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- Imtigracja ludnoścti do Polskti w ptierwszej dekadztie XXI w. Wybrane aspekty -

Summary

Recent economtic and poltittical changes, both tin Poland and worldwtide, are reflected tin 
the dynamtically changting dtirecttions of mtigrattion. Desptite a long tradtittion of mtigrattion tin 
our country, nowadays populattion movements have taken on a new character, espectially af-
ter Poland’s accesstion to the European Untion. The analystis of geographtic populattion shtifts, 
both tinternal and tinternattional, can be carrtied out on many levels and must tinvolve thetir 
complextity and dtiverstity.  
The atim of thtis paper tis to present some aspects of permanent timmtigrattion to Poland 

tin the ftirst decade of the 21st century. The analystis was based on data publtished tin the De-
mographtic Yearbooks for 2011 and data of the Central Stattisttical Offtice (GUS) concernting 
permanent timmtigrattion tinto Poland. The spattial aspects of timmtigrattion are presented for 
each admtintistrattive provtince of Poland (votivodshtips).
A total of 125.600 tindtivtiduals regtistered thetir permanent restidence tin Poland between 

2001 and 2010. Desptite some annual fluctuattions tin thtis decade, thtis number represents 
nearly 25% of regtistrattions stince 1952. The tinflow to muntictipaltitties durting the study pertiod 
represents over 80% of the regtistrattions. On average, 68.6% of timmtigrants to muntictipalti-
tties were male, most of whtich were bachelors. Analystis of timmtigrattion to Poland by age 
group tindticates the domtinance of timmtigrants at the begtinnting of thetir workting age, espe-
ctially tinto muntictipaltitties. However, the group aged 0–4 was the most numerous, whtich tis re-
lated to the returns of parents wtith chtildren born abroad or parents who could not see thetir 
future wtith chtildren outstide thetir home country. Spattial vartiabtiltity of timmtigrattion dtirecttions 
tis presented on the cartograms (ftigures 7–12).

keywords: human mtigrattion, demography, soctial geography
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