań94

150
70
6

4

ok 200

ok 130

11

12

8

6

Studencicudzoziemcy,
pracujący
cudzoziemcy,
bezrobotni
cudzoziemcy,
cudzoziemcy
planujący

Studencicudzoziemcy,
pracujący
cudzoziemcy,
bezrobotni
cudzoziemcy

Studencicudzoziemcy,
pracujący
cudzoziemcy,
bezrobotni
cudzoziemcy,
cudzoziemcy
planujący

Studencicudzoziemcy,
pracujący
cudzoziemcy,
bezrobotni
cudzoziemcy,
cudzoziemcy
planujący

ok 32

Studencicudzoziemcy,
pracujący
cudzoziemcy,
bezrobotni
cudzoziemcy,
cudzoziemcy
planujący

Studencicudzoziemcy,
pracujący
cudzoziemcy,
bezrobotni
cudzoziemcy,
cudzoziemcy
planujący

Gdański Model Integracji Imigrantów.
Działania systemowe miasta Lublin w zakresie integracji imigrantów.
91 Działalność Komisji Dialogu Społecznego ds. Cudzoziemców przy Centrum Komunikacji Społecznej oraz Centrum Wielokulturowe w Warszawie.
92 Działania informacyjno-integracyjne samorządu na rzecz imigrantów we Wrocławiu.
93 Program „Otwarty Kraków”.
94 Poznań-spotkania zespołów eksperckich składających się z przedstawicieli różnych instytucji, których odbiorcami działań są imigranci.
89
90
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założenie
własnej
działalności,
Polacy

założenie
własnej
działalności,
Polacy

założenie
własnej
działalności,
Polacy

założenie
własnej
działalności,
Polacy

założenie
własnej
działalności,
Polacy

Źródło: Opracowanie własne na podstawie uzyskanych danych.
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Analiza

porównawcza

dobrych

praktyk

stosowanych

przez

jednostki

samorządu

terytorialnego wykazała, iż najbardziej kompleksowym programem służącym aktywizacji
i integracji cudzoziemców ze społeczeństwem lokalnym zastosowało Miasto Gdańsk.
Gdański Model Integracji Imigrantów, z założenia, stanowi zbiór działań mających na celu
wsparcie cudzoziemców mieszkających na terenie Gdańska we wszystkich możliwych
aspektach – od edukacji, przez rynek pracy, po pomoc społeczną i mieszkalnictwo.
W związku z powyższym na etapie projektowania koncepcji wsparcia obcokrajowców
w województwie śląskim należy zwrócić uwagę przede wszystkim na działania projektowane
w ramach dokumentu zastosowanego w Gdańsku.
Jednakże analizując działania stosowane w pozostałych, przyjętych do analizy, jednostkach
samorządu terytorialnego należy zwrócić uwagę na brak ogólnodostępnych informacji
o realizowanych działaniach skierowanych do cudzoziemców. Świadczy to niefortecznej
promocji takich działań, co w konsekwencji może przyczynić się do zmniejszenia
efektywności działań. Dlatego działania realizowane przez Samorząd Województwa
Śląskiego powinien zadbać o promocję działań służących integracji i aktywizacji
obcokrajowców na każdym z etapów udzielania wsparcia: informacji, rekrutacji, podczas
projektu oraz podczas ewaluacji.
Promocja oraz upowszechnianie informacji powinna przede wszystkim dotyczyć bezpłatnych
form wsparcia, zarówno realizowanych przez instytucje publiczne, jak również wsparcia w
ramach RPO WSL, w działaniach których instytucje te pośredniczą.
Działania promocyjne dotyczące analizowanych działań w ramach RPO WSL 2014-2020
oraz pozostałych form wsparcia powinny być bezpośrednio skierowane do cudzoziemców,
pracodawców zatrudniających obcokrajowców oraz pracodawców zainteresowanych ich
zatrudnianiem, a także do instytucji publicznych i prywatnych, z których cudzoziemcy
korzystają (takie jak: uczelnie wyższe, agencje zatrudnienia itp.).

2.5.2.

Ocena działań realizowanych przez śląskie samorządy

O ocenę działań realizowanych na rzecz obcokrajowców przez śląskie samorządy lokalne
poproszono przedstawicieli instytucji zajmujących się tematyką cudzoziemców takich jak:
WUP Katowice, Wydział EFS UM WSL, Oddział do Spraw Cudzoziemców Urzędu
Wojewódzkiego w Katowicach, Oddział do Spraw Cudzoziemców Urzędu Wojewódzkiego w
Bielsku Białej, Oddział do Spraw Cudzoziemców Urzędu Wojewódzkiego w Częstochowie,
Regionalny Ośrodek Pomocy Społecznej w Katowicach, Powiatowe Urzędy Pracy z woj.

121

śląskiego, Agencje Zatrudnienia z woj. śląskiego, Miejskie Ośrodki Pomocy Społecznej z
woj. śląskiego, Urząd ds. Cudzoziemców, Ośrodek Badań nad Migracjami UW, Państwowy
Instytut Naukowy – Instytut Śląski w Opolu.
W opinii badanych działania te mają zróżnicowane formy, włączają się w nie wszystkie gminy
województwa śląskiego. Za przykład podano organizację kolonii dla dzieci z Ukrainy,
relokację rodzin z obszarów konfliktowych (wraz z pomocą w znalezieniu zatrudnienia) czy
inicjatywy w ramach nawiązywania współpracy z innymi krajami. Ponadto zdaniem
ekspertów zajmujących się na co dzień tematyką migracyjną, nie utrudnia się
przedsiębiorcom zatrudniania cudzoziemców poprzez nadmierną biurokrację. Zdaniem
jednego z badanych, celem ukierunkowania działań na rzecz cudzoziemców istotne jest w
pierwszej kolejności przeanalizowanie kierunku polityki społecznej w województwie śląskim,
określenie miejsca cudzoziemców w tej polityce, a także zdefiniowanie, jaka grupa
cudzoziemców jest najbardziej istotna i w którą stronę powinny być kierowane działania.
Zatem punktem wyjścia powinna być decyzja polityczna (związana z rynkiem pracy, polityką
społeczną) oraz gospodarcza – w którą stronę powinno rozwijać się województwo.
Przeprowadzenie dokładnych analiz mogłoby pomóc ukierunkować i wzmocnić działania
kierowane w stronę cudzoziemców.
Zarówno eksperci, jak i przedstawiciele instytucji zajmujących się tematyką cudzoziemców
uznali, że istotne jest podejmowanie działań na rzecz cudzoziemców celem zapewnienia im
kompleksowej pomocy umożliwiającej konkurencyjność na rynku, podnoszenie kompetencji,
a także integrację ze społecznością lokalną. Zdaniem badanych, obecnie w Polsce nie ma
pakietu socjalnego, który występuje w innych państwach i mógłby znacznie przyciągać
pracowników zza granicy (np. oferta edukacyjna, kulturalna, możliwość opieki nad dziećmi).
Do tego istnieje założenie, że cudzoziemiec przyjeżdżający do Polski powinien być w stanie
sam się utrzymać. System integracji powinien wspierać pozytywne aspekty pobytu
obcokrajowców w Polsce, a obecnie w takiej formie to nie funkcjonuje. Wśród propozycji
działań zgłaszanych przez rozmówców pojawiła się edukacja ustawiczna, czyli umożliwienie
uzupełniania

wykształcenia,

rozwijania

zdolności,

wiedzy itd.,

obejmująca również

cudzoziemców (głównie na pobyt stały). Pozwoli to na podnoszenie kompetencji, a także
większą mobilność i konkurencyjność na rynku pracy. Dodatkowo przyczyni się do
zatrudniania lepiej wykwalifikowanych pracowników. Oprócz tego wskazano na działania
skierowane do studentów w postaci staży/praktyk w lokalnych przedsiębiorstwach, urzędach
itd., celem zachęcania do przedłużania pobytu i osiedlania się na stałe. Warto zwrócić uwagę
na fakt, iż studenci zagraniczni mają dodatkowy kapitał poza zdobytym wykształceniem –
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biegle posługują się min. jednym językiem obcym (ojczystym), co daje przewagę w
przypadku przedsiębiorstw współpracujących z rynkami zagranicznymi.
Wnioski i rekomendacje

2.5.3.
Analiza

dostępnych

samorządu

informacji

terytorialnego

w

dotyczących
Polsce

oraz

praktyk

realizowanych

zrealizowane

badania

przez jednostki
jakościowe

(IDI)

z ekspertami zajmującymi się tematyką cudzoziemców oraz z przedstawicielami instytucji
zajmujących się obsługą cudzoziemców w województwie śląskim umożliwiły określenie
potencjalnych działań, które warto by wykorzystać w województwie śląskim.
Istotne z punktu widzenia integracji ze społecznością lokalną jest podejmowanie
kompleksowych działań na rzecz cudzoziemców, których celem będzie nie tylko aktywizacja
zawodowa i związane z nią podnoszenie kwalifikacji o dostosowywanie kompetencji do rynku
pracy, ale przede wszystkim aktywizacja społeczna. Uczestnicy badań jakościowych
podkreślali w tym aspekcie brak pakietu socjalnego, który funkcjonuje m.in. w państwach
Europy zachodniej i jest formą zachęcającą do przyciągnięcia pracownika z zagranicy do
Polski (tj. oferta edukacyjna, kulturalna, opieka nad dziećmi).
W związku z powyższym system integracji, realizowany przez lokalne samorządy, powinien
wspierać funkcjonowanie poza zawodowe cudzoziemców, takie jak:


Nauka języka polskiego, realizowana przez organizacje pozarządowe na zlecenie
samorządów.



Wsparcie dzieci cudzoziemców kształcące się w polskich szkołach (m.in. poprzez
indywidualny plan kształcenia ucznia, wsparcie psychologiczno-pedagogiczne,
asystenta kulturowego, dostosowanie egzaminów i sprawdzianów),.



Pakiet wsparcia dla rodziców/opiekunów dzieci imigranckich w zakresie edukacji
i integracji

(m.in.

poprzez

tłumaczenia,

informator

edukacyjny,

organizację

integrujących wydarzeń szkolnych, wsparcie rodziców, współpracę ze szkołami),


Wsparcie procesu integracji studentów zagranicznych (m.in. poprzez diagnozę
i monitoring potrzeb, biura karier).



Popularyzacja informacji dotyczących śląskiego rynku pracy – możliwości legalnego
zatrudnienia, wsparcie przedsiębiorców zatrudniających obcokrajowców poprzez
kampanię informacyjną o zaletach zatrudniania cudzoziemców.



Przeciwdziałanie

nadużyciom

ze

strony

pracodawców

zatrudniających

cudzoziemców.


Popularyzacja wiedzy na temat dostępu do opieki zdrowotnej – działanie systemu
Narodowego Funduszu Zdrowia, tłumaczenie dokumentacji medycznej.
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Rozszerzenie zakresu wsparcia i pomocy społecznej, w tym pracy socjalnej
z imigrantami (m.in. poprzez wsparcie dla osób w procedurze uchodźczej,
rozszerzenie pracy socjalnej z uchodźcami, wdrożenie pracy socjalnej z imigrantami
w organizacjach pozarządowych).



Popularyzacja idei integracji imigrantów przez kulturę w instytucjach i organizacjach
kultury (m.in. poprzez warsztaty, wypracowanie wytycznych i rekomendacji
dotyczących integracji przez kulturę.



Stworzenie warunków do aktywnego uczestnictwa imigrantów w kulturze (m.in.
poprzez programy wolontariackie i stażowe dla imigrantów w instytucjach, skuteczną
informację o ofercie kulturalnej).



Włączenie imigrantów w życie kulturalnej i społeczne miasta (m.in. poprzez
współpracę twórczą artystów, programy wspierające artystów imigrantów),



Kształtowanie w społeczności przyjmujące postawy otwartej międzykulturowo (m.in.
poprzez

działania

kreujące

wizerunek

imigrantów,

animowanie

dialogu

międzykulturowego).


Monitorowanie

zjawiska

przemocy

oraz

dyskryminacji

wobec

imigrantów

w województwie śląskim.

2.6. Wsparcie w ramach RPO WSL 2014-202095
Niniejszy rozdział przedstawia analizę działań RPO WSL, której celem jest określenie się
potencjalnych możliwości przyczynienia się do poprawy wzrostu aktywności zawodowej
cudzoziemców pozostających bez zatrudnienia oraz poprawy kompetencji i kwalifikacji
pracowników – cudzoziemców. Potencjał dostępnego wsparcia skierowanego pośrednio lub
bezpośrednio do cudzoziemców określony został na podstawie zapisów dokumentów, takich
jak:


Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.
Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych wersja 11.2 (SZOOP RPO WSL 2014-2020) –
data przyjęcia: 21.11.2017 r.



Programowanie perspektywy finansowej na lata 2014 -2020. Umowa Partnerstwa
z dn. 23 maja 2014 r. (wraz z późniejszymi zmianami).



Strategia Na Rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju do roku 2020 (z perspektywą do
2030 r.).

95

Data przyjęcia (v 11.2) – 21.11.2017 r.
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Analiza dokumentów została uzupełniona przez badania jakościowe (IDI oraz FGI)
przeprowadzone z przedstawicielami WUM Katowice oraz Wydziału EFS UM WSL.
Mimo, iż ocenie poddano przede wszystkim poniżej wymienione działania w ramach RPO
WSL 2014-2020, jednakże analizie poddano również pozostałe możliwości wsparcia
obcokrajowców na rynku pracy, których celem jest wzrost aktywności zawodowej
cudzoziemców pozostających bez zatrudnienia oraz poprawa kompetencji kwalifikacji
pracowników – cudzoziemców.
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Tabela 19 Analiza działań w ramach RPO WSL 2014-2020

Działanie
7.1
Aktywne formy
przeciwdziałania
bezrobociu

Typy projektów









Instytucja
pośrednicząca
Identyfikacja potrzeb oraz diagnoza możliwości osób
 Wojewódzki
pozostających bez pracy.
Urząd Pracy
w Katowicach.
Pośrednictwo i poradnictwo zawodowe.
Nabywanie, podwyższanie lub dostosowywanie  Związek Gmin i
Powiatów
kompetencji i kwalifikacji niezbędnych na rynku pracy.
Subregionu
Nabywanie
lub
uzupełnianie
doświadczenia
Centralnego
zawodowego oraz praktycznych umiejętności w
Województwa
zakresie wykonywania danego zawodu.
Śląskiego z
Wsparcie zatrudniania u przedsiębiorcy lub innego
siedzibą w
pracodawcy, stanowiące zachętę do zatrudnienia.
Gliwicach.
pośrednictwo pracy w ramach sieci EURES.

Związek
Gmin i
usługi EURES określone w przepisach krajowych oraz
Powiatów
Unii Europejskiej dla osób bezrobotnych i/lub
Subregionu
nieaktywnych zawodowo, polskich pracodawców
Zachodniego
zainteresowanych zatrudnieniem kandydata z innego
Województwa
państwa UE/EOG, dla pracodawców z UE/EOG oraz
Śląskiego z
osób poszukujących pracy.
siedzibą w
Rybniku.
 Miasto BielskoBiała
 Gmina Miasto
Częstochowa

7.2
Poprawa
zdolności do
zatrudnienia osób
poszukujących
pracy i
pozostających bez
zatrudnienia



Instrumenty i usługi wskazane w Ustawie z dnia 20
kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia
i instytucjach rynku pracy realizowane przez
powiatowe urzędy pracy.

8.2
Wzmacnianie
potencjału
adaptacyjnego
przedsiębiorstw,
przedsiębiorców
i ich pracowników



Dostarczenie
usług
rozwojowych
doradczych,
 Wojewódzki
szkoleniowych
zgodnych
z potrzebami
Urząd Pracy
przedsiębiorstwa.
w Katowicach.
Wspieranie rozwoju kwalifikacji pracowników zgodnie  Związek Gmin i
z potrzebami pracodawców.
Powiatów
Subregionu
Centralnego
Województwa
Śląskiego z
siedzibą w
Gliwicach.
 Gmina Miasto
Częstochowa

11.3
Dostosowanie
oferty kształcenia
zawodowego do
potrzeb lokalnego
rynku pracy –










Kwalifikacyjne kursy zawodowe dla osób dorosłych.
Kursy umiejętności zawodowych.
Pozaszkolne formy rozwoju kompetencji ogólnych.
Kursy umożliwiające uzyskiwanie i uzupełnianie
wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych.
Programy
formalnej
oceny
i potwierdzania





Wojewódzki
Urząd Pracy
w Katowicach

Wojewódzki
Urząd Pracy
w Katowicach
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kształcenie
zawodowe osób
dorosłych







11.4

Podnoszenie
kwalifikacji
zawodowych osób
dorosłych


umiejętności/
wiedzy uzyskanych
w sposób
pozaformalny i nieformalny w odniesieniu do
kwalifikacji zawodowych.
Kształcenie w formach szkolnych osób dorosłych,
z własnej inicjatywy zainteresowanych zdobyciem,
uzupełnieniem lub podwyższeniem wykształcenia i
kwalifikacji zawodowych.
Realizacja działań w zakresie stworzenia w szkole
prowadzącej kształcenie dla dorosłych i placówkach
systemu
oświaty
prowadzących
kształcenie
zawodowe dla dorosłych warunków kształcenia
zawodu.
Poprawa jakości edukacji w szkołach prowadzących
kształcenie dla dorosłych i placówkach prowadzących
kształcenie zawodowe dla dorosłych we współpracy
z otoczeniem, w szczególności z pracodawcami, w
tym doskonalenie umiejętności nauczycieli zawodu.
Tworzenie i rozwój centrów kształcenia zawodowego
i ustawicznego oraz wsparcie usług edukacyjnych.
Szkolenia i kursy skierowane do osób dorosłych, które
 Wojewódzki
z własnej inicjatywy są zainteresowane nabyciem,
Urząd Pracy w
uzupełnieniem lub podwyższeniem umiejętności,
Katowicach.
kompetencji lub kwalifikacji w obszarze umiejętności  Związek Gmin i
ICT i znajomości języków obcych.
Powiatów
Programy
walidacji
i certyfikacji
kompetencji
Subregionu
uzyskanych poza projektem w zakresie TIK i języków
Centralnego
obcych.
Województwa
Śląskiego z
siedzibą w
Gliwicach.
 Związek Gmin i
Powiatów
Subregionu
Zachodniego
Województwa
Śląskiego z
siedzibą w
Rybniku.
 Miasto BielskoBiała
 Gmina Miasto
Częstochowa.

Źródło: opracowanie własne na podstawie SZOOP RPO WSL 2014-2020 (v 11.2).

2.6.1.

Działania 7.1, 7.2 i 8.2 RPO WSL 2014-2020

W ramach analizy desk research przeanalizowano działania RPO WSL 2014-2020 związane
z kwestią zatrudnienia i bezrobocia: działanie 7.1 – Aktywne formy przeciwdziałania
bezrobociu, 7.2 – Poprawa zdolności do zatrudnienia osób poszukujących pracy i
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pozostających

bez

zatrudnienia,

8.2

–

Wzmacnianie

potencjału

adaptacyjnego

przedsiębiorstw, przedsiębiorców i ich pracowników.
Działanie 7.1: Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu
Celem szczegółowym działania jest wzrost aktywności zawodowej osób pozostających bez
zatrudnienia.
Beneficjentami wsparcia w ramach działania 7.1 mogą być agencje zatrudnienia, instytucje
szkoleniowe, instytucje dialogu społecznego, instytucje partnerstwa lokalnego, Lokalne
Grupy działania, a także w ramach podziałania 7.1.4 Samorząd Województwa Śląskiego –
Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach. Instytucją pośredniczącą w ramach całego działania
7.1. jest Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach.
Z kolei grupo docelową działania są osoby bezrobotne i nieaktywne zawodowo powyżej 30
roku życia.
Z tej formy wsparcia skorzystać mogą również cudzoziemcy, dzięki czemu wzrośnie ich
aktywność zawodowa oraz nabędą wymagane kompetencje i kwalifikacje niezbędne do
pracy w śląskich przedsiębiorstwach.
Działanie 7.2: Poprawa zdolności do zatrudnienia osób poszukujących pracy i
pozostających bez zatrudnienia
Celem szczegółowym działania jest wzrost aktywności zawodowej osób pozostających bez
zatrudnienia.
W typ beneficjenta działania 7.2 wpisują się wszystkie Powiatowe Urzędy Pracy z terenu
województwa śląskiego, z kolei ostatecznymi odbiorcami wsparcia są osoby powyżej 30 roku
życia, bezrobotne, dla których został ustalony I (tzw. bezrobotni aktywni) lub II profil pomocy
(tzw. wymagający wsparcia) w rozumieniu art. 33 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o
promocji zatrudnienia instytucji rynku pracy należące co najmniej do jednej z poniższych
grup: osoby pow. 50 r.ż., kobiety, osoby niepełnosprawne, osoby długotrwale bezrobotne,
osoby o niskich kwalifikacjach.
Z tej formy wsparcia skorzystać mogą również cudzoziemcy, dzięki czemu wzrośnie ich
aktywność zawodowa oraz nabędą wymagane kompetencje i kwalifikacje niezbędne do
pracy w śląskich przedsiębiorstwach.
Działanie 8.2: Wzmacnianie potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw,
przedsiębiorców i ich pracowników
Celem szczegółowym działania jest poprawa kompetencji i kwalifikacji kadr pracowniczych
przedsiębiorstw sektora MŚP zgodnie z ich potrzebami.
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Beneficjentami wsparcia w ramach poddziałania 8.2 mogą zostać wszystkie podmioty
(z wyłączeniem osób fizycznych, nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą
lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych. Natomiast do grupy docelowej odbiorców
wsparcia zaliczają się pracownicy przedsiębiorstw sektora MŚP oraz kadra zarządzająca
przedsiębiorstwem sektora MŚP.
Z tej formy wsparcia skorzystać mogą również cudzoziemcy, dzięki czemu wzrośnie ich
aktywność zawodowa oraz nabędą wymagane kompetencje i kwalifikacje niezbędne do
pracy w śląskich przedsiębiorstwach.

2.6.2.

Działania 11.3 i 11.4 RPO WSL 2014-2020

Działanie 11.3: Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego
rynku pracy – kształcenie zawodowe osób dorosłych
Celem szczegółowym działania jest wzrost zatrudnienia wśród absolwentów szkół i placówek
kształcenia zawodowego poprzez poprawę efektywności realizowanego wsparcia.
Typ beneficjenta w ramach działania 11.3 to wszystkie podmioty z wyłączeniem osób
fizycznych, w tym: szkoły ponadgimnazjalne prowadzące kształcenie dla dorosłych i placówki
oświatowe prowadzące kształcenie zawodowe, placówki kształcenia ustawicznego, placówki
kształcenia praktycznego, centra kształcenia zawodowego i ustawicznego, organy
prowadzące szkoły i placówki objęte katalogiem beneficjentów, pracodawcy/przedsiębiorcy,
szkoły wyższe, Samorząd województwa, Zrzeszenia i stowarzyszenia rzemieślnicze
i zawodowe oraz podmioty wskazane w art. 62 a ustawy z dnia 7 września 1991 o systemie
oświaty. Z kolei do ostatecznej grupy odbiorów wsparcia należą: Osoby dorosłe, zgłaszające
z własnej inicjatywy chęć kształcenia formalnego (podnoszenia, uzupełniania kwalifikacji lub
ich formalnego potwierdzenia) lub uczestniczące z własnej inicjatywy w szkoleniach
i kursach; Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego, ośrodki
dokształcania i doskonalenia zawodowego, szkoły prowadzące kształcenie dla dorosłych,
szkoły policealne; Partnerzy społeczno – gospodarczy; Nauczyciele zawodu i pracownicy
pedagogiczni szkół ponadgimnazjalnych i placówek oświatowych prowadzących kształcenie
zawodowe, instruktorzy praktycznej nauki zawodu oraz Pracodawcy/ Przedsiębiorcy/
Rzemieślnicy oraz ich zrzeszenia i stowarzyszenia.
Powyższe działanie związane jest ze zwiększeniem powiązania systemu edukacji i
umiejętności osób z potrzebami rynku pracy, obejmuje formy wsparcia, które pozwolą
zwiększyć dostęp do edukacji formalnej, jak i różnych form edukacji pozaformalnej.
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Rozwiązanie to ma pomóc w lepszym dopasowaniu oferty kształcenia do potrzeb
mieszkańców regionu oraz potrzeb gospodarki regionu. Z tej formy wsparcia skorzystać
mogą również cudzoziemcy, dzięki czemu wzrośnie ich aktywność zawodowa oraz nabędą
wymagane kompetencje i kwalifikacje niezbędne do pracy w śląskich przedsiębiorstwach.
Działanie 11.4: Podnoszenie kwalifikacji zawodowych osób dorosłych
Celem szczegółowym działania jest wzrost kwalifikacji i kompetencji w zakresie umiejętności
cyfrowych

i

języków

obcych

dorosłych

mieszkańców

województwa

śląskiego,

w

szczególności osób starszych oraz osób o niskich kwalifikacjach.
SZOOP RPO WSL 2014-2020 określa typ beneficjenta w działaniu 11.4 jako wszystkie
podmioty z wyłączeniem osób fizycznych, natomiast grupę docelową stanowią osoby dorosłe
pracujące, uczestniczące z własnej inicjatywy w szkoleniach i kursach, należące do grup
defaworyzowanych, czyli wykazujących największą lukę kompetencyjną i posiadających
największe potrzeby w dostępie do edukacji, w tym m.in. osoby o niskich kwalifikacjach i
osoby powyżej 50 roku życia.
Działanie związane jest ze zwiększeniem aktywności edukacyjnej osób dorosłych w
obszarze kompetencji ogólnych o kluczowym charakterze (ICT, języki obce), które są
fundamentem do dalszego podnoszenia kwalifikacji i umiejętności w ramach kształcenia się
przez całe życie. Z tej formy wsparcia skorzystać mogą również cudzoziemcy, dzięki czemu
wzrośnie ich aktywność zawodowa oraz nabędą wymagane kompetencje i kwalifikacje
niezbędne do pracy w śląskich przedsiębiorstwach.

