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1.  

I. Legalna migracja 
pkt 3, str. 6  

W dokumencie przewiduje się 
wykorzystanie potencjału polskich 
uczelni w zakresie kształcenia 
cudzoziemców w tym prowadzenia 
działań promocyjnych i 
informacyjnych na wybranych 
rynkach edukacyjnych -  prośba o 
doprecyzowanie przykładowych 
kierunków, z tym zastrzeżeniem 
żeby nie były to kierunki medyczne.  

W Polsce mamy obecnie niedobór 
kadr medycznych. Jak wynika z 
kontroli NIK „Kształcenie 
cudzoziemców 
na polskich uczelniach” studenci 
cudzoziemcy najczęściej w roku 
akademickim 2019/2020 
wybierali takie kierunki kształcenia 
na uczelniach publicznych, jak: 
kierunek lekarski (7,4 tys. osób) 
zarządzanie (2,1 tys. osób), 
informatyka (1,7 tys. 
osób), stosunki międzynarodowe 
(1,2 tys. osób) czy kierunek lekarsko- 
-dentystyczny 1,1 tys. osób. W 
przypadku kierunków lekarskich i 
lekarsko-dentystycznych z wysoką 
dozą prawdopodobieństwa można 
stwierdzić, że osoby kończące studia 
medyczne prowadzone w języku 
angielskim nie będą zasilać polskiego 
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rynku pracy. Jednocześnie odsetek 
studentów cudzoziemców jest 
stosunkowo wysoki w stosunku do 
liczby studentów tych kierunków 
ogółem.   
Działania promocyjne powinny być 
skierowane na kierunki, w których 
odsetek cudzoziemców (w tym 
obywateli UE i EOG) w stosunku do 
obywateli polskich jest niski.  

2.  

IV. Integracja 
cudzoziemców pkt 3 
str. 15 

Rozwinięcie informacji o koncepcji 
Centrów Integracji Cudzoziemców i 
ich zadaniach. Pytanie czy 
analizowano kwestie dublowania 
realizacji zadań np. z PCPR-ami czy 
MOPR-ami i Centrami Usług 
Społecznych w miastach.  

   

3.  

IV. Integracja 
cudzoziemców pkt 3 
str. 15 

W zakresie wykorzystania instytucji 
społecznych agencji najmu SAN, 
biorąc pod uwagę okres objęty 
Polityką (2021-2022) wydaje się 
mało prawdopodobne aby 
instrument ten udało się praktycznie 
wykorzystać w związku z 
zaspokajaniem potrzeb 
mieszkaniowych cudzoziemców. 
Nowelizacja przepisów 
wprowadzająca SAN dopiero 
niedawno została przyjęta, na 
obecnym etapie jest to instrument 
mało znany i samorządy dopiero 
prowadzą rozpoznanie możliwości 
jego wykorzystania w praktyce.  

   

4.  

V. Migracje Polaków 
pkt. 1 str. 7   

W zakresie systemu zachęt wydaje 
się, że temat ten powinien zostać 
szerzej opisany tak aby mógł stać się 
przedmiotem merytorycznej dyskusji 
odnośnie adekwatności 
planowanego systemu wsparcia.  

Pożądanym jest aby Polacy wracali z 
emigracji zarobkowej, niemniej 
powinna być zachowana racjonalna  
równowaga pomiędzy 
uprawnieniami osób, które na 
emigrację się nie zdecydowały (w 
konsekwencji pracując w Polsce, 
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często na zdecydowanie gorszych 
warunkach finansowych zasilały 
polski budżet Państwa) a 
emigrantami zarobkowymi, którzy 
potencjalnie mogą być obecnie w 
bardziej korzystnej sytuacji 
finansowej. Lakoniczność zapisów w 
dokumencie nie pozwala ocenić czy 
taka równowaga będzie zachowana.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


