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Szanowni Państwo,

Od niemal czterech dekad swobodny przepływ pracowników w obszarze Unii Euro-
pejskiej stanowi jeden z czterech fi larów wspólnego rynku, służący lepszemu dopa-
sowaniu siły roboczej do potrzeb rynku pracy. Polska od wejścia do Unii Europejskiej 
w 2004 roku jest częścią tego wolnego rynku, ze wszystkimi tego konsekwencjami 
– zarówno pozytywnymi, jak i negatywnymi.

Małopolska to region o bardzo długiej tradycji migracyjnej i z bogatym doświad-
czeniem w zakresie jej skutków społecznych i ekonomicznych. Przedsiębiorczość 
mieszkańców jest tu wspomagana także przez ich mobilność i inicjatywę. 

Jednym z problemów, które odczuwa cała Europa, jest brak ścisłych danych na temat 
migracji, co utrudnia planowanie polityk w takich obszarach, jak gospodarka, edu-
kacja, ochrona zdrowia czy pomoc społeczna. Dotyczy to zarówno krajów, których 
obywatele migrują, jak i tych, które przyjmują migrantów.

Opracowanie, które do Państwa trafi a, zawiera przegląd dostępnych źródeł. Przedsta-
wia wyciąg rzetelnych informacji na temat dostępnych badań nad migracjami oraz 
ich wyników, ze szczególnym uwzględnieniem specyfi ki Małopolski.

Roman Ciepiela 
Wicemarszałek Województwa Małopolskiego
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Obraz migracji i jej I. 
konsekwencji 

Przypadająca na rok 2014 dziesiąta rocznica wstąpienia Polski do Unii Europejskiej 
jest doskonałą okazją do podsumowań, refl eksji i analiz, dających asumpt do dal-
szych dyskusji o przyszłości Małopolski. Jednym z wiodących tematów w toczącej 
się w poakcesyjnej Polsce dyskusji publicznej była i jest kwestia emigracji zagra-
nicznych. Gorące spory wywołują przede wszystkim dwie kwestie: rozmiar emigra-
cji i jej skutki. W odniesieniu do rozmiaru emigracji w debacie publicznej pojawiają 
się sprzeczne informacje dotyczące konkretnej liczby osób, które wyjechały poza 
granice kraju. Z kolei w odniesieniu do skutków fali emigracji ścierają się przeciw-
stawne opinie o jej pozytywnych, jak i negatywnych efektach dla Polski. 

Jak podkreśla się w literaturze przedmiotu, Polska od XIX wieku jest jednym z głów-
nych europejskich źródeł strumienia migracyjnego. Obecna fala odpływu ludności 
jest kolejną w historii, choć warto zauważyć, że do 2004 r. emigracja nie była zna-
cząco obecna w mediach1. Po tej dacie nastąpiła zasadnicza zmiana w przekazie 
zarówno w jego aspekcie ilościowym, jak i jakościowym. W mediach zaczęła do-
minować narracja przedstawiająca emigrację w kategoriach narodowego eksodusu. 
Olga Richter, badając systematycznie publikacje prasowe, wyróżniła następujące, 
powtarzające się regularnie sposoby opowiadania o niej2:

emigracja jako ucieczka od polskiej beznadziei do zagranicznej normalności �

emigracja jako polska kariera, awans „od pomywacza do milionera” �

1 Kaczmarczyk Paweł, Współczesne migracje z Polski – próba statystycznej oceny zjawiska [w:] Współczesne mi-
gracje zagraniczne Polaków. Aspekty regionalne i lokalne, Warszawa: Ośrodek Badań nad Migracjami, 2008.

2 Richter Olga, Medialny obraz migracji Polaków do Unii Europejskiej po 1 maja 2004 roku na podstawie analizy 
treści tygodników opinii, Warszawa: Ośrodek Badań nad Migracjami, 2012 (artykuł opracowany na bazie pracy 
magisterskiej przygotowanej pod kierunkiem prof. dr hab. Cezarego Żołędowskiego).
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emigracja jako źródło korzyści ekonomicznych dla krajów przyjmujących �

emigracja jako źródło korzyści (lub utraconych korzyści) dla Polski �

emigracja edukacyjna �

emigrancka  � underclass (osoby trwale wykluczone z życia społecznego, ze wzglę-
du na bardzo złą sytuacją społeczną i ekonomiczną)

emigracja jako zarzewie handlu ludźmi i niewolnictwa �

narracja o polskiej zaradności i polskich pracownikach �

narracja o różnicach kulturowych jako zarzewiu konfl iktów �

emigracja jako źródło problemów psychologicznych związanych z trudną akli- �
matyzacją i brakiem własnego miejsca

narracja o Polakach jako wyborcach, mających wpływ na wynik wyborów w Polsce �

narracja o Polakach jako wyborcach w kraju przebywania, mających (bądź nie- �
mających) wpływu na wyniki wyborów w tym kraju i o niezorganizowanej Po-
lonii.

Każda z powyższych narracji na temat migracji jest – mniej lub bardziej – nacecho-
wana pozytywnymi bądź negatywnymi ocenami. Raport Komitetu Badań nad Mi-
gracjami PAN wskazuje na szereg konsekwencji omawianego zjawiska dla polskiego 
społeczeństwa3. Najbardziej podstawowe mają charakter demografi czny i związane 
są z pojawieniem się strat w ludności określonych kategorii, szczególnie w oso-
bach w wieku produkcyjnym mobilnym. Kolejną konsekwencją tych zmian jest 
przyspieszenie starzenia się populacji i zmniejszenie wskaźnika urodzeń. 

Emigracja, wbrew obiegowym opiniom, ma niewielki wpływ na ogólną stopę 
bezrobocia w Polsce. Możliwość wyjazdu stała się wentylem bezpieczeństwa 
dla generacji wyżu demografi cznego, wchodzącego na rynek pracy w okresie po-
akcesyjnym. Początkowo w mediach i debacie publicznej artykułowano nadzieję, 
że emigracja stanie się dla młodego pokolenia szansą na zdobycie wartościowych 
doświadczeń, poznanie języka i dobrych wzorców w zakresie kultury pracy i kul-
tury organizacyjnej. Tymczasem okazało się, że w przypadku osób, które mają za 
sobą doświadczenia migracyjne, prawdopodobieństwo bezrobocia jest większe niż 
w ogóle populacji w danej kategorii wiekowej bądź zawodowej. Nawet jeśli przyjąć, 
iż wśród części migrujących czasowe bezrobocie po powrocie z wyjazdu zarobko-
wego ma charakter fi kcyjny i stanowi w rzeczywistości okres odpoczynku przed ko-
lejnym wyjazdem, to i tak można je uznać za zjawisko niepożądane ze społecznego 
punktu widzenia. W szczególności potencjalnym problemem staje się sytuacja za-
wodowo-życiowa młodych posiadających wykształcenie nieprzydatne na polskim 
rynku pracy. Osoby te, nie mogąc znaleźć pierwszej pracy w kraju lub nie mając 
możliwości podjęcia zatrudnienia pozwalającego na utrzymanie się, migrują za gra-
nicę. Pozbawione odpowiednich kwalifi kacji zawodowych i językowych, wykonują 
proste prace. Nie dają one jednak ani możliwości awansu w kraju przebywania, ani 
doświadczenia, które może im później pomóc podjąć pracę odpowiadającą ambi-
cjom i pozwalającą na utrzymanie się. Jeśli po powrocie do Polski nadal zasilają 
szeregi bezrobotnych, ponownie migrują do pracy na stanowiskach niewymagają-
cych żadnych kwalifi kacji zawodowych. Szacuje się, że problem ten dotyczy 21% mi-
grantów powrotnych w Małopolsce, przede wszystkim młodych kobiet z wyższym 

3 Slany Krystyna, Solga Brygida i in., Społeczne skutki poakcesyjnych migracji ludności Polski. Raport Komitetu 
Badań nad Migracjami Polskiej Akademii Nauk, Warszawa: Komitet Badań nad Migracjami PAN, 2014.
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wykształceniem4. Podsumowując, jak wskazują eksperci PAN, wyjazdy zagraniczne 
nie powodują drenażu wysoko wykwalifi kowanych kadr, przeciwnie, dotyczą one 
w większości osób, które przy obecnych uwarunkowaniach demografi cznych i eko-
nomicznych znajdują się w Polsce w szczególnie trudnym położeniu.

