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4. M
 IGRACJE Z UDZIAŁEM LUDNOŚCI
MIAST POLSKI W LATACH 2006 – 2016

4.1.		 Współczesne procesy migracyjne z udziałem ludności miast
Czy to w skali globalnej, czy lokalnej – to właśnie procesy migracyjne są obecnie najczęściej
dyskutowanym czynnikiem kształtującym zmiany liczby mieszkańców. Dla Polski ostatnie 30 lat transformacji to również głębokie przeobrażenia procesów przemieszczania się.
Już samo