2.6.3.

Inne wsparcie w ramach Programu przyczyniające się do poprawy
sytuacji cudzoziemców w województwie śląskim

Celem określenia jakie jeszcze inne wsparcie w ramach Programu może przyczynić się do
poprawy sytuacji cudzoziemców w województwie śląskim przeanalizowano zapisy RPO WSL
2014-2020 oraz SZOOP RPO WSL 2014-2020 w zakresie działań innych niż w punkcie 6.1 i
6.2. Analizie poddano głównie działania 9.1, 9.2 i 9.3. Zakres interwencji w ramach osi
priorytetowej dedykowany jest grupom szczególnie narażonym na zjawisko wykluczenia
społecznego, cechującym się złożonością pod względem różnorodności i mnogości
wymiarów marginalizacji społecznej.
Działanie 9.1. Aktywna integracja
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Do celów szczegółowych działania 9.1 należą: Wzmocnienie aktywności społecznej
i zawodowej społeczności lokalnych zamieszkujących obszary zdegradowane i peryferyjne;
Wzrost zdolności do zatrudnienia osób wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem
społecznym; Wzmocnienie aktywności społecznej i zawodowej społeczności lokalnych
zamieszkujących obszary zdegradowane i peryferyjne; Wzrost zdolności do zatrudnienia
osób wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym.
Działanie 9.2. Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne
Cel szczegółowy działania dotyczy wzrostu dostępności i jakości usług społecznych oraz
zdrowotnych zapobiegających ubóstwu i wykluczeniu społecznemu.
Działanie 9.3. Rozwój ekonomii społecznej w regionie
Celem szczegółowym działania 9.3 jest wzrost liczby i stabilności miejsc pracy w sektorze
ekonomii społecznej w regionie.
Realizacja powyższych działań w ramach Osi Priorytetowej IX Włączenie społeczne mogłaby
przyczynić się do poprawy sytuacji cudzoziemców w województwie śląskim, przede
wszystkim w zakresie dostępności do usług społecznych i zdrowotnych, ale także integracji
ze społeczeństwem. Istotną rolę w tym zakresie mogłyby pełnić podmioty ekonomii
społecznej. Włączenie ich w działania przyczyniłoby się do poszerzenia oferty dedykowanej
cudzoziemcom.

2.6.4.

Ocena wsparcia oferowanego w ramach działań RPO WSL na lata
2014-2020

Ekspertów zajmujących się tematyką cudzoziemców oraz przedstawicieli instytucji
zajmujących się obsługa cudzoziemców poproszono o ocenę wsparcia czterech działań RPO
WSL 2014-2020 – 7.1, 7.2, 8.2, 11.4, a także o propozycje dotyczące zmian i korekt zapisów
dotyczących powyższych priorytetów.
Badani podkreślili, że w momencie tworzenia programu RPO WSL na lata 2014-2020
sytuacja na rynku pracy oraz liczba cudzoziemców przebywających na terenie województwa
śląskiego była zupełnie inna, stąd program nie zakłada działań stricte nastawionych na
wsparcie cudzoziemców. Zdaniem uczestników wywiadu grupowego, aktualne działania w
RPO dla cudzoziemców przebywających w Polsce legalnie są wystarczające. WUP prowadzi
różnego rodzaju szkolenia, konferencje i wywiady z cudzoziemcami, zdobyte informacje
przekazuje do Urzędu Marszałkowskiego, który razem z MRPiPS i Komisją Europejską
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wprowadza ewentualne zmiany w programie. Skoro takie zmiany nie zostały wprowadzone,
przedstawiciele WUP nie zgłosili takiej potrzeby.
Problem stanowi liczba cudzoziemców przebywających w Polsce nielegalnie, które bardzo
często są potrzebujące nie chcą lub nie mogą jednak zalegalizować swojego pobytu.
Przedstawiciele instytucji obsługujących cudzoziemców wskazali, że bezrobocie wśród
obcokrajowców jest w Polsce zjawiskiem marginalnym. Najczęściej aktywność zawodowa
jest od nich wymagana celem legalizacji pobytu na terenie kraju. Ponadto jeśli ich imigracja
ma charakter ekonomiczny to pozostawanie na bezrobociu zdarza się bardzo rzadko, są
zdeterminowani do znalezienia zatrudnienia. Zmiany, jakie proponują uczestnicy badania
fokusowego dotyczą skupienia się na zwiększeniu poziomu kompetencji i kwalifikacji
pracowników z zagranicy poprzez dofinansowanie organizacji i wydłużenie czasu trwania
kursów, szkoleń oraz staży zawodowych. Być może byłoby to zachętą dla cudzoziemców do
przyjazdu do Polski – możliwość rozwoju, wykonywania nie tylko najprostszych prac, ale
również tych wymagających odpowiednich kwalifikacji.
Jak wskazywali rozmówcy wywiadów pogłębionych, działania w ramach RPO WSL 20142020 są kierowane zarówno w stronę bezrobotnych jak i pracujących cudzoziemców, jednak
najbardziej potrzebne i efektywne będą te kierowane w stronę osób pracujących, chcących
podnieść swoje kompetencje i kwalifikacje (działanie 8.2). W opinii badanych kierowane
wsparcie może przełożyć się na wzrost atrakcyjności cudzoziemców na rynku pracy.
Zdaniem respondentów, formy wsparcia powinny dotyczyć przede wszystkim specyfiki branż
pracowników uczestniczących w szkoleniach i kursach. Jednakże badani nie wykluczają
kursów dotyczących reintegracji i funkcjonowania w społeczeństwie, np. nauki języka
polskiego, zwrócili także uwagę na proces osiedlenia się, aktywizacji i integracji społecznej
dotyczący całych rodzin.
Zdaniem respondentów uczestniczących w wywiadach pogłębionych działania 11.3 oraz
11.4 powinny poszerzyć się o działania związane z kursami specjalistycznymi, które
przyczynią się do wzrostu kompetencji i kwalifikacji obcokrajowców oraz dostosowania ich do
potrzeb polskiego rynku pracy. Przede wszystkim może to być pomocne dla pracodawców
branż, w których obecnie obserwuje się deficyt pracowników. Jednakże działania te powinny
być kierowane głównie do osób planujących pobyt w Polsce na dłużej lub na stałe.
Jeden z ekspertów zwrócił również uwagę na fakt, iż przed oferowaniem wsparcia w postaci
kształcenia zawodowego czy podnoszenia kwalifikacji należy zadbać o dostępność do
kursów języka polskiego (niwelacja bariery językowej) oraz pomoc prawną (m.in. w
legalizacji pobytu) dla cudzoziemców.
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Ponadto przedstawiciele UM oraz WUP w Katowicach zwrócili również uwagę na potrzebę
działań informacyjnych dotyczących wsparcia w ramach RPO WSL 2014-2020. Takie
informacje powinny być przekazywane za pomocą mediów, ulotek, prasy czy Internetu, ale
także w urzędach pracy czy instytucjach pomocowych, dzięki czemu cudzoziemcy poznaliby
możliwości wsparcia, z którego mogą skorzystać. Innym ważnym działaniem jest
uświadamianie, być może nawet szkolenia polskich pracowników z zakresu różnorodności
kulturowej oraz korzyści, jakie płyną z pracy z kadrą międzynarodową.

2.6.5.

Dostosowanie wsparcia oferowanego w ramach Działań RPO WSL
na lata 2014-2020

Celem określenia sposobu dostosowania wsparcia w ramach RPO WSL 2014-2020, aby
służyło poprawie zdolności do zatrudnienia, uzyskania/poprawie kwalifikacji i kompetencji
oraz aktywnej integracji cudzoziemców analizie poddano szereg raportów i publikacji, pod
kątem wskazówek na temat tego jak realizować wsparcie na rzecz cudzoziemców.
Wniosek Komisji Europejskiej wobec Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady,
COM(2016)605 proponuje96:


bardziej elastyczne zarządzanie budżetem. W rozporządzeniu (UE) nr 1305/2013
w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny
na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich wprowadzono przepisy umożliwiające
świadczenie pomocy w przypadku katastrof spowodowanych przez człowieka
(m.in. kryzys uchodźczy) i natychmiastowe korzystanie z dostępnych funduszy.
Ponadto przewiduje się szczególny priorytet inwestycyjny w przypadku migrantów
i uchodźców, by uprościć programowanie środków mających pomóc migrantom i
uchodźcom;



wyznaczenie celów wspierających migrantów i uchodźców, do osiągnięcia których
może się przyczynić EFRR;



(by sprostać wyzwaniom związanym z migracjom i azylem) zapewnienie, w
sytuacji gdy cele tematyczne przekładają się na priorytety w przepisach
dotyczących poszczególnych funduszy, że takie priorytety dotyczą odpowiedniego
wykorzystania każdego funduszu na tych obszarach;

96

Wniosek Komisji Europejskiej wobec Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady,

COM(2016)605 , do dnia opracowania dokumentu, został jedynie zaopiniowany.
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poszerzenie przypadków, w których kwalifikowalność wydatków związanych ze
zmianami programu może rozpocząć się od daty wystąpienia danego przypadku
(obecnie klęski żywiołowej), o nagłe zmiany warunków społeczno-ekonomicznych,
w tym znaczące zmiany demograficzne wynikające z migracji lub przyjmowania
uchodźców;



dodanie w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1301/2013
zapisu o wspieraniu przyjmowania oraz integracji społecznej i gospodarczej
imigrantów i uchodźców w ramach promowania włączenia społecznego, walki z
ubóstwem i wszelką dyskryminacją;



dodanie w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1301/2013
wskaźniku produktu (dotyczącego wsparcia EFRR w ramach celu „inwestycje na
rzecz wzrostu zatrudnienia”) związanego z mieszkalnictwem wyremontowane
budynki mieszkalne, w tym dla migrantów i uchodźców (poza ośrodkami
recepcyjnymi) oraz z migrantami i uchodźcami potencjał infrastruktury służącej
wsparciu migrantów i uchodźców (innej niż w obrębie mieszkalnictwa);



dodanie w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013
zapisu Priorytety określone w przypadku każdego z europejskich funduszy
strukturalnych i inwestycyjnych w przepisach dotyczących poszczególnych
funduszy dotyczą w szczególności odpowiedniego wykorzystania każdego
funduszu w obszarach migracji i azylu.



dodanie w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013
do uczestników (wspólne wskaźniki produktu) migrantów, uczestników obcego
pochodzenia, mniejszości97.

W przypadku raportów i publikacji dotyczących cudzoziemców stosunkowo często pojawiały
się kwestie związane z wprowadzeniem możliwości prawnych oraz narzędzi, za pomocą
których powiatowe urzędy pracy mogłyby kontrolować realne zatrudnienie cudzoziemców.
Jest to podstawą do realizacji wsparcia. Wskazówki, pojawiające się w raportach i
publikacjach, na które warto zwrócić uwagę (związane z realizacją wsparcia na rzecz
cudzoziemców) dotyczyły głównie:


Zwiększenia możliwości powiatowych urzędów pracy – wzrost skali napływu
cudzoziemców na teren województwa śląskiego powoduje, iż obecnie wydłuża się

97

https://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2016/PL/COM-2016-605-F1-PL-MAIN.PDF
dostępu: 13.10.2017 r.].

[data
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czas oczekiwania i kolejki (urzędnicy nie są w stanie obsłużyć zwiększającej się
liczby klientów)98;


Przygotowania instytucji (głownie na szczeblu lokalnym) do obsługi cudzoziemców
mieszkających w Polsce (brak procedur, pracownicy nie są szkoleni w tym kierunku)
–

zarówno

w

zakresie

wsparcia

dotyczącego

poszukiwania

pracy,

jak

i

psychologicznego (w określonych przypadkach);


Zwiększenia

zaangażowania

organizacji

pozarządowych

na

rzecz

wsparcia

cudzoziemców (pośrednictwo między zainteresowanymi pracą cudzoziemcami, a
pracodawcami; działalność na rzecz praw cudzoziemców);


Zwiększenia zaangażowania uczelni wyższych w udzielaniu wsparcia w postaci
przekazywania informacji na temat obecnego stanu rynku pracy, pomocy w kwestiach
formalno-prawnych czy w sporządzaniu dokumentacji (CV, list motywacyjny itd.);



Zwiększenia liczby działań informacyjno-promocyjnych dotyczących zatrudniania
cudzoziemców99;



Objęcia działaniami integracyjnymi cudzoziemców zarobkowych100;



Zapewnienia cudzoziemcom informacji i wsparcia w walce z wyzyskiem przez
pracodawców,



Zaangażowania

związków

zawodowych

do

działań

na

rzecz

wspierania

cudzoziemców w zakresie egzekwowania ich praw, postępowaniu sądowym itd. 101,


Propagowania idei szkoły wielokulturowej (np. w klasach o znacznej liczbie dzieci
migrantów) poprzez m.in. zobowiązania nauczycieli do uwzględniania perspektywy
wielokulturowej, wprowadzania nowych metod uczenia i materiałów edukacyjnych,
realizacja szkoleń na uczniów i rodziców;



Realizacji działań na rzecz walki z dyskryminacjami celem lepszej integracji
cudzoziemców102;



Realizacji kampanii społecznych (podnoszących świadomość) celem poprawy
zrozumienia i akceptacji zjawiska migracji,

Cudzoziemcy na śląskim rynku pracy, Katowice, listopad 2016.
Imigranci o wysokich kwalifikacjach na polskim rynku pracy. Raport z badań 2014-2015, Warszawa
2015.
100 CMR Working Papers 60/118, Migracje obywateli Ukrainy do Polski w kontekście rozwoju
społeczno-gospodarczego: stan obecny, polityka, transfery pieniężne, 2012.
101 Ziemia obiecana? Warunki pracy cudzoziemców w Polsce, red. W. Klaus, Warszawa 2011.
102 Od migracji do integracji, red. A. Chmieleckiej, Warszawa 2012.
98
99
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Dostarczenia pracodawcom i instytucjom edukacyjnym informacji na temat świadectw
kursów wprowadzających w celu propagowania dostępu do rynku pracy lub
możliwości szkolenia,



Zbadania dodatkowych sposobów uznawania kwalifikacji, odbytych szkoleń i/lub
doświadczenia

zawodowego

nowoprzybyłych

w

oparciu

o

obowiązujące

prawodawstwo,


Wspierania możliwości szkoleniowych jednostek, które zatrudniają znaczną ilość
cudzoziemców,



Wspierania przedsiębiorczości migrantów (m.in. poprzez ułatwianie dostępu do usług
bankowych i kredytowych),



Organizacji działań na rzecz nowoprzybyłych migrantów (m.in. zdobycie podstawowej
wiedzy na temat języka, historii, instytucji, kultury, podstawowych wartości itd.),



Zwiększenia elastyczności podejmowanych działań i inicjatyw wprowadzających (np.
organizacja kursów wieczorowych, przyspieszonych, na odległość itd.), celem
dopasowania ich do trybu życia cudzoziemców,



Organizacji programów doradztwa zawodowego,



Tworzenia trwałych struktur organizacyjnych na rzecz integracji i zarządzania
różnorodnością,



Zwiększenia możliwości kontaktu publicznych i prywatnych usługodawców z
cudzoziemcami poprzez udostępnienie usług tłumaczeniowych, usług pośrednictwa
we wspólnotach imigrantów,



Gromadzenia i analizy informacji na temat potrzeb różnych kategorii cudzoziemców
(poprzez np. platformy konsultacyjne, badania, wymianę informacji),



Ułatwiania udziału imigrantów w organizacjach (m.in. poprzez staże, praktyki)103,



Redagowania materiałów oraz organizacji spotkań poświęconych zagadnieniom
związanym z cudzoziemcami, integracją, problemami wynikającymi z odmienności
kulturowej, stereotypów104,



Poruszania kwestii związanych z imigrantami w dokumentach strategicznych,



Opracowania dokumentów określających koordynację i współdziałanie podmiotów na
rzecz cudzoziemców105,

Wspólne Podstawowe Zasady Integracji Imigrantów oraz Wspólna Agenda na Rzecz Integracji jako
kluczowe wytyczne dla polityki integracyjnej UE oraz Państw Członkowskich.
104 www.obywatelska.org.pl [data dostępu: 16.10.2017 r.].
105 Model Integracji imigrantów, Gdańsk 2016.
103
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W większości raportów i publikacji uwaga zwracana jest również na dostęp do informacji,
jako element istotny z punktu widzenia integracji oraz zatrudnienia. Dobrą praktyką w tym
względzie są strony internetowe zawierające kompleksowe informacje na temat kwestii
prawnych i administracyjnych związanych z legalizacją pobytu, znalezieniem pracy, z
uzyskaniem pomocy psychologicznej czy materialnej, a także informacji na temat
organizowanych wydarzeń (dobrym przykładem jest strona www.migrant.poznan.pl czy
www.migrant.info.pl).
Natomiast przedstawiciele instytucji zajmujących się tematyką cudzoziemców wskazali, iż
istnieje szansa, że w przyszłości będzie potrzeba utworzenia priorytetu lub typów działań w
ramach poszczególnych osi priorytetowych obejmujących cudzoziemców w całej interwencji
Regionalnego Programu Operacyjnego. Podczas tworzenia koncepcji Programu niemożliwe
były do przewidzenia pewne sytuacje społeczne (m.in. sytuacja polityczna, konflikty, sytuacja
na rynku pracy), które mają znaczenie dla polityki migracyjnej. Eksperci są zdania, iż należy
większy

nacisk

położyć

na

wypracowanie

wspólnych

relacji,

działań

pomiędzy

cudzoziemcami, a społeczeństwem przyjmującym. Dodatkowo, zdaniem uczestników
badania, istotne będą działania adaptacyjne skierowane do cudzoziemców – poznanie rynku
pracy, nauka języka polskiego.
2.6.6.

Rekomendacje

Celem wskazania wytycznych na temat tego w jaki sposób realizować wsparcie na rzecz
cudzoziemców analizie poddano również szereg dokumentów i wytycznych. Większość
wskazówek została już wskazana w punkcie 6.3, jednak dodatkowo należy wskazać na
umiędzynarodowienie uczelni jako szansę na przeciwdziałanie negatywnym skutkom niżu
demograficznego (dostosowanie uczelni do zwiększającej się liczby cudzoziemców
studiujących

w

Polsce),

zwiększenie

dostępu

do

mieszkalnictwa

chronionego,

wspomaganego i socjalnego106, poprawę integracji z rynkiem pracy i mobilności zawodowej
osób znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy, a także wsparcie dla
opracowania i wdrażania polityki migracyjnej107.
W ramach RPO WSL 2014-2020 do poprawy wzrostu aktywności zawodowej cudzoziemców
mogą przyczynić się takie działania jak:

106
107

Programowanie perspektywy finansowej 2014-2020. Umowa Partnerstwa.
Zmiany Umowy Partnerstwa i harmonogram prac, 25 stycznia 2017 r.
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Tabela 20 Propozycje
RPO WSL 2014-2020

Działanie
7.1

działań

w województwie

śląskim

Typy projektów
identyfikacja
potrzeb
osób
pozostających bez zatrudnienia oraz
diagnozowanie możliwości w zakresie
doskonalenia zawodowego, w tym
identyfikacja stopnia oddalenia od rynku
pracy

kompleksowe
i
indywidualne
pośrednictwo pracy w zakresie wyboru
zawodu zgodnego z kwalifikacjami i
kompetencjami wspieranej osoby lub
poradnictwo
zawodowe
w zakresie
planowania rozwoju kariery zawodowej,
w tym podnoszenia lub uzupełniania
kompetencji i kwalifikacji zawodowych.
nabywanie,
podwyższanie
lub
dostosowywanie
kompetencji
i
kwalifikacji, niezbędnych na rynku pracy
w kontekście zidentyfikowanych potrzeb
osoby, której udzielane jest wsparcie,
m.in. poprzez wysokiej jakości szkolenia

nabywanie
lub
uzupełnianie
doświadczenia
zawodowego
oraz
praktycznych umiejętności w zakresie
wykonywania danego zawodu, m.in.
poprzez staże i praktyki, spełniające
standardy wskazane w Europejskich
Ramach Jakości Praktyk i Staży oraz w
Polskich Ramach Jakości Staży i
Praktyk;

7.2

wsparcie
zatrudnienia
osoby
pozostającej
bez
zatrudnienia
u
przedsiębiorcy lub innego pracodawcy,
stanowiące zachętę do zatrudnienia,
m.in.
poprzez
pokrycie
kosztów
subsydiowania zatrudnienia dla osób, u
których zidentyfikowano adekwatność
tej
formy
wsparcia,
refundację
wyposażenia
lub
doposażenia
stanowiska (wyłącznie w połączeniu z
subsydiowanym zatrudnieniem).
Instrumenty i usługi wskazane w
Ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 roku o
promocji zatrudnienia i instytucjach

skierowane

do

cudzoziemców

w

ramach

Propozycje projektów
1. Analiza
i
monitorowanie
zapotrzebowania na pracowników oraz
kierunków rozwoju śląskiego rynku pracy
(m.in.
poprzez
gromadzenie
i
monitorowanie statystyk dotyczących
zapotrzebowania pracowników na rynku
pracy).
2. Analiza potrzeb rozwoju kompetencji
cudzoziemców na rynku pracy. (m.in.
poprzez monitorowanie kompetencji
obcokrajowców pozostających bez pracy
z
zestawieniem
zapotrzebowania
śląskich pracodawców).
3. Punkty
pośrednictwa
pracy
dla
cudzoziemców
–
z
dostępnymi
tłumaczami, przetłumaczonymi ofertami
pracy itp. oraz możliwością wsparcia
obcokrajowców przy rozpoczynaniu/
zmianie pracy (m.in. poprzez wsparcie
tłumacza przy zawieraniu umów).
4. Szkolenia zawodowe realizowane
przez podmioty zewnętrzne, dla osób
po 30 r.ż. pozostających bez pracy.
5. Szkolenia językowe realizowane
przez podmioty zewnętrzne, dla osób
po 30 r.ż. pozostających bez pracy.
6. Szkolenia
kompetencji
miękkich
realizowane
przez
podmioty
zewnętrzne, dla osób po 30 r.ż.
pozostających bez pracy.
7. Realizacja staży zawodowych dla
osób pozostających bez pracy.
8. Realizacja praktyk dla studentów
(obcokrajowców)
biernych
zawodowo.

9. Pokrycie kosztów subsydiowania
zatrudnienia dla obcokrajowców,
u których
zidentyfikowano
adekwatność tej formy wsparcia oraz
refundację
wyposażenia
lub
doposażenia stanowiska.

