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Cel badania 

Celem realizacji badania Ruch migracyjny w Małopolsce było zdiagnozowanie zjawiska migracji 

zarobkowych, zarówno z perspektywy osób wyjeżdżających, jak i przyjeżdżających do pracy  

w województwie oraz migrantów powrotnych w latach 2004–2016. Raport Ruch migracyjny  

w Małopolsce – emigracja koncentruje się na analizie zagadnienia emigracji z województwa 

małopolskiego. Zaprezentowano w nim szeroki kontekst oraz charakterystykę emigracji zarobkowej 

z Małopolski, a zatem wyjazdów związanych z poszukiwaniem i podejmowaniem pracy zarobkowej 

za granicą. 

Metodologia badania 

Badanie opierało się na analizie danych zastanych, kwerendzie literatury przedmiotu  

oraz badaniu jakościowym zrealizowanym  wśród uczestników migracji zagranicznych i ekspertów. 

W ramach badania pozyskano i poddano analizie dane zastane z wielu źródeł, dotyczące różnych, 

często wąskich grup migrantów lub potencjalnych migrantów, odnoszące się do wybranych aspektów 

migracji i gromadzone do różnych celów i według różnych metodologii. 

Etap badania jakościowego obejmował indywidualne wywiady pogłębione (IDI) z 22 emigrantami 

zarobkowymi z Małopolski oraz wywiady eksperckie z pracownikami agencji zatrudnienia, 

powiatowych urzędów pracy oraz uczelni (po 5 wywiadów w każdej grupie). 

Skala emigracji z Małopolski 

Według szacunków sporządzonych na podstawie Narodowego Spisu Powszechnego z 2011 roku 

(NSP 2011), poza granicami kraju przebywało czasowo 187,5 tys. Małopolan. Stanowili oni 9,3% 

wszystkich Polaków czasowo przebywających za granicą. Ponadto, w latach 2004–2014 ponad  

20,5 tys. mieszkańców regionu wymeldowało się na pobyt stały za granicę. Dynamika migracji 

poakcesyjnych z województwa znalazła swoje odzwierciedlenie zarówno w wyjazdach czasowych, 

jak i na pobyt stały. 

Obszarami notującymi największe natężenie emigracji – mierzone zarówno strumieniem wyjazdów 

na pobyt stały w latach 2004–2014, jak i liczbą czasowo przebywających za granicą w 2011 roku  

– są wschodnia i południowa część województwa, a także miasto Kraków. 

 „Stare” i „nowe” kierunki emigracji 

Województwo małopolskie cechuje istnienie ustabilizowanych i utrwalonych kierunków migracji 

(takich jak Austria czy Stany Zjednoczone). Nowe kierunki, które zyskały na znaczeniu  

po wstąpieniu Polski do UE, to przede wszystkim Wielka Brytania i Irlandia. W trakcie NSP 2011 

migranci czasowi z Małopolski przebywali głównie w Wielkiej Brytanii (26,4%) i Stanach 

Zjednoczonych (24,7%), a także w Niemczech, Irlandii, we Włoszech i w Austrii. 
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Kto wyjeżdża? 

Wśród Małopolan przebywających czasowo za granicą w momencie realizacji NSP 2011 nieznacznie 

przeważały kobiety, podczas gdy w grupie osób, które wymeldowały się na stałe za granicę  

w 2014 roku odnotowano niewielką przewagę mężczyzn. Emigrujący Małopolanie to osoby: 

 w wieku produkcyjnym – stanowiące lokalne zasoby pracy. W emigracjach z Małopolski 

uczestniczą przede wszystkim osoby w wieku produkcyjnym. Wśród migrantów czasowych 

przebywających za granicą w 2011 roku ponad połowę stanowiły osoby w wieku mobilnym,  

czyli między 18 a 45 rokiem życia; 

 w wieku rozrodczym – których decyzje prokreacyjne (i miejsce ich realizacji) oraz dalsze plany 

migracyjne będą miały znaczenie dla sytuacji demograficznej województwa; 

 w wieku, w którym z jednej strony mogą posiadać niesamodzielne dzieci, a z drugiej 

wymagających opieki rodziców – co ma znaczenie w kontekście zapewnienia tym osobom opieki. 

Wykres 1. Struktura wieku migrantów czasowych (2011 rok) oraz migrantów na pobyt stały (2014 rok)  

na tle struktury wieku mieszkańców województwa 

Źródło: opracowanie własne na podstawie: * - BDL GUS, ** - NSP 2011.  

