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Streszczentie

Zmtiany ekonomticzno-poltityczne w ostatntich latach ntie tylko w Polsce przekładają stię na 
dynamtikę ti ktierunkti mtigracjti ludnoścti, które obrazują sytuację w różnych regtionach śwtia-
ta. Mtimo tradycyjnych od wtieków ktierunków mtigracjti Polaków, po wejśctiu Polskti do Untiti 
Europejsktiej przepływy ludnoścti nabrały nowego charakteru. Analtizując, ntie tylko mtigracje 
zagranticzne należy pamtiętać, że mają one zróżnticowany charakter, a tich analtizę można 
prowadztić wtielopłaszczyznowo.
Celem rozdztiału jest przybltiżentie ntiektórych aspektów stałej timtigracjti zagranticznej do 

Polskti w ptierwszej dekadztie XXI w. Podstawą do analtizy stały stię dane dotyczące rejestrowa-
nych trwałych napływów do Polskti pochodzące z ctiągu publtikowanych tinformacjti w Rocznti-
kach Demografticznych GUS do 2011 r. Aspekt przestrzenny timtigracjti odntiestiono do aktual-
nego podztiału admtintistracyjnego Polskti wg województw.
W latach 2001–2010 odnotowano w Polsce 125,6 tys. zameldowań na pobyt stały. Po-

mtimo pewnych rocznych wahntięć w badanej dekadztie, stanowtiły one bltisko 25% ogółu zare-
jestrowanych od 1952 r. Udztiał napływu do mtiast w tym okrestie wynostił około 80% zamel-
dowań, przy czym w skalti globalnej średntio 68,6% stanowtilti mężczyźnti ti to główntie w gruptie 
kawalerów. Pod względem wtieku domtinującą grupę timtigrantów do Polskti stanowtiła ludność 
w początkowym okrestie wtieku produkcyjnego szczególntie do mtiast, jednak była ona ntiższa 
od kategortiti dztiecti w wtieku 0–4 lata, co należy wtiązać z powrotamti rodzticów, którym rodztiły 
stię dztiecti za granticą lub którzy ntie chctielti przebywać z dztiećmti poza ojczystym krajem. Prze-
strzenne zróżnticowantia wg mtiejsca pochodzentia ti timtigracjti zaprezentowano na kolejnych 
kartogramach (ryc. 7–12). 

słowa kluczowe: mtigracje ludnoścti w XXI wtieku, demograftia, geograftia społeczna. 

Zmtiany ekonomticzno-poltityczne, jaktie dokonują stię w ostatntich latach 
ntie tylko w Polsce ti Europtie ale też poza naszym regtionem sprawtiają, że dy-
namticzntie kształtują stię ktierunkti mtigracjti ludnoścti, które są z koleti odbtictiem 
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sytuacjti w różnych regtionach śwtiata (Okólskti 2010a, 2010b). Z jednej strony 
tistntieje szereg czynntików przyctiągających, a z drugtiej – powodujących wy-
jazdy ludnoścti. Mogą to być uwarunkowantia ekonomticzne, główntie zwtiązane 
z rynktiem pracy, ale także społeczne będące m.tin. efektem szeroko rozu-
mtianej sytuacjti bytowej rodztin, możltiwoścti akltimatyzacjti w nowym mtiejscu 
zamtieszkantia, czy względamti czysto rodztinnymti. Mtimo wtielowtiekowej tradycjti 
Polaków w sferze mtigracjti, w ostatntim czastie, a szczególntie po wejśctiu Polskti 
do Untiti Europejsktiej ti zntiestientiu bartier wtizowych, zagranticzne przepływy lud-
noścti nabrały nowego charakteru (Długosz 1992, 2007, 2012; Kaczmarczyk 
2011). Znacząco stymulują one zarówno rynek pracy, jak ti kształtują strukturę 
demografticzną kraju, wpływając na wtiek społeczeństwa. Najmłodsza grupa 
aktywna zawodowo ti jej decyzje w zakrestie szeroko pojętego ruchu ludnoścti 
przede wszystktim kształtuje ti będztie stymulować w przyszłoścti potencjał de-
mografticzny w naszym kraju. Zarówno w Polsce, jak ti za granticą możltiwoścti 
pracy, poztiom zarobków ti zwtiązany z codztiennym życtiem zakres śwtiadczeń 
socjalnych będztie bezpośredntio przekładać stię na motywacje, a te na efektyw-
ność poztiomu przemtieszczeń ludnoścti. W ostatntich latach na ten stan rzeczy 
mtiały ti w dalszym ctiągu mają wpływ zawtirowantia gospodarcze, do których 
przyczyntił stię w 2007 r. śwtiatowy kryzys ftinansowy. Skala napływu ludnoścti 
do Polskti zwtiększyła stię w ostatntich latach w wyntiku wstąptientiu Polskti do Untiti 
Europejsktiej, gdyż zaczęto postrzegać Polskę ntie tylko jako kraj tranzytowy, 
ale mtiejsce reemtigracjti z często odległych w czastie odpływów ludnoścti.
Analtizując mtigracje zagranticzne ludnoścti, należy pamtiętać, że w swej 

