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CEL PRACY

■ Omówienie zagadnienia migracji specjalistów, jej głównych trendów i wzorców w 
dobie globalizacji a także zbadanie motywacji emigracji zarobkowej wśród wysoko 
wykwalifikowanych osób. 



UZASADNIENIE TEMATU

■ Wśród 100 największych firm rankingu Fortune 500, 44 to firmy założone przez 
imigrantów lub ich dzieci

■ Rozwój zaawansowanej technologii w kilku ośrodkach na świecie wymaga dużego 
zaangażowania kapitału ludzkiego

■ Polscy naukowcy i technicy odnoszą sukcesy za granicą otwierając start-upy i 
pracują w branżach zaawansowanych technologii, m.in. SpaceX

■ Zainteresowanie projektem e-migracja



METODY BADAWCZE

■ Analiza danych statystycznych

■ Analiza treści i dokumentów

■ Sondaż diagnostyczny (pogłębiony wywiad indywidualny)
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GŁÓWNE WNIOSKI

■ Największym odbiorcą i wysyłającym wykwalifikowanych migrantów to kraje z 
obszaru OECD. One też wdrażają polityki migracyjne regulujące sytuację i proces 
wizowy dla specjalistów.

■ Kapitał ludzki uległ zglobalizowaniu- wymiana mózgów dla wspólnego rozwoju 
gospodarki i technologii światowej. 

■ Rozwój społeczeństwa indywidualistycznego sprzyja migracjom.



Udział poszczególnych regionów w migracji osób wysoko wykwalifikowanych do OECD. 
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Źródło: opracowanie własne na podstawie bazy danych OECD na temat imigrantów i

ekspatriantów, https://www.oecd.org/els/mig/dioc.htm [dostęp: 02.05.2019].

Udział wykształconych migrantów w krajach OECD według regionu 

pochodzenia.     
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Źródło: opracowanie własne na podstawie bazy danych OECD na temat

imigrantów i ekspatriantów, https://www.oecd.org/els/mig/dioc.htm [dostęp:

02.05.2019].

OMÓWIENIE WYBRANEGO ZAGADNIENIA
Główne trendy w mobilności osób wykwalifikowanych- regiony wysyłające i 
przyjmujące.



Emigracja z Polski oraz imigracja do Polski ze względu na czas pobytu*.
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS w obszarze migracji ludności, https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/ludnosc/migracje-zagraniczne-ludnosci/ [dostęp
15.05.2019].

OMÓWIENIE WYBRANEGO ZAGADNIENIA
Charakter emigracji z Polski.

*Udokumentowane fakty emigracji (wymeldowania się z pobytu stałego w Polsce w związku z wyjazdem za granicę) oraz imigracji (zameldowanie się na pobyt stały w Polsce w związku z przybyciem z

zagranicy).



OMÓWIENIE WYBRANEGO ZAGADNIENIA

■ Respondent 1, lat 33: 

„Poszedłem na PW porozmawiać o współpracy w ramach organizowanych tam 
projektów. Zapytałem ile mają patentów. Doktor prowadzący projekt zrobił tylko na mnie 
wielkie oczy.”

■ Respondent 2, lat 25:

„Nie wiem czy istnieją jakieś organizacje [zrzeszające polskich specjalistów za granicą], 
nie interesuję się takimi rzeczami szczerze mówiąc, mam za dużo pracy.”

Dysonans pokoleniowy w stosunku do pracy i emigracji.