Zagraniczne wyjazdy zarobkowe nie spowodowały gwałtownego wzrostu wy-
nagrodzeń w całej gospodarce, jednak w przypadku pewnych konkretnych kate-
gorii społecznych i zawodowych wpływ był wyraźny. Zarobki zwiększyły się w tych 
branżach, w których nastąpił realny odpływ kadr, np. wśród robotników budow-
lanych. Jednak nie wszystkie grupy zawodowe, na które media wskazywały jako 
na potencjalnie silnie podatne na zjawisko drenażu kadr, okazały się skłonne do 
wyjazdów zarobkowych. Najlepszym przykładem są lekarze, których skłonność do 
emigracji okazała się mniejsza niż przepływy z sektora ochrony zdrowia do sektora 
farmaceutycznego5.

Transfer środków zarobionych przez emigrantów do kraju okazał się znacz-
ny: w 2007 r. przekazy fi nansowe z zagranicy stanowiły 2,5% polskiego PKB. Niestety, 
wpływ tych środków na rozwój kraju okazał się mniejszy niż można by przypusz-
czać, ponieważ większość pieniędzy wydawanych było na cele konsumpcyjne, a nie 
inwestycyjne. Obecność osoby pracującej za granicą w gospodarstwie domowym 
zwiększała prawdopodobieństwo dezaktywizacji niepracujących członków tego go-
spodarstwa6. Natomiast do zdecydowanie pozytywnych skutków należy zaliczyć 
realne zmniejszenie sfery ubóstwa i ograniczenie dysproporcji zarobkowych. 

4 Ibidem.
5 Ibidem.
6 Cichocki Stanisław, Strzelecki Paweł, Waszyński Robert, Tyrowicz Joanna, Badanie ankietowe rynku pracy. 

Raport 2011, Warszawa: Narodowy Bank Polski, 2011.
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Migracje z Polski na tle II. 
innych krajów Unii

Począwszy od 1978 roku swobodny przepływ pracowników w obszarze Unii Euro-
pejskiej stanowi jeden z czterech fi larów wspólnego rynku. Celem tej polityki było 
usunięcie barier funkcjonowania wspólnotowej gospodarki rynkowej w Europie 
oraz lepsze dopasowanie siły roboczej do potrzeb rynku pracy. Jednak każdemu 
rozszerzeniu Unii (w latach 1981, 1986, 2004 i 2007) towarzyszyły obawy, dotyczące 
napływu pracowników z nowych krajów członkowskich na rynki dotychczasowych 
członków Unii. Choć długofalowy wpływ mobilności zawodowej na gospodarkę jest 
potencjalnie prorozwojowy, z uwagi na duże różnice w zarobkach między krajami 
Unii i nowymi członkami, w krótkiej perspektywie wpływ ten może mieć charakter 
szokowy. By temu przeciwdziałać, kraje członkowskie mogą czasowo ograniczyć 
dostęp do swoich rynków pracy dla osób z nowych państw Unii (do 5 lat, a w szcze-
gólnie uzasadnionych przypadkach – do 7).

W 2004 roku do krajów „starej” Unii (UE-15: Austrii, Belgii, Danii, Finlandii, Fran-
cji, Grecji, Hiszpanii, Holandii, Irlandii, Luksemburga, Niemiec, Portugalii, Szwecji 
i Wielkiej Brytanii) dołączyło 10 państw, głównie byłych państw socjalistycznych 
z Europy Środkowo-Wschodniej. Były to oprócz Polski: Cypr, Czechy, Estonia, Litwa, 
Łotwa, Malta, Słowacja, Słowenia i Węgry. Obywateli Cypru i Malty nie dotyczyły 
wprowadzone wtedy przez część państw „piętnastki” ograniczenia wolnego prze-
pływu pracowników. Zresztą, z uwagi na małe populacje tych dwóch krajów, ewen-
tualny wpływ migracji na rynki państw UE-15 był marginalny. W roku 2007 nastą-
piło kolejne rozszerzenie Unii Europejskiej. Obywateli Rumunii i Bułgarii dotyczyły 
ograniczenia przepływu pracowników ustanowione przez większość krajów unij-
nych. Ostatnie jak dotąd rozszerzenie Unii Europejskiej nastąpiło 1 lipca 2013 roku, 
gdy wstąpiła do niej Chorwacja.
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W przygotowanym w oparciu o dane z końca 2009 roku raporcie „Mobilność za-
wodowa w UE – wpływ rozszerzenia i funkcjonowanie umów międzynarodowych”7 
autorzy zawarli następujące szacunki:

W latach 2004–2009 z ośmiu nowych państw Unii (bez Malty i Cypru – z ww.  �
opisanych powodów) do krajów „piętnastki” wyjechało około 1,8% populacji tych 
krajów, co zwiększyło populację krajów „starej” Unii o 0,3%. Około ¾ tej liczby 
było efektem samego rozszerzenia. Według analityków Narodowego Instytutu 
Ekonomii i Badań Społecznych ¼ migrantów z nowych państw członkowskich 
wyemigrowałaby do krajów UE-15 nawet, gdyby akcesja nie miała miejsca. Z Buł-
garii i Rumunii od momentu wstąpienia tych państw do UE do końca 2009 roku 
do krajów „piętnastki” wyemigrowało 4,1% łącznej populacji tych dwóch państw, 
zwiększając populację krajów przyjmujących o kolejne 0,3%. Połowa z nich wy-
emigrowałaby nawet, gdyby ich kraje nie wstąpiły do Unii.

W latach 2004–2009 przepływ netto (tzn. po uwzględnieniu powrotu części mi- �
grantów do kraju ojczystego) z nowych państw członkowskich do krajów UE-15 
wyniósł od 0,3% populacji (w przypadku Czech i Słowenii) do 4,2% (dla Litwy) 
i 7,3% (dla Rumunii). W liczbach bezwzględnych największy ubytek ludności do-
tyczył Rumunii (prawie 1,6 mln osób) i Polski (ponad 917 tys., czyli 2,4% popula-
cji), największych krajów spośród nowych członków UE.

Emigracja netto do krajów UE-15 w latach 2004–2009Tabela 1. 

Liczba emigrantów
Procentowy ubytek populacji 
poszczególnych krajów w 2004 
roku

Czechy 30 958 -0,3

Estonia 31 411 -2,3

Łotwa 57 586 -2,5

Litwa -142 916 -4,2

Węgry -59 734 -0,6

Polska -917 103 -2,4

Słowenia -6 535 -0,3

Słowacja -100 036 -1,9

razem kraje włączone do UE w 2004 roku* -1 346 279 -1,8

Bułgaria -265 570 -3,4

Rumunia -1 586 508 -7,3

razem kraje włączone do UE w 2007 roku -1 852 078 -6,3

* Bez Cypru i Malty

Źródło: Holland Dawn i in., Labour mobility within the EU – the impact of enlargement and the 
functioning of the transnational arrangements. Final Report, Londyn: Narodowy Instytut Ekonomii 
i Badań Społecznych, 2011.