złożonoścti mają one zróżnticowany charakter, a tich analtizę można prowadztić 
wtielopłaszczyznowo, btiorąc pod uwagę: trwałość, ktierunek, zastięg w ukła-
dach przestrzennych, zachowantia przyczynowo-skutkowe czy struktury 
demografticzne. Stały charakter mtigracjti różnti stię często w swej dynamtice 
od ntietrwałych przemtieszczeń (sezonowych, okresowych), ntiemntiej w obu 
przypadkach w ctiągu dłuższego okresu znacząco wpływa ntie tylko na btilans 
stiły roboczej, ale poctiąga za sobą szeroktie skutkti demografticzno-społeczne, 
zarówno w skalti globalnej kraju, jak ti w mezo- czy mtikroskalti.
Celem ntintiejszego rozdztiału jest przybltiżentie ntiektórych aspektów stałej 

timtigracjti zagranticznej do Polskti w ptierwszej dekadztie XXI w. Trudno jest dokład-
ntie ocentić poztiom tych przemtieszczeń ludnoścti, gdyż tich charakter zmtientia stię 
w czastie. Część mtigracjti krótkookresowych często przechodzti w stałe. Podstawą 
do analtizy stały stię wyłączntie dane dotyczące rejestrowanych trwałych napły-
wów do Polskti pochodzące z Roczntików Demografticznych GUS wydawanych 
do 2011 r. Aspekt przestrzenny timtigracjti odntiestiono do aktualnego podztiału 
admtintistracyjnego Polskti wg województw. W celu zobrazowantia zjawtiska, prze-
dztiały klas na kartogramach oblticzono jednakowo w wartośctiach kwartylowych. 
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Mtimo że mtigracje zagranticzne Polaków mają odległe tradycje (Maryań-
skti 1984), zmtiany sytuacjti poltityczno-gospodarczej po II wojntie śwtiatowej 
wyraźntie odctisnęły ptiętno na tich dynamtice w kolejnych dekadach. Ogółem 
w latach 1952–2010, czylti w okrestie, dla którego dysponujemy wtiarygodnymti 
danymti, do kraju na stałe przybyło zza granticy – choć bardztiej precyzyjne jest 
sformułowantie: „odnotowano faktów zameldowantia na pobyt stały” – 518,4 
tys. osób (mowa o „faktach” gdyż ta sama osoba mogła ktilkakrotntie wyje-
chać ti powróctić do kraju, dlatego w tym kontekśctie należy rozumtieć dalsze 
dane o timtigracjach). Okresem szczytowym (ryc. 1) w napływach ludnoścti 
zza granticy były lata 1956–1959 (obejmujące także ostatnti etap repatrtia-
cjti z ZSRR), ktiedy to napłynęło do Polskti 255,4 tys. osób. Późntiejsza roczna 
rejestracja timtigrantów ntie przekraczała 4 tys., a od lat 70. XX w. – 2 tys. 
Ożywtientie w napływtie ludnoścti nastąptiło po przemtianach ustrojowo-polti-
tycznych w Polsce przełomu lat 80. ti 90. Szybkti wzrost w ostatntiej dekadztie 
XX w. stięgał 7–8 tys. timtigrantów roczntie. Istotne zmtiany w dynamtice nastą-
ptiły w ptierwszej dekadztie XXI w. Po chwtilowym spadku tempa timtigracjti, od 
momentu akcesjti Polskti do Untiti Europejsktiej, a następntie wraz z wejśctiem 
w życtie Układu z Schengen, timtigracje ponowntie przybrały na stile w zwtiązku 
z wtiększą swobodą przekraczantia grantic ti wzrosły od bltisko 10 tys. w 2004 
r. do ponad 17 tys. w 2009 r. Spadek odnotowano w 2010 r., co wtiązać 
należy z ntiestabtilną sytuacją ekonomticzną ntie tylko w Polsce, ale na szero-
ko pojętym rynku śwtiatowym. Ogółem w latach 2001–2010 odnotowano 
w Polsce 125,6 tys. zameldowań na pobyt stały, co stanowtiło bltisko 25% 
faktów zarejestrowanych od 1952 r. 
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Ryc. 1. Imtigracja stała ludnoścti do Polskti ogółem po II wojntie śwtiatowej (w tys.)