Eksperci podkreślają również, że z Małopolski wyjeżdżają osoby wykształcone oraz fachowcy, 

dobrze przygotowani pod względem kompetencji zawodowych. 
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Brak pracy i sytuacja finansowa motywują wyjazdy 

Czynniki wypychające z Małopolski nie są specyficzne tylko i wyłącznie dla regionu, wpisują  

się bowiem w ogólne właściwości krajowego rynku pracy. Wśród uwarunkowań zmuszających  

czy skłaniających respondentów do wyjazdu pojawiają się motywy ekonomiczne, zarówno 

wynikające z niekorzystnej sytuacji, w jakiej znalazł się emigrant (i jego rodzina) – problemy 

finansowe, utrata pracy, kredyty i długi, jak i z ogólnego rozczarowania sytuacją na polskim rynku 

pracy, wysokością zarobków (ich siłą nabywczą, możliwością zaspokojenia potrzeb życiowych, 

adekwatnością do nakładu pracy, różnicą poziomu zarobków w kraju i za granicą). W kontekście 

sytuacji życiowej emigrantów w momencie wyjazdu istotnym czynnikiem wydają się bariery  

w osiągnięciu samodzielności mieszkaniowej i finansowej. Uwarunkowaniem o bardziej lokalnym 

wymiarze jest niewystarczająca podaż ofert pracy, szczególnie podkreślana przez osoby 

pochodzące ze wsi i małych miejscowości. 

Graf 1. Motywy emigracji Małopolan 

Źródło: opracowanie własne na podstawie badania jakościowego. 

Czynniki, które pozytywnie motywują do wyjazdu, to z kolei:  otrzymanie oferty pracy za granicą, 

a także uwarunkowania jednostkowe – ciekawość i otwartość migrantów. Wyjazdom młodych ludzi 

sprzyjają ich wykształcenie, znajomość języków obcych i mobilność. 

Małopolan przyciągają za granicę chłonne rynki pracy, wzrastające zapotrzebowanie na pracę  

w określonych branżach, zarobki umożliwiające zapewnienie życia na pożądanym poziomie,  

a także zatrudnienie dające poczucie bezpieczeństwa i stabilności. Wydaje się, że w najbliższym 

czasie czynniki przyciągające mogą przybierać na sile. Wciąż wzrasta obserwowane  

przez ekspertów zapotrzebowanie na pracowników z Polski, związane między innymi z deficytem 

kadry na rynku usług opiekuńczych w krajach, których społeczeństwa intensywnie się starzeją. 

  

Czynniki „wypychające”  
z Małopolski: 

motywy ekonomiczne, 

brak samodzielności 
mieszkaniowej i finansowej, 

brak (stabilnej) pracy 

Czynniki „przyciągające”  
do innych krajów: 

wyższe zarobki i poczucie 
stabilizacji, 

chłonne rynki pracy, 

możliwości rozwoju, 
podniesienia kompetencji  
i kwalifikacji, 

sieci migracyjne, 

bliskość geograficzna  
i mentalna 

Czynniki sprzyjające 
migracjom: 

otrzymanie propozycji 
pracy,  

otwartość i ciekawość, 

 wykształcenie, 
znajomość języków 
obcych i mobilność 
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Wyjazdy fachowców i specjalistów 

Badanie losów absolwentów szkół zawodowych1 wskazuje, że coraz większy odsetek osób 

kończących ten typ szkół podejmuje pracę i osiedla się za granicą - wśród absolwentów  

z roku 2014 odsetek wyniósł 4,8%. Co więcej, wśród absolwentów z rocznika 2014, którzy po roku  

od ukończenia szkoły przebywali za granicą, niemal wszyscy posiadali zatrudnienie (92%). Istotne 

jest jednak, że decydując się na wyjazd za granicę, większość absolwentów traci kontakt  

z wyuczonym zawodem, a tylko co 10 podnosi swoje kwalifikacje. 

Zdecydowana większość absolwentów Uniwersytetu Jagiellońskiego UJ), Akademii Górniczo-

Hutniczej (AGH) i Politechniki Krakowskiej (PK) podejmuje pracę w Polsce. Za granicą pracowało: 

6% pracujących absolwentów UJ z 2014 roku, 4,1% pracujących absolwentów AGH z 2015 roku  

i 6% absolwentów PK z 2014 roku (po roku od ukończenia studiów). Jednocześnie aż 71,2% 

absolwentów PK zadeklarowało, że wyjechałoby z Polski, gdyby praca za granicą była zgodna  

z wykształceniem. Ciężar zainteresowania studentów różnymi rodzajami wyjazdów przenosi  

się z wymian studenckich na staże (np. krótkie, dwumiesięczne wyjazdy w ramach programu 

Erasmus+ Praktyki), postrzegane jako możliwość zdobycia doświadczenia i atrakcyjny element  

w CV2. 