Trzeba jednak pamiętać, że migracje nie rozpoczynają się w dniu akcesji. Migracje 
zarobkowe z Europy Środkowo-Wschodniej do Unii Europejskiej i innych krajów za-
chodnich występowały już wcześniej. Natomiast w związku z akcesją i zniesieniem 
ograniczeń w dostępie do rynków pracy krajów „starej” Unii, zwiększała się skala 
wyjazdów zarobkowych do tych państw.

7 Holland Dawn i in., Labour mobility within the EU – the impact of enlargement and the functioning of the trans-
national arrangements. Final Report, Londyn: Narodowy Instytut Ekonomii i Badań Społecznych, 2011.
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Według cytowanego raportu8 latach 1998–2009 z krajów, które wstąpiły do Unii, do 
państw UE-15 przeniosło się od niespełna 1% mieszkańców Słowenii i Węgier do nie-
mal 9% obywateli Rumunii. W tym czasie populacja krajów UE-15 zwiększyła się od 
około 0,1% w przypadku Francji do ponad 4% w Irlandii. Zwykle przepływy dotyczą 
osób w wieku produkcyjnym.

Łączna emigracja netto z nowych krajów członkowskich Wykres 1. 
do krajów UE-15 w latach 1998–2009 jako udział w populacji krajów 
pochodzenia
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Źródło: Holland Dawn i in., Labour mobility within the EU – the impact of enlargement and the 
functioning of the transnational arrangements. Final Report, Londyn: Narodowy Instytut Ekonomii 
i Badań Społecznych, 2011.

Łączna migracja netto z nowych krajów członkowskich Wykres 2. 
do krajów UE-15 w latach 1998–2009 jako udział w populacji krajów 
docelowych
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Źródło: Holland Dawn i in., Labour mobility within the EU – the impact of enlargement and the 
functioning of the transnational arrangements. Final Report, Londyn: Narodowy Instytut Ekonomii 
i Badań Społecznych, 2011.

8 Ibidem.
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Cytowane analizy opierały się na danych dostępnych na koniec 2009 roku, publi-
kowanych m.in. przez Eurostat, bazujący na statystykach dostarczanych przez po-
szczególne kraje. Przeprowadzone w krajach Unii w 2011 roku powszechne spisy 
ludności pokazały, że dane publikowane po poprzednim spisie (który miał miejsce 
około 2001 roku) są mocno niedoszacowane. Między spisami powszechnymi insty-
tucje statystyczne krajów europejskich organizują badania na próbach (np. Badanie 
Aktywności Ekonomicznej Ludności, które jest częścią europejskiego Labour For-
ce Survey) i odnoszą ich wyniki do liczby ludności szacowanej w oparciu o wyniki 
ostatniego spisu powszechnego. Szacowanie uwzględnia narodziny, zgony i zgło-
szone zmiany kraju zamieszkania. Tymczasem w wyniku migracji poakcesyjnych 
– na ogół niezgłaszanych w krajach wyjazdu i nie w pełni monitorowanych w kra-
jach przyjmujących, liczba mieszkańców poszczególnych krajów uległa znaczącym 
zmianom. Przykładowo w Anglii i Walii po spisie ludności w 2011 liczba ludności 
okazała się być o 464 000 większa od szacowanej na podstawie spisu powszechnego 
z 2001 roku. W Polsce różnica między liczbą ludności na dzień 31 marca 2011 roku 
określoną na podstawie NSP 2011 a liczbą szacowaną w oparciu o NSP 2002 i póź-
niejsze badania była rzędu 200 tys. osób. Ponieważ jednak nie ma alternatywnych 
źródeł danych, pozwalających ocenić rzeczywistą skalę przepływów migracyjnych, 
w opisie tego zjawiska trzeba bazować na danych takich jak cytowane.

Przepływ dużej liczby pracowników ma różnoraki wpływ na kondycję gospodarczą 
zarówno krajów przyjmujących, jak i wysyłających. Według raportu Narodowego 
Instytutu Ekonomii i Badań Społecznych dla większości nowych krajów Unii ubytek 
siły roboczej w związku z emigracją mieszkańców w wieku produkcyjnym oznacza 
ograniczenie potencjału wzrostu gospodarczego, zwłaszcza produkcji i produktu 
krajowego brutto (PKB), co jednak nie dotyczy Polski, w której PKB rosło w omawia-
nym okresie. Po stronie krajów przyjmujących migrantów konsekwencje napływu 
pracowników z nowych państw członkowskich były na ogół mniejsze i zależne od 
tego, czy dany kraj wprowadził ograniczenia w dostępie do swojego rynku pracy. 
Szacowany poziom potencjalnego PKB miał być dzięki migrantom wyższy o 3% 
dla Irlandii i o niemal 1,5% dla Wielkiej Brytanii. W przypadku pozostałych krajów 
wpływ migrantów na PKB był nieistotny, zanotowano też marginalny wpływ na ob-
niżenie zarobków. Wpływ przekazów pieniężnych od migrantów zarobkowych do 
krajów pochodzenia ma niewielkie znaczenie dla krajów starej Unii, zaś ich wpływ 
na sytuację w nowych krajach unijnych ogranicza się do poprawy poziomu życia 
w tych krajach, ale nie równoważy strat dla gospodarki, spowodowanych ubytkiem 
siły roboczej. Największą korzyścią dla krajów UE-15 jest łagodzenie skutków sta-
rzenia się społeczeństw. 
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Przegląd badań nad III. 
emigracją 

Podstawowa bariera w badaniu socjologicznych i ekonomicznych aspektów emi-
gracji leży w samej naturze zjawiska migracji, które polega na opuszczeniu przez 
pewne osoby określonego terytorium. Oznacza to, że o ile jesteśmy w stanie zbadać 
osoby, które pozostały na miejscu, o tyle w sposób oczywisty nie jesteśmy w stanie 
zapytać o opinie tych, których już w danym miejscu nie ma. Skalę migracji pozwa-
lają oszacować spisy powszechne i inne badania gospodarstw domowych (takie jak 
BAEL). Ponadto od osób z gospodarstw domowych, których członkowie wyjechali, 
możemy zebrać podstawowe informacje dotyczące emigrantów, takie jak cel wy-
jazdu, cechy demografi czne i społeczne (wiek, wykształcenie). Ponieważ skontakto-
wanie się z przebywającymi za granicą jest znacząco utrudnione i kosztochłonne, 
pogłębienie tych informacji o postawy wyjeżdżających jest bardzo trudne. Na przy-
kład nie jesteśmy w stanie zapytać o to, czy i kiedy dana osoba zamierza wrócić do 
Polski i co by ją do tego skłoniło. Oczywiście możliwe jest prowadzenie badań nad 
tymi zagadnieniami, jednak stworzenie statystycznie reprezentatywnego obrazu 
emigrantów jest poza zasięgiem.

Aby przybliżyć czytelnikowi opisane wyżej kwestie, prezentujemy przegląd wy-
branych badań dotyczących zjawiska emigracji, prowadzonych w ostatnich latach 
z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w różnych re-
gionach Polski. Model tych przedsięwzięć był różny. Część badań realizowana była 
przez instytucje, które wygrały konkursy ogłoszone w ramach Programu Operacyj-
nego Kapitał Ludzki (POKL). Inne realizowano w ramach zleceń fi nansowanych ze 
środków projektów systemowych: obserwatoriów rynku pracy lub gospodarki. 
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Nazwa badania: Migracje szansą województwa pomorskiego – wspieranie pozy-
tywnych trendów adaptacyjnych na regionalnym rynku pracy. 

