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ZAMIAR POWROTU DO KRAJU POCHODZENIA
W ramach projektu badawczego w 2017 roku przeprowadzono badanie ankietowe trzech grup:
•
•
•

Polaków pracujących za granicą (N=100), w Wielkiej Brytanii (N=50) lub Niemczech (N=50)
obcokrajowców pracujących w Polsce (N=100), narodowości ukraińskiej (N=80) i innych
narodowości (N=20)
polskich studentów i absolwentów publicznych uczelni wyższych (N=100), którzy zadeklarowali
zamiar wyjechania z Polski na stałe

Respondentom z dwóch pierwszych grup zadano pytanie, czy w ciągu najbliższych 2 lat zamierzają
wrócić do Polski (w przypadku Polaków) lub kraju pochodzenia (w przypadku obcokrajowców).
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Wyniki w obu grupach (Polacy za granicą i obcokrajowcy w Polsce) są zbliżone jeśli chodzi o
deklaracje powrotu – tylko co dziesiąta osoba planuje wrócić – ale osób, które jeszcze nie mają
sprecyzowanych planów w tym zakresie, jest więcej wśród Polaków (23%) niż wśród obcokrajowców
pracujących w Polsce (8%). I w konsekwencji zamiar pozostania w Polsce deklaruje więcej
obcokrajowców (82%) w porównaniu z Polakami planującymi zostać w Niemczech lub Wielkiej
Brytanii (56%).
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Polacy pracujący za granicą
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Łącznie tylko 10% badanych Polaków
pracujących za granicą planuje wrócić do Polski
(w tym 3% zdecydowanie tak, 7% raczej tak), ale
aż 34% odpowiedziało, że jeszcze nie wie/to
zależy. Łącznie 56% zamierza zostać w Wielkiej
Brytanii/Niemczech – w tym 23% jest na to
zdecydowanych, a 33% raczej zdecydowanych.

Zdecydowanie nie – zostaję w Polsce
Jeszcze nie wiem/To zależy

Łącznie tylko 10% badanych obcokrajowców
planuje wrócić do kraju pochodzenia (w tym 4%
zdecydowanie tak, 6% raczej tak) i tylko 8%
odpowiedziało, że jeszcze nie wie/to zależy.
Zdecydowana większość (82%) zamierza zostać
w Polsce – w tym 44% jest na to
zdecydowanych, a 38% raczej zdecydowanych.

Wyniki badania pokazują, że cudzoziemcy pracujący w Polsce (głównie Ukraińcy) wiążą swoją
przyszłość z Polską. Są oni bardziej zdecydowani w swoich wyborach niż Polacy pracujący za granicą.
Na tej podstawie można stwierdzić, że Polska, przy odpowiedniej polityce, mogłaby zarówno
stymulować migracje powrotne przekonując niezdecydowanych do powrotu do Polski oraz
jednocześnie zachęcać cudzoziemców do pozostania w naszym kraju. Pozwoliłoby to uzyskać
pozytywne skutki zarówno ekonomiczne, jak i w perspektywie procesów demograficznych, szczególnie
starzejącego się społeczeństwa.