10. Dodatki aktywizacyjne (PUP).
11. Refundacja kosztów wyposażenia lub
doposażenia stanowiska pracy dla
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rynku
pracy
realizowane
powiatowe urzędy pracy.97

8.2

11.3

11.4

przez

Dostarczenie
usług
rozwojowych
doradczych, szkoleniowych zgodnych
z potrzebami przedsiębiorstwa
Wspieranie
rozwoju
kwalifikacji
pracowników zgodnie z potrzebami
pracodawców.
Wszystkie typy projektów

Szkolenia i kursy skierowane do osób
dorosłych, które z własnej inicjatywy są
zainteresowane
nabyciem,
uzupełnieniem
lub
podwyższeniem
umiejętności,
kompetencji
lub
kwalifikacji w obszarze umiejętności ICT
i znajomości języków obcych.

skierowanego bezrobotnego (PUP).
12. Finansowanie
kosztów
zorganizowanego
przejazdu
bezrobotnych i poszukujących pracy,
w związku z udziałem tych osób w
targach pracy i giełdach pracy
organizowanych przez wojewódzki
urząd pracy w ramach pośrednictwa
pracy (PUP).
13. Staże
dla
cudzoziemców
pozostających bez pracy (PUP).
14. Przygotowanie zawodowe dorosłych
(PUP).
15. Refundacja kosztów opieki nad
dzieckiem lub osobą zależną (PUP).
16. Dofinansowanie wynagrodzenia za
bezrobotnego 50+ (PUP).
17. Doradztwo oraz szkolenia dla osób
zarządzających
kadrą
obcokrajowców sektora MŚP.
18. Szkolenia, kursy doszkalające dla
cudzoziemców
zatrudnionych
w
sektorze MŚP.
19. Kwalifikacyjne kursy zawodowe dla
osób dorosłych, zainteresowanych
zdobyciem nowej kwalifikacji lub
szkolenia
przygotowujące
do
egzaminu
sprawdzającego,
czeladniczego lub mistrzowskiego;
20. Pozaszkolne
formy
rozwoju
kompetencji ogólnych, w tym kursy
kompetencji ogólnych – możliwy do
realizacji wyłącznie w powiązaniu
z kwalifikacyjnymi
kursami
zawodowymi;
21. Kształcenie w formach szkolnych
osób dorosłych, z własnej inicjatywy
zainteresowanych
zdobyciem,
uzupełnieniem lub podwyższeniem
wykształcenia
i
kwalifikacji
zawodowych;
22. Szkolenia i kursy dla cudzoziemców
w obszarze umiejętności ICT.

Źródło: opracowanie własne.
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3. Wnioski
Charakterystyka społeczno-ekonomiczna cudzoziemców w województwie śląskim
Liczba cudzoziemców przebywających na terenie województwa śląskiego jest bardzo trudna
do określenia – szacunki opierają się głównie na liczbie wydanych zezwoleń na pobyt (stały i
czasowy) i nie przedstawiają całości zagadnienia. Na terenie województwa śląskiego spada
liczba imigrantów zameldowanych na pobyt stały, wzrasta zaś liczba cudzoziemców
przebywających w Polsce czasowo, przez co ogólna liczba cudzoziemców z roku na rok
zwiększa się. Na zwiększającą się liczbę cudzoziemców wpływ ma dodatnie PKB dla Polski,
sytuacja polityczna (dotyczy głównie największej grupy imigrantów, tj. obywateli Ukrainy)
oraz uproszczona procedura zatrudniania cudzoziemców. Największy odsetek imigrantów w
województwie śląskim stanowią osoby z Europy (głównie obywatele Ukrainy, Białorusi,
Niemiec, Włoch i Wielkiej Brytanii), zaś najmniejszy z Oceanii oraz Ameryki Południowej.
Większość imigrantów w województwie śląskim na przestrzeni lat 2012-2016 stanowili
mężczyźni, emigrujący w celach zarobkowych, jednak różnica między liczebnością kobiet i
mężczyzn z roku na rok spada. Największą grupę imigrantów stanowią osoby w wieku
produkcyjnym, przyjeżdżające do Polski w celu podjęcia pracy lub studiów. Mimo
negatywnych tendencji dotyczących zameldowania na pobyt stały, liczba imigrantów na
terenie województwa śląskiego będzie rosnąć. Polska staje się krajem o coraz bardziej
atrakcyjnym rynku pracy, co związane jest z zapotrzebowaniem na pracowników,
stosunkowo wysokimi zarobkami (w porównaniu do zarobków oferowanych w krajach, z
których pochodzą migranci) oraz uproszczoną procedurą zatrudnienia, która obejmuje
obywateli Armenii, Białorusi, Gruzji, Mołdawii, Rosji oraz Ukrainy, jednak przyciąga głównie
pracowników sezonowych, którzy chcą zarobić pieniądze i wrócić do rodziny. Na sytuację tą
wpływa także fakt, iż obecnie sytuacja na Ukrainie staje się bardziej stabilna, przez co liczba
wniosków na pobyt stały również ulega zmniejszeniu. Prognozy wskazują, że liczba
migrantów zameldowanych na pobyt stały nadal będzie maleć, wzrastać będzie jednak liczba
osób przebywających na terenie województwa czasowo. Sytuacja ta wymuszona będzie
zmniejszającą się liczbą ludności województwa oraz brakiem osób chętnych podjąć
zatrudnienie (więcej informacji na stronach 16-27).
Aktywność zawodowa cudzoziemców w województwie śląskim
Skala zatrudnienia cudzoziemców jest bardzo trudna do zbadania – do dyspozycji są jedynie
dane pochodzące z wydanych zezwoleń na pracę, które nie obejmują obywateli krajów Unii
Europejskiej oraz osób zatrudnionych w szarej strefie. Zdecydowanie największa liczba
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pracowników-cudzoziemców pochodzi z Ukrainy, co związane jest z sytuacją polityczną w
tym kraju oraz ułatwioną procedurą przyjazdu do Polski. W 2016 roku odnotowano także
wzrost liczby pracowników pochodzących z innych krajów Europy Wschodniej, zaś spadek
liczby obywateli Chin i Wietnamu. Zdecydowaną większość zatrudnionych cudziemców
stanowią mężczyźni.
Cudzoziemcy zatrudniani są głównie w zawodach niewymagających wysokich kwalifikacji, w
sekcjach: handel hurtowy i detaliczny, działalność związana z zakwaterowaniem i usługami
gastronomicznymi, budownictwo oraz transport i gospodarka magazynowa. Coraz częściej
imigranci zatrudniani są także jako pracownicy wysokowykwalifikowani, m.in. w sektorze IT i
sektorze medycznym. Cudzoziemcy zatrudniani są głównie z powodu braku zaintersowania
ze strony pracowników z Polski, którzy nie chcą podejmować pracy na danych stanowiskach
i pracować za oferowane wynagrodzenie. Powstała luka zostaje przez cudzoziemców
zapełniona jedynie częściowo – pracodawcy nadal zgłaszają zapotrzebowanie na
pracowników sprzedaży, produkcji oraz pracowników budowlanych (więcej informacji na
stronach 28-38 i 42-47).
Bezrobocie wśród cudzoziemców zamieszkujących województwo śląskie
Bezrobotni cudzoziemcy stanowią skrajnie niski odsetek imigrantów ogółem, ponieważ
większość z nich przyjeżdża na podstawie zezwolenia na pracę. Imigrantom bardzo zależy
na podjęciu zatrudnienia, ponieważ przyjeżdżają do Polski, żeby zarobić pieniądze, które
będą

mogli

wysłać

rodzinie

mieszkającej

w

kraju

ojczystym.

Bezrobocie

wśród

cudzoziemców jest tak niskie także dlatego, ponieważ obowiązują ich bardzo rygorystyczne
regulacje, które określają, jak długo mogą pozostawać bezrobotni, bez utraty prawa pobytu.
Powodem, przez który bezrobotni cudzoziemcy mogą mieć problem ze znalezieniem pracy
jest m.in. brak uzgodnień w sprawie pracy przed przyjazdem do Polski, niekompletność
dokumentów związanych z chęcią podjęcia pracy, różnice kulturowe, przez które imigranci
mają problem z dostosowaniem się do polskich realiów oraz brak pośrednika (najczęściej
jest to agencja zatrudnienia, ale pośrednikami są także cudzoziemcy pracujący już w Polsce
od jakiegoś czasu, ściągający do kraju swoich bliskich i znajomych), który połączy interesy
potencjalnego pracodawcy i pracownika oraz pomoże w załatwieniu spraw urzędowych
(więcej informacji na stronach 38-42).
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Analiza trendów zachodzących na śląskim rynku pracy w zakresie zapotrzebowania na
pracowników-cudzoziemców
W kolejnych latach wzrastać będzie zatrudnienie pracowników-cudzoziemców. Wzrastające
zapotrzebowanie związane jest ze zmniejszającą się liczbą ludności oraz brakiem chęci
podejmowania przez Polaków prostych i mało płatnych stanowisk pracy.

Zatrudnienie

cudzoziemców wzrastać będzie głównie w sekcjach: budownictwo, transport i gospodarka
magazynowa oraz przetwórstwo przemysłowe. Z powodu zwiększającej się liczby
potencjalnych pracowników, coraz bardziej aktywne stają się agencje zatrudnienia, które
pośredniczą w zatrudnianiu cudzoziemców. Najchętniej zatrudnianą grupą imigrantów są
mieszkańcy krajów słowiańskich, co wynika z podobieństwa kultury i języka. Na decyzję o
zatrudnieniu wpływ ma także całość procedur związana z zatrudnianiem cudzoziemców,
która w zależności od kraju pochodzenia może zachęcać lub zniechęcać do zatrudniania
cudzoziemców.
W ramach dodatkowych świadczeń śląscy pracodawcy oferują imigrantom zakwaterowanie,
zapomogi startowe, bezpłatne kursy języka polskiego oraz kursy podnoszące kwalifikacje.
Na przestrzeni lat 2012-2016 spadek zatrudnienia cudzoziemców odnotowano jedynie w
dwóch sekcjach – transporcie i gospodarce magazynowej oraz działalności finansowej i
ubezpieczeniowej, co związane było z ogólną tendencją spadku zatrudnienia w tych
branżach. W najbliższych latach nie przewiduje się jednak spadku zatrudnienia
cudzoziemców.

Barierę w zatrudnianiu cudzoziemców stanowią koszty związane z

zatrudnianiem, nadmiar obowiązków biurokratycznych, rodzaj wizy oraz zezwolenia na pobyt
i pracę, które posiada cudzoziemiec oraz brak znajomości języka polskiego (więcej informacji
na stronach 48-64).
Studenci-cudzoziemcy w województwie śląskim
W roku akademickim 2016/2017 na uczelniach województwa śląskiego studiowało 3671
cudzoziemców. Największą grupę cudzoziemców studiujących na śląskich uczelniach
stanowią obywatele Ukrainy oraz Stanów Zjednoczonych. Cudzoziemcy studiują raczej
stacjonarnie, najczęściej w ramach programu ERASMUS. Na przestrzeni lat zrównał się
liczba studentów kształcących się na uczelniach publicznych i niepublicznych. Największy
odsetek studentów-cudzoziemców studiuje na wyższych uczelniach ekonomicznych,
Uniwersytecie Śląskim w Katowicach oraz Śląskim Uniwersytecie Medycznym w Katowicach.
Studenci cudzoziemcy chętnie podejmują kształcenie na kierunkach ekonomicznych,
medycznych oraz technicznych.
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Polskie uczelnie wybierają z powodu dobrej jakości kształcenia oraz stosunkowo niskich
opłat za naukę. Liczba studentów-cudzoziemców z roku na rok będzie się zwiększać. Oprócz
obywateli Ukrainy, wzrasta także liczba studentów pochodzących z krajów Unii Europejskiej,
spada zaś liczba studentów z krajów azjatyckich. Badania ze studentami wykazały, że są oni
zintegrowani ze środowiskiem akademickim. Mają dobry kontakt zarówno z wykładowcami,
jak i z innymi studentami. Na integrację wpływ ma m.in. język, jakim posługują się zarówno
studenci-cudzoziemcy, jak i inni studenci i kadra akademicka. Cudzoziemcy są także
zadowoleni z poziomu nauczania na śląskich uczelniach i w większości planują kontynuować
studia w Polsce. Na pozostanie w Polsce po zakończeniu studiów zdecyduje się jednak
jedynie połowa badanych, głównie obywatele Ukrainy i Białorusi. Obywatele państw
zachodnich planują wrócić do swoich krajów i tam podjąć zatrudnienie za wyższe
wynagrodzenie.
Trendy dotyczące zmiany liczby studentów-cudzoziemców w województwie śląskim
wskazują, że zainteresowanie studiami wciąż rośnie. Oprócz zintensyfikowania działań
promocyjnych, na wzrost liczby studentów-cudzoziemców w ostatnich latach wpływ miało
rozporządzenie dotyczące nostryfikacji, tj. uznania świadectw i stopni naukowych
uzyskanych w innych krajach.
Mimo istnienia programów stypendialnych, z których korzystać mogą cudzoziemcy, odsetek
takich osób jest niewielki. Wśród działań zachęcających cudzoziemców do podjęcia studiów
w województwie śląskim jest oferta m.in. kształcenia w języku angielskim, zatrudnianie
zagranicznych wykładowców, promocja uczelni na zagranicznych targach, prowadzenie
stron internetowych w językach obcych czy pomoc w znalezieniu zakwaterowania (więcej
informacji na stronach 65-86).
Oferta śląskich samorządów lokalnych w zakresie zapewnienia cudzoziemcom
kompleksowej pomocy umożliwiającej konkurencyjność na rynku, podnoszenie
kompetencji, a także integrację ze społecznością lokalną. Dobre praktyki w Polsce
Do instytucji publicznych obsługujących cudzoziemców na terenie województwa śląskiego
należą: Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach, Państwowa Inspekcja Pracy, Okręgowy
Inspektorat Pracy w Katowicach, Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach, Powiatowe Urzędy
Pracy, Śląski Oddział Straży Granicznej, Urzędy Skarbowe oraz Urzędy Stanu Cywilnego.
Aktywnymi podmiotami w kwestii realizacji projektów na rzecz cudzoziemców są także
uczelnie wyższe (m.in. Politechnika Śląska, Uniwersytet Śląski, Uniwersytet Ekonomiczny),
prowadzące działania na rzecz aktywizacji i integracji studentów-cudzoziemców, ale także
przybliżające polskim studentom inne kultury. Oprócz tego na terenie województwa
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funkcjonują dwie organizacje pozarządowe działające na rzecz cudzoziemców: Polski
Instytut Mediacji i Integracji Społecznej oraz Stowarzyszenie Emigrant.
Celem ukierunkowania działań na rzecz cudzoziemców powinno być w pierwszej kolejności
przeanalizowanie kierunku polityki społecznej w województwie śląskim oraz w którą stronę
powinny być kierowane działania.

Dzięki przeanalizowaniu informacji dotyczących

cudzoziemców na rynku pracy można zwiększyć efektywność oraz ukierunkowanie działań
związanych

ze

cudzoziemców.

zwiększeniem
Docelowo

efektywności

celem

tych

inicjatyw
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jest

podejmowanych
zapewnienie

na
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kompleksowej pomocy zwiększającej konkurencyjność na rynku pracy, podnoszenie
kompetencji, a także integrację ze społecznością lokalną. By cudzoziemcy integrowali się z
lokalną społecznością, konieczne jest podejmowanie działań, których celem będzie nie tylko
aktywizacja zawodowa cudzoziemców i związane z nią podnoszenie kwalifikacji i
dostosowywanie kompetencji do rynku pracy, ale przede wszystkim aktywizacja społeczna.
By realizować te zamierzenia potrzebna jest nauka języka polskiego, ale także wsparcie
dzieci cudzoziemców, rozszerzenie pomocy społecznej, wparcie procesu integracji
studentów zagranicznych, popularyzacja informacji o regionie, rynku pracy, służbie zdrowia
czy ofercie edukacyjnej i kulturalnej, przeciwdziałanie nadużyciom ze strony pracodawcom
oraz włączenie imigrantów w życie kulturalne i społeczne regionu. (więcej informacji na
stronach 87-116).
Wsparcie w ramach RPO WSL 2014-2020
Działania w ramach RPO WSL 2014-2020 są kierowane zarówno w stronę bezrobotnych jak
i pracujących cudzoziemców, jednak zdaniem ekspertów najbardziej potrzebne i efektywne
będą działania kierowane w stronę osób pracujących, chcących podnieść swoje kompetencje
i kwalifikacje (działanie 8.2). Wsparcie może bezpośrednio przełożyć się na wzrost
atrakcyjności cudzoziemców na rynku pracy, natomiast z perspektywy pracodawców może
zwiększyć się liczba osób pracujących w branżach, w których obecnie obserwuje się deficyt
pracowników. Ze względu na fakt, iż podczas tworzenia koncepcji Programu nie były
możliwe do przewidzenia sytuacje społeczne (m.in. sytuacja polityczna, konflikty, sytuacja na
rynku pracy), które mają znaczenie dla polityki migracyjnej, jednak zdaniem ekspertów
zajmujących się obsługą cudzoziemców, aktualne działania w ramach RPO dla
cudzoziemców, przebywających w Polsce legalnie są wystarczające.
Jako wsparcie dodatkowe przeanalizowano działanie 9.1 – Aktywna integracja, 9.2 –
Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne oraz 9.3 – Rozwój ekonomii społecznej w
regionie. Realizacja powyższych działań może przyczynić się do poprawy sytuacji
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cudzoziemców w województwie śląskim, przede wszystkim w zakresie dostępności do usług
społecznych i zdrowotnych, ale także integracji ze społeczeństwem. Istotną rolę w tym
zakresie mogłyby pełnić podmioty ekonomii społecznej. Eksperci podkreślili także potrzebę
aktywizacji i integracji społecznej całych rodzin cudzoziemców, wsparcie nie tylko w zakresie
podnoszenia kwalifikacji, ale także w procesie edukacji dzieci oraz włączenia całych rodzin
do lokalnej społeczności. (więcej informacji na stronach 117-131).
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5. Aneks
5.1.

Scenariusz badania IDI z ekspertami zajmującymi się tematyką
cudzoziemców

Dzień dobry, nazywam się … i jestem pracownikiem firmy EU-Consult. Moim zadaniem jest
przeprowadzenie z Panem/Panią wywiadu.
Na

zlecenie

Urzędu

Marszałkowskiego

Województwa

Śląskiego

w

Katowicach

przeprowadzamy analizę dotyczącą sytuacji społeczno-ekonomicznej cudzoziemców w
województwie śląskim.
Głównym celem analizy jest określenie możliwości oraz kierunków wsparcia cudzoziemców
w województwie śląskim w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Śląskiego na lata 2014-2020.
Chcielibyśmy poznać Pana/Pani opinię w odniesieniu do głównych zagadnień takich jak:





Charakterystyka społeczno-ekonomiczna cudzoziemców
Aktywność zawodowa cudzoziemców
Trendy na śląskim rynku pracy w zakresie zapotrzebowania na pracownikówcudzoziemców
Oferta śląskich samorządów skierowana do cudzoziemców

Chciał(a)bym nagrać naszą rozmowę – dzięki temu będziemy mogli sporządzić dokładną
transkrypcję Pana/i wypowiedzi, co znacznie usprawni realizację badania oraz pracę
naszego Zespołu Badawczego. Czy wyraża Pan/i zgodę na nagrywanie?108 Badanie jest
anonimowe, a Pana/i odpowiedzi, wraz z wypowiedziami innych respondentów, zostaną
wykorzystane do opracowania raportu.
Proszę pokrótce wskazać, jaki podmiot/instytucję Pan/Pani reprezentuje. Jakie stanowisko
Pan/i pełni, jaki jest zakres Pana/i obowiązków? Jakie jest Pana/i doświadczenie zawodowe
w zakresie współpracy z cudzoziemcami/obsługi cudzoziemców/przygotowywania działań
dla cudzoziemców?
Czy jest Pan/i w stanie wypowiedzieć się na temat sytuacji cudzoziemców w województwie
śląskim, czy też wolałaby Pan/i wypowiadać się na temat ogólnej sytuacji cudzoziemców w
Polsce?
(Jeżeli respondent posiada wiedzę na temat województwa śląskiego, zostaną mu zadane
pytania do ekspertów posiadających wiedzę na temat tego województwa. Jeżeli respondent
108

O tym, iż rozmowa będzie nagrywana, respondenci są informowani na etapie umawiania wywiadu.

149

nie posiada takiej wiedzy, zostaną mu zadane pytanie na temat ogólnej sytuacji
cudzoziemców)
Pytanie do respondenta

Grupy

Pytanie

badawcze,

na

respondentów które dostarczy informacji
pytanie

zadane

respondentowi.
1. Na początku badania chciał(a)bym Panu/i
przedstawić
wstępne
wyniki
analizy
dotyczącej
cech
społecznodemograficznych
cudzoziemców
zamieszkujących
województwo
śląskie
(pracownik przedstawi wyniki analizy DR).
Proszę powiedzieć, z czego wynika, że
województwo śląskie w latach 2012-2017
było zamieszkiwane przez cudzoziemców o
takich cechach?
Omówione zostaną:
 Kraj pochodzenia
 Płeć
 Wiek
 Wykształcenie
 Sytuację rodzinną
2. Teraz chciał(a)bym Panu/i przedstawić
wstępne wyniki analizy dotyczącej trendu w
zakresie
napływu
cudzoziemców
do
województwa śląskiego w latach 2012-2017
(pracownik przedstawi wyniki analizy DR).
Z czego wynikają zaobserwowane trendy,
jakie czynniki miały na nie wpływ?

3. Jak będzie kształtować się napływ
cudzoziemców do województwa śląskiego w
okresie od roku 2017 do roku 2022? Jakich
zmian w zakresie cech społecznodemograficznych
imigrantów
można
oczekiwać?

Jakie
są
cechy
 Eksperci
posiadający
społeczno-demograficzne
wiedzę
szczegółow cudzoziemców?
ą na temat
województ
wa
śląskiego
 Eksperci
posiadający
wiedzę
ogólną

 Eksperci
posiadający
wiedzę
szczegółow
ą na temat
województ
wa
śląskiego
 Eksperci
posiadający
wiedzę
ogólną
 Eksperci
posiadający
wiedzę
szczegółow
ą na temat
województ
wa
śląskiego

Jaka jest dotychczasowa
dynamika

imigracji

od

2012 r. oraz jakie są
prognozy

napływu

cudzoziemców do roku
2022?

Jaka jest dotychczasowa
dynamika

imigracji

od

2012 r. oraz jakie są
prognozy

napływu

cudzoziemców do roku
2022?

4. Jakich zmian w zakresie cech społeczno-  Eksperci
Jaka jest dotychczasowa
demograficznych imigrantów napływających
posiadając
dynamika imigracji od
do Polski można oczekiwać?
y wiedzę
2012 r. oraz jakie są
ogólną
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prognozy

napływu

cudzoziemców do roku
2022?
5. Jakie czynniki mogą przyczynić się do
wzrostu
napływu
cudzoziemców
do
województwa
śląskiego,
a
jakie
spowodować
zmniejszenie
napływu
cudzoziemców?

6. Jakie czynniki mogą przyczynić się do
wzrostu napływu cudzoziemców do Polski, a
jakie spowodować zmniejszenie napływu
cudzoziemców?

 Eksperci
posiadający
wiedzę
szczegółow
ą na temat
województ
wa
śląskiego

Jaka jest dotychczasowa

 Eksperci
posiadający
wiedzę
ogólną

Jaka jest dotychczasowa

dynamika

imigracji

od

2012 r. oraz jakie są
prognozy

napływu

cudzoziemców do roku
2022?

dynamika

imigracji

od

2012 r. oraz jakie są
prognozy

napływu

cudzoziemców do roku
2022?
7. (przed zadaniem pytania badacz przedstawi
respondentowi wyniki analizy desk research
na temat bezrobocia wśród cudzoziemców)
Ze wsparcia jakich instytucji najczęściej
korzystali

bezrobotni

cudzoziemcy

z

województwa śląskiego w latach 2012-2017?
Dlaczego wybierali akurat te instytucje?
8. Ze wsparcia jakich instytucji najczęściej
korzystali bezrobotni cudzoziemcy w latach
2012-2017? Dlaczego wybierali akurat te
instytucje?

 Eksperci
posiadający
wiedzę
szczegółow
ą na temat
województ
wa
śląskiego

Bezrobotni

 Eksperci
posiadający
wiedzę
ogólną

Bezrobotni

–

jak

cudzoziemcy

przedstawia

sytuacja

się

bezrobotnych

cudzoziemców?

–

jak

cudzoziemcy

przedstawia

sytuacja

się

bezrobotnych

cudzoziemców?
9. Z jakich form wsparcia najczęściej korzystali
bezrobotni cudzoziemcy z województwa
śląskiego w latach 2012-2017? Dlaczego
najczęściej korzystali oni akurat z tych form
wsparcia?

 Eksperci
posiadający
wiedzę
szczegółow
ą na temat
województ
wa
śląskiego

Bezrobotni

10. Z jakich form wsparcia najczęściej korzystali
bezrobotni cudzoziemcy w latach 20122017? Dlaczego najczęściej korzystali oni
akurat z tych form wsparcia?

 Eksperci
posiadający
wiedzę
ogólną

Bezrobotni

–

jak

cudzoziemcy

przedstawia

sytuacja

się

bezrobotnych

cudzoziemców?

–

jak

sytuacja

cudzoziemcy

przedstawia

się

bezrobotnych
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cudzoziemców?
11. Jakie są przyczyny tego, że bezrobotni
cudzoziemcy z województwa śląskiego nie
mogą znaleźć pracy? Proszę wziąć pod
uwagę problemy istotne w latach 20122017. W jaki sposób można przeciwdziałać
wskazanym przez Pana/ią problemom?