Forma realizacji badania: projekt w ramach POKL

Zasięg terytorialny: województwo pomorskie 

Wykonawca badania: PBS DGA

Koszt badania: 1 304 888 zł

Okres realizacji: 01.07.2008–30.11.2009

Problematyka badania

Czy istnieje przepływ pracowników pomiędzy powiatami (innymi województwa- �
mi, krajami), jaka jest jego skala?

Pracownicy jakich branż, zawodów są bardziej (mniej) mobilni? �

W jakim stopniu czynniki ekonomiczne, społeczne, psychologiczne determinują  �
skłonność (chęć) wyjazdów?

Deklarowana versus faktyczna skłonność do migracji? �

Jakie są powody wyjazdów? �

Skłonność do migracji poszczególnych grup (kobiet powracających na rynek pra- �
cy, kobiet po 45 roku życia, mieszkańców wsi, długotrwale bezrobotnych).

Metodologia
Badanie zostało przeprowadzone jednorazowo metodą PAPI, tj. przy użyciu papie-
rowej ankiety realizowanej przez ankietera w bezpośrednim kontakcie z uczest-
nikiem badania. Zrealizowano je w oparciu o próbę losowo-kwotową. W każdym 
z 20 powiatów województwa pomorskiego założono realizację 200 ankiet, co łącz-
nie daje 4 000 kwestionariuszy. Celem takiego doboru było uzyskanie wyników, 
które będzie można porównywać na poziomie powiatów. 

Nazwa badania: Zagraniczne migracje zarobkowe z województwa opolskiego w la-
tach 2008–2010 oraz ich wpływ na opolski rynek pracy i sferę fi skalną samorządów 
terytorialnych. Diagnoza i rekomendacje w kontekście rozwoju regionu. 

Forma realizacji badania: badanie zlecone w ramach realizacji projektu systemo-
wego Opolski System Informacji Społeczno-Gospodarczej. 

Zasięg terytorialny: województwo opolskie

Okres realizacji: rok 2010

Koszt badania: brak danych

Problematyka badania: analiza kształtowania się zjawiska migracji zarobkowych 
na terenie województwa opolskiego, jego skutków dla opolskiego rynku pracy (przy 
uwzględnieniu profi lu wykształcenia emigrantów, płci, wieku i miejsca zamieszka-
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nia – badanie objęło zarówno obszary miejskie jak i wiejskie) oraz sfery fi skalnej 
samorządów. Dodatkowym celem opracowania badania było wyznaczenie mecha-
nizmów zaradczych. 

Dodatkowe pytania badawcze:

Jakie zmiany zaszły w latach 2008–2010 na obszarach wiejskich województwa  �
w zakresie zatrudnienia w kraju i emigracji zarobkowej? 

Jak przedstawia się skala emigracji zarobkowej w miastach województwa opol- �
skiego?

Czy i jak migracja zarobkowa wpływa na przychody podatkowe samorządów  �
województwa opolskiego?

Jakie jest oddziaływanie transferu środków pieniężnych do kraju na zwiększe- �
nie wpływów z podatku VAT?

Jak na zjawiska migracji w województwie opolskim wpływa kryzys za granicą,  �
odczuwany również w Polsce?

Jakich zmian w zakresie migracji należy spodziewać się w najbliższych latach? �

Jakie działania należy podjąć, aby przekierować proces migracji do formy naj- �
bardziej pożądanej z punktu widzenia długookresowego zrównoważonego roz-
woju województwa?

Badanie zostało zlecone i przeprowadzone jako element prac nad strategią rozwoju 
województwa opolskiego na lata 2012–2020. 

Metodologia
Badanie składało się z dwóch odrębnych metodologicznie części: badania ludności 
wiejskiej i badania mieszkańców miast.

W badaniu mieszkańców opolskiej wsi wykorzystano autorską metodologię prof. 
Romualda Jończego. Metodologia jest rozwijana od 2001 roku i była stosowana już 
dwukrotnie w postaci takiej, jak w przypadku omawianego badania, dwa i cztery 
lata wcześniej. 

Istotą ankiety przygotowanej do badania populacji Opolszczyzny na obszarach 
wiejskich jest to, że nie dotyczy ona postaw czy opinii poszczególnych osób. Służy 
do policzenia, ile faktycznie osób mieszka w danej miejscowości. Oprócz sprawdze-
nia faktu przebywania (lub nie) danego mieszkańca na określonym obszarze, ankie-
ter zbiera informacje o jego najistotniejszych cechach: płci, obywatelstwie i wieku. 
Ponadto identyfi kuje lokalny autorytet, osobę dobrze znającą sprawy miejscowości 
i jej mieszkańców, i przeprowadza z tą osobą wywiad. Badanie zostało wykonane 
w 13 wsiach dobranych tak, aby struktura ich ludności odpowiadała pod względem 
kluczowych charakterystyk strukturze ludności obszarów wiejskich regionu. Ce-
chami tymi były: obywatelstwo, wiek i płeć.

Kluczowym elementem badania jest ustalenie osób, które na stałe wyemigrowały 
z danej miejscowości oraz statusu migracyjno-zawodowego wciąż w niej mieszka-
jących. W tym celu każdy mieszkaniec wsi w wieku produkcyjnym zostaje przypo-
rządkowany do jednej z poniższych kategorii:
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pracujący stale i wyłącznie w Polsce �

pracujący stale i wyłącznie za granicą  �

pracujący stale w Polsce oraz okresowo za granicą  �

pracujący okresowo za granicą, niepracujący w Polsce stale �

pracujący okresowo wyłącznie w Polsce �

uczniowie, słuchacze, studenci (trybu dziennego) pracujący okresowo wyłącznie  �
za granicą

uczniowie, słuchacze, studenci (trybu dziennego) pracujący okresowo za granicą  �
i w Polsce

uczniowie, słuchacze, studenci (trybu dziennego) pracujący okresowo wyłącznie  �
w Polsce

uczniowie, słuchacze, studenci (trybu dziennego) niepracujący �

niepracujący (pozostali). �

Tak zebrane dane pozwalają na ocenę ilościową zjawiska migracji, zarówno w uję-
ciu przestrzennym województwa, jaki i w przekrojach uwzględniających cechy spo-
łeczno-demografi czne. 

Odmiennie wyglądała metodologia realizacji badania na terenach miejskich wo-
jewództwa. Sondaż na tym obszarze był prowadzony przez wykonawców po raz 
pierwszy. Należy zaznaczyć, iż miało to miejsce przed ogłoszeniem wyników Naro-
dowego Spisu Powszechnego 2011, co oznacza, iż nie było w tamtym czasie wiary-
godnych danych dotyczących skali migracji zarobkowych. Projekt badawczy miał 
więc charakter pilotażu – eksploracji nieznanych zagadnień. Badanie przeprowa-
dzono w sześciu wybranych miastach województwa, dobranych tak, aby trzy z nich 
stanowiły miasta leżące na obszarze wschodniej Opolszczyzny, zamieszkiwanej 
przez populację o dużym udziale osób pochodzenia miejscowego, a trzy inne poło-
żone były w części zachodniej województwa, zamieszkiwanej przez ludność, która 
osiedliła się tam po drugiej wojnie światowej. Taki dobór miast wynikał ze specyfi ki 
województwa opolskiego, które zamieszkiwane jest przez ludność pozostałą w Pol-
sce po zakończeniu drugiej wojny światowej i przesunięciu granic na zachód. Osoby 
te określają swoją przynależność narodową jako niemiecką lub śląską. Populacja ta 
charakteryzuje się znacznie wyższą skłonnością do emigracji (przede wszystkim 
do Niemiec) niż osoby, które na Opolszczyźnie osiedliły się po wojnie9.