Wykres 2. Liczba wydanych zaświadczeń potwierdzających kwalifikacje specjalistów w UE 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z izb lekarskich. 

Wśród małopolskich specjalistów, którzy wnioskowali o zaświadczenie o posiadanych 

kwalifikacjach3, a zatem rozważających pracę za granicą, wyróżniają się lekarze i pielęgniarki. 

Zapotrzebowanie na personel pielęgniarski i ratowników medycznych w Wielkiej Brytanii,  

czy fizjoterapeutów w Niemczech może wpłynąć na zwiększenie skali wyjazdów specjalistów. 

Ponadto, w 2015 roku liczba lekarzy weterynarii, którzy wystąpili o wydanie zaświadczenia,  

choć niewielka, stanowiła ponad 68% osób, które uzyskały w tym roku prawo wykonywania zawodu. 

                                                      
1 Cytowane badanie losów absolwentów szkół zawodowych w Małopolsce zrealizowano w 2015 roku. Przeprowadzono  
je na próbie n=4 968 absolwentów. 
2 Na podstawie badań prowadzonych przez uczelnie wśród ich absolwentów oraz wywiadów pogłębionych z pracownikami 
uczelni. 
3 Dane o liczbie zaświadczeń o posiadanych kwalifikacjach wydanych przez izby zawodowe w Małopolsce. Przekazane przez 
izby dane dotyczą tylko zarejestrowanych członków. Członkostwo w izbie jest niezbędne dla uzyskania prawa  
do wykonywania zawodu. W raporcie przyjęto założenie, że większość przedstawicieli zawodów sektorowych przynależy  
do izby. Mówiąc o ogóle specjalistów w danym zawodzie rozumie się ogół osób zrzeszonych w danej izbie/ izbach. 
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Małopolanie na zagranicznych rynkach pracy 

Zdaniem ekspertów, wśród zagranicznych pracodawców Polacy cieszą się dobrą opinią.  

Jako mocne strony wymienia się ich przygotowanie i kompetencje zawodowe, a także elastyczność  

i gotowość do zmiany miejsca pracy. Gorzej są oceniane posiadane kompetencje językowe. 

Wywiady z emigrantami z Małopolski wykazały, że są oni mobilni zawodowo, ambitni, dążą  

do poprawy warunków finansowych i warunków zatrudnienia, chętnie się uczą i podnoszą swoje 

kwalifikacje, a także nierzadko awansują w swoich miejscach pracy. 

Graf 2. Małopolanie na zagranicznych rynkach pracy  

Źródło: opracowanie własne na podstawie badania jakościowego. 

Większość emigrantów, która wzięła udział w badaniu jakościowym, w momencie wyjazdu posiadała 

zagwarantowaną pracę za granicą. W trakcie przeprowadzania badania, niemal wszyscy 

respondenci byli zatrudnieni legalnie. Epizody pracy w szarej strefie pojawiały się w początkowych 

fazach pobytu za granicą. Motywacją do podjęcia takiego zatrudnienia z jednej strony może być jego 

dostępność, z drugiej zaś konieczność wyboru pomiędzy podjęciem takiej pracy a powrotem  

do Polski. Podejmowane przez emigrantów prace często są niezgodne z ich wykształceniem,  

ale nie zawsze oznacza to zatrudnienie poniżej kwalifikacji. Cechuje ich zadowolenie zarówno  

z warunków pracy za granicą i możliwości rozwoju zawodowego, jak i z uzyskiwanych zarobków. 

+ Dobra opinia, dobre przygotowanie i 

kompetencje zawodowe. 

- Brak lub słaba znajomość języka. 

W poszukiwaniu zatrudnienia za 

granicą największą rolę 

odgrywają nieformalne 

kontakty. 

Epizody pracy w szarej strefie dotyczą 

początkowej fazy pobytu.  

Wejście do szarej strefy: prostsze  

i szybsze znalezienie pracy, czasem 

konieczność. 

 

Praca często niezgodna  

z wykształceniem, ale nie 

zawsze oceniana jako „poniżej 

kwalifikacji”. 