 Eksperci
posiadający
wiedzę
szczegółow
ą na temat
województ
wa
śląskiego

Bezrobotni

12. Jakie są przyczyny tego, że bezrobotni
cudzoziemcy nie mogą znaleźć pracy?
Proszę wziąć pod uwagę problemy istotne w
latach 2012-2017. W jaki sposób można
przeciwdziałać wskazanym przez Pana/ią
problemom?
13. W przypadku jakich branż i zawodów w
okresie do roku 2022 cudzoziemcy
wypełniają lukę na stanowiskach pracy w
województwie śląskim, na które nie aplikują
polscy pracownicy bądź na które występuje
zapotrzebowanie?

 Eksperci
posiadający
wiedzę
ogólną

Bezrobotni

Proszę wziąć pod uwagę



–

jak

cudzoziemcy

przedstawia

sytuacja

się

bezrobotnych

cudzoziemców?

–

jak

cudzoziemcy

przedstawia

sytuacja

się

bezrobotnych

cudzoziemców?
 Eksperci
posiadający
wiedzę
szczegółow
ą na temat
województ
wa
śląskiego

Pracujący cudzoziemcy –
jaka

jest

skala

zatrudnienia
cudzoziemców?

Czy i w jakim stopniu
cudzoziemcy

pracowników wysokokwalifikowanych
pracowników niewykwalifikowanych

lukę

na

pracy,

wypełniają

stanowiskach

na

które

aplikują

nie

polscy

pracownicy bądź na które
występuje
–

zapotrzebowanie
dotyczy

zarówno

pracowników
wysokokwalifikowanych,
jak

i

niewykwalifikowanych?
14. Na
jakie
trudności
napotykają
przedsiębiorcy
zainteresowani
zatrudnieniem
cudzoziemców?
Jakie
działania należy podjąć, aby ograniczyć te
trudności? Jakie instytucje powinny zostać
zaangażowane w te działania?

 Eksperci
posiadający
wiedzę
szczegółow
ą na temat
województ
wa
śląskiego

Jakie bariery napotykają
przedsiębiorcy,
chcą

którzy
zatrudnić

cudzoziemców?
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W razie gdyby respondent miał trudności z
udzieleniem odpowiedzi, wskazać przykładowe
bariery:

 Eksperci
posiadający
wiedzę
ogólną



Trudności w załatwieniu formalności z
tym
związanych
w
Powiatowym
Urzędzie Pracy
 Trudności w załatwieniu formalności z
tym związanych w Wojewódzkim
Urzędzie Pracy
 Trudności w załatwieniu formalności z
tym związanych w Śląskim Urzędzie
Wojewódzkim
 Trudności w dotarciu z ofertą pracy do
potencjalnych
pracowników
cudzoziemców
 Niechęć polskich pracowników do
cudzoziemców
 Bariery językowe
 Różnice kulturowe
 Ograniczona dostępność pracowników cudzoziemców
o
pożądanych
kwalifikacjach
 Zbyt wysokie oczekiwania finansowe
cudzoziemców
15. Jak w latach 2017-2022 będzie zmieniać się
popyt
na
pracowników-cudzoziemców
zgłaszany przez pracodawców z obszaru
województwa śląskiego? Jakich branż i
zawodów w szczególności będzie dotyczyć
zapotrzebowanie?

 Eksperci
posiadający
wiedzę
szczegółow
ą na temat
województ
wa
śląskiego

Jakie

będzie

zapotrzebowanie

ze

strony pracodawców na
pracę świadczoną przez
cudzoziemców,

jakich

branż/zawodów

w

szczególności będzie to
dotyczyć?
Zapotrzebowanie
przeanalizować

należy
dla

lat

2017-2022
16. W przypadku potencjalnych pracowników z
których krajów różnice kulturowe w
największym
stopniu
zniechęcają
pracodawców
do
zatrudniania
cudzoziemców?

 Eksperci
posiadający
wiedzę
szczegółow
ą na temat
województ
wa
śląskiego
 Eksperci
posiadający

Czy

odmienny

model

kulturowy ma wpływ na
decyzję

o

zatrudnieniu

cudzoziemców?
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17. Proszę
wskazać
przykłady
różnic
kulturowych,
które
zniechęcają
pracodawców do zatrudniania pracowników.





18. Czy jest Pan/i w stanie wskazać przykłady
różnic kulturowych, które sprawiają, że
pracownicy z zagranicy są dla pracodawców
atrakcyjniejsi od pracowników z Polski?
Jeżeli tak, to jakie są to różnice?





19. Które z pozapłacowych świadczeń mają
największe znaczenie dla cudzoziemców i
dlaczego?





20. Proszę
sobie
wyobrazić,
że
przedsiębiorstwo chce zacząć skuteczniej
przyciągać
pracowników-cudzoziemców.
Jakie oryginalne, czyli niestosowane do tej
pory lub stosowane przez niewielką liczbę
podmiotów,
świadczenia
powinno
uwzględnić w ofercie, aby stać się bardziej
atrakcyjnym
dla
potencjalnych
pracowników?



21. Jaki wpływ na otrzymanie prawa pobytu
przez
studentów-cudzoziemców
mają





wiedzę
ogólną
Eksperci
posiadający
wiedzę
szczegółow
ą na temat
województ
wa
śląskiego
Eksperci
posiadający
wiedzę
ogólną
Eksperci
posiadający
wiedzę
szczegółow
ą na temat
województ
wa
śląskiego
Eksperci
posiadający
wiedzę
ogólną
Eksperci
posiadający
wiedzę
szczegółow
ą na temat
województ
wa
śląskiego
Eksperci
posiadający
wiedzę
ogólną
Eksperci
posiadający
wiedzę
szczegółow
ą na temat
województ
wa
śląskiego
Eksperci
posiadający
wiedzę
ogólną
Eksperci
posiadający

Czy

odmienny

model

kulturowy ma wpływ na
decyzję

o

zatrudnieniu

cudzoziemców?

Czy

odmienny

model

kulturowy ma wpływ na
decyzję

o

zatrudnieniu

cudzoziemców?

Jakie

dodatkowe

świadczenia są w stanie
zapewnić cudzoziemcom
śląscy pracodawcy?

Jakie

dodatkowe

świadczenia są w stanie
zapewnić cudzoziemcom
śląscy pracodawcy?

Jaki wpływ na otrzymanie
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programy
stypendialne
i
działania
realizowane przez uczelnie? Jakiego
rodzaju programy stypendialnie i działania
mają największy wpływ w tej kwestii i
dlaczego? Jakie jest Pan/i w stanie wskazać
przykłady takich programów stypendialnych
i działań? Jakie czynniki sprawiają, że
cechują się one wysoką skutecznością?

22. Jaki wpływ na znalezienie zatrudnienia
przez
studentów-cudzoziemców
mają
programy
stypendialne
i
działania
realizowane przez uczelnie? Jakiego
rodzaju programy stypendialnie i działania
mają największy wpływ w tej kwestii i
dlaczego? Jakie jest Pan/i w stanie wskazać
przykłady takich programów stypendialnych
i działań? Jakie czynniki sprawiają, że
cechują się one wysoką skutecznością?

23. Jaki wpływ na podnoszenie kwalifikacji
przez
studentów-cudzoziemców
mają
programy
stypendialne
i
działania
realizowane przez uczelnie? Jakiego
rodzaju programy stypendialnie i działania
mają największy wpływ w tej kwestii i
dlaczego? Jakie jest Pan/i w stanie wskazać
przykłady takich programów stypendialnych
i działań? Jakie czynniki sprawiają, że
cechują się one wysoką skutecznością?

24. Jakie nierealizowane do tej pory działania
powinny zacząć wdrażać uczelnie, aby
skutecznie
wspomagać
studentówcudzoziemców w otrzymywaniu prawa
pobytu, znajdowaniu pracy i podnoszeniu
kwalifikacji?

25. Jakie występują w Polsce dobre praktyki,
które mają przyczynić się do tego, że
cudzoziemcy będą bardziej konkurencyjni
na
rynku
pracy,
podniosą
swoje
kompetencje oraz zintegrują się ze

wiedzę
szczegółow
ą na temat
województ
wa
śląskiego
 Eksperci
posiadający
wiedzę
ogólną

prawa

 Eksperci
posiadający
wiedzę
szczegółow
ą na temat
województ
wa
śląskiego
 Eksperci
posiadający
wiedzę
ogólną
 Eksperci
posiadający
wiedzę
szczegółow
ą na temat
województ
wa
śląskiego
 Eksperci
posiadający
wiedzę
ogólną
 Eksperci
posiadający
wiedzę
szczegółow
ą na temat
województ
wa
śląskiego
 Eksperci
posiadający
wiedzę
ogólną
 Eksperci
posiadający
wiedzę
szczegółow
ą na temat

Jaki wpływ na otrzymanie

pobytu,

zatrudnienie

oraz

możliwość

podnoszenie

kwalifikacji

mają

programy stypendialne i
działania

realizowane

przez uczelnie?

prawa

pobytu,

zatrudnienie

oraz

możliwość

podnoszenie

kwalifikacji

mają

programy stypendialne i
działania

realizowane

przez uczelnie?
Jaki wpływ na otrzymanie
prawa

pobytu,

zatrudnienie

oraz

możliwość

podnoszenie

kwalifikacji

mają

programy stypendialne i
działania

realizowane

przez uczelnie?
Jakie

działania

podjąć,

należy

aby

zachęcić

cudzoziemców

do

studiowania

w

województwie śląskim?

Jak przedstawia się oferta
śląskich

samorządów

lokalnych

w

zakresie
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społecznością lokalną oraz które z działań
warto by wykorzystać w województwie
śląskim i dlaczego?

województ
wa
śląskiego
 Eksperci
posiadający
wiedzę
ogólną

zapewnienia
cudzoziemcom
kompleksowej

pomocy

umożliwiającej
konkurencyjność
rynku,

na

podnoszenie
a

kompetencji,

także

integrację

ze

społecznością

lokalną?

Jakie występują w Polsce
dobre

praktyki

zakresie

oraz

działań

w

tym

które

warto

z
by

wykorzystać

w

województwie śląskim?
26. W ramach RPO WSL na lata 2014-2020
realizowane są następujące działania,
których celem jest m.in. wzrost aktywności
zawodowej niepracujących cudzoziemców
oraz poprawa kompetencji i kwalifikacji
cudzoziemców pracujących w śląskich
przedsiębiorstwach cudzoziemców
Działanie
7.1Aktywne
formy
przeciwdziałania bezrobociu
Działanie 7.2 – Poprawa zdolności do
zatrudnienia osób poszukujących pracy i
pozostających bez zatrudnienia
Działanie 8.2 – Wzmacnianie potencjału
adaptacyjnego
przedsiębiorstw,
przedsiębiorców i ich pracowników
Jak Pan/i ocenia, czy zastosowane wsparcie
może przełożyć się na wzrost aktywność
zawodowej niepracujących cudzoziemców oraz
poprawę

kompetencji

cudzoziemców

pracujących

przedsiębiorstwach?
odpowiedź.

i

Proszę

kwalifikacji
w

śląskich
uzasadnić

 Eksperci
posiadający
wiedzę
szczegółow
ą na temat
województ
wa
śląskiego
 Eksperci
posiadający
wiedzę
ogólną

Czy i w jakim stopniu
wsparcie

w

ramach

następujących

działań

RPO WSL na lata 20142020 może przyczynić się
do

poprawy

aktywności

wzrostu
zawodowej

cudzoziemców
pozostających
zatrudnienia
poprawy

oraz

kompetencji

kwalifikacji
–

bez

i

pracowników
cudzoziemców:

Działanie 7.1- Aktywne
formy

przeciwdziałania

bezrobociu, Działanie 7.2
– Poprawa zdolności do
zatrudnienia
poszukujących
pozostających

osób
pracy

i

bez
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Przed realizacją badania za pomocą poczty

zatrudnienia,

elektronicznej

8.2

respondentowi

zostanie

–

Działanie

Wzmacnianie

przekazana notatka na temat analizowanych

potencjału adaptacyjnego

Działań. Osoba prowadząca badanie w miarę

przedsiębiorstw,

potrzeb przedstawi respondentowi szczegółowy

przedsiębiorców

opis tych Działań.

pracowników

27. W ramach RPO WSL na lata 2014-2020
realizowane są następujące działania,
których celem jest m.in. wzrost zatrudnienia
cudzoziemców jako absolwentów szkół i
placówek kształcenia zawodowego oraz
wzrost ich kwalifikacji i kompetencji:
Działanie 11.3 – Dostosowanie oferty
kształcenie zawodowego do potrzeb
lokalnego rynku pracy – kształcenie
zawodowe osób dorosłych
Działanie
11.4
–
Podnoszenie
kwalifikacji
zawodowych
osób
dorosłych?
Jak Pan/i ocenia, czy zastosowane wsparcie
może

przełożyć

cudzoziemców

się

jako

wzrost

zatrudnienia

absolwentów

szkół

i

placówek kształcenia zawodowego oraz wzrost
ich kwalifikacji i kompetencji? Proszę uzasadnić

 Eksperci
posiadający
wiedzę
szczegółow
ą na temat
województ
wa
śląskiego
 Eksperci
posiadający
wiedzę
ogólną

ich

Czy i w jakim stopniu
wsparcie

w

ramach

następujących

działań

RPO WSL na lata 20142020 może przyczynić się
do wzrostu zatrudnienia
cudzoziemców

jako

absolwentów

szkół

placówek

i

kształcenia

zawodowego

oraz

wzrostu ich kwalifikacji i
kompetencji:
11.3

–

oferty

Działanie

Dostosowanie
kształcenie

zawodowego do potrzeb
lokalnego rynku pracy –

odpowiedź.

kształcenie
Przed realizacją badania za pomocą poczty
elektronicznej

i

respondentowi

zostanie

przekazana notatka na temat analizowanych
Działań. Osoba prowadząca badanie w miarę

zawodowe

osób dorosłych, Działanie
11.4

–

kwalifikacji

Podnoszenie
zawodowych

osób dorosłych?

potrzeb przedstawi respondentowi szczegółowy
opis tych Działań.
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5.2. Scenariusz badania IDI z przedstawicielami instytucji
zajmujących się obsługą cudzoziemców w województwie
śląskim
Dzień dobry, nazywam się … i jestem pracownikiem firmy EU-Consult. Moim zadaniem jest
przeprowadzenie z Panem/Panią wywiadu.
Na

zlecenie

Urzędu

Marszałkowskiego

Województwa

Śląskiego

w

Katowicach

przeprowadzamy analizę dotyczącą sytuacji społeczno-ekonomicznej cudzoziemców w
województwie śląskim.
Głównym celem analizy jest określenie możliwości oraz kierunków wsparcia cudzoziemców
w województwie śląskim w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Śląskiego na lata 2014-2020.
Chcielibyśmy poznać Pana/Pani opinię w odniesieniu do zagadnień takich jak:






Charakterystyka społeczno-ekonomiczna cudzoziemców
Aktywność zawodowa cudzoziemców
Trendy na śląskim rynku pracy w zakresie zapotrzebowania na pracownikówcudzoziemców
Sytuacja studentów-cudzoziemców w województwie śląskim
Oferta śląskich samorządów skierowana do cudzoziemców

Chciał(a)bym nagrać naszą rozmowę – dzięki temu będziemy mogli sporządzić dokładną
transkrypcję Pana/i wypowiedzi, co znacznie usprawni realizację badania oraz pracę
naszego Zespołu Badawczego. Czy wyraża Pan/i zgodę na nagrywanie? Badanie jest
anonimowe, a Pana/i odpowiedzi, wraz z wypowiedziami innych respondentów, zostaną
wykorzystane do opracowania raportu.
Proszę pokrótce wskazać, jaki podmiot/instytucję Pan/Pani reprezentuje. Jakie stanowisko
Pan/i pełni, jaki jest zakres Pana/i obowiązków? Jakie jest Pana/i doświadczenie zawodowe
w zakresie współpracy z cudzoziemcami/obsługi cudzoziemców/przygotowywania działań
dla cudzoziemców?
Pytanie do respondenta

Grupy

Pytanie badawcze, na które

respondentów,

dostarczy informacji pytanie

którym
zadane

zostanie zadane respondentowi.
dane

pytanie
1. Na początku badania chciał(a)bym
Panu/i przedstawić wstępne wyniki
analizy dotyczącej cech społecznodemograficznych
cudzoziemców

 przedstawiciele Jakie są cechy społecznoOddziałów do
demograficzne
Spraw
Cudzoziemców cudzoziemców?
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zamieszkujących
województwo
śląskie (pracownik przedstawi wyniki
analizy DR). Proszę powiedzieć, z
czego wynika, że województwo
śląskie w latach 2012-2017 było
zamieszkiwane przez cudzoziemców
o takich cechach?
Omówione zostaną:
 Kraj pochodzenia
 Płeć
 Wiek
 Wykształcenie
 Sytuację rodzinną
2. Teraz
chciał(a)bym
Panu/i
przedstawić wstępne wyniki analizy
dotyczącej trendu w zakresie
napływu
cudzoziemców
do
województwa śląskiego w latach
2012-2017 (pracownik przedstawi
wyniki analizy DR).
Z czego wynikają zaobserwowane
trendy, jakie czynniki miały na nie
wpływ?
3. Jakie dostrzega Pan/i trendy, jeżeli
chodzi o zmiany pod względem cech
społeczno-demograficznych
w
strukturze
cudzoziemców
przyjeżdżających do województwa
śląskiego? Proszę wziąć pod uwagę
lata 2012-2017.

4. Jak będzie kształtować się napływ
cudzoziemców do województwa
śląskiego w okresie od roku 2017 do
roku 2022? Jakich zmian w zakresie
cech
społeczno-demograficznych
imigrantów można oczekiwać?

5. Jakie czynniki mogą przyczynić się
do wzrostu napływu cudzoziemców,
a jakie spowodować zmniejszenie
napływu cudzoziemców w okresie do
2022 roku?

ŚUW
w
Katowicach
 przedstawiciele
PUP
 przedstawiciele
Agencji
Zatrudnienia

 przedstawiciele
Oddziałów do
Spraw
Cudzoziemców
ŚUW
w
Katowicach
 przedstawiciele
PUP
 przedstawiciele
Agencji
Zatrudnienia
 przedstawiciele
Oddziałów do
Spraw
Cudzoziemców
ŚUW
w
Katowicach
 przedstawiciele
PUP
 przedstawiciele
Agencji
Zatrudnienia
 przedstawiciele
Oddziałów do
Spraw
Cudzoziemców
ŚUW
w
Katowicach
 przedstawiciele
PUP
 przedstawiciele
Agencji
Zatrudnienia
 przedstawiciele
Oddziałów do
Spraw
Cudzoziemców
ŚUW
w

Jaka

jest

dotychczasowa

dynamika imigracji od 2012
r. oraz jakie są prognozy
napływu cudzoziemców do
roku 2022?

Jaka

jest

dotychczasowa

dynamika imigracji od 2012
r. oraz jakie są prognozy
napływu cudzoziemców do
roku 2022?

Jaka

jest

dotychczasowa

dynamika imigracji od 2012
r. oraz jakie są prognozy
napływu cudzoziemców do
roku 2022?

Jaka

jest

dotychczasowa

dynamika imigracji od 2012
r. oraz jakie są prognozy
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6. Czy dostrzega Pan/i jakieś trendy,
jeżeli
chodzi
o
lokalizację
przedsiębiorstw
zatrudniających
cudzoziemców (konkretne powiaty,
miasta/wsie)? Proszę wziąć pod
uwagę okres od 2012 roku do 2017
roku.

7. Czym
charakteryzują
się
przedsiębiorstwa, które zatrudniają
cudzoziemców? Proszę wziąć pod
uwagę branżę, liczbę pracowników,
liczbę lat funkcjonowania na rynku.

Katowicach
 przedstawiciele
PUP
 przedstawiciele
Agencji
Zatrudnienia
 przedstawiciele
MOPS
 przedstawiciel
ROPS
 przedstawiciel
WUP Katowice
 przedstawiciel
Wydziału EFS
UM WSL
 przedstawiciele
Oddziałów do
Spraw
Cudzoziemców
ŚUW
w
Katowicach
 przedstawiciele
PUP
 przedstawiciele
Agencji
Zatrudnienia
 przedstawiciele
MOPS
 przedstawiciel
ROPS
 przedstawiciel
WUP Katowice
 przedstawiciel
Wydziału EFS
UM WSL
 przedstawiciele
Oddziałów do
Spraw
Cudzoziemców
ŚUW
w
Katowicach
 przedstawiciele
PUP
 przedstawiciele
Agencji
Zatrudnienia
 przedstawiciele
MOPS
 przedstawiciel
ROPS
 przedstawiciel

napływu cudzoziemców do
roku 2022?

Pracujący

cudzoziemcy

–

jaka jest skala zatrudnienia
cudzoziemców?

Pracujący

cudzoziemcy

–

jaka jest skala zatrudnienia
cudzoziemców?
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8. Ze wsparcia jakich instytucji mogą
skorzystać bezrobotni cudzoziemcy?

9. Z jakich form wsparcia mogą
skorzystać bezrobotni cudzoziemcy?

10. Jakie są przyczyny tego, że
bezrobotni cudzoziemcy nie mogą
znaleźć pracy? Proszę wziąć pod
uwagę problemy istotne w latach
2012-2017. W jaki sposób można
przeciwdziałać wskazanym przez
Pana/ią problemom?

WUP Katowice
 przedstawiciel
Wydziału EFS
UM WSL
 przedstawiciele
Oddziałów do
Spraw
Cudzoziemców
ŚUW
w
Katowicach
 przedstawiciele
PUP
 przedstawiciele
Agencji
Zatrudnienia
 przedstawiciele
MOPS
 przedstawiciel
ROPS
 przedstawiciel
WUP Katowice
 przedstawiciel
Wydziału EFS
UM WSL
 przedstawiciele
Oddziałów do
Spraw
Cudzoziemców
ŚUW
w
Katowicach
 przedstawiciele
PUP
 przedstawiciele
Agencji
Zatrudnienia
 przedstawiciele
MOPS
 przedstawiciel
ROPS
 przedstawiciel
WUP Katowice
 przedstawiciel
Wydziału EFS
UM WSL
 przedstawiciele
Oddziałów do
Spraw
Cudzoziemców
ŚUW
Oddziałów do
Spraw

Bezrobotni cudzoziemcy –
jak przedstawia się sytuacja
bezrobotnych
cudzoziemców?

Bezrobotni cudzoziemcy –
jak przedstawia się sytuacja
bezrobotnych
cudzoziemców?

Bezrobotni cudzoziemcy –
jak przedstawia się sytuacja
bezrobotnych
cudzoziemców?
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11. W przypadku jakich branż i zawodów
w okresie do roku 2022 cudzoziemcy
wypełniają lukę na stanowiskach
pracy w województwie śląskim, na
które nie aplikują polscy pracownicy
bądź
na
które
występuje
zapotrzebowanie?





Cudzoziemców
ŚUW
Oddziałów do
Spraw
Cudzoziemców
ŚUW
w
Katowicach
przedstawiciele
PUP
przedstawiciele
Agencji
Zatrudnienia
przedstawiciele
MOPS
przedstawiciel
ROPS
przedstawiciel
WUP Katowice
przedstawiciel
Wydziału EFS
UM WSL
przedstawiciel
WUP Katowice
przedstawiciele
PUP
przedstawiciele
Agencji
Zatrudnienia

Pracujący

cudzoziemcy

jaka jest skala zatrudnienia
cudzoziemców?

Czy

i

w

jakim

cudzoziemcy
Proszę wziąć pod uwagę



–

stopniu

wypełniają

lukę na stanowiskach pracy,

pracowników
wysokokwalifikowanych
pracowników
niewykwalifikowanych

na które nie aplikują polscy
pracownicy bądź na które
występuje zapotrzebowanie
–

dotyczy

zarówno

pracowników
wysokokwalifikowanych, jak
i niewykwalifikowanych?
12. Na jakie trudności napotykają
przedsiębiorcy
zainteresowani
zatrudnieniem cudzoziemców? Jakie
działania
należy
podjąć,
aby
ograniczyć te trudności? Jakie
instytucje
powinny
zostać
zaangażowane w te działania?

 przedstawiciel
WUP Katowice
 przedstawiciele
PUP
 przedstawiciele
Agencji
Zatrudnienia

Jakie

bariery

napotykają

przedsiębiorcy, którzy chcą
zatrudnić cudzoziemców?