Zgodnie z wynikami Narodowego Spisu Powszechnego 2011 w województwie opol-
skim narodowość śląską zadeklarowało około 100 tys. osób, a niemiecką około 
60 tys. osób, co łącznie stanowi 15,7% ogółu mieszkańców10.

Objęcie badaniem całej populacji było niemożliwe, zdecydowano się na ogranicze-
nie go do uczniów ostatnich klas szkół gimnazjalnych. Uczniom tym zadano py-
tania dotyczące emigracji członków ich gospodarstw domowych. Jak podkreślają 
autorzy badania, jego wyniki w sensie statystycznym nie są reprezentatywne dla 
populacji miast w skali regionu, jednak wniosły nowy, użyteczny zasób wiedzy. 

9 Szczegółowe informacje dotyczące zjawisk migracyjnych w województwie opolskim można znaleźć w publi-
kacjach prof. dr hab. Romualda Jończego oraz prof. dr hab. Roberta Rauzińskiego.

10 Strategia rozwoju województwa opolskiego do roku 2020, Opole: Urząd Marszałkowski Województwa Opolskie-
go, 2012.
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Nazwa badania: Zagraniczna migracja zarobkowa

Forma realizacji badania: badanie zlecone w ramach realizacji projektu systemo-
wego Regionalny Barometr Rynku Pracy i Edukacji

Zasięg terytorialny: województwo zachodniopomorskie

Wykonawca badania: Public Profi ts Sp. z o. o.

Koszt badania: brak danych

Okres realizacji: 02.2009–04.2009

Problematyka badania: 

rozróżnienie przyczyn i motywów zagranicznej migracji zarobkowej �

zdiagnozowanie struktury społeczno-zawodowej osób migrujących �

analiza wpływu migracji na strukturę rynku pracy województwa zachodniopo- �
morskiego. 

Metodologia:
Badanie składało się z dwóch etapów:

analizy danych zastanych �

badania kwestionariuszowego. �

Analiza danych zastanych została przeprowadzona w oparciu o publicznie dostęp-
ne dane statystyczne oraz analogiczne badanie przeprowadzone dwa lata wcze-
śniej. Badanie kwestionariuszowe zostało wykonane na próbie 800 respondentów 
techniką PAPI. Respondenci należeli do jednej z poniższych kategorii:

osoby wybierające się do pracy za granicą �

aktualnie pracujący za granicą �

osoby, które pracowały za granicą, a aktualnie przebywają w Polsce. �

Dobór próby odbywał się za pomocą metody kuli śnieżnej. Oznacza to, że ankieter 
wykorzystywał posiadane przez siebie osobiste kontakty rodzinne i towarzyskie, 
aby dotrzeć do osób, które należą do jednej z ww. kategorii. Następnie od tej osoby 
pozyskiwano dane kontaktowe do kolejnych respondentów. 

Nazwa badania: Wspieranie aktywności zawodowej poprzez zarządzanie zjawi-
skiem migracji – analiza w województwie śląskim.

Forma realizacji badania: projekt fi nansowany ze środków POKL

Zasięg terytorialny: województwo śląskie 

Wykonawca badania: Otawa Group sp. j. jako lider projektu, SMG/KRC Millward 
Brown jako partner
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Koszt badania: 882 928 zł

Okres realizacji: 09.2009–06.2011

Problematyka badania: Badanie zostało podzielone na trzy osobne części (trzy 
badane grupy): 

mieszkańcy województwa śląskiego w wieku produkcyjnym �

osoby, które doświadczyły migracji �

bezrobotni oraz przedsiębiorcy.  �

Celem badania na grupie mieszkańców Śląska w wieku produkcyjnym było rozpo-
znanie skali zjawiska migracji. Respondenci analizowani byli pod kątem migracji 
stałych, czasowych podejmowanych ze względu na pracę, wahadłowych oraz we-
wnątrzkrajowych, w tym międzypowiatowych.

Powyższe obszary badawcze obejmowały diagnozę ilościowego wymiaru migracji; 
w drugiej kolejności przebadano postawy mieszkańców województwa śląskiego:

otwartość na migracje �

bariery dla migracji wewnątrzwojewódzkich, w szczególności bariery w podej- �
mowaniu pracy w innych powiatach województwa śląskiego

główne przyczyny opuszczenia województwa śląskiego w celu podjęcia pracy �

mechanizmy warunkujące migracje wewnątrzwojewódzkie. �

Celem badania grupy osób w wieku produkcyjnym posiadających doświadczenia 
migracyjne było poznanie motywacji, które skłoniły ich do podjęcia decyzji o wy-
jeździe. W przypadku bezrobotnych zamierzano poznać powody, dla których de-
klarują chęć migracji. 

W przypadku badania trzeciej grupy – to jest przedsiębiorców – skoncentrowano się 
na poznaniu ich postaw i opinii wobec zjawiska migracji w województwie śląskim, 
w szczególności wobec:

zmian w zatrudnieniu w przedsiębiorstwach �

preferencji pracodawców przy zatrudnianiu �

stosunku przedsiębiorców do zjawiska migracji. �

Metodologia: badanie przeprowadzono metodą CATI, tj. indywidualnej ankiety prze-
prowadzanej drogą telefoniczną, której realizacja wspomagana jest przez oprogra-
mowanie komputerowe. 

Wielkość prób badawczych została ustalona na następującym poziomie:

mieszkańcy województwa śląskiego w wieku produkcyjnym – 5 400 osób �

osoby, które doświadczyły migracji – 1 800 osób �

przedsiębiorcy – 2 700 osób. �
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Nazwa badania: Kierunek Małopolska - wpływ potencjału społeczno-ekonomiczne-
go migrantów powrotnych na rozwój Małopolski w kontekście przygotowania regio-
nu na przyjęcie powracających.

Forma realizacji badania: projekt w ramach POKL

Zasięg terytorialny: województwo małopolskie 

Wykonawca badania: Centrum Doradztwa Strategicznego s.c. D. Bieńkowska, 
C. Ulasiński, J. Szymańska

Koszt badania: 932 420 zł

Okres realizacji: 01.02.2009–31.10.2010

Problematyka badania: emigracje powrotne do Małopolski w latach 2004–2009. 

Czy migranci zagraniczni wracają do Małopolski? �

Czy można mówić o nasileniu tego zjawiska na przestrzeni lat? �

Kto zdecyduje się na powrót z emigracji? �

Z jakim bagażem doświadczeń wracają emigranci? �

Jakie są kierunki i skala powrotów? �

Charakterystyka społeczno-demografi czna migrantów powrotnych. �

Analiza zachowań ekonomicznych migrantów zarówno za granicą jak i po po- �
wrocie oraz oszacowanie zgromadzonego za granicą kapitału.

Identyfi kacja kosztów i korzyści związanych z emigracją. �

Oszacowanie atrakcyjności Małopolski, w tym na poziomie powiatowym. �

Plany zawodowe i emigracyjne reemigrantów. �

Metodologia: 
W badaniu użyto następujących technik:

Analiza danych zastanych, obejmująca literaturę przedmiotu i analizę statystyk  �
publicznych.

Ankieta telefoniczna wspomagana komputerowo. Badanie przeprowadzono na  �
wylosowanej reprezentatywnej próbie 4 085 gospodarstw domowych Małopol-
ski, co pozwoliło na zidentyfi kowanie tych, w których zamieszkiwały osoby 
przebywające w latach 2004–2009 ponad trzy miesiące na emigracji. W dalszej 
kolejności przeprowadzono wywiady z reemigrantami lub członkami ich gospo-
darstw domowych, który udzielali odpowiedzi w imieniu powracających. 