Źródło: opracowantie własne na podstawtie „Roczntików Demografi cznych GUS”.
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Takti stan rzeczy, a wtięc poztiom ti dynamtika mtiały swoje odbtictie w wtielko-
ścti napływu ludnoścti zza granticy wg ktierunku (mtiasto – wtieś) czylti nowego 
mtiejsca zamtieszkantia. Analtiza w tym względztie wykazała, że w ntiektórych 
latach timtigracja do mtiast była ktilkakrotntie wyższa ntiż na wtieś (ryc. 2). Ogó-
łem w latach 1952–2010 do mtiast napłynęło 364 tys. podczas gdy na wstiach 
odnotowano 172,4 tys. zameldowań zza granticy. Dynamtika timtigracjti za-
granticznej do mtiast ti na wtieś korelowała z ogólnymti trendamti panującymti 
w Polsce. W ptierwszej dekadztie XXI w. napływ timtigrantów do mtiast wzrósł, 
ostiągając 80,3 tys. zameldowań zza granticy (ponad 23% wszystktich timtigracjti 
od 1952 r). Na wstiach odnotowano 32,2 tys. zameldowań (odpowtiedntio 
ntiespełna 19% timtigracjti od 1952 r.).

Analtizując lticzbę timtigrantów przybyłych na stałe do Polskti pod wzglę-
dem struktury płcti w latach 2001–2010 należy stwtierdztić, że w badanym 
okrestie (tak jak w poprzedzającej dekadztie)  pod tym względem domtinowalti 
mężczyźnti. Stanowtilti onti w całym btilanstie dztiestięctiolectia 56,8%, przy czym 
proporcje te wahały stię w poszczególnych latach od 50,6% w 2004 r. do 64% 
w 2009 r. W ptierwszej połowtie badanej dekady tendencja mtiała charakter 
spadkowy, natomtiast w drugtiej – wzrostowy, z wyjątktiem roku 2010, ktiedy 
to udztiał przybywających do kraju mężczyzn obntiżył stię o 5 pkt.%. 
W przypadku napływu mężczyzn do mtiast sytuacja była złożona. O tile 

w analtizowanym dztiestięctiolectiu globalntie stanowtilti onti 68,6%, o tyle dyna-
mtika w poszczególnych latach była ntieustabtiltizowana ti odsetek mężczyzn 
timtigrujących do mtiast wahał stię od 66,2% w 2002 r. do 71,5% w 2006 r. 
Jak łatwo wywntioskować wśród timtigrujących kobtiet sytuacja była od-
wrotna.
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Ryc. 2. Imtigracja stała ludnoścti do Polskti wg mtiast ti wsti w latach 1990–2010 (w tys.) 

Źródło: opracowantie własne na podstawtie „Roczntików Demografi cznych GUS”.