W razie gdyby respondent miał trudności
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z

udzieleniem

odpowiedzi,

wskazać

przykładowe bariery:


Brak
znajomości
języka
polskiego i/lub angielskiego;
 Słaba
znajomość
języka
polskiego i/lub angielskiego;
 Trudności w zweryfikowaniu, czy
wykształcenie i doświadczenie
podane w CV są zgodne z
rzeczywistością
 Sprzeciw polskich pracowników
wobec
zatrudniania
cudzoziemców
13. Jak
będzie
kształtować
się
zapotrzebowanie
ze
strony
pracodawców na pracę świadczoną
przez cudzoziemców do roku 2022?
Jakich branż i zawodów
w
szczególności
będzie
dotyczyć
zapotrzebowanie?

 przedstawiciel
WUP Katowice
 przedstawiciele
PUP
 przedstawiciele
Agencji
Zatrudnienia

Jakie

będzie

zapotrzebowanie ze strony
pracodawców

na

pracę

świadczoną

przez

cudzoziemców,

jakich

branż/zawodów

w

szczególności

będzie

to

dotyczyć? Zapotrzebowanie
należy przeanalizować dla
lat 2017-2022
14. W ramach których branż/zawodów
można spodziewać się największych
spadków zatrudnienia pracownikówcudzoziemców w latach 2017-2022 i
z czego będą one wynikały?

 przedstawiciel
WUP Katowice
 przedstawiciele
PUP
 przedstawiciele
Agencji
Zatrudnienia

W

ramach

których

branż/zawodów

można

spodziewać

się

największych
zatrudnienia

spadków
pracowników-

cudzoziemców i z czego
będą one wynikały?
15. Jakie dodatkowe świadczenia są w
stanie zapewnić cudzoziemcom
śląscy pracodawcy?

16. Które z tych świadczeń
największe
znaczenie
cudzoziemców i dlaczego?

mają
dla

 przedstawiciel
WUP Katowice
 przedstawiciele
PUP
 przedstawiciele
Agencji
Zatrudnienia
 przedstawiciel
WUP Katowice
 przedstawiciele
PUP
 przedstawiciele

Jakie

dodatkowe

świadczenia są w stanie
zapewnić

cudzoziemcom

śląscy pracodawcy?
Jakie

dodatkowe

świadczenia są w stanie
zapewnić

cudzoziemcom
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17. Proszę
sobie
wyobrazić,
że
przedsiębiorstwo z województwa
śląskiego chce zacząć skuteczniej
przyciągać
pracownikówcudzoziemców. Jakie oryginalne,
czyli niestosowane do tej pory lub
stosowane przez niewielką liczbę
podmiotów, świadczenia powinno
uwzględnić w ofercie, aby stać się
bardziej
atrakcyjnym
dla
potencjalnych pracowników?
18. Jakie
czynniki
wpływają
na
charakterystykę
studentówcudzoziemców, którzy wybierają
uczelnie z województwa śląskiego
Proszę
wziąć
pod
uwagę
następujące aspekty (respondentowi
zostaną
przedstawione
wyniki
analizy desk research).:
 Kraj pochodzenia
 Tryb
studiów
(stacjonarne/niestacjonarne)
 Preferowane kierunki studiów
19. Z czego wynikają zaobserwowane
od 2007 roku tendencje w zakresie
zmiany
liczby
studentówcudzoziemców oraz preferowania
przez nich określonych kierunków
studiów/typów
uczelni?
(respondentowi
zostaną
przedstawione wyniki analizy desk
research w zakresie zmiany liczby
studentów-cudzoziemców
oraz
wybieranych przez nich uczelni).

Agencji
Zatrudnienia
 przedstawiciel
WUP Katowice
 przedstawiciele
PUP
 przedstawiciele
Agencji
Zatrudnienia

śląscy pracodawcy?
Jakie

dodatkowe

świadczenia są w stanie
zapewnić

cudzoziemcom

śląscy pracodawcy?

 przedstawiciele Jak wygląda charakterystyka
Oddziałów do
studentów-cudzoziemców w
Spraw
Cudzoziemców województwie śląskim?
ŚUW
w
Katowicach

 przedstawiciele
Oddziałów do
Spraw
Cudzoziemców
ŚUW
w
Katowicach

Jak od 2007 roku zmieniła
się

liczba

studentów-

cudzoziemców?

Odnośnie

jakich

kierunków

studiów/typów

uczelni

obserwuje się szczególnie
wzrost/spadek
studentów?
wynikają

liczby
Z

czego

zaobserwowane

tendencje?
20. Jaki wpływ na otrzymanie prawa
pobytu
przez
studentówcudzoziemców
mają
programy
stypendialne i działania realizowane
przez uczelnie? Jakiego rodzaju
programy stypendialnie i działania
mają największy wpływ w tej kwestii i
dlaczego?

 przedstawiciele
Oddziałów do
Spraw
Cudzoziemców
ŚUW
w
Katowicach

21. Jaki
wpływ
na
znalezienie
zatrudnienia
przez
studentówcudzoziemców
mają
programy

 przedstawiciel
WUP Katowice
 przedstawiciele

Jaki wpływ na otrzymanie
prawa pobytu, zatrudnienie
oraz możliwość podnoszenie
kwalifikacji mają programy
stypendialne

i

działania

realizowane przez uczelnie?
Jaki wpływ na otrzymanie
prawa pobytu, zatrudnienie
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stypendialne i działania realizowane
przez uczelnie? Jakiego rodzaju
programy stypendialnie i działania
mają największy wpływ w tej kwestii i
dlaczego?

22. Jaki
wpływ
na
podnoszenie
kwalifikacji
przez
studentówcudzoziemców
mają
programy
stypendialne i działania realizowane
przez uczelnie? Jakiego rodzaju
programy stypendialnie i działania
mają największy wpływ w tej kwestii i
dlaczego?

23. Jakie nierealizowane do tej pory
działania powinny zacząć wdrażać
uczelnie, aby skutecznie wspomagać
studentów-cudzoziemców
w
otrzymywaniu
prawa
pobytu,
znajdowaniu pracy i podnoszeniu
kwalifikacji?

24. Jakie działania należy podjąć, aby
zachęcić
cudzoziemców
do
studiowania
w
województwie
śląskim?

25. Jak
ocenia
realizowane

Pan/i
przez

działania
śląskie

PUP
 przedstawiciele
Agencji
Zatrudnienia
 przedstawiciele
Oddziałów do
Spraw
Cudzoziemców
ŚUW
w
Katowicach
 przedstawiciel
WUP Katowice
 przedstawiciele
PUP
 przedstawiciele
Agencji
Zatrudnienia
 przedstawiciele
Oddziałów do
Spraw
Cudzoziemców
ŚUW
w
Katowicach
 przedstawiciel
WUP Katowice
 przedstawiciele
PUP
 przedstawiciele
Agencji
Zatrudnienia
 przedstawiciele
Oddziałów do
Spraw
Cudzoziemców
ŚUW
w
Katowicach
 przedstawiciel
WUP Katowice
 przedstawiciele
PUP
 przedstawiciele
Agencji
Zatrudnienia
 przedstawiciele
Oddziałów do
Spraw
Cudzoziemców
ŚUW
w
Katowicach
 przedstawiciel
WUP Katowice

oraz możliwość podnoszenie
kwalifikacji mają programy
stypendialne

i

działania

realizowane przez uczelnie?

Jaki wpływ na otrzymanie
prawa pobytu, zatrudnienie
oraz możliwość podnoszenie
kwalifikacji mają programy
stypendialne

i

działania

realizowane przez uczelnie?

Jaki wpływ na otrzymanie
prawa pobytu, zatrudnienie
oraz możliwość podnoszenie
kwalifikacji mają programy
stypendialne

i

działania

realizowane przez uczelnie?

Jakie
podjąć,

działania
aby

cudzoziemców

należy
zachęcić
do

studiowania w województwie
śląskim?

Jak przedstawia się oferta
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samorządy lokalne, które mają
przyczynić
się
do
tego,
że
cudzoziemcy
będą
bardziej
konkurencyjni na rynku pracy,
podniosą swoje kompetencje oraz
zintegrują się ze społecznością
lokalną?
Proszę
uzasadnić
odpowiedź

 przedstawiciele
PUP
 przedstawiciele
Agencji
Zatrudnienia
 przedstawiciele
Oddziałów do
Spraw
Cudzoziemców
ŚUW
w
Katowicach
 przedstawiciele
MOPS
 przedstawiciel
ROPS
 przedstawiciel
Wydziału EFS
UM WSL

śląskich

samorządów

lokalnych

w

zakresie

zapewnienia cudzoziemcom
kompleksowej

pomocy

umożliwiającej
konkurencyjność na rynku,
podnoszenie kompetencji, a
także

integrację

społecznością

ze

lokalną?

Jakie występują w Polsce
dobre

praktyki

w

tym

zakresie oraz które z działań
warto

by

wykorzystać

w

województwie śląskim?

26. Jakie dobre praktyki w tym zakresie
jest Pan/i w stanie wskazać? Które z
nich warto by wykorzystać w
województwie śląskim na szerszą
skalę i dlaczego?

 przedstawiciel
WUP Katowice
 przedstawiciele
PUP
 przedstawiciele
Agencji
Zatrudnienia
 przedstawiciele
Oddziałów do
Spraw
Cudzoziemców
ŚUW
w
Katowicach
 przedstawiciele
MOPS
 przedstawiciel
ROPS
 przedstawiciel
Wydziału EFS
UM WSL

Jak przedstawia się oferta
śląskich

samorządów

lokalnych

w

zakresie

zapewnienia cudzoziemcom
kompleksowej

pomocy

umożliwiającej
konkurencyjność na rynku,
podnoszenie kompetencji, a
także

integrację

społecznością

ze

lokalną?

Jakie występują w Polsce
dobre

praktyki

w

tym

zakresie oraz które z działań
warto

by

wykorzystać

w

województwie śląskim?
27. W ramach RPO WSL na lata 20142020 realizowane są następujące
działania, których celem jest m.in.
wzrost
aktywności
zawodowej
niepracujących cudzoziemców oraz
poprawa kompetencji i kwalifikacji

 przedstawiciel
WUP Katowice
 przedstawiciel
Wydziału EFS
UM WSL

Czy

i

w

wsparcie

jakim

stopniu

w

ramach

następujących działań RPO
WSL

na

lata

2014-2020
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cudzoziemców
śląskich
cudzoziemców:

pracujących
w
przedsiębiorstwach

może

przyczynić

się

do

poprawy wzrostu aktywności
zawodowej

Działanie 7.1- Aktywne formy
przeciwdziałania bezrobociu
Działanie
7.2
–
Poprawa
zdolności do zatrudnienia osób
poszukujących
pracy
i
pozostających bez zatrudnienia
Działanie 8.2 – Wzmacnianie
potencjału
adaptacyjnego
przedsiębiorstw, przedsiębiorców
i ich pracowników

cudzoziemców

pozostających

bez

zatrudnienia oraz poprawy
kompetencji

i

kwalifikacji

pracowników

–

cudzoziemców:
7.1-

Działanie

Aktywne

formy

przeciwdziałania bezrobociu,

Jak Pan/i ocenia, czy zastosowane

Działanie 7.2 – Poprawa

wsparcie może przełożyć się na wzrost

zdolności

aktywność zawodowej niepracujących

osób poszukujących pracy i

cudzoziemców

pozostających

oraz

poprawę

do

zatrudnienia
bez

kompetencji i kwalifikacji cudzoziemców

zatrudnienia, Działanie 8.2 –

pracujących

Wzmacnianie

w

śląskich

potencjału

przedsiębiorstwach? Proszę uzasadnić

adaptacyjnego

odpowiedź.

przedsiębiorstw,
przedsiębiorców

Badacz w miarę potrzeby przedstawi
respondentowi

szczegółowy

i

ich

pracowników

opis

wspomnianych działań.
28. W ramach RPO WSL na lata 20142020 realizowane są następujące
działania, których celem jest m.in.
wzrost zatrudnienia cudzoziemców
jako absolwentów szkół i placówek
kształcenia zawodowego oraz wzrost
ich kwalifikacji i kompetencji:
Działanie 11.3 – Dostosowanie
oferty kształcenie zawodowego
do potrzeb lokalnego rynku pracy
– kształcenie zawodowe osób
dorosłych
Działanie 11.4 – Podnoszenie
kwalifikacji zawodowych osób
dorosłych?

 przedstawiciel
WUP Katowice
 przedstawiciel
Wydziału EFS
UM WSL

Czy

i

w

jakim

stopniu

w

ramach

wsparcie

następujących działań RPO
WSL

na

może

lata

przyczynić

wzrostu

się

do

zatrudnienia

cudzoziemców

jako

absolwentów

szkół

placówek

kształcenia

i

zawodowego oraz wzrostu
ich kwalifikacji i kompetencji:
Działanie

Jak Pan/i ocenia, czy zastosowane

2014-2020

Dostosowanie

11.3

–
oferty
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wsparcie może przełożyć się wzrost
zatrudnienia

cudzoziemców

absolwentów

szkół

i

kształcenie zawodowego do

jako

placówek

potrzeb

lokalnego

pracy

–

rynku

kształcenie

kształcenia zawodowego oraz wzrost ich

zawodowe osób dorosłych,

kwalifikacji

Działanie

i

kompetencji?

Proszę

uzasadnić odpowiedź.
Badacz w miarę potrzeby przedstawi
respondentowi

szczegółowy

11.4

–

Podnoszenie

kwalifikacji

zawodowych

osób

dorosłych?

opis

wspomnianych działań.
29. Jak dostosować wsparcie w ramach
powyżej wskazanych Działań RPO
na lata 2014-2020, aby służyło
poprawie zdolności do zatrudnienia,
uzyskania/poprawie kwalifikacji i
kompetencji oraz aktywnej integracji
cudzoziemców?

 przedstawiciel
WUP Katowice
 przedstawiciel
Wydziału EFS
UM WSL

Jak dostosować oferowane
wsparcie w ramach powyżej
wskazanych Działań RPO
na

lata

2014-2020,

aby

służyło poprawie zdolności
do

zatrudnienia,

uzyskania/poprawie
kwalifikacji
oraz

i

aktywnej

kompetencji
integracji

cudzoziemców?
30. Jakie jeszcze rodzaje wsparcia w
ramach Programu mogą przyczynić
się
do
poprawy
sytuacji
cudzoziemców
w
województwie
śląskim? Które ze wskazanych przez
Pana/Panią form wsparcia powinny
zostać wdrożone w pierwszej
kolejności i dlaczego?

 przedstawiciel
WUP Katowice
 przedstawiciel
Wydziału EFS
UM WSL

Jakie jeszcze inne wsparcie
w ramach Programu może
przyczynić się do poprawy
sytuacji

cudzoziemców

w

województwie śląskim?

5.3. Scenariusz badania IDI z przedstawicielami śląskich
uczelni publicznych i niepublicznych
Dzień dobry, nazywam się … i jestem pracownikiem firmy EU-Consult. Moim zadaniem jest
przeprowadzenie z Panem/Panią wywiadu.
Na

zlecenie

Urzędu

Marszałkowskiego

Województwa

Śląskiego

w

Katowicach

przeprowadzamy analizę dotyczącą sytuacji społeczno-ekonomicznej cudzoziemców w
województwie śląskim.
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Głównym celem analizy jest określenie możliwości oraz kierunków wsparcia cudzoziemców
w województwie śląskim w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Śląskiego na lata 2014-2020.
Chcielibyśmy poznać Pana/Pani opinię w odniesieniu do zagadnień takich jak:





Aktywność zawodowa cudzoziemców
Trendy na śląskim rynku pracy w zakresie zapotrzebowania na pracownikówcudzoziemców
Sytuacja studentów-cudzoziemców w województwie śląskim
Wsparcie ze strony uczelni ukierunkowane na studentów-cudzoziemców

Chciał(a)bym nagrać naszą rozmowę – dzięki temu będziemy mogli sporządzić dokładną
transkrypcję Pana/i wypowiedzi, co znacznie usprawni realizację badania oraz pracę
naszego Zespołu Badawczego. Czy wyraża Pan/i zgodę na nagrywanie? Badanie jest
anonimowe, a Pana/i odpowiedzi, wraz z wypowiedziami innych respondentów, zostaną
wykorzystane do opracowania raportu.
Proszę pokrótce wskazać, jaki podmiot/instytucję Pan/i reprezentuje. Jakie stanowisko Pan/i
pełni, jaki jest zakres Pana/i obowiązków? Jakie jest Pana/i doświadczenie zawodowe w
zakresie współpracy ze studentami-cudzoziemcami.
Pytanie do respondenta

Pytanie

badawcze,

na

które

dostarczy informacji pytanie zadane
respondentowi.
1. W przypadku jakich branż i zawodów studencicudzoziemcy, którzy kończą Państwa uczelnię
wypełniają lub mogą wypełnić lukę na
stanowiskach pracy, na które nie aplikują polscy
pracownicy
bądź
na
które
występuje
zapotrzebowanie.

Czy i w jakim stopniu cudzoziemcy
wypełniają lukę na stanowiskach
pracy, na które nie aplikują polscy
pracownicy
występuje

Proszę wziąć pod uwagę


Stanowiska
dla
pracowników
wysokokwalifikowanych
 Stanowiska
dla
pracowników
niewykwalifikowanych.
2. W przypadku jakich branż i zawodów pracodawcy
z województwa śląskiego będą zgłaszać
zapotrzebowanie na cudzoziemców – absolwentów
Państwa uczelni w latach 2012-2017?

dotyczy

bądź

na

które

zapotrzebowanie
zarówno

–

pracowników

wysokokwalifikowanych,

jak

i

niewykwalifikowanych?
Jaki

będzie

zapotrzebowania

poziom
ze

strony

pracodawców na pracę świadczoną
przez

cudzoziemców,

branż/zawodów

jakich

w szczególności

będzie to dotyczyć?
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3. Jakie dodatkowe świadczenia zapewniają śląscy Jakie dodatkowe świadczenia są w
pracodawcy studentom-cudzoziemcom, którzy
stanie zapewnić cudzoziemcom
realizują u nich praktyki i staże bądź pracują?
śląscy pracodawcy?
4. Które z tych świadczeń mają największe znaczenie
dla studentów-cudzoziemców i dlaczego?

Jakie dodatkowe świadczenia są w
stanie

zapewnić

cudzoziemcom

śląscy pracodawcy?
5. Jakie niezapewnianie do tej pory świadczenie Jakie dodatkowe świadczenia są w
powinni zapewniać studentom-cudzoziemcom
stanie zapewnić cudzoziemcom
śląscy pracodawcy, aby skuteczniej przyciągać ich
do swoich przedsiębiorstw?
śląscy pracodawcy?
6. Jak
wygląda
charakterystyka
studentówcudzoziemców, którzy studiują na Państwa
uczelni? Proszę wziąć pod uwagę następujące
aspekty (w pierwszej kolejności zostaną omówione
z respondentem pogrubione cechy. Pozostałe
zostaną omówione na koniec wywiadu, jeżeli
respondent będzie dysponować czasem):
 Kraj pochodzenia
 Tryb studiów (stacjonarne/niestacjonarne)
 Preferowane kierunki studiów
 Wyniki w nauce
 Możliwość uzyskania stypendiów i innych
rodzajów wsparcia
 Relacje z polskimi studentami
 Odbywanie praktyk/staży w trakcie studiów
 Skłonność do pozostawania w Polsce po
zakończeniu studiów
7. Jak od 2007 roku zmieniła się liczba studentówcudzoziemców na Państwa uczelni? Odnośnie do
jakich
kierunków
studiów
obserwuje
się
szczególnie wzrost/spadek liczby studentów? Z
czego wynikają zaobserwowane tendencje?

Jak

wygląda

charakterystyka

studentów-cudzoziemców

w

województwie śląskim?

Jak od 2007 roku zmieniła się
liczba

studentów-cudzoziemców?

Odnośnie

jakich

kierunków

studiów/typów uczelni obserwuje
się

szczególnie

wzrost/spadek

liczby studentów? Z czego wynikają
zaobserwowane tendencje?
8. Jakie realizują Państwo programy stypendialne i Jaki wpływ na otrzymanie prawa
działania ukierunkowane na otrzymanie prawa
pobytu,
zatrudnienie
oraz
pobytu przez studentów-cudzoziemców? Jakiego
rodzaju programy stypendialnie i działania mają możliwość podnoszenie kwalifikacji
największy wpływ w tej kwestii i dlaczego?
mają programy stypendialne i
działania

realizowane

przez

uczelnie?
9. Jakie realizują Państwo programy stypendialne i Jaki wpływ na otrzymanie prawa
działania ukierunkowane na znalezienie pracy
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przez studentów-cudzoziemców? Jakiego rodzaju pobytu,
zatrudnienie
oraz
programy stypendialnie i działania mają największy
możliwość podnoszenie kwalifikacji
wpływ w tej kwestii i dlaczego?
mają programy stypendialne i
działania

realizowane

przez

uczelnie?
10. Jakie realizują Państwo programy stypendialne i Jaki wpływ na otrzymanie prawa
działania
ukierunkowane
na
podnoszenie
pobytu,
zatrudnienie
oraz
kwalifikacji
przez
studentów-cudzoziemców?
Jakiego rodzaju programy stypendialnie i działania możliwość podnoszenie kwalifikacji
mają największy wpływ w tej kwestii i dlaczego?
mają programy stypendialne i
działania

realizowane

przez

uczelnie?
11. Jakie działania należy podjąć, aby zachęcić Jakie działania należy podjąć, aby
cudzoziemców do studiowania w województwie
zachęcić
cudzoziemców
do
śląskim?
studiowania
w
województwie
W sytuacji, gdyby respondent miał trudności z śląskim?
udzieleniem odpowiedzi, zapytać go o to, jak ocenia
użyteczność następujących działań:
a) wprowadzanie do swojej oferty kierunków
prowadzonych w językach obcych
b) zatrudnianie wykładowców zagranicznych
c) prowadzenie stron internetowych uczelni w
językach obcych
d) zamieszczenie materiałów promocyjnych w
językach obcych (np. wywiady ze studentami i
absolwentami
–
cudzoziemcami,
kadrą
akademicką)
e) uczestnictwo
w
zagranicznych
targach
edukacyjnych
f) organizowanie spotkań informacyjnych w
szkołach i na uczelniach w krajach
pochodzenia cudzoziemców
g) organizowanie wizyt studyjnych do polskich
uczelni
h) korzystanie z usług agencji rekrutujących
studentów
i) tworzenie w ramach uczelni oddzielnych
struktur, których zadaniem jest pozyskiwanie
kandydatów na studia oraz ich obsługa po
przyjeździe do Polski
j) obecność
na
popularnych
portalach
społecznościowych
k) organizowanie tzw. „dni otwartych”, w trakcie
których przyszli studenci mogą spotkać się z
wykładowcami studentami
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l) kampanie reklamowe
m) zachęcanie (na zasadach prowizyjnych)
aktualnych studentów do rekrutacji swoich
znajomych
n) współpraca
z
polskimi
placówkami
dyplomatycznymi
oraz
organizacjami
polonijnymi w zakresie informowania o
możliwości studiowania w Polsce
o) współpraca i wykorzystywanie kontaktów z
absolwentami polskich uczelni mieszkającymi
za granicą
p) zawieranie umów międzyuczelnianych, w
ramach których uczelnie zobowiązują się do
wymiany studenckiej lub rozwój wspólnych
programów nauczania
q) zdobywanie międzynarodowych akredytacji
organizowanie dla cudzoziemców kursów
języka polskiego
r) wykorzystywanie
unikalnej
aktywności
naukowej
lub
oferowanie
unikatowych
kierunków
s) oferowanie nowoczesnych form kształcenia
t) lokowanie absolwentów na rynku pracy

5.4. Scenariusz badania IDI z przedsiębiorcami zatrudniającymi
cudzoziemców w województwie śląskim
Dzień dobry, nazywam się … i jestem pracownikiem firmy EU-Consult. Moim zadaniem jest
przeprowadzenie z Panem/Panią wywiadu.
Na

zlecenie

Urzędu

Marszałkowskiego

Województwa

Śląskiego

w

Katowicach

przeprowadzamy analizę dotyczącą sytuacji społeczno-ekonomicznej cudzoziemców w
województwie śląskim.
Głównym celem analizy jest określenie możliwości oraz kierunków wsparcia cudzoziemców
w województwie śląskim w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Śląskiego na lata 2014-2020.
Chcielibyśmy poznać Pana/Pani opinię w odniesieniu do zagadnień takich jak:



Aktywność zawodowa cudzoziemców
Trendy na śląskim rynku pracy w zakresie zapotrzebowania na pracownikówcudzoziemców

Chciał(a)bym nagrać naszą rozmowę – dzięki temu będziemy mogli sporządzić dokładną
transkrypcję Pana/i wypowiedzi, co znacznie usprawni realizację badania oraz pracę
naszego Zespołu Badawczego. Czy wyraża Pan/i zgodę na nagrywanie? Badanie jest
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anonimowe, a Pana/i odpowiedzi, wraz z wypowiedziami innych respondentów, zostaną
wykorzystane do opracowania raportu.
Proszę pokrótce wskazać, jaki podmiot/instytucję Pan/i reprezentuje. Jakie stanowisko Pan/i
pełni, jaki jest zakres Pana/i obowiązków? Jakie posiadają Państwo doświadczenie w
zatrudnianiu cudzoziemców?
Pytanie do respondenta

Pytanie
dostarczy

badawcze,
informacji

na

które
pytanie

zadane respondentowi.
1. Ilu cudzoziemców Państwo zatrudniają obecnie?