Ankieta wypełniania przez reemigrantów (rozumianych jako osoby, które wróci- �
ły do Polski i pozostawały tu w czasie badania). Badanie przeprowadzono na pró-
bie dobranej celowo (niereprezentatywnej). Jego celem było pogłębienie wiedzy 
o postawach i opiniach osób, które powróciły z zagranicy. Ankietę przygotowano 
zarówno w formie papierowej, jaki i w wersji online. Założono zebranie przynaj-
mniej 1 000 kwestionariuszy, ostatecznie przebadano 1 262 osób. Ze względu na 
brak zbioru danych, z którego można by było wylosować uczestników badania, 
podjęto decyzję o dystrybucji ankiet kanałami, które zwiększają prawdopodo-
bieństwo dotarcia do odpowiedniej kategorii osób. Ankieta online zamieszczo-
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na była w serwisach internetowych. Do potencjalnych respondentów rozesłano 
również odnośnik do niej. W ten sposób starano się dotrzeć przede wszystkim 
do osób młodych, które częściej niż osoby starsze korzystają z internetu. Dys-
trybucja wersji papierowej odbywała się w porcie lotniczym Kraków-Balice, na 
Dworcu RDA w Krakowie, w urzędach pracy oraz urzędach miast. 

Badania jakościowe przeprowadzono metodami indywidualnych wywiadów po- �
głębionych oraz wywiadów grupowych. Ich celem było poszerzenie jakościowej 
informacji o postawach reemigrantów.
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Skala i charakterystyka IV. 
emigracji w świetle 

wyników Narodowego Spisu 
Powszechnego 2011

Badacze zjawiska emigracji mają do dyspozycji dwa rodzaje źródeł danych: dane 
zastane (pochodzące z rejestrów urzędowych) oraz dane wywołane (pochodzące 
z badań ankietowych). Do danych zastanych należą te gromadzone przez organa 
władzy publicznej na podstawie przepisów Ustawy o ewidencji ludności i dowodach 
osobistych11. Do danych wywołanych natomiast zaliczamy informacje pozyskane 
w wyniku prowadzenia badań własnych (zbierane przez ankieterów bezpośrednio 
od respondentów): przede wszystkim wyniki narodowych spisów powszechnych 
oraz Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności. 

Największym i najważniejszym zbiorem danych zastanych o ludności jest baza sys-
temu PESEL, czyli Powszechny Elektroniczny System Ewidencji Ludności. Baza ta 
została stworzona w latach siedemdziesiątych XX wieku w celu wsparcia działań 
administracji rządowej. Zauważyć należy, że pod tą nazwą kryje się zarówno sam 
numer, jak i cała baza, która zawiera, oprócz numeru ewidencyjnego, szereg dodat-
kowych informacji:

nazwisko i imiona �

nazwisko rodowe �

nazwiska i imiona poprzednie �

imiona i nazwiska rodowe rodziców �

11 Ustawa z dnia 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych Dz.U. 1974 nr 14 poz. 85.
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data i miejsce urodzenia �

płeć �

obywatelstwo (data nabycia obywatelstwa polskiego, data utraty obywatelstwa  �
polskiego)

numer aktu urodzenia i oznaczenie urzędu stanu cywilnego, który ten akt spo- �
rządził

stan cywilny �

imię i nazwisko rodowe małżonka oraz jego numer PESEL �

dane dotyczące zawarcia i rozwiązania związku małżeńskiego �

adres i data zameldowania na pobyt stały �

poprzednie adresy zameldowania na pobyt stały wraz z określeniem okresu za- �
meldowania, tryb wymeldowania

adres zameldowania na pobyt czasowy trwający ponad 3 miesiące wraz z okre- �
śleniem okresu zameldowania

dane dotyczące dowodu osobistego �

dane dotyczące zgonu. �

Z punktu widzenia analizy migracji, kluczowy charakter mają informacje dotyczące 
meldunków. Zgodnie z obowiązującym systemem prawnym podstawowym źródłem 
uregulowań w zakresie rejestracji miejsca pobytu jest Ustawa z dnia 10.04.1974 r. 
o ewidencji ludności i dowodach osobistych. Zgodnie z jej literą, obywatel polski jest 
zobowiązany do zgłoszenia swojego wyjazdu na pobyt stały za granicę. Zgłoszenie 
wyjazdu na stałe oznacza automatyczne wymeldowanie tej osoby ze zgłoszonych 
uprzednio miejsc pobytu stałego i pobytu czasowego. Jak pokazują rozbieżności 
pomiędzy danymi o liczbie ludności Polski, wynikające z danych o meldunkach, 
a wynikami narodowego spisu powszechnego, większość wyjeżdżających nie wy-
meldowuje się. Dokonanie tej czynności przed wyjazdem za granicę na stałe ozna-
cza automatyczne wymeldowanie z adresów przebywania stałego i tymczasowego. 
Oznacza to, iż taka osoba staje się w świetle przepisów bezdomna w Polsce. Ponadto 
zgłaszając wyjazd za granicę zgodnie z przepisami ustawowymi należy zadeklaro-
wać, czy będzie to wyjazd czasowy czy na stałe, co często jest niemożliwe. Należy 
również podkreślić, że nie istnieją przepisy karne ustanawiające sankcje za niedo-
pełnienie opisanych obowiązków.

Spis powszechny stanowi najobszerniejsze źródło danych o ludności terytorium, 
dla którego został przeprowadzony. W powojennej historii Polski spisy powszechne 
przeprowadzono w latach 1950, 1960, 1970, 1978, 1988, 2002 i 2011. Zgodnie z przy-
jętą międzynarodową praktyką oraz uregulowaniami ONZ, spisy powszechne po-
winny odbywać się co dekadę. Spis przeprowadzony w 2011 r. był pierwszym prze-
prowadzonym po wejściu do Unii Europejskiej, co oznaczało, iż jego metodologia 
została dostosowana do wytycznych obowiązujących w tym zakresie w UE. Dzięki 
harmonizacji czasowej i metodologicznej wyniki spisu są porównywalne dla róż-
nych państw. 

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2011 odbywał się w miesiącach 
od kwietnia do czerwca 2011 r. Zgodnie z zasadami dotyczącymi przeprowadzania 
spisów powszechnych w trakcie spisu zbierano informacje, które były prawdziwe 
o godzinie 24:00 dnia 31.03.2011 r. W świetle wyników NSP 2011 poza granicami 
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Polski w 2011 r. przebywało 2 017 501 osób, co stanowiło 5,3% jej mieszkań-
ców. Regionalny obraz migracji był dość zróżnicowany. Pierwszą grupę województw 
stanowiły regiony12 o wysokim odsetku emigrantów: opolski (10,6%), podlaski (9,1%), 
podkarpacki (8,4%) oraz warmińsko-mazurski (7,5%). Po drugiej stronie stanęły re-
giony o niskim odsetku emigrantów: wielkopolski (3,1%), łódzki (2,9%), mazowiecki 
(2,8%). Pozostałe polskie województwa ulokowały się pomiędzy nimi: odsetek ich 
emigrantów oscylował z niewielkimi odchyleniami wokół wartości ogólnopolskiej. 
W województwie małopolskim udział emigrantów wyniósł 5,6%. O ile różnice 
w odsetku wyjeżdżających w grupie regionów o umiarkowanej skali emigracji były 
niewielkie, o tyle różnica pomiędzy regionami o najmniejszym i największym od-
setku emigrantów była bardzo duża. 

Procentowy udział emigrantów w ogóle ludnościWykres 3. 
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Źródło: opracowanie własne na podstawie Migracje zagraniczne ludności NSP 2011, Warszawa 2013, 
GUS.