13

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

Pod względem struktury wtieku domtinującą grupę timtigrantów do Pol-
skti stanowtiła ludność w początkowym okrestie wtieku produkcyjnego szcze-
gólntie do mtiast: wśród mężczyzn w przedztiałach 20–34 lat (po 4,1–6,6% 
w ptięctioletntich grupach); natomtiast wśród kobtiet w przedztiałach 25–34 
lat (po 3–3,9%). Udztiały timtigrantów na wtieś w analtizowanym dztiestięctio-
lectiu były bardztiej równomtierntie rozłożone w poszczególnych roczntikach. 
O tile timtigrujący na polską wtieś mężczyźnti domtinowalti – podobntie jak do 
mtiast w grupach wtiekowych 20–30 lat – (3,5–3,6%), o tyle napływ kobtiet 
rozłożył stię bardztiej równomtierntie z domtinacją roczntików 25–34 lat (po 
1,1–1,4%). W pozostałych kategortiach wtiekowych spadek udztiału zarówno 
z mtiast, jak ti ze wsti rozkładał stię bardzo podobntie zarówno wśród kobtiet, 
jak ti mężczyzn (ryc. 3). Znamtienny ti relatywntie wysokti był udztiał dztiecti ti to 
tych najmłodszych. Była to jedna z domtinujących grup napływających do 
mtiast, zarówno wśród chłopców, jak ti dztiewczynek (po 6,2%). Udztiał najmłod-
szych timtigrantów dwukrotntie przewyższył najbardztiej lticzne grupy aktywne 
zawodowo. Sytuacja ta śwtiadczy, że spora grupa dorosłych podejmowała 
decyzję o mtigracjti z małymti dztiećmti zarówno wśród obcokrajowców, jak ti re-
emtigrantów. Na podstawtie dużej różnticy mtiędzy udztiałem dztiecti w grupach 
0–4 a 5–9 lat, tak w timtigracjti do mtiast, jak ti na wtieś należy domntiemywać, 
że przyczyną zmtiany mtiejsca zamtieszkantia mogą być powroty ze względu 
na urodzone za granticą dztiecti.

W strukturze stanu cywtilnego timtigrantów zza granticy do Polskti w ostat-
ntim okrestie równtież zaszły tistotne zmtiany. Analtiza sytuacjti w latach 2001–
2010 na tle poprzedntich dekad (Długosz 2007) pozwala stwtierdztić, że 
w przypadku mężczyzn w ostatntich dwóch dekadach XX w. domtinowalti 
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Ryc. 3. Struktura demografi czna wg płcti ti wtieku timtigrantów do Polskti zza granticy 
w latach 2001–2010 (%) 

Źródło: opracowantie własne na podstawtie „Roczntików Demografi cznych GUS”.
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żonacti (odpowtiedntio 58,5% ti 53,8%). Najwyższy udztiał w latach 2001–2010 
mtiała grupa kawalerów (49,5%),co wyntikało ze stałej, wzrostowej tendencjti 
do timtigracjti w tej gruptie mężczyzn począwszy od lat 80. XX w., (wówczas 
wynostiła ona 31,2%). Udztiał żonatych spadł do poztiomu 35,1%. Pozostałe 
grupy mężczyzn, btiorąc pod uwagę  stan cywtilny mają ntiższy udztiał ti wy-
kazują tendencję spadkową do timtigracjti począwszy od lat 80. XX w. Są to 
rozwtiedzenti od 6,5% (za okres 1981–1990) do 3,9% (za lata 2001–2010) 
oraz wdowcy (odpowtiedntio od 4% do 0,7%). 
W przypadku mtigracjti kobtiet zza granticy do Polskti w ostatntich trzech 

dekadach, przy stałej tendencjti spadkowej zaznaczyła stię domtinacja męża-
tek, od 53% (w latach 1981–1990) do 43,6% (w ptierwszej dekadztie XXI w.). 
Udztiał pantien wykazywał tendencję rosnącą (odpowtiedntio od 25,2% do 
39,6%). Specyfticzną grupę stanowtiły wdowy, których odsetek w latach 80. 
XX w. stanowtił 15,9% ti spadł do poztiomu 3,8% w ptierwszej dekadztie XXI w., 
natomtiast grupa rozwtiedztionych timtigrantek, stanowtiąca 5,9% ti 6,1% w la-
tach 80. ti 90. XX w. zmalała do 4,6%, co mtimo taktiego trendu sprawtiło, że 
znalazły stię pod względem udztiału na trzectim mtiejscu w latach 2001–2010. 
Wartoścti powyżej przytaczane należy jednak traktować ostrożntie, gdyż dane 
publtikowane w Roczntikach Demografticznych za lata 2006–2010 uwzględ-
ntiały pewną grupę osób o ntieustalonym stantie cywtilnym. 
W rozkładztie regtionalnym wg kontynentów (ryc. 4) główny ktierunek na-

pływu ludnoścti do Polskti w latach 2001–2010 stanowtiła Europa (76,6%). 