Pracujący cudzoziemcy – jaka jest
skala zatrudnienia cudzoziemców?

2. Jak zmieniło się zatrudnienie cudzoziemców w Pracujący cudzoziemcy – jaka jest
Państwa przedsiębiorstwie w latach 2012-2017?
skala zatrudnienia cudzoziemców?
a) Wzrosło – o ile osób? – dlaczego zwiększyli
Państwo zatrudnienie cudzoziemców?
b) Zmalało – o ile osób? – dlaczego zmniejszyli
Państwo zatrudnienie cudzoziemców?
c) Pozostało na tym samym poziomie
d) Trudno powiedzieć/odmowa (nie czytać)
3. Ilu cudzoziemców zamieszkałych na terenie Pracujący cudzoziemcy – jaka jest
województwa śląskiego Państwo zatrudniają? Z
skala zatrudnienia cudzoziemców?
jakich krajów oni pochodzą? Ilu pracowników z
poszczególnych krajów Państwo zatrudniają?
Gdyby respondent nie wskazał konkretnych krajów,
lecz udzielił odpowiedzi typu „z różnych”, zapytać o
poszczególne kraje po kolei:
 Niemcy
 Czechy
 Słowacja
 Ukraina
 Białoruś
 Litwa
 Rosja
 Rumunia
 Węgry
 Turcja
 Inne, jakie? (…)
4. Ilu spośród zatrudnionych cudzoziemców stanowią Pracujący cudzoziemcy – jaka jest
mężczyźni, a ilu kobiety?
skala zatrudnienia cudzoziemców?
5. Ilu cudzoziemców we wskazanych przedziałach Pracujący cudzoziemcy – jaka jest
wiekowych Państwo zatrudniają?
skala zatrudnienia cudzoziemców?
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a)
b)
c)
d)
e)

Do 24 lat
25-34 lata
35-44 lata
45-54 lata
55 lat i więcej
6. Ilu spośród zatrudnianych przez
cudzoziemców posiada wykształcenie:

Państwa Pracujący cudzoziemcy – jaka jest
skala zatrudnienia cudzoziemców?

a)
b)
c)
d)
e)

Podstawowe
Gimnazjalne
Zasadnicze zawodowe
Średnie
Wyższe
7. W
jakich
zawodach
zatrudniają
Państwo Czy i w jakim stopniu cudzoziemcy
cudzoziemców? Proszę wskazać wszystkie zawody
wypełniają lukę na stanowiskach
oraz ilu cudzoziemców zatrudniają Państwo w
ramach wskazanych zawodów.
pracy, na które nie aplikują polscy
pracownicy
Zaznacz odpowiedź respondenta w karcie zawodów109.
(jeżeli respondent zatrudnia pracowników w danym
zawodzie, ale nie chce wskazać, ilu dokładnie, wpisz
„X” zamiast liczby”)

występuje
dotyczy

bądź

na

które

zapotrzebowanie
zarówno

–

pracowników

wysokokwalifikowanych,

jak

i

niewykwalifikowanych?

8. W jaki sposób prowadzą Państwo rekrutację Czy i w jakim stopniu cudzoziemcy
cudzoziemców?
wypełniają lukę na stanowiskach
pracy, na które nie aplikują polscy
pracownicy
występuje
dotyczy

bądź

na

które

zapotrzebowanie
zarówno

–

pracowników

wysokokwalifikowanych,

jak

i

niewykwalifikowanych?
9. W przypadku jakich stanowisk cudzoziemcy Czy
i
w
jakim
stopniu
wypełniają lukę na stanowiskach pracy w Państwa
cudzoziemcy wypełniają lukę na
przedsiębiorstwie, na które nie aplikują polscy
pracownicy
bądź
na
które
występuje stanowiskach pracy, na które nie
zapotrzebowanie.
aplikują polscy pracownicy bądź
Proszę wziąć pod uwagę
na
które
występuje
 pracowników wysokokwalifikowanych
zapotrzebowanie
–
dotyczy
 pracowników niewykwalifikowanych
zarówno
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pracowników
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Czy rekrutacja cudzoziemców pozwala na wypełnienie

wysokokwalifikowanych,

jak

i

wszystkich luk? Jeżeli nie, to w przypadku których niewykwalifikowanych?
zawodów/stanowisk nie udaje się wypełnić luki?
10. Jak oceniają Państwo cudzoziemców w porównaniu Czy i w jakim stopniu cudzoziemcy
do polskich pracowników zatrudnionych na tych
wypełniają lukę na stanowiskach
samych stanowiskach?
pracy, na które nie aplikują polscy
pracownicy
występuje
dotyczy

bądź

na

które

zapotrzebowanie
zarówno

–

pracowników

wysokokwalifikowanych,

jak

i

niewykwalifikowanych?
11. Pod jakimi względami cudzoziemcy sprawdzają się Czy i w jakim stopniu cudzoziemcy
lepiej od polskich pracowników, a pod jakimi
wypełniają lukę na stanowiskach
gorzej? Z czego wynikają te różnice?
pracy, na które nie aplikują polscy
pracownicy
występuje
dotyczy

bądź

na

które

zapotrzebowanie
zarówno

–

pracowników

wysokokwalifikowanych,

jak

i

niewykwalifikowanych?
12. Jakie problemy napotykali Państwo przy próbie Jakie
bariery
napotykają
zatrudnienia cudzoziemców? Jak sobie Państwo z
przedsiębiorcy,
którzy
chcą
nimi poradzili?
zatrudnić cudzoziemców?
W razie gdyby respondent miał trudności z udzieleniem
odpowiedzi, wskazać przykładowe bariery:










Trudności w załatwieniu formalności z tym
związanych w Powiatowym Urzędzie Pracy
Trudności w załatwieniu formalności z tym
związanych w Wojewódzkim Urzędzie Pracy
Trudności w załatwieniu formalności z tym
związanych w Śląskim Urzędzie Wojewódzkim
Trudności w dotarciu z ofertą pracy do
potencjalnych pracowników - cudzoziemców
Niechęć
polskich
pracowników
do
cudzoziemców
Bariery językowe
Różnice kulturowe
Ograniczona dostępność pracowników
cudzoziemców o pożądanych kwalifikacjach
Zbyt
wysokie
oczekiwania
finansowe
cudzoziemców
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13. Jakie dodatkowe świadczenia zapewniają Państwo Jakie dodatkowe świadczenia są w
cudzoziemcom?
stanie zapewnić cudzoziemcom
W razie gdyby respondent miał trudności z udzieleniem
odpowiedzi,

wskazać

przykłady

śląscy pracodawcy?

dodatkowych

świadczeń:


Zapewnienie darmowych noclegów/miejsca
zamieszkania
 Zapewnienie noclegów/miejsca zamieszkania
za niewielką opłatą
 Wykupienie
prywatnego
ubezpieczenia
zdrowotnego
 Zapewnienie kursów językowych
 Zapewnienie kursów innych niż językowe
14. Które z tych świadczeń Państwa zdaniem mają Jakie dodatkowe świadczenia są w
największe znaczenie dla cudzoziemców i
stanie zapewnić cudzoziemcom
dlaczego?
śląscy pracodawcy?
15. Jakie niezapewniane do tej pory świadczenia Jakie dodatkowe świadczenia są w
mogliby Państwo zapewnić cudzoziemcom, aby
stanie zapewnić cudzoziemcom
skuteczniej przyciągać ich do pracy w Państwa
przedsiębiorstwie?
śląscy pracodawcy?
16. Jakie dostrzegają Państwo różnice kulturowe Czy odmienny model kulturowy ma
pomiędzy pracownikami z Polski a pracownikami z
wpływ na decyzję o zatrudnieniu
innych krajów?
cudzoziemców?
17. Czy zdarza się, że różnice kulturowe między Polską
a krajami, z których pochodzą cudzoziemcy mają
wpływ na podjęcie przez Państwa decyzji o
zatrudnianiu cudzoziemców? Jeżeli respondent
kategorycznie stwierdzi, że różnice kulturowe nie
mają wpływu, omiń pytania 18 i 19.
18. W przypadku potencjalnych pracowników z których
krajów różnice kulturowe w największym stopniu
Państwa zniechęcają?

Czy odmienny model kulturowy ma
wpływ na decyzję o zatrudnieniu
cudzoziemców?

Czy odmienny model kulturowy ma
wpływ na decyzję o zatrudnieniu
cudzoziemców?













Niemcy
Czechy
Słowacja
Ukraina
Białoruś
Litwa
Rosja
Rumunia
Węgry
Turcja
Inne, jakie? (…)
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19. Proszę wskazać przykłady różnic kulturowych, które Czy odmienny model kulturowy ma
zniechęcają Państwa do zatrudniania pracowników
wpływ na decyzję o zatrudnieniu
z zagranicy.
cudzoziemców?
Przykładowe różnice kulturowe:


Obchodzenie świąt w terminach innych niż
pracownicy z Polski i nieobecność w pracy w
związku z nimi
 Odmowa wykonywania niektórych czynności
służbowych ze względu na wiarę i poglądy
 Różnice w podejściu do pracy zespołowej
 Różnice w relacjach pomiędzy pracownikiem a
przełożonym
 Nadmierne spoufalanie ze współpracownikami i
klientami
 Brak punktualności/terminowości
 Większa skłonność do korzystania ze
zwolnienia chorobowego
 Inny stosunek do kobiet
20. Czy jest Pan/i w stanie wskazać przykłady różnic Czy odmienny model kulturowy ma
kulturowych, które sprawiają, że pracownicy z
wpływ na decyzję o zatrudnieniu
zagranicy są dla Państwa atrakcyjniejsi od
pracowników z Polski? Jeżeli tak, to jakie są to cudzoziemców?
różnice?
Przykładowe różnice kulturowe:






Rzadsze korzystanie ze zwolnień chorobowych
Większa otwartość, ułatwiająca budowanie
relacji ze współpracownikami i klienta
Punktualność/terminowość
Wyższa skłonność do pracy w nadgodzinach
Niższa skłonność do podważania poleceń

5.5. Kwestionariusz

badania

CATI

z

przedsiębiorcami

zatrudniającymi cudzoziemców w województwie śląskim
Dzień dobry, nazywam się … i jestem ankieterem/ankieterką firmy EU-Consult. Na zlecenie
Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego w Katowicach przeprowadzamy analizę
dotyczącą sytuacji społeczno-ekonomicznej cudzoziemców w województwie śląskim.
Głównym celem analizy jest określenie możliwości oraz kierunków wsparcia cudzoziemców
w województwie śląskim w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Śląskiego na lata 2014-2020.
Chcielibyśmy poznać Pana/Pani opinię w odniesieniu do zagadnień takich jak:
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Aktywność zawodowa cudzoziemców
Trendy na śląskim rynku pracy w zakresie zapotrzebowania na pracownikówcudzoziemców

W związku z tym uprzejmie proszę o wzięcie udziału w wywiadzie dotyczącym tej tematyki.
Badanie jest anonimowe, a jego wyniki zostaną zaprezentowane wyłącznie w postaci
zbiorczych zestawień statystycznych..
Pytanie do respondenta

Pytanie badawcze,
na które dostarczy
informacji pytanie
zadane
respondentowi.

Ilekroć w niniejszym badaniu mowa jest o cudzoziemcach, chodzi nam Pracujący
o osoby nieposiadające obywatelstwa polskiego i zamieszkujące teren cudzoziemcy
województwa

śląskiego,

z

wyjątkiem

obywateli

innych

krajów jaka

oddelegowanych do pracy w Polsce przez swojego pracodawcę..

jest

–
skala

zatrudnienia
cudzoziemców?

1. Czy w Państwa firmie zatrudnieni są cudzoziemcy zamieszkujący
województwo śląskie?
a) Tak, właściciel/właściciele przedsiębiorstwa są cudzoziemcami/
obcokrajowcami
b) Tak,
co
najmniej
jeden
z
pracowników
jest
cudzoziemcem/obcokrajowcem
c) Nie -> koniec wywiadu
2. Ilu cudzoziemców Państwo zatrudniają obecnie?
Pracujący
–

cudzoziemcy
jaka

jest

skala

zatrudnienia
cudzoziemców?
3. Jak zmieniło się zatrudnienie cudzoziemców
przedsiębiorstwie w latach 2012-2017?

w

Państwa

e) Wzrosło – o ile osób?
f) Zmalało – o ile osób?
g) Pozostało na tym samym poziomie?
h) Trudno powiedzieć/odmowa (nie czytać)
4. Ilu pracowników z poszczególnych krajów Państwo zatrudniają?
(jeżeli respondent zatrudnia pracowników z danego kraju, ale nie
chce wskazać, ilu dokładnie, wpisz „X” zamiast liczby”

Pracujący

jaka

jest

skala

zatrudnienia
cudzoziemców?
Pracujący
cudzoziemcy
jaka

a) Niemcy
b) Czechy

–

cudzoziemcy

jest

–
skala

zatrudnienia
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c) Słowacja
d) Ukraina
e) Białoruś
f) Litwa
g) Rosja
h) Rumunia
i) Węgry
j) Turcja
k) Inne, jakie? (…)
5. Ilu spośród zatrudnionych cudzoziemców stanowią (jeżeli
respondent będzie miał problem z udzieleniem odpowiedzi,
poprosić o wskazanie, jaki procent pracowników-cudzoziemców
stanowią kobiety, a jaki mężczyźni):

cudzoziemców?

Pracujący
–

cudzoziemcy
jaka

jest

skala

zatrudnienia
a) Mężczyźni:
b) Kobiety:
6. Ilu cudzoziemców Państwo zatrudniają (jeżeli respondent będzie
miał problem z udzieleniem odpowiedzi, poprosić o wskazanie, jaki
procent pracowników-cudzoziemców jest zatrudniony na podstawie
oświadczenia/zezwolenia/bez konieczności uzyskania zezwolenia):
a) Na postawie oświadczenia o zamiarze powierzenia pracy
b) Na podstawie zezwolenia na pobyt czasowy i pracę
c) Bez konieczności uzyskania zezwolenia na pracę
7. Ilu cudzoziemców Państwo zatrudniającą (jeżeli respondent będzie
miał problem z udzieleniem odpowiedzi, poprosić o wskazanie, jaki
procent pracowników-cudzoziemców jest sezonowo, a jaki na
stałe)::

cudzoziemców?
Pracujący
–

cudzoziemcy
jaka

jest

skala

zatrudnienia
cudzoziemców?
Pracujący
–

cudzoziemcy
jaka

jest

skala

zatrudnienia
a) Sezonowo:
b) Na stałe
8. Ilu cudzoziemców zatrudniają Państwo (jeżeli respondent będzie
miał problem z udzieleniem odpowiedzi, poprosić o wskazanie, jaki
procent pracowników-cudzoziemców jest zatrudniany na podstawie
poszczególnych typów umów):

cudzoziemców?

a) Na podstawie umowy o pracę:
b) Na podstawie umowy zlecenie:
c) Na podstawie umowy o dzieło:
d) Na innych warunkach:
9. Ilu cudzoziemców we wskazanych przedziałach wiekowych
Państwo zatrudniają (jeżeli respondent będzie miał problem z
udzieleniem odpowiedzi, poprosić o wskazanie, jaki procent
pracowników-cudzoziemców stanowią osoby w poszczególnych
przedziałach wiekowych):?

zatrudnienia

a)
b)
c)
d)
e)

Do 24 lat
25-34 lata
35-44 lata
45-54 lata
55 lat i więcej

Pracujący
–

cudzoziemcy
jaka

jest

skala

cudzoziemców?
Pracujący
–

cudzoziemcy
jaka

jest

skala

zatrudnienia
cudzoziemców?
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10. Ilu spośród zatrudnianych przez Państwa cudzoziemców posiada Pracujący
wykształcenie (jeżeli respondent będzie miał problem z udzieleniem
cudzoziemcy
–
odpowiedzi, poprosić o wskazanie, jaki procent pracownikówcudzoziemców posiadają osoby o poszczególnym wykształceniu)::
jaka jest skala
zatrudnienia
a) Podstawowe
b) Gimnazjalne
c) Zasadnicze zawodowe
d) Średnie
e) Wyższe
11. Jaki odsetek Państwa pracowników stanowią cudzoziemcy?

cudzoziemców?

Pracujący

a) Do 10%
b) 11-20%
c) 21-30%
d) 31-40%
e) 41-50%
f) 51-60%
g) 61-70%
h) 71-80%
i) 81-90%
j) 91-100%
k) Odmowa odpowiedzi (nie czytać)
12. W jakich zawodach zatrudniają Państwo cudzoziemców? Proszę
wskazać wszystkie zawody oraz ilu cudzoziemców zatrudniają
Państwo w ramach wskazanych zawodów.

jaka

jest

Zaznacz

odpowiedź respondenta

w

karcie

zawodów

.

skala

zatrudnienia
cudzoziemców?

Pracujący
–

cudzoziemcy
jaka

110

–

cudzoziemcy

jest

skala

(jeżeli zatrudnienia

respondent zatrudnia pracowników w danym zawodzie, ale nie chce

cudzoziemców?

wskazać, ilu dokładnie, wpisz „X” zamiast liczby”)
13. Jakie są powody zatrudniania przez Państwa cudzoziemców?
Proszę wskazać dowolną liczbę odpowiedzi.
a) Pracownicy z Polski nie aplikują na stanowiska, w przypadku
których zgłaszamy zapotrzebowanie
b) Pracownicy z Polski nie są skłonni pracować za oferowane
przez nas wynagrodzenie
c) Zatrudnianie cudzoziemców wiąże się z niższymi kosztami
d) Cudzoziemcy posiadają wyższe kompetencje i kwalifikacje
e) Cudzoziemcy są bardziej pracowici
f) Inne, jakie? (…)
g) Trudno powiedzieć/odmowa odpowiedzi (nie czytać)
Jeżeli respondent nie wskazał odpowiedzi ani odpowiedzi „a”, ani
odpowiedzi „b”, omiń następne pytanie.
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Czy

i

w

jakim

stopniu
cudzoziemcy
wypełniają lukę na
stanowiskach
pracy, na które nie
aplikują

polscy

pracownicy

bądź

na które występuje
zapotrzebowanie –
dotyczy

zarówno

Karta zawodów znajduje się w Rozdziale 10.2 (strona 82).
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pracowników
wysokokwalifikowa
nych,

jak

i

niewykwalifikowan
ych?
14. Jak często zdarza się, że zatrudniają Państwo cudzoziemców ze
względu na brak polskich kandydatów?
a)
b)
c)
d)
e)

Czy

i

w

jakim

stopniu
cudzoziemcy

Bardzo rzadko
Raczej rzadko
Raczej często
Bardzo często
Trudno powiedzieć (nie czytać)

wypełniają lukę na
stanowiskach
pracy, na które nie
aplikują

polscy

pracownicy

bądź

na które występuje
zapotrzebowanie –
dotyczy

zarówno

pracowników
wysokokwalifikowa
nych,

jak

i

niewykwalifikowan
ych?
15. Czy dzięki zatrudnieniu cudzoziemców są Państwo w stanie Czy i w jakim
wypełnić lukę na stanowiskach pracy, na które nie aplikują polscy
stopniu
pracownicy bądź na które występuje zapotrzebowanie?
cudzoziemcy
Zdecydow

Racz

Raczej

anie nie

ej nie tak

Zdecydow

Trudno

wypełniają lukę na

anie tak

powiedz

stanowiskach

ieć (nie

pracy, na które nie

czytać)

aplikują

polscy

W

Jakie są Jakie są to

pracownicy

przypadku

to

na które występuje

stanowisk

stanowis

zapotrzebowanie –

wymagając

ka?

dotyczy

stanowiska

bądź

zarówno

ych

pracowników

wysokich

wysokokwalifikowa

kwalifikacji

nych,

jak

i
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W

Jakie są Jakie są to

niewykwalifikowan

przypadku

to

ych?

stanowisk

stanowis

wymagając

ka?

stanowiska

ych niskich
kwalifikacji
16. Na jakie trudności
cudzoziemców?

napotykają

Państwo

przy

zatrudnianiu Jakie

a) Trudności w załatwieniu formalności z tym związanych w
Powiatowym Urzędzie Pracy
b) Trudności w załatwieniu formalności z tym związanych w
Wojewódzkim Urzędzie Pracy
c) Trudności w załatwieniu formalności z tym związanych w
Śląskim Urzędzie Wojewódzkim
d) Trudności w dotarciu z ofertą pracy do potencjalnych
pracowników - cudzoziemców
e) Niechęć polskich pracowników do cudzoziemców
f) Bariery językowe
g) Różnice kulturowe
h) Ograniczona dostępność pracowników - cudzoziemców o
pożądanych kwalifikacjach
i) Zbyt wysokie oczekiwania finansowe cudzoziemców
j) Inne, jakie? (…)
k) Trudno powiedzieć (nie czytać)
17. Czy w latach 2017-2022 planują Państwo zwiększenie lub
zmniejszenie zatrudnienia cudzoziemców?:

napotykają
przedsiębiorcy,
którzy

chcą

zatrudnić
cudzoziemców?

Jakie

będzie

zapotrzebowanie
ze

a) Tak, zwiększyć
b) Tak, zmniejszyć -> przejście do pytania 19
c) Trudno powiedzieć -> przejście do pytania 20

bariery

strony

pracodawców

na

pracę świadczoną
przez
cudzoziemców,
jakich
branż/zawodów w
szczególności
będzie

to

dotyczyć?
Zapotrzebowanie
należy
przeanalizować
dla lat 2017-2022
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18. W jakich zawodach planują Państwo utworzyć w latach 2017-2022
stanowiska dla cudzoziemców? Ile stanowisk w ramach każdego ze
wskazanych zawodów planują Państwo utworzyć? (jeżeli
respondent planuje utworzyć stanowiska pracy dla cudzoziemców w
danym zawodzie, ale nie chce wskazać, ilu dokładnie, wpisz „X”
zamiast liczby”)

Jakie

będzie

zapotrzebowanie
ze

strony

pracodawców

na

pracę świadczoną
Zaznacz odpowiedź respondenta w karcie zawodów.

przez
cudzoziemców,

 Przejście do pytania 20

jakich
branż/zawodów w
szczególności
będzie

to

dotyczyć?
Zapotrzebowanie
należy
przeanalizować
dla lat 2017-2022
19. W jakich zawodach planują Państwo zlikwidować w latach 20172022 stanowiska dla cudzoziemców? Ile stanowisk w ramach
każdego ze wskazanych zawodów planują Państwo zlikwidować?
(jeżeli respondent planuje zlikwidować stanowiska pracy dla
cudzoziemców w danym zawodzie, ale nie chce wskazać, ilu
dokładnie, wpisz „X” zamiast liczby”)

W ramach których
branż/zawodów
można
spodziewać

się

największych
Zaznacz odpowiedź respondenta w karcie zawodów.

spadków
zatrudnienia
pracownikówcudzoziemców i z
czego będą one
wynikały?

20. Czy różnice kulturowe stanowią czynnik zniechęcający Państwa do Czy
zatrudniania cudzoziemców?
model
a)
b)
c)
d)
e)

Zdecydowanie nie -> przejście do pytania 22
Raczej nie -> przejście do pytania 22
Raczej tak
Zdecydowanie tak
Trudno powiedzieć (nie czytać) -> przejście do pytania 22

ma

odmienny
kulturowy
wpływ

na

decyzję

o

zatrudnieniu
cudzoziemców?

Przykładowe różnice kulturowe:
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Obchodzenie świąt w terminach innych niż pracownicy z Polski i
nieobecność w pracy w związku z nimi
 Odmowa wykonywania niektórych czynności służbowych ze
względu na wiarę i poglądy
 Różnice w podejściu do pracy zespołowej
 Różnice w relacjach pomiędzy pracownikiem a przełożonym
 Nadmierne spoufalanie ze współpracownikami i klientami
 Brak punktualności/terminowości
 Większa skłonność do korzystania ze zwolnienia chorobowego
 Inny stosunek do kobiet
21. Jakiego rodzaju różnice kulturowe zniechęcają Państwa do Czy
zatrudniania cudzoziemców? (pytanie otwarte)
model
Przykładowe różnice kulturowe:

ma

odmienny
kulturowy
wpływ

na

decyzję
o
Obchodzenie świąt w terminach innych niż pracownicy z Polski i
zatrudnieniu
nieobecność w pracy w związku z nimi
 Odmowa wykonywania niektórych czynności służbowych ze cudzoziemców?
względu na wiarę i poglądy
 Różnice w podejściu do pracy zespołowej
 Różnice w relacjach pomiędzy pracownikiem a przełożonym
 Nadmierne spoufalanie ze współpracownikami i klientami
 Brak punktualności/terminowości
 Większa skłonność do korzystania ze zwolnienia chorobowego
22. Jakiego rodzaju dodatkowe świadczenia zapewniają Państwo Jakie dodatkowe
cudzoziemcom?
świadczenia są w


a) Zapewnienie darmowych noclegów/miejsca zamieszkania
b) Zapewnienie noclegów/miejsca zamieszkania za niewielką
opłatą
c) Wykupienie prywatnego ubezpieczenia zdrowotnego
d) Zapewnienie kursów językowych
e) Zapewnienie kursów innych niż językowe – jakich? (…)
f) Inne, jakie? (…)
g) Nie zapewniamy jakichkolwiek świadczeń
h) Odmowa odpowiedzi (nie czytać)
23. Czy planują Państwo wprowadzenie dodatkowych świadczeń dla
cudzoziemców w przypadku trudności z rekrutacją?
a) Tak
b) Nie -> przejście do pytania 25

stanie

zapewnić

cudzoziemcom
śląscy
pracodawcy?