Elastyczność i gotowość do zmiany 

miejsca pracy, mobilność zawodowa, 

ambicje, dążenie do poprawy 

warunków pracy. 
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W opinii większości emigrantów wyjazd za granicę dał im możliwość podniesienia kwalifikacji,  

a w szczególności kompetencji językowych. Wiązał się również z nabyciem cennego 

doświadczenia – zawodowego lub po prostu związanego z faktem wyjazdu i podjęcia pracy  

za granicą. 

Konsekwencje emigracji 

Długofalowe konsekwencje emigracji dla małopolskiego rynku pracy są zdaniem ekspertów trudne 

do oszacowania. Na strukturę branż deficytowych wpływają bowiem nie tylko migracje zagraniczne 

– emigrować mogą również te osoby, które nie są zainteresowane ofertami pracy dostępnymi  

w regionie. Powstała w ten sposób luka może zostać zapełniona przez napływających do Polski 

cudzoziemców. 

Z migracjami zagranicznymi wiążą się transfery finansowe. Ilość pieniędzy wysyłanych  

do Polski i wydawanych w kraju wynika głównie ze strategii migracyjnej oraz sytuacji rodzinnej 

emigranta. Większe zakorzenienie w kraju imigracji, mieszkanie tam wraz z rodziną, będzie  

się przekładało na niewielkie wydatki ponoszone w Polsce. Z drugiej strony migracje sezonowe  

i cyrkulacyjne charakteryzować się będą wysokim stopniem kumulowania oszczędności za granicą  

z przeznaczeniem zarobionych pieniędzy na wydatki w kraju. 

Graf 3. Struktura budżetów małopolskich emigrantów 

Źródło: opracowanie własne na podstawie badania jakościowego. 

Według szacunków Narodowego Banku Polskiego w 2015 roku do Małopolski trafiały pieniądze 

od 7% emigrantów wysyłających je do kraju. Ważnym źródłem transferów finansowych  

dla województwa okazała się Irlandia (11% wszystkich przesłanych stamtąd zarobków trafiło właśnie 

do Małopolski)4. 

W 2015 roku uzyskanie dochodów ze źródeł zagranicznych zadeklarowało 45,8 tys. Małopolan. 

Wśród nich najwięcej osób pochodziło z Krakowa, a także z charakteryzujących się dużym 

natężeniem emigracji powiatów nowotarskiego i nowosądeckiego. Małopolanie rozliczali  

przede wszystkim dochody uzyskane w Niemczech. Na drugim miejscu uplasowały się Stany 

Zjednoczone5. 

  

                                                      
4 Por. I. Chmielewska, Transfery z tytułu pracy Polaków za granicą w świetle badań Narodowego Banku Polskiego, Instytut 
Ekonomiczny, Warszawa 2015. 
5 Dane udostępnione przez Izbę Skarbową w Krakowie. 

Oszczędności:  

20-70% 

Wydatki w kraju pobytu: 

w zależności od celu 

wyjazdu 

Pieniądze wysyłane  

do Polski: do 60% 
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Plany migracyjne małopolskich emigrantów 

Eksperci oceniają, że zapotrzebowanie na pracowników z Polski na zagranicznych rynkach pracy 

może w najbliższych latach wzrosnąć, spodziewają się jednak, że zainteresowanie wyjazdami 

wśród Małopolan utrzyma się na stałym poziomie. Ich opinie potwierdzają wyniki badania 

Diagnoza społeczna, które wskazują, że zainteresowanie wyjazdami za granicę wśród mieszkańców 

województwa od kilku lat utrzymuje się na stałym poziomie. 

Małopolscy emigranci byliby skłonni wrócić do kraju, gdyby wynagrodzenia w Polsce wzrosły. 

Motywem powrotów byłaby również choroba członka rodziny. Jedyną grupą planującą w dosyć 

sprecyzowanym okresie czasu powrót do Polski, są najstarsi respondenci. Migracja jest dla nich 

strategią zgromadzenia pieniędzy i zabezpieczenia na starość, a plany powrotu do kraju łączą  

się z nabyciem praw do emerytury. 

Eksperci i emigranci nie są zgodni w ocenie wpływu, jaki na decyzje migracyjne Polaków wywrze 

wystąpienie Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej. Emigranci sugerują, że Brexit może zaważyć  

na decyzjach o wyjeździe tych Polaków, którzy dopiero planują rozpoczęcie poszukiwania pracy  

na terenie Zjednoczonego Królestwa, dla nich samych nie będzie miał jednak w najbliższych latach 

znaczenia. Część respondentów jest zdania, że powroty Polaków niekoniecznie będą powrotami  

do Polski – mogą być wyjazdami do innych krajów. 