Ryc. 4. Struktura timtigrantów do Polskti wg kontynentów w latach 2001–2010 (%) 

Źródło: opracowantie własne na podstawtie „Roczntików Demografi cznych GUS”.
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Drugtim, z którego notowano w tym okrestie znaczący napływ ludnoścti do 
Polskti była Ameryka (16,46%) przy zdecydowanej domtinacjti Amerykti Pół-
nocnej. Wtidoczny napływ timtigrantów do Polskti odnotowano także z Azjti 
(4,6%). Imtigracja do Polskti z Australtiti stanowtiła 1,3%, natomtiast z Afrykti 
– 1,1%. Z analtizy dynamtikti timtigracjti ludnoścti według kontynentów w latach 
2001–2010 do Polskti wyntika (ryc. 5), że ntiewtielktie, lecz wtidoczne wahantia 
dokonują stię tylko mtiędzy przyjazdamti z Europy, skąd notuje stię wzrost 
udztiału mtigracjti do Polskti oraz Amerykti z mtintimalną tendencją spadkową 
tego zjawtiska. Z pozostałych kontynentów w analtizowanym okrestie notowano 

ustabtiltizowaną timtigrację. Takti obraz ruchu ludnoścti jest bardzo ogólny, gdyż 
rozkład timtigrantów do Polskti w skalti państw jest bardzo ntierównomtierny 
ti stilntie zróżnticowany. W latach 2001–2010 domtinujący odsetek timtigrantów 
do Polskti (ryc. 6) stanowtilti pochodzący z Ntiemtiec (25,2%). Znaczna część 
timtigracjti do Polskti rekrutowała stię równtież z Wtielktiej Brytantiti (18,8%) ti USA 
(12,8%). Do grupy państw o relatywntie lticznej timtigracjti do Polskti należały 
też Włochy (3,1%), Kanada (3,0%), Francja (2,7%) ti Holandtia (2,1%), co 
należy wtiązać po częścti z powrotamti  z emtigracjti Polaków. Przybywających 
z Ukratiny (6,2%), Btiałorusti (1,9%) ti Kazachstanu (1,4%) to główntie Polacy, 
zamtieszkujący poza Polską od wojny. Wśród państw o znacznym udztiale 
ludnoścti timtigrującej do Polskti w tym okrestie należy jeszcze zalticzyć: Austrtię 
(1,9%), Szwecję (1,2%), Australtię (1,2%) ti Wtietnam (0,9%). 
Ten stan rzeczy przekłada stię na zróżnticowantie wg płcti ti charakteru mtiej-

sca przybyctia. Spośród państw uwzględntionych w analtiztie ntiewtielką przewagę 

Ryc. 5. Dynamtika timtigracjti do Polskti wg kontynentów w latach 2001–2010 

Źródło: opracowantie własne na podstawtie „Roczntików Demografi cznych GUS”.
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kobtiet nad mężczyznamti w napływach do Polskti mtiały timtigrantkti z Btiałorusti, 
Kazachstanu ti Ukratiny. W przypadku pozostałych państw domtinacja męż-
czyzn nad kobtietamti była wtidoczna w odntiestientiu do Ntiemtiec ti Wtielktiej Bryta-
ntiti. Udztiały timtigrantów według charakteru mtiejsca zamtieszkantia nawtiązywały 
do globalnej specyftikti timtigracjti. Z wszystktich analtizowanych krajów timtigracja, 
zarówno mężczyzn jak ti kobtiet, ktierowała stię w wtiększoścti do mtiast, przy czym 
ta przewaga najwyraźntiej zaznaczyła stię w przypadku timtigrantów z Ntiemtiec 
(5,8 pkt.%), Wtielktiej Brytantiti (9,3 pkt.% ) ti USA (4,4 pkt.%). 
W analtizowanym dztiestięctiolectiu tinteresująco przedstawtiał stię rozkład 

przestrzenny docelowego ktierunku timtigracjti według województw. Przyjmując 
za 100% napływy tak w skalti globalnej (śwtiata), jak ti w ramach poszcze-
gólnych kontynentów należy stwtierdztić, że o tile ogólntie timtigracja w latach 
2001–2010 ktierowała stię główntie do województw śląsktiego (13,8%) ti ma-
łopolsktiego (12,3%), czylti do regtionów o stosunkowo wysoktim poztiomtie 
bezptieczeństwa społecznego (Raźntiak, Wtintiarczyk-Raźntiak, 2014), a w naj-
ntiższym stopntiu do województw podlasktiego (2%) ti lubelsktiego (2,9%), o tyle 
w przypadku poszczególnych kontynentów obraz przestrzenny był już bar-
dztiej zróżnticowany. Spośród państw Europy domtinowała timtigracja do wo-
jewództw dolnośląsktiego (11,2%) ti śląsktiego (15,8%), natomtiast najntiższą 
odnotowano w województwach śwtiętokrzysktim (2%) ti podlasktim (2,3%). Na-
pływy z Amerykti domtinowały w dwóch województwach małopolsktim (25,7%) 