Jakie

dodatkowe

świadczenia są w
stanie

zapewnić

cudzoziemcom
śląscy
pracodawcy?

24. Jakie dodatkowe świadczenia dla cudzoziemców planują Państwo Jakie dodatkowe
wprowadzić w przypadku trudności z rekrutacją?
świadczenia są w
stanie
zapewnić
a) Zapewnienie darmowych noclegów/miejsca zamieszkania
b) Zapewnienie noclegów/miejsca zamieszkania za niewielką cudzoziemcom
opłatą
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c) Wykupienie prywatnego ubezpieczenia zdrowotnego
d) Zapewnienie kursów językowych
e) Zapewnienie kursów innych niż językowe – jakich? (…)
f) Inne, jakie? (…)
g) Odmowa odpowiedzi (nie czytać)
25. Czy zaobserwowali Państwo od 2007 rok wzrost liczby kandydatów
- cudzoziemców ubiegających się o pracę u Państwa , którzy
ukończyli polskie uczelnie?

śląscy
pracodawcy?

Jaki

wpływ

na

otrzymanie prawa
pobytu,

a)
b)
c)
d)
e)

Zdecydowanie nie -> przejście do pytania 27
Raczej nie -> przejście do pytania 27
Raczej tak
Zdecydowanie tak
Trudno powiedzieć (nie czytać) -> przejście do pytania 27

zatrudnienie

oraz

możliwość
podnoszenie
kwalifikacji

mają

programy
stypendialne

i

działania
realizowane przez
uczelnie?
26. Jakie polskie uczelnie i kierunki ukończyli kandydaci do pracy - Jaki wpływ na
cudzoziemcy, którzy do Państwa aplikowali? (pytanie otwarte)
otrzymanie prawa
pobytu,
zatrudnienie

oraz

możliwość
podnoszenie
kwalifikacji

mają

programy
stypendialne

i

działania
realizowane przez
uczelnie?
27. Ilu pracowników Państwo zatrudniają?

Pytanie
metryczkowe

a) Do 9
b) Od 10 do 49
c) Od 50 do 249
d) Powyżej 250
e) Odmowa odpowiedzi (nie czytać)
28. W którym powiecie znajduje się Państwa przedsiębiorstwo?:
a) Bielsko-Biała
b) Bytom

Pytanie
metryczkowe
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c) Chorzów
d) Częstochowa
e) Dąbrowa Górnicza
f) Gliwice
g) Jastrzębie-Zdrój
h) Jaworzno
i) Mysłowice
j) Piekary Śląskie
k) Ruda Śląska
l) Rybnik
m) Siemianowice Śląskie
n) Sosnowiec
o) Świętochłowice
p) Tychy
q) Zabrze
r) Żory
s) będziński
t) bielski
u) bieruńsko-lędziński
v) cieszyński
w) częstochowski
x) gliwicki
y) kłobucki
z) lubliniecki
aa) mikołowski
bb) myszkowski
cc) pszczyński
dd) raciborski
ee) rybnicki
ff) tarnogórski
gg) wodzisławski
hh) zawierciański
ii) żywiecki
29. Proszę wskazać Państwa główny PKD:
a)
b)
c)
d)

e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
l)

Sekcja A – Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
Sekcja B – Górnictwo i wydobywanie
Sekcja C – Przetwórstwo przemysłowe
Sekcja D – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną,
gaz, parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów
klimatyzacyjnych
Sekcja E – Dostawa wody; gospodarowanie ściekami i
odpadami oraz działalność związana z rekultywacją
Sekcja F – Budownictwo
Sekcja G – Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów
samochodowych, włączając motocykle
Sekcja H – Transport i gospodarka magazynowa
Sekcja I – Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami
gastronomicznymi
Sekcja J – Informacja i komunikacja
Sekcja K – Działalność finansowa i ubezpieczeniowa
Sekcja L – Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości

Pytanie
metryczkowe
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m) Sekcja M – Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna
n) Sekcja N – Działalność w zakresie usług administrowania i
działalność wspierająca
o) Sekcja O – Administracja publiczna i obrona narodowa;
obowiązkowe zabezpieczenia społeczne
p) Sekcja P – Edukacja
q) Sekcja Q – Opieka zdrowotna i pomoc społeczna
r) Sekcja R – Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją
s) Sekcja S – Pozostała działalność usługowa
t) Sekcja T – Gospodarstwa domowe zatrudniające pracowników;
gospodarstwa domowe produkujące wyroby i świadczące usługi
na własne potrzeby
u) Sekcja U – Organizacje i zespoły eksterytorialne

5.6. Kwestionariusz
cudzoziemcami

badania
śląskich

PAPI

studentami

–

publicznych

i

ze

uczelni

niepublicznych
Dzień dobry, nazywam się … i jestem ankieterem/ankieterką firmy EU-Consult. Na zlecenie Urzędu
Marszałkowskiego Województwa Śląskiego w Katowicach przeprowadzamy analizę dotyczącą sytuacji
społeczno-ekonomicznej cudzoziemców w województwie śląskim.
Głównym celem analizy jest określenie możliwości oraz kierunków wsparcia cudzoziemców w
województwie śląskim w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na
lata 2014-2020.
Chcielibyśmy poznać Pana/Pani opinię w odniesieniu do zagadnień takich jak:



Sytuacja studentów-cudzoziemców w województwie śląskim
Wsparcie ze strony uczelni ukierunkowane na studentów-cudzoziemców

W związku z tym uprzejmie proszę o wzięcie udziału w wywiadzie dotyczącym tej tematyki. Badanie
jest anonimowe, a jego wyniki zostaną zaprezentowane wyłącznie w postaci zbiorczych zestawień
statystycznych.
Pytanie do respondenta

Pytanie badawcze, na które
dostarczy

informacji

pytanie

zadane respondentowi.
1.

Na jakiej uczelni Pan/i studiuje?

Jak

wygląda

charakterystyka

studentów-cudzoziemców

w

województwie śląskim?
2.

Na jakim kierunku Pan/i studiuje

Jak

wygląda

charakterystyka

studentów-cudzoziemców

w

województwie śląskim?
3.

Na którym jest Pan/i roku studiów?

Jak

wygląda

charakterystyka
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4.

a) I roku studiów I stopnia (licencjackich/inżynierskich) ->
przejście do pytania 5
b) II roku studiów I stopnia (licencjackich/inżynierskich) ->
przejście do pytania 5
c) III roku studiów I stopnia (licencjackich/inżynierskich) ->
przejście do pytania 5
d) I roku studiów II stopnia (magisterskich)
e) II roku studiów II stopnia (magisterskich)
f) Odmowa odpowiedzi (nie czytać)
Czy studia I stopnia kończył/a Pan/i?

5.

a) W Polsce
b) W kraju pochodzenia
c) W innym kraju -> jakim?
d) Odmowa odpowiedzi (nie czytać)
 Przejście do pytania 7
Czy planuje Pan/i kontynuację studiów w Polsce?

studentów-cudzoziemców

w

województwie śląskim?

Jak

wygląda

charakterystyka

studentów-cudzoziemców

w

województwie śląskim?

Jak od 2007 roku zmieniła się

a) Zdecydowanie nie -> proszę uzasadnić odpowiedź
b) Raczej nie -> proszę uzasadnić odpowiedź
c) Raczej tak -> proszę uzasadnić odpowiedź -> przejście do
pytania 7
d) Zdecydowanie tak -> proszę uzasadnić odpowiedź ->
przejście do pytania 7
e) Trudno powiedzieć (nie czytać) -> proszę uzasadnić
odpowiedź -> przejście do pytania 7

liczba

studentów-

cudzoziemców?

Odnośnie

jakich kierunków studiów/typów
uczelni

obserwuje

szczególnie
liczby

się

wzrost/spadek

studentów?

wynikają

Z

czego

zaobserwowane

tendencje?
6.

Co musiałoby się zmienić,
kontynuować naukę w Polsce?

aby

był/a

Pan/i

skłonny/a

Jakie działania należy podjąć,
aby zachęcić cudzoziemców do
studiowania

w

województwie

śląskim?
7.

Czy jest Pan/i studentem/ką studiów:

8.

a) Dziennych
b) Zaocznych
c) Odmowa odpowiedzi (nie czytać)
Gdzie Pan/i mieszka?

9.

a) W akademiku
b) W wynajętym pokoju/mieszkaniu
c) W Polsce u rodziny
d) Za granicą – dojeżdżam do Polski na zajęcia
e) Inne, jakie? (…)
f) Odmowa odpowiedzi (nie czytać)
Jak ocenia Pan/i

Jak

wygląda

charakterystyka

studentów-cudzoziemców

w

województwie śląskim?
Jak

wygląda

charakterystyka

studentów-cudzoziemców

w

województwie śląskim?

Jak

wygląda

charakterystyka

studentów-cudzoziemców
Zdecydowani

Raczej

Raczej

Zdecydowani

Odmowa

e źle

źle

dobrze

e dobrze

odpowiedz
i

w

województwie śląskim?

(nie

czytać)
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Swoją
sytuację
materialną
Swoje
wyniki

w

nauce
Swoje
relacje

z

kadrą
akademick
ą

10. Proszę ocenić
studentów:

swoje

relacje

z

następującymi

grupami

Jak

wygląda

charakterystyka

studentów-cudzoziemców

w

województwie śląskim?
Negatyw

Neutralne

Pozytyw

Przyjazn

ne/wrogi

– kontakty

ne

e

–

ograniczaj

chętnie

spędza

unikamy

ą się do

spędza

my

kontaktó

niezbędne

my

sobą

w

go

sobą

czas

minimum)

czas na

zarówno

uczelni

na

e

sobą

–

-

ze

ze

Inne,

Odmowa

jakie?

odpowiedzi

(nie

czytać)

ze

uczelni,
jak

i

poza nią
Studenci
pochodz
ący

z

tego
kraju, co
Pan/i
Studenci
z Polski
Studenci
cudzozi
emcy
pochodz
ący

z

innych
krajów,
niż Pan/i

11. Jakimi językami innymi niż ojczysty posługuje się Pan/i
podczas kontaktów z pracownikami uczelni oraz innymi
studentami?

Jak

wygląda

charakterystyka

studentów-cudzoziemców

w

województwie śląskim?
a) Polski
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b) Angielski
c) Niemiecki
d) Czeski
e) Słowacki
f) Ukraiński
g) Białoruski
h) Litewski
i) Rosyjski
j) Rumuński
k) Węgierski
l) Arabski
m) Francuski
n) Inne (jakie?)
12. W jakich językach prowadzone są zajęcia, na które Pan/i
uczęszcza?
a) Polski
b) Angielski
c) Niemiecki
d) Czeski
e) Słowacki
f) Ukraiński
g) Białoruski
h) Litewski
i) Rosyjski
j) Rumuński
k) Węgierski
l) Arabski
m) Francuski
n) Inne (jakie?)
13. Stopień znajomości których z poniższych języków podnosi
Pan/i dzięki zajęciom/lektoratom organizowanym przez Pana/i
uczelnię?

Jak

wygląda

charakterystyka

studentów-cudzoziemców

w

województwie śląskim?

Jak

wygląda

charakterystyka

studentów-cudzoziemców

w

województwie śląskim?
a) Polskiego
b) Angielskiego
c) Niemieckiego
d) Czeskiego
e) Słowackiego
f) Ukraińskiego
g) Białoruskiego
h) Litewskiego
i) Rosyjskiego
j) Rumuńskiego
k) Węgierskiego
l) Arabskiego
m) Francuskiego
n) Inne (jakie?)
Każdy respondent zostanie zapytany o znajomość języków polski i

Jak

angielski. Pytanie o pozostałe języki pojawi się wyłącznie wówczas,

studentów-cudzoziemców

gdy zostaną one wskazane w pytaniach 11, 12 i 13..

województwie śląskim?

wygląda

charakterystyka
w

14. Proszę ocenić swoją znajomość (jeżeli respondent nie zna
oznaczeń, przedstaw mu opis umiejętności posiadanych na
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poszczególnych poziomach – rozdział 10.4, strona 90):
A1

A2

B1

B2

C1

C2

Trudno
powiedzieć
(nie czytać)

Języka angielskiego
Języka polskiego
Języka niemieckiego
Języka czeskiego
Języka słowackiego
Języka ukraińskiego
Języka białoruskiego
Języka litewskiego
Języka rosyjskiego
Języka rumuńskiego
Języka węgierskiego
Języka arabskiego
Języka francuskiego

15. Jak często miewa Pan/i trudności w komunikacji z:

Jak

wygląda

charakterystyka

studentów-cudzoziemców
Zdecydow

Raczej

Raczej

Zdecydowa

Odmowa

anie źle

źle

dobrze

nie dobrze

odpowiedzi

w

województwie śląskim?

(nie czytać)
Kadrą
akademic
ką
Innymi
pracownik
ami
uczelni
(np.
pracownik
ami
dziekanat
u)
Innymi
studentam
i

16. Czy jest Pan/i zadowolony/a z poziomu nauczania?

Jak

wygląda

charakterystyka

studentów-cudzoziemców
a) Zdecydowanie nie -> proszę uzasadnić odpowiedź
b) Raczej nie -> proszę uzasadnić odpowiedź
c) Raczej tak -> proszę uzasadnić odpowiedź
d) Zdecydowanie tak -> proszę uzasadnić odpowiedź
e) Trudno powiedzieć (nie czytać)
17. Proszę sobie wyobrazić, że znajomy mieszkający w kraju
Pana/i pochodzenia rozważa rozpoczęcie studiów w Polsce?
Czy zachęcił(a)by go Pan/i do tego?

w

województwie śląskim?

Jak od 2007 roku zmieniła się
liczba

studentów-
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cudzoziemców?
a)
b)
c)
d)
e)

Zdecydowanie nie -> proszę uzasadnić odpowiedź
Raczej nie -> proszę uzasadnić odpowiedź
Raczej tak -> proszę uzasadnić odpowiedź
Zdecydowanie tak -> proszę uzasadnić odpowiedź
Trudno powiedzieć (nie czytać)

Odnośnie

jakich kierunków studiów/typów
uczelni

obserwuje

szczególnie
liczby

wzrost/spadek

studentów?

wynikają

się

Z

czego

zaobserwowane

tendencje?
18. Czy korzysta Pan/i z jakiegokolwiek programu stypendialnego?

Jak

wygląda

charakterystyka

studentów-cudzoziemców
a) Tak
b) Nie -> przejście do pytania 20
c) Odmowa odpowiedzi (nie czytać) -> przejście do pytania
20
19. Czy korzystanie z programu stypendialnego zachęca Pana/ią
do?:

województwie śląskim?

Jak

wygląda

charakterystyka

Zdecydo

Raczej

Raczej

Zdecydowa

Trudno

studentów-cudzoziemców

wanie

nie

tak

nie tak

powiedzi

województwie śląskim?

nie

eć

w

w

(nie

czytać)
Ubieganie
prawo

się

o

pobytu

w

Polsce
Poszukiwania pracy
w Polsce
Podnoszenia
kwalifikacji

20. Czy słyszał/a Pan/i o tym, żeby Pana/i uczelnia realizowała
działania zachęcające studentów z innych krajów do
otrzymania prawa pobytu?

Jaki wpływ na otrzymanie prawa
pobytu,

zatrudnienie

możliwość
a) Tak b) Nie -> przejście do pytania 24

oraz

podnoszenie

kwalifikacji

mają

stypendialne

i

programy
działania

realizowane przez uczelnie?
21. Jakie są to działania?

Jaki wpływ na otrzymanie prawa
pobytu,

a)
b)
c)
d)
e)
f)

Pomoc w ubieganiu się o status imigranta
Pomoc w znalezieniu zakwaterowania
Pomoc w uzyskaniu opieki medycznej
Pomoc w znalezieniu pracy
Pokazywanie zalet pozostania w Polsce
Inne, jakie? (…)

zatrudnienie

możliwość

oraz

podnoszenie

kwalifikacji

mają

stypendialne

i

programy
działania

realizowane przez uczelnie?
Jaki wpływ na otrzymanie prawa

22. Czy skorzystał/a Pan/i z tych działań?
a) Tak
b) Nie -> dlaczego nie? -> przejście do pytania 24
c) Odmowa odpowiedzi (nie czytać)

pobytu,

zatrudnienie

możliwość
kwalifikacji

oraz

podnoszenie
mają

programy
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stypendialne

i

działania

realizowane przez uczelnie?
23. Jak Pan/i ocenia te działania?

Jaki wpływ na otrzymanie prawa
pobytu,

a)
b)
c)
d)
e)

Zdecydowanie negatywnie -> proszę uzasadnić odpowiedź
Raczej negatywnie -> proszę uzasadnić odpowiedź
Raczej pozytywnie -> proszę uzasadnić odpowiedź
Zdecydowanie pozytywnie -> proszę uzasadnić odpowiedź
Trudno powiedzieć (nie czytać)

zatrudnienie

możliwość

oraz

podnoszenie

kwalifikacji

mają

stypendialne

i

programy
działania

realizowane przez uczelnie?
24. Czy słyszała Pan/i o tym, żeby Pan/i uczelnia realizowały
działania ułatwiające studentom z zagranicy znalezienie pracy
w Polsce?

Jaki wpływ na otrzymanie prawa
pobytu,

zatrudnienie

możliwość
a) Tak ->
b) Nie -> przejście do pytania 28

oraz

podnoszenie

kwalifikacji

mają

stypendialne

i

programy
działania

realizowane przez uczelnie?
25. Jakie są to działania?

Jaki wpływ na otrzymanie prawa
pobytu,

a) organizowanie tzw. „targów pracy”, w trakcie których
przyszli studenci mogą spotkać się z potencjalnymi
pracodawcami
b) zapraszanie potencjalnych pracodawców do prowadzenia
wykładów
c) zamieszczanie ogłoszeń o stażach i ofert pracy na stronie
internetowej
d) przesyłanie ofert stażu/pracy e-mailem
e) uczestnictwo
w
projektach,
w
ramach
których
dofinansowane są staże dla studentów
f) kontaktowanie się z potencjalnymi pracodawcami w celu
zachęcenia ich do zatrudnienia studentów i absolwentów
g) inne, jakie? (..)
26. Czy skorzystał/a Pan/i z tych działań?

możliwość

oraz

podnoszenie
mają

kwalifikacji
stypendialne

i

programy
działania

realizowane przez uczelnie?

Jaki wpływ na otrzymanie prawa
pobytu,

a) Tak
b) Nie -> dlaczego nie? -> przejście do pytania 28
c) Odmowa odpowiedzi (nie czytać)

zatrudnienie

zatrudnienie

możliwość

oraz

podnoszenie

kwalifikacji

mają

stypendialne

i

programy
działania

realizowane przez uczelnie?
27. Jak Pan/i ocenia te działania?

Jaki wpływ na otrzymanie prawa
pobytu,

a)
b)
c)
d)
e)

Zdecydowanie negatywnie -> proszę uzasadnić odpowiedź
Raczej negatywnie -> proszę uzasadnić odpowiedź
Raczej pozytywnie -> proszę uzasadnić odpowiedź
Zdecydowanie pozytywnie -> proszę uzasadnić odpowiedź
Trudno powiedzieć (nie czytać)

zatrudnienie

możliwość

oraz

podnoszenie

kwalifikacji

mają

stypendialne

i

programy
działania

realizowane przez uczelnie?
28. Czy słyszała Pan/i o tym, żeby Pan/i uczelnia realizowały
działania ułatwiające studentom z zagranicy podnoszenie
kwalifikacji?

Jaki wpływ na otrzymanie prawa
pobytu,

zatrudnienie

oraz
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możliwość
a) Tak
b) Nie -> przejście do pytania 32

podnoszenie

kwalifikacji

mają

stypendialne

i

programy
działania

realizowane przez uczelnie?
29. Jakie są to działania?

Jaki wpływ na otrzymanie prawa
pobytu,

a) Współpraca z podmiotami realizującymi kursy (dzięki
czemu np., firma zewnętrzna oferuje zniżki studentom
danej uczelni
b) Przekazywanie informacji o dostępnych kursach
c) Zachęcania do uczestnictwa w konkretnych kursach
d) Prowadzenie warsztatów dotyczących rozwoju kariery i
organizowanie staży
e) Inne, jakie? (…)
30. Czy skorzystał/a Pan/i z tych działań?

możliwość

oraz

podnoszenie

kwalifikacji

mają

stypendialne

i

programy
działania

realizowane przez uczelnie?
Jaki wpływ na otrzymanie prawa
pobytu,

a) Tak
b) Nie -> dlaczego nie? -> przejście do pytania 32
c) Odmowa odpowiedzi (nie czytać)

zatrudnienie

zatrudnienie

możliwość

oraz

podnoszenie

kwalifikacji

mają

stypendialne

i

programy
działania

realizowane przez uczelnie?
31. Jak Pan/i ocenia te działania?

Jaki wpływ na otrzymanie prawa
pobytu,

a)
b)
c)
d)
e)

Zdecydowanie negatywnie -> proszę uzasadnić odpowiedź
Raczej negatywnie -> proszę uzasadnić odpowiedź
Raczej pozytywnie -> proszę uzasadnić odpowiedź
Zdecydowanie pozytywnie -> proszę uzasadnić odpowiedź
Trudno powiedzieć (nie czytać)

zatrudnienie

możliwość
kwalifikacji

oraz

podnoszenie
mają

stypendialne

i

programy
działania

realizowane przez uczelnie?
32. Jakie działania powinna zacząć realizować Pana/i uczelnia,
aby zachęcić studentów z zagranicy do studiowania na niej?
(nie czytaj, zaznacz wskazane przez respondenta)

Jakie działania należy podjąć,
aby zachęcić cudzoziemców do
studiowania

a) wprowadzanie do swojej oferty kierunków prowadzonych w
językach obcych
b) zatrudnianie wykładowców zagranicznych
c) prowadzenie stron internetowych uczelni w językach
obcych
d) zamieszczenie materiałów promocyjnych w językach
obcych (np. wywiady ze studentami i absolwentami –
cudzoziemcami, kadrą akademicką)
e) uczestnictwo w zagranicznych targach edukacyjnych
f) organizowanie spotkań informacyjnych w szkołach i na
uczelniach w krajach pochodzenia cudzoziemców
g) organizowanie wizyt studyjnych do uczelni
h) korzystanie z usług agencji rekrutujących studentów
i) tworzenie w ramach uczelni oddzielnych struktur, których
zadaniem jest pozyskiwanie kandydatów na studia oraz ich
obsługa po przyjeździe do Polski
j) obecność na popularnych portalach społecznościowych
k) organizowanie tzw. „dni otwartych”, w trakcie których

w

województwie

śląskim?
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przyszli studenci mogą spotkać się z wykładowcami
studentami
l) kampanie reklamowe
m) zachęcanie (na zasadach prowizyjnych) aktualnych
studentów do rekrutacji swoich znajomych
n) współpraca z polskimi placówkami dyplomatycznymi oraz
organizacjami polonijnymi w zakresie informowania o
możliwości studiowania w Polsce
o) współpraca i wykorzystywanie kontaktów z absolwentami
polskich uczelni mieszkającymi za granicą
p) zawieranie umów międzyuczelnianych, w ramach których
uczelnie zobowiązują się do wymiany studenckiej lub
rozwój wspólnych programów nauczania
q) zdobywanie międzynarodowych akredytacji organizowanie
dla cudzoziemców kursów języka polskiego
r) wykorzystywanie unikalnej aktywności naukowej lub
oferowanie unikatowych kierunków
s) oferowanie nowoczesnych form kształcenia
t) lokowanie absolwentów na rynku pracy
u) Inne, jakie (..)
33. Które z poniższych działań powinna zacząć realizować Pana/i
uczelnia, aby zachęcić studentów z zagranicy do studiowania
na niej? (odczytaj respondentowi rozwiązania, których nie
wskazał w poprzednim pytaniu)
a) wprowadzanie do swojej oferty kierunków prowadzonych w
językach obcych
b) zatrudnianie wykładowców zagranicznych
c) prowadzenie stron internetowych uczelni w językach
obcych
d) zamieszczenie materiałów promocyjnych w językach
obcych (np. wywiady ze studentami i absolwentami –
cudzoziemcami, kadrą akademicką)
e) uczestnictwo w zagranicznych targach edukacyjnych
f) organizowanie spotkań informacyjnych w szkołach i na
uczelniach w krajach pochodzenia cudzoziemców
g) organizowanie wizyt studyjnych do uczelni
h) korzystanie z usług agencji rekrutujących studentów
i) tworzenie w ramach uczelni oddzielnych struktur, których
zadaniem jest pozyskiwanie kandydatów na studia oraz ich
obsługa po przyjeździe do Polski
j) obecność na popularnych portalach społecznościowych
k) organizowanie tzw. „dni otwartych”, w trakcie których
przyszli studenci mogą spotkać się z wykładowcami
studentami
l) kampanie reklamowe
m) zachęcanie (na zasadach prowizyjnych) aktualnych
studentów do rekrutacji swoich znajomych
n) współpraca z polskimi placówkami dyplomatycznymi oraz
organizacjami polonijnymi w zakresie informowania o
możliwości studiowania w Polsce
o) współpraca i wykorzystywanie kontaktów z absolwentami
polskich uczelni mieszkającymi za granicą
p) zawieranie umów międzyuczelnianych, w ramach których
uczelnie zobowiązują się do wymiany studenckiej lub
rozwój wspólnych programów nauczania
q) zdobywanie międzynarodowych akredytacji organizowanie
dla cudzoziemców kursów języka polskiego

Jakie działania należy podjąć,
aby zachęcić cudzoziemców do
studiowania

w

województwie

śląskim?
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wykorzystywanie unikalnej aktywności naukowej
oferowanie unikatowych kierunków
s) oferowanie nowoczesnych form kształcenia
t) lokowanie absolwentów na rynku pracy
u) Inne, jakie (..)
34. Płeć respondenta (zaznaczać samodzielnie)
r)

lub

Pytanie metryczkowe

a) Kobieta
b) mężczyzna
35. Z jakiego kraju Pan/i pochodzi?

Pytanie metryczkowe

a) Niemcy
b) Czechy
c) Słowacja
d) Ukraina
e) Białoruś
f) Litwa
g) Rosja
h) Rumunia
i) Węgry
j) Turcja
k) Francja
l) Inne, jakie? (…)
36. Jaki jest Pana/i status na rynku pracy?

Jak

a) Nie poszukuję pracy -> przejście do pytania 39
b) Poszukuję pracy
c) Jestem zatrudniony/a w pełnym wymiarze godzin (40
godzin tygodniowo) - w jakim zawodzie (zaznacz
odpowiedź respondenta w karcie zawodów 111) -> przejście
do pytania 38
d) Jestem zatrudniony/a w
niepełnym wymiarze godzin
powyżej pól etatu (od 20 do 40 godzin tygodniowo) -- w
jakim zawodzie (zaznacz odpowiedź respondenta w karcie
zawodów) > przejście do pytania 38
e) Jestem zatrudniony/a w niepełnym wymiarze godzin poniże
pół etatu (do 20 godzin tygodniowo) -> przejście do pytania
38
f) Odmowa odpowiedzi nie czytać) -> przejście do pytania 39
37. W jakim zawodzie Pan/i poszukuje zatrudnienia?:

wygląda

charakterystyka

studentów-cudzoziemców
województwie śląskim?

Jak

wygląda

charakterystyka

studentów-cudzoziemców
Zaznacz odpowiedź respondenta w karcie zawodów.
 Przejście do pytania 39.
38. W jakim zawodzie Pan/i pracuje?
Zaznacz odpowiedź respondenta w karcie zawodów.

w

w

województwie śląskim?

Jak

wygląda

charakterystyka

studentów-cudzoziemców

w

województwie śląskim?
39. W jakim zawodzie planuje Pan/i pracę po zakończeniu
studiów?

Jak

Zaznacz odpowiedź respondenta w karcie zawodów.

województwie śląskim?

111Karta

wygląda

charakterystyka

studentów-cudzoziemców

w

zawodów znajduje się w Rozdziale 10.3 (strona 86).

196

40. Czy po zakończeniu studiów planuje Pan/i pozostać w Polsce?

Jak

wygląda

charakterystyka

studentów-cudzoziemców
a) Zdecydowanie nie -> dlaczego nie?
b) Raczej nie -> dlaczego nie?
c) Raczej tak -> dlaczego planuje Pan/i pozostać w Polsce? > koniec badania
d) Zdecydowanie tak -> dlaczego planuje Pan/i pozostać w
Polsce? -> koniec badania
e) Trudno powiedzieć (nie czytać) -> koniec badania
41. W którym kraju planuje Pan/i zamieszkać po zakończeniu
studiów?
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
l)

w

województwie śląskim?

Jak

wygląda

charakterystyka

studentów-cudzoziemców

w

województwie śląskim?

Niemcy
Czechy
Słowacja
Ukraina
Białoruś
Litwa
Rosja
Rumunia
Węgry
Turcja
Francja
Inne, jakie? (…)

5.7. Karty zawodów wykorzystywane podczas badań
5.7.1.

Karta

zawodów

wykorzystywana

podczas

badań

IDI

z

przedsiębiorcami zatrudniającymi cudzoziemców w województwie
śląskim
Pytanie
7. W jakich zawodach zatrudniają Państwo cudzoziemców?
Proszę wskazać wszystkie zawody oraz listę cudzoziemców
Zawód

zatrudniają Państwo w ramach wskazanych zawodów.

Edukacja, Szkoła, Nauka
Bibliotekarz/Bibliotekarka
Fizyk
Instruktor nauki jazdy
Nauczyciel
Nauczyciel logopeda
Nauczyciel przedszkola
Nauczyciel psycholog
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Opiekunka dziecięca
Pedagog szkolny
Wychowawca kolonii
Wychowawca

w

placówkach
Wykładowca na kursach
Inne, jakie?
Finanse,

bankowość,

polityka

pieniężna,

ubezpieczenia,
księgowość
Agent ubezpieczeniowy
Aktuariusz
Analityk finansowy
Broker ubezpieczeniowy
Doradca kredytowy
Doradca podatkowy
Księgowa, Księgowy
Makler
Inne, jakie?
Handel, Sprzedaż, FMCG
Agent ds. odszkodowań
Agent nieruchomości
Doradca finansowy
Hostessa
Kasjer sprzedawca
Kierownik sklepu
Konsultant
Kontroler finansowy
Kontroler jakości
Magazynier
Pakowacz
Przedstawiciel handlowy
Telemarketer
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Inne, jakie?
Inżynieria i Budownictwo
Architekt
Brukarz
Cieśla
Dekarz
Elektryk
Geodeta
Hydraulik
Inżynier geotechnik
Inżynier projektant dróg
Kafelkarz, glazurnik
Kierownik budowy
Konstruktor budowlany
Kosztorysant
Monter wentylacji
Murarz
Ślusarz
Stolarz
Tynkarz
Urbanista
Inne, jakie?
Medycyna,

Farmacja,

Rehabilitacja
Alergolog
Anestezjolog
Chirurg ogólny
Dermatolog wenerolog
Diabetolog
Diagnosta laboratoryjny
Endokrynolog
Farmaceuta
Fizjoterapeuta
Ginekolog onkolog
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Kardiochirurg
Kardiolog
Lekarz medycyny
Lekarz medycyny pracy
Lekarz medycyny sądowej
Masażysta, Masażystka
Nefrolog
Neurolog
Okulista
Onkolog
Optometrysta
Opiekun/opiekunka

osób

starszych
Optyk Technik optyk
Ortoptystka, ortoptysta
Pediatra
Pielęgniarka
Położna
Położnik ginekolog
Ratownik medyczny
Stomatolog dentysta
Technik dentystyczny
Technik farmaceutyczny
Technik weterynarii
Urolog
Weterynarz
Inne, jakie?
Obsługa

pojazdów,

maszyn, urządzeń
Blacharz samochodowy
Diagnosta samochodowy
Elektromechanik
Kierowca autobusu
Kierowca ciężarówki
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Lakiernik samochodowy
Maszynista
Mechanik samochodowy
Motorniczy
Operator koparki
Operator

maszyn

budowlanych
Operator

wózków

widłowych
Pilot samolotu
Taksówkarz
Tokarz
Inne, jakie?
Prawo, Administracja
Adwokat
Archiwista
Audytor
Biegły sądowy
Komornik
Kurator sądowy
Notariusz
Pracownik socjalny
Prokurator
Radca prawny
Rzecznik patentowy
Sędzia
Specjalista ds. BHP
Syndyk
Tłumacz przysięgły
Windykator
Inne, jakie?
Służba publiczna, służba
państwowa,

sektor

publiczny
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Agent celny
Agent ochrony
Detektyw
Inżynier pożarnictwa
Policjant
Polityk
Strażak
Strażnik Miejski
Żołnierz
Inne, jakie?
Telekomunikacja,

IT,

Informatyka
Administrator

sieci

komputerowych
Bloger
Grafik komputerowy
Informatyk,
Konsultant SAP
Pozycjoner

stron

internetowych
Pracownik helpdesku
Programista
Projektant stron WWW
Specjalista

ds.

bazy

danych
Specjalista

ds.

e-

ds.

IT,

commerce
Specjalista

Specjalista SEM
Tester oprogramowania
Zawodowy

gracz

komputerowy
Inne, jakie?
Turystyka,

Rekreacja,
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Hotelarstwo, Sport
Ratownik górski
Barista
Barman
Cukiernik
Dietetyk
Instruktor Nordic Walking
Kelner
Kucharz
Pilot wycieczek
Przewodnik turystyczny
Recepcjonista/recepcjonist
ka
Rezydent
Sommelier
Stewardesa / steward
Inne, jakie?
Pozostałe zawody
Aktor/aktorka
Charakteryzator
Copywriter
Dekorator wnętrz
Dziennikarz
Fotograf
Fotomodel/fotomodelka
Fryzjer
Grabarz
Hutnik
Kontroler ruchu lotniczego
Kosmetyczka
Krawiec
Ksiądz
Kurier
Listonosz
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Logistyk
Model/modelka
Piosenkarz, piosenkarka
Pisarz/Pisarka
Politolog
Prezes
Projektantka,

Projektant

mody
Rolnik
Scenarzysta
Sekretarka
Specjalista ds. kadr i płac
Spedytor, Stylista
Tatuażysta
Trener personalny/Trener
osobisty
Inne, jakie?

5.7.2.

Karta zawodów wykorzystywana podczas

badania

CATI

z

przedsiębiorcami zatrudniającymi cudzoziemców w województwie
śląskim
Pytanie
12.

W

W

jaki 19.

W

zawodach

zawodach

zatrudniają

Państwo

Państwo

w latach 2017-2022 zlikwidować

cudzoziemców

stanowiska

?

jaki

planują zawodach planują
utworzyć Państwo
w

dla latach 2017-2022

Proszę cudzoziemców? Ile stanowiska

dla

wskazać

stanowisk w ramach cudzoziemców?

wszystkie

każdego

zawody
Zawód

jakich 18.

ze Ile stanowisk w
ramach każdego

oraz wskazanych

listę

zawodów

planują ze

cudzoziemców

Państwo utworzyć?

wskazanych

zawodów planują
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zatrudniają
Państwo

Państwo
w

zlikwidować?

ramach
wskazanych
zawodów.
Edukacja, Szkoła, Nauka
Bibliotekarz/Bibliotekarka
Fizyk
Instruktor nauki jazdy
Nauczyciel
Nauczyciel logopeda
Nauczyciel przedszkola
Nauczyciel psycholog
Opiekunka dziecięca
Pedagog szkolny
Wychowawca kolonii
Wychowawca w placówkach
Wykładowca na kursach
Inne, jakie?
Finanse, bankowość, polityka pieniężna, ubezpieczenia, księgowość
Agent ubezpieczeniowy
Aktuariusz
Analityk finansowy
Broker ubezpieczeniowy
Doradca kredytowy
Doradca podatkowy
Księgowa, Księgowy
Makler
Inne, jakie?
Handel, Sprzedaż, FMCG
Agent ds. odszkodowań
Agent nieruchomości
Doradca finansowy
Hostessa
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Kasjer sprzedawca
Kierownik sklepu
Konsultant
Kontroler finansowy
Kontroler jakości
Magazynier
Pakowacz
Przedstawiciel handlowy
Telemarketer
Inne, jakie?
Inżynieria i Budownictwo
Architekt
Brukarz
Cieśla
Dekarz
Elektryk
Geodeta
Hydraulik
Inżynier geotechnik
Inżynier projektant dróg
Kafelkarz, glazurnik
Kierownik budowy
Konstruktor budowlany
Kosztorysant
Monter wentylacji
Murarz
Ślusarz
Stolarz
Tynkarz
Urbanista
Inne, jakie?
Medycyna, Farmacja, Rehabilitacja
Alergolog
Anestezjolog
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Chirurg ogólny
Dermatolog wenerolog
Diabetolog
Diagnosta laboratoryjny
Endokrynolog
Farmaceuta
Fizjoterapeuta
Ginekolog onkolog
Kardiochirurg
Kardiolog
Lekarz medycyny
Lekarz medycyny pracy
Lekarz medycyny sądowej
Masażysta, Masażystka
Nefrolog
Neurolog
Okulista
Onkolog
Optometrysta
Opiekun/opiekunka

osób

starszych
Optyk Technik optyk
Ortoptystka, ortoptysta
Pediatra
Pielęgniarka
Położna
Położnik ginekolog
Ratownik medyczny
Stomatolog dentysta
Technik dentystyczny
Technik farmaceutyczny
Technik weterynarii
Urolog
Weterynarz
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Inne, jakie?
Obsługa pojazdów, maszyn, urządzeń
Blacharz samochodowy
Diagnosta samochodowy
Elektromechanik
Kierowca autobusu
Kierowca ciężarówki
Lakiernik samochodowy
Maszynista
Mechanik samochodowy
Motorniczy
Operator koparki
Operator maszyn budowlanych
Operator wózków widłowych
Pilot samolotu
Taksówkarz
Tokarz
Inne, jakie?
Prawo, Administracja
Adwokat
Archiwista
Audytor
Biegły sądowy
Komornik
Kurator sądowy
Notariusz
Pracownik socjalny
Prokurator
Radca prawny
Rzecznik patentowy
Sędzia
Specjalista ds. BHP
Syndyk
Tłumacz przysięgły
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Windykator
Inne, jakie?
Służba publiczna, służba państwowa, sektor publiczny
Agent celny
Agent ochrony
Detektyw
Inżynier pożarnictwa
Policjant
Polityk
Strażak
Strażnik Miejski
Żołnierz
Inne, jakie?
Telekomunikacja, IT, Informatyka
Administrator

sieci

komputerowych
Bloger
Grafik komputerowy
Informatyk,
Konsultant SAP
Pozycjoner stron internetowych
Pracownik helpdesku
Programista
Projektant stron WWW
Specjalista ds. bazy danych
Specjalista ds. e-commerce
Specjalista ds. IT, Specjalista
SEM
Tester oprogramowania
Zawodowy gracz komputerowy
Inne, jakie?
Turystyka, Rekreacja, Hotelarstwo, Sport
Ratownik górski
Barista
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Barman
Cukiernik
Dietetyk
Instruktor Nordic Walking
Kelner
Kucharz
Pilot wycieczek
Przewodnik turystyczny
Recepcjonista/recepcjonistka
Rezydent
Sommelier
Stewardesa / steward
Inne, jakie?
Pozostałe zawody
Aktor/aktorka
Charakteryzator
Copywriter
Dekorator wnętrz
Dziennikarz
Fotograf
Fotomodel/fotomodelka
Fryzjer
Grabarz
Hutnik
Kontroler ruchu lotniczego
Kosmetyczka
Krawiec
Ksiądz
Kurier
Listonosz
Logistyk
Model/modelka
Piosenkarz, piosenkarka
Pisarz/Pisarka
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Politolog
Prezes
Projektantka, Projektant mody
Rolnik
Scenarzysta
Sekretarka
Specjalista ds. kadr i płac
Spedytor, Stylista
Tatuażysta
Trener

personalny/Trener

osobisty
Inne, jakie?

5.7.3.

Karta zawodów wykorzystywana podczas badania PAPI ze
studentami –cudzoziemcami śląskich uczelni publicznych i
niepublicznych
Pytanie
36. Jaki jest
Pana/i
status na
rynku
pracy?

Zawód
Edukacja, Szkoła, Nauka
Bibliotekarz/Bibliotekarka
Fizyk
Instruktor nauki jazdy
Nauczyciel
Nauczyciel logopeda
Nauczyciel przedszkola
Nauczyciel psycholog
Opiekunka dziecięca
Pedagog szkolny
Wychowawca kolonii
Wychowawca
w
placówkach
Wykładowca na kursach
Inne, jakie?

37. W jakim
zawodzie
Pan/i
poszukuje
zatrudnienia?:

39. W jakim
38. W jakim zawodzie
zawodzie
planuje
Pan/i
Pan/i
pracę
po
pracuje?
zakończeniu
studiów?
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Finanse, bankowość, polityka pieniężna, ubezpieczenia, księgowość
Agent ubezpieczeniowy
Aktuariusz
Analityk finansowy
Broker ubezpieczeniowy
Doradca kredytowy
Doradca podatkowy
Księgowa, Księgowy
Makler
Inne, jakie?
Handel, Sprzedaż, FMCG
Agent ds. odszkodowań
Agent nieruchomości
Doradca finansowy
Hostessa
Kasjer sprzedawca
Kierownik sklepu
Konsultant
Kontroler finansowy
Kontroler jakości
Magazynier
Pakowacz
Przedstawiciel handlowy
Telemarketer
Inne, jakie?
Inżynieria i Budownictwo
Architekt
Brukarz
Cieśla
Dekarz
Elektryk
Geodeta
Hydraulik
Inżynier geotechnik
Inżynier projektant dróg
Kafelkarz, glazurnik
Kierownik budowy
Konstruktor budowlany
Kosztorysant
Monter wentylacji
Murarz
Ślusarz
Stolarz
Tynkarz
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Urbanista
Inne, jakie?
Medycyna, Farmacja, Rehabilitacja
Alergolog
Anestezjolog
Chirurg ogólny
Dermatolog wenerolog
Diabetolog
Diagnosta laboratoryjny
Endokrynolog
Farmaceuta
Fizjoterapeuta
Ginekolog onkolog
Kardiochirurg
Kardiolog
Lekarz medycyny
Lekarz medycyny pracy
Lekarz medycyny sądowej
Masażysta, Masażystka
Nefrolog
Neurolog
Okulista
Onkolog
Optometrysta
Opiekun/opiekunka
osób
starszych
Optyk Technik optyk
Ortoptystka, ortoptysta
Pediatra
Pielęgniarka
Położna
Położnik ginekolog
Ratownik medyczny
Stomatolog dentysta
Technik dentystyczny
Technik farmaceutyczny
Technik weterynarii
Urolog
Weterynarz
Inne, jakie?
Obsługa pojazdów, maszyn, urządzeń
Blacharz samochodowy
Diagnosta samochodowy
Elektromechanik
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Kierowca autobusu
Kierowca ciężarówki
Lakiernik samochodowy
Maszynista
Mechanik samochodowy
Motorniczy
Operator koparki
Operator
maszyn
budowlanych
Operator
wózków
widłowych
Pilot samolotu
Taksówkarz
Tokarz
Inne, jakie?
Prawo, Administracja
Adwokat
Archiwista
Audytor
Biegły sądowy
Komornik
Kurator sądowy
Notariusz
Pracownik socjalny
Prokurator
Radca prawny
Rzecznik patentowy
Sędzia
Specjalista ds. BHP
Syndyk
Tłumacz przysięgły
Windykator
Inne, jakie?
Służba publiczna, służba państwowa, sektor publiczny
Agent celny
Agent ochrony
Detektyw
Inżynier pożarnictwa
Policjant
Polityk
Strażak
Strażnik Miejski
Żołnierz
Inne, jakie?
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Telekomunikacja, IT, Informatyka
Administrator
sieci
komputerowych
Bloger
Grafik komputerowy
Informatyk,
Konsultant SAP
Pozycjoner
stron
internetowych
Pracownik helpdesku
Programista
Projektant stron WWW
Specjalista ds. bazy danych
Specjalista ds. e-commerce
Specjalista
ds.
IT,
Specjalista SEM
Tester oprogramowania
Zawodowy
gracz
komputerowy
Inne, jakie?
Turystyka, Rekreacja, Hotelarstwo, Sport
Ratownik górski
Barista
Barman
Cukiernik
Dietetyk
Instruktor Nordic Walking
Kelner
Kucharz
Pilot wycieczek
Przewodnik turystyczny
Recepcjonista/recepcjonistk
a
Rezydent
Sommelier
Stewardesa / steward
Inne, jakie?
Pozostałe zawody
Aktor/aktorka
Charakteryzator
Copywriter
Dekorator wnętrz
Dziennikarz
Fotograf
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Fotomodel/fotomodelka
Fryzjer
Grabarz
Hutnik
Kontroler ruchu lotniczego
Kosmetyczka
Krawiec
Ksiądz
Kurier
Listonosz
Logistyk
Model/modelka
Piosenkarz, piosenkarka
Pisarz/Pisarka
Politolog
Prezes
Projektantka,
Projektant
mody
Rolnik
Scenarzysta
Sekretarka
Specjalista ds. kadr i płac
Spedytor, Stylista
Tatuażysta
Trener personalny/Trener
osobisty
Inne, jakie?

5.7.4.

Opis posiadanych umiejętności

Poziom



A1




A2

Opis poziomów zaawansowania języków obcych



Rozumie i potrafi stosować potoczne wyrażenia i bardzo proste wypowiedzi
dotyczące konkretnych potrzeb życia codziennego.
Potrafi formułować pytania z zakresu życia prywatnego, dotyczącego np:
miejsca, w którym mieszka, ludzi, których zna i rzeczy, które posiada oraz
odpowiadać na tego typu pytania.
Potrafi przedstawić siebie i innych.
Potrafi prowadzić prostą rozmowę pod warunkiem, że rozmówca mówi
wolno, zrozumiale i jest gotowy do pomocy.
Rozumie wypowiedzi i często używane wyrażenia w zakresie tematów
związanych z życiem codziennym (na przykład podstawowe informacje
dotyczące osoby rozmówcy i jego rodziny, zakupów, otoczenia, pracy).
Potrafi porozumiewać się w rutynowych, prostych sytuacjach
komunikacyjnych, wymagających jedynie bezpośredniej wymiany zdań na
tematy znane i typowe.
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B1






B2






C1





C2




Potrafi w prosty sposób opisywać swoje pochodzenie i otoczenie, w którym
żyje, a także poruszać sprawy związane z najważniejszymi potrzebami życia
codziennego.
Rozumie znaczenie głównych wątków przekazu zawartego w jasnych,
standardowych wypowiedziach, które dotyczą znanych jej spraw i zdarzeń
typowych dla pracy, szkoły, czasu wolnego itd.
Potrafi radzić sobie w większości sytuacji komunikacyjnych, które mogą
zdarzyć się w czasie podróży w regionie, gdzie mówi się danym językiem.
Potrafi tworzyć proste, spójne wypowiedzi ustne lub pisemne na tematy,
które są jej znane bądź ją interesują.
Potrafi opisywać doświadczenia, zdarzenia, nadzieje, marzenia i
zamierzenia, krótko uzasadniając bądź wyjaśniając swoje opinie i plany.
Rozumie znaczenie głównych wątków przekazu zawartego w złożonych
tekstach na tematy konkretne i abstrakcyjne, łącznie z rozumieniem dyskusji
na tematy techniczne z zakresu jej specjalności.
Potrafi - w szerokim zakresie tematów - formułować przejrzyste i
szczegółowe wypowiedzi ustne i pisemne, a także wyjaśniać swoje
stanowisko w sprawach będących przedmiotem dyskusji, rozważając wady i
zalety różnych rozwiązań.
Rozumie szeroki zakres trudnych tekstów, dostrzegając także znaczenia
ukryte, wyrażone pośrednio.
Potrafi wypowiadać się płynnie, spontanicznie, bez większego trudu
znajdując właściwe sformułowania.
Swobodnie posługuje się językiem w kontaktach towarzyskich i społecznych,
edukacyjnych bądź zawodowych.
Potrafi formułować jasne, dobrze zbudowane, szczegółowe, dotyczące
złożonych problemów, wypowiedzi ustne lub pisemne.
Osoba posługująca się językiem na tym poziomie może z łatwością
zrozumieć praktycznie wszystko, co usłyszy lub przeczyta.
Potrafi streszczać informacje pochodzące z różnych źródeł pisanych lub
mówionych, w spójny sposób odtwarzając zawarte w nich tezy i wyjaśnienia.
Potrafi wyrażać swoje myśli płynnie, spontanicznie i precyzyjnie, subtelnie
różnicując odcienie znaczeniowe nawet w bardziej złożonych wypowiedziach.
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