Pomimo iż odsetek migrantów w Małopolsce notowany był na poziomie przeciętnym 
(zbliżonym do średniej ogólnopolskiej), bezwzględna liczba tych, którzy zamiesz-
kiwali ostatnio (de facto i de iure) województwo małopolskie, była znaczna. Mało-
polska z 3 337 471 mieszkańców była czwartym najludniejszym województwem 
w Polsce. Przed nią plasowały się mazowieckie, śląskie i wielkopolskie. Tymcza-
sem z Małopolski wywodziło się aż 187 498 emigrantów. Tylko w województwie 
śląskim zanotowano większą liczbę: 230 944. Podsumowując, udział procentowy 
emigrantów z Małopolski utrzymywał się na poziomie przeciętnym, ale ich liczba 
w ujęciu bezwzględnym była znaczna. 

Wśród małopolskich emigrantów 78,4% stanowiły osoby, które przebywały za grani-
cą powyżej jednego roku. Pozostali znajdowali się poza granicami Polski od 3 do 12 
miesięcy. W całej polskiej populacji emigrantów odsetek pozostających dłużej był 
zbliżony i wyniósł 77,6%. Odsetek tych, którzy przebywali za granicą powyżej roku, 

12 W niniejszym opracowaniu regiony rozumiane są jako województwa, zgodnie z obecnym podziałem admini-
stracyjnym Polski.
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był podobny wśród kobiet i wśród mężczyzn (odpowiednio 79,2% i 77,5%). Również 
różnice pomiędzy mieszkańcami miast i wsi nie były znaczące. 

W Małopolsce kobiety stanowiły 51% emigrantów, co nie odbiegało od standardów 
ogólnopolskich. Podobny ich udział zaobserwowano również wśród migrujących 
z miast i wsi, a także długoterminowo i krótkoterminowo. Jedyną kategorią wyróż-
niającą się na tym tle były kobiety zamieszkujące obszary wiejskie, przebywające 
za granicą od 3 do 12 miesięcy. W tym przypadku stanowiły one 47% ogółu migran-
tów, co oznacza, że w tej kategorii społecznej stanowiły mniejszość. Małopolska 
wpisuje się tutaj w tendencję ogólnokrajową. 

We wszystkich województwach, oprócz opolskiego, większy odsetek ludności emi-
grował z miast niż ze wsi, przy czym różnice w układzie miasto/wieś w poszczegól-
nych regionach były nieznaczne. Specyfi ka Opolszczyzny polega na tym, iż tereny 
wiejskie zamieszkiwane są przez osoby, które mieszkały tam (lub ich przodkowie 
mieszkali) jeszcze przed drugą wojną światową, w okresie, kiedy te tereny pozo-
stawały w granicach Niemiec. Społeczność ta, w dużej mierze władająca językiem 
niemieckim, ma utrwalone tradycje migrowania do RFN. 

Nie ma sposobu, by jednoznacznie stwierdzić, ilu dokładnie migrantów z Małopol-
ski wyjechało w latach 90-tych, przed rokiem 2004 oraz po roku 2004. Utożsamia-
nie liczby 187 498 emigrantów z Małopolski z wyjazdami poakcesyjnymi jest 
zatem niezasadne. Jedynie w przypadku niecałych 20% Polaków, którzy opuścili 
kraj, ankieterzy prowadzący badanie spisowe ustalili, w którym roku dana osoba 
wyjechała. 

Jednak przy tej ilości danych widać już wyraźnie interesujące prawidłowości. Emi-
gracja poakcesyjna stanowiła dwie trzecie ogółu emigracji z Polski trwają-
cych powyżej 12 miesięcy. W województwie małopolskim jedynie co piąty emi-
grant wyjechał przed rokiem 2001. Jednocześnie udział „starych” emigrantów był 
nieco wyższy w Małopolsce niż w całym kraju. Można przyjąć z dużą dozą praw-
dopodobieństwa, iż wynikało to z zakorzenionej tradycji migracyjnej małopolskiej 
wsi (migracja do USA z terenów dzisiejszej wschodniej Małopolski i Podkarpacia). 
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Odsetki emigrantów przebywających za granicą powyżej Wykres 4. 
12 miesięcy według roku wyjazdu
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Źródło: opracowanie własne na podstawie Migracje zagraniczne ludności NSP 2011, Warszawa 2013, 
GUS.

Pomimo niepełnego obrazu danych wyraźnie widać podstawowe tendencje:

od roku 2001 do 2004 emigracja rosła, �

od roku 2005 obserwujemy gwałtowne jej przyspieszenie, związane z otwar- �
ciem rynków pracy niektórych krajów zachodnioeuropejskich,

zwraca uwagę stosunkowo mały odsetek migrantów z 2010 r. wśród tych, dla  �
których zidentyfi kowano datę wyjazdu; można to interpretować jako początek 
kryzysu ekonomicznego w krajach docelowych.

Wzrost liczby emigrantów potwierdza zestawienie ich liczby, zaczerpniętej ze spisu 
przeprowadzonego w 2002 roku, z danymi pozyskanymi w roku 2011. Największy 
– ponad pięciokrotny – zanotowano w województwie kujawsko-pomorskim wśród 
emigrantów długookresowych. Innymi regionami, z których zaczęło wyjeżdżać 
zdecydowanie więcej osób, były województwa wielkopolskie, zachodniopomorskie 
i łódzkie. Czyli te, które wcześniej miały mniejszy udział emigrantów w ogólnej licz-
bie ludności. Dodatkowo bardziej wzrosła liczba emigrantów długookresowych niż 
krótkookresowych.

W całej Polsce liczba emigrantów długookresowych w okresie międzyspisowym 
wzrosła dwuipółkrotnie, natomiast liczba emigrantów krótkookresowych – trzy-
krotnie. Wartości zbliżone do ogólnopolskich zanotowano w województwie ma-
łopolskim. Najmniejsze wzrosty nastąpiły w regionach tradycyjnie migracyjnych: 
opolskim, podkarpackim, podlaskim, śląskim, małopolskim.
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Stosunek liczby emigrantów długookresowych w 2011 r. do Mapa 1. 
liczby emigrantów długookresowych w 2002 r.
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Źródło: opracowanie własne na podstawie Migracje zagraniczne ludności NSP 2011, Warszawa 2013, 
GUS.

Stosunek liczby emigrantów krótkookresowych w 2011 r. Mapa 2. 
do liczby emigrantów krótkookresowych w 2002 r.
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Źródło: opracowanie własne na podstawie Migracje zagraniczne ludności NSP 2011, Warszawa 2013, 
GUS.
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Emigranci według kraju docelowegoTabela 2. 

kraj przebywania Polska Małopolska

Europa 85,1% 70,3%

kraje Unii Europejskiej 81,5% 66,8%

w tym:

Wielka Brytania 30,3% 26,4%

Niemcy 21,6% 8,5%

Irlandia 6,4% 7,1%

Holandia 5,2% 1,9%

Włochy 4,6% 6,5%

Francja 3,0% 3,7%

Belgia 2,4% 1,6%

Hiszpania 2,2% 1,9%

Szwecja 1,7% 1,6%

Austria 1,2% 5,0%

Dania 0,9% 0,5%

Grecja 0,8% 0,9%

Czechy 0,3% 0,3%

Cypr 0,1% 0,1%

Finlandia 0,1% 0,2%

Luksemburg 0,1% 0,2%

Węgry 0,1% 0,1%

Portugalia 0,1% 0,0%

Słowacja 0,1% 0,1%

pozostałe kraje europejskie 3,7% 3,5%

w tym:

Norwegia 2,3% 2,4%

Szwajcaria 0,6% 0,6%

Islandia 0,3% 0,2%

Ukraina 0,2% 0,1%

Rosja 0,1% 0,1%

Białoruś 0,1% 0,0%

Azja 0,5% 0,4%

Ameryka Północna i Środkowa 13,3% 28,0%

w tym:

Stany Zjednoczone 10,8% 24,7%

Kanada 2,4% 3,2%

Ameryka Południowa 0,1% 0,1%

Afryka 0,2% 0,2%

Australia i Oceania 0,7% 1,1%

Źródło: opracowanie własne na podstawie Migracje zagraniczne ludności NSP 2011, Warszawa 2013, 
GUS

Małopolska, jako jedno z województw typowo migracyjnych, charakteryzuje się wła-
snymi wzorami wyjazdów, odmiennymi od ogólnopolskich. Przede wszystkim w Ma-
łopolsce aż jedna czwarta emigrantów wybrała jako kraj docelowy Stany Zjednoczone, 
podczas gdy w ujęciu ogólnopolskim było to niecałe 11%. W tej sytuacji naturalnym 
jest, że mniejszy odsetek Małopolan emigrował do innych części świata, w tym przede 
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wszystkim Europy. Największą różnicą pomiędzy ogólnopolskim wzorcem migracji 
a wzorcem małopolskim jest mniejszy odsetek migrujących do Niemiec – w całej Pol-
sce był to drugi po Wielkiej Brytanii najważniejszy kierunek wyjazdów. O ile przeby-
wający w Niemczech stanowili niemal 22% w ujęciu ogólnopolskim, to w Małopolsce 
tylko 8,5%. W przypadku pozostałych krajów zwraca uwagę wysoki odsetek mało-
polskich emigrantów przebywających w Austrii. Jednocześnie mieszkańcy naszego 
regionu znacznie rzadziej niż pozostali Polacy emigrowali do Holandii.

Wyniki narodowego spisu powszechnego jasno pokazują, że Polacy wyjeżdżają za 
granicę w celu podjęcia tam pracy (72,8% wszystkich migracji). Podobnie jest wśród 
mieszkańców Małopolski (72,2%). 

Nie ma podstaw, by stwierdzić, że jedynym powodem migracji z województwa osób, 
które jako powód wyjazdu wskazują podjęcie pracy, jest brak ofert pracy w Mało-
polsce (czyli tzw. emigracja „za chlebem”). Część osób wyjeżdża, by znaleźć lepszą 
pracę lub też za granicę deleguje ich fi rma, w której pracują13. Nie bez znaczenia po-
zostaje również wysokość zarobków za granicą oraz poziom życia, jakie one umoż-
liwiają – zarówno w Polsce, jak i w kraju emigracji.

Małopolanie nieco rzadziej niż ogół społeczeństwa emigrują w celach edukacyjnych 
(4,5% wobec 5,7% w całym kraju) i jednocześnie nieco częściej wyjeżdżają w spra-
wach rodzinnych (Małopolska - 17,1%; Polska - 15,7%). Ten ostatni fakt można tłuma-
czyć tradycją migracji rodzinnych (podobnie jak na Podkarpaciu). 

Przyczyny emigracjiTabela 3. 

województwa poprzedniego zamieszkania praca edukacja sprawy rodzinne inne

Polska 72,8% 5,7% 15,7% 5,7%

dolnośląskie 71,2% 6,2% 15,7% 6,9%

kujawsko-pomorskie 75,9% 4,9% 14,6% 4,5%

lubelskie 76,3% 4,8% 15,5% 3,5%

lubuskie 73,1% 5,7% 14,8% 6,5%

łódzkie 73,6% 7,3% 12,8% 6,3%

małopolskie 72,2% 4,5% 17,1% 6,2%

mazowieckie 66,1% 9,1% 17,5% 7,3%

opolskie 73,8% 5,1% 15,9% 5,3%

podkarpackie 75,3% 4,2% 15,2% 5,2%

podlaskie 70,7% 4,6% 19,9% 4,7%

pomorskie 70,7% 5,5% 17,6% 6,2%

śląskie 71,1% 6,7% 15,6% 6,6%

świętokrzyskie 77,0% 4,6% 12,3% 6,1%

warmińsko-mazurskie 73,3% 4,5% 16,4% 5,8%

wielkopolskie 76,3% 7,2% 12,6% 3,8%

zachodniopomorskie 71,9% 6,3% 16,0% 5,8%

Źródło: opracowanie własne na podstawie Migracje zagraniczne ludności NSP 2011, Warszawa 2013, GUS.

13 Zarówno dane NSP 2011, jak i BAEL nie zawierają wystarczających informacji, by precyzyjnie stwierdzić, jaka 
jest przyczyna migracji zarobkowej, ani czy jest to oddelegowanie pracownika z Polski, czy podjęcie pracy 
u pracodawcy zagranicznego.
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Ogólnopolskie dane dotyczące szczegółowych przyczyn emigracji w celach rodzin-
nych pokazują, iż w połowie przypadków wyjazd stanowił emigrację towarzyszącą 
(emigrant towarzyszył osobie wyjeżdżającej z innej przyczyny), w dalszej kolejno-
ści było to połączenie rodziny (22%), czyli wyjazdy do osoby, która wyjechała już 
wcześniej, oraz w 19% wyjazdy w celu założenia rodziny14.

14 Migracje zagraniczne ludności. Spis ludności i mieszkań, Warszawa: Główny Urząd Statystyczny, 2013
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PodsumowanieV. 

Ze względu na obowiązującą w Unii Europejskiej swobodę przepływu obywate-
li i prawo do podejmowania zatrudnienia w każdym z państw Wspólnoty, a także 
ze względu na ograniczenia statystyki publicznej i sposób prowadzenia rejestrów 
urzędowych, nie jest możliwe pełne i bieżące monitorowanie emigracji, powrotów 
czy transferów fi nansowych. Efekty prowadzonych badań dają podstawę do szaco-
wania wpływu migracji na sytuację w kraju i sytuację emigrantów, jednak specyfi ka 
badań społecznych powoduje, że przeprowadzenie statystycznie reprezentatyw-
nych badań nad społecznością migrantów z Małopolski byłoby nieproporcjonalnie 
kosztochłonne w stosunku do uzyskanych korzyści. Cennych informacji dostarcza-
ją wyniki spisów powszechnych, są one jednak dostępne co około 10 lat. 

Zgodnie z wynikami spisu z 2011 z Małopolski wyemigrował co dwudziesty miesz-
kaniec. Należy jednak zaznaczyć, iż jest to liczba obejmująca również emigrantów 
przedakcesyjnych, w tym tych, który opuścili region w latach osiemdziesiątych. 
W liczbach bezwzględnych przekłada się to na prawie 190 tys. osób. Ponad trzy 
czwarte tej liczby stanowiły osoby, które przebywały za granicą przynajmniej rok.

Analizy prowadzone przez ekspertów wskazują, iż obecna fala emigracji ma pod-
łoże przede wszystkim ekonomiczne oraz, co należy szczególnie podkreślić, demo-
grafi czne. Zakres zadań realizowanych z mocy prawa przez samorząd wojewódzki 
warunkuje rodzaje i zakres programowanych i wdrażanych przez województwo po-
lityk publicznych. Nie dają one możliwości realnego wpływu na czynniki powodu-
jące wypychanie migrantów z Małopolski, przede wszystkim związane z wchodze-
niem na rynek pracy wyżu demografi cznego. W ostatnich latach liczba absolwentów 
wyższych uczelni w Polsce przewyższała dwukrotnie liczbę wolnych miejsc pracy 
odpowiednich dla tych osób15. 

15 Cichocki Stanisław, Saczuk Katarzyna, Strzelecki Paweł i in., Badanie ankietowe rynku pracy. Raport 2012, 
Warszawa: Narodowy Bank Polski, 2012.
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