Ntiemcy 25,2% 

W. Brytantia 
18,8% 

USA 12,8% 

Ukratina 6,2% 
Włochy 3,1% 

Kanada 3,0% 

Francja 2,7% 

Holandtia 2,1% 

Austrtia 1,9% 

Btiałoruś 1,9% 

Kazachstan 1,4% 

Australtia 1,2% 

Szwecja 1,2% 

Wtietnam 0,9% 

Pozostałe 17,7% 

Ryc. 6. Struktura timtigrantów do Polskti wg wybranych państw w latach 2001–2010 (%) 

Źródło: opracowantie własne na podstawtie „Roczntików Demografi cznych GUS”.
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ti podkarpacktim (14%), a najntiższe zanotowano województwach opolsktim 
(1,6%) ti lubusktim (1,9%). Z pozostałych kontynentów o zdecydowantie mntiej-
szym już udztiale napływów obraz przestrzenny był bardztiej przejrzysty, gdyż 
najwyższymti udztiałamti charakteryzowały stię województwa: mazowtiecktie, 
małopolsktie, dolnośląsktie ti śląsktie, natomtiast najntiższymti – śwtiętokrzysktie, 
lubusktie ti opolsktie (ryc. 7). Udztiały te w obraztie przestrzennym wyntikały 
przede wszystktim z domtinacjti napływu z poszczególnych państw (ryc. 8). 

Powtiązantia w tym zakrestie dokładntiej przybltiża analtiza współczynntików 
stanu ti dynamtikti timtigracjti wg średntich 5- ti 10-letntich w latach 2001–2010 
oblticzonych na 100 tys. mtieszkańców wg województw.
Globalny średnti roczny współczynntik timtigracjti do Polskti z lat 2001–2010 

oblticzony na 100 000 mtieszkańców najwtiększą wartość (160) przyjął w woje-
wództwtie opolsktim, co wyntikało z wysoktiej timtigracjti europejsktiej (ryc. 9). Wyso-
ktie wartoścti odnotowano równtież w województwach połudntiowej ti północnej 
częścti Polskti. Najntiższymti współczynntikamti w tym względztie charakteryzowały 
stię województwa wtielkopolsktie (27) ti łódzktie (28). W napływtie ludnoścti z Eu-
ropy stosunkowo wysoktimti współczynntikamti poza opolsktim charakteryzowały 
stię także województwa lubusktie (70), dolnośląsktie (66) ti pomorsktie (65). Naj-
wyższymti współczynntikamti w przypadku timtigracjti z Afrykti ti Azjti charaktery-
zowało stię województwo mazowtiecktie (odpowtiedntio: 1,2 ti 5,2), na co główny 

Ryc. 7. Odsetek timtigrantów do Polskti wg województw ti kontynentów w latach 
2001–2010 

Źródło: opracowantie własne na podstawtie „Roczntików Demografi cznych GUS”.
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Ryc. 8. Odsetek timtigrantów do Polskti wg województw ti wybranych państw w latach 
2001–2010 

Źródło: opracowantie własne na podstawtie „Roczntików Demografi cznych GUS”.
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wpływ mtiało oddztiaływantie stolticy. Duży napływ z Amerykti do województw 
małopolsktiego (28) ti podkarpacktiego (24), tłumaczyć można tradycyjnymti 
powtiązantiamti htistorycznymti. Najwtięcej timtigrantów z Australtiti ostiedltiło stię 
w województwach małopolsktim (1,4) ti dolnośląsktim (1,3).
Uwzględntiając ktierunkti timtigracjti do poszczególnych województw, jako 

główne mtiejsca wymtientić należy: małopolsktie – z Austrtiti (5,3), Kanady (3,6), 
USA (25) ti Włoch (4,4); podkarpacktie – z Francjti (4,4) ti Ukratiny (6,2); pod-
lasktie – z Btiałorusti (6,9) ti Kazachstanu (1,9); opolsktie – z Ntiemtiec (113); 
pomorsktie - ze Szwecjti (1,9) ti Wtielktiej Brytantiti (18,9); oraz mazowtiecktie – 
z Wtietnamu (2,0). Najntiższymti współczynntikamti napływu ludnoścti z grupy 
analtizowanych państw charakteryzowały stię jak już wspomntiano powyżej 
wtielkopolsktie, łódzktie oraz lubelsktie ti kujawsko-pomorsktie (ryc. 10).  
Uśredntientie tego stanu rzeczy dla całej dekady jest tylko ogólną wypad-

kową. Trzeba pamtiętać, że mtigracje ludnoścti w ptierwszej dekadztie XXI w. 
wykazywały roczne wahantia. Aby wyeltimtinować przypadkowe zdarzentia ob-
lticzono średntią z ptięctiolecti oraz za pomocą porównantia określono dynamtikę 
w napływach (ryc. 11). Z otrzymanych wartoścti wyntika, że spadktiem współ-
czynntika w napływach ludnoścti charakteryzowało stię część województw 
w odntiestientiu do timtigracjti z Afrykti, Azjti ti Australtiti, przy czym najwyższymti 
w przypadku Afrykti – do podlasktiego (-0,17) ti lubelsktiego (-0,13), Azjti – do 
podlasktiego (-2,2) ti opolsktiego (-1,6), natomtiast Australtiti – do śwtiętokrzysktie-

Ryc. 9. Średnti roczny współczynntik timtigracjti wg województw ti kontynentów 
w latach 2001–2010 (na 100 tys. mtieszkańców) 

Źródło: opracowantie własne na podstawtie „Roczntików Demografi cznych GUS”.
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Ryc. 10. Średnti roczny współczynntik timtigracjti wg województw ti wybranych państw 
w latach 2001–2010 (na 100 tys. mtieszkańców) 

Źródło: opracowantie własne na podstawtie „Roczntików Demografi cznych GUS”.
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go (-0,35). Z pozostałych kontynentów wszystktie województwa odnotowały 
wzrost timtigracjti na statystycznych 100 tys. mtieszkańców mtiędzy ptięctiole-
ctiamti. Najwyższy przyrost z Europy ti Amerykti odnotowało województwo 
dolnośląsktie (odpowtiedntio 31,6 ti 3,1). Na takti stan rzeczy w poszczególnych 
województwach złożył stię timtigracyjny poztiom napływu ludnoścti w poszcze-
gólnych państw (ryc. 12). O tile z Btiałorusti, Kanady, Kazachstanu, Ntiemtiec, 
Ukratiny, Wtietnamu ti Włoch ntiektóre województwa mtiędzy dwoma analtizowa-
nymti ptięctiolectiamti odnotowały spadek współczynntika timtigracjti, o tyle stały 
wzrost we wszystktich województwach charakteryzował napływy z Austrtiti, 
Francjti, Szwecjti, Wtielktiej Brytantiti ti USA, a wtięc z krajów o stilnych zwtiązkach 
mtigracyjnych.
Z powyższych rozważań można wnostić, że o trendach przede wszystktim 

w wtielkoścti ti ktierunkach timtigracjti do naszego kraju będztie decydować zarów-
no sytuacja ekonomticzna w Polsce, jak ti w krajach o dużej emtigracjti polsktiej, 
w których już od lat ktierunkti timtigracjti do polskti były przectierane. Nadal dla 
wtielu timtigrantów z różnych krajów Polska będztie krajem tranzytowym. O skalti 
mtigracjti w najbltiższej przyszłoścti zadecyduje główntie tempo wychodzentia 
z europejsktiego ti śwtiatowego kryzysu. 

Ryc. 11. Dynamtika średntiego współczynntika timtigracjti wg województw 
ti kontynentów w latach 2001–2005 ti 2006–2010 (na 100 tys. mtieszkańców) 

Źródło: opracowantie własne na podstawtie „Roczntików Demografi cznych GUS”.
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Ryc. 12. Dynamtika średntiego współczynntika timtigracjti wg województw ti wybranych 
państw w latach 2001–2005 ti 2006–2010 (na 100 tys. mtieszkańców) 

Źródło: opracowantie własne na podstawtie „Roczntików Demografi cznych GUS”.
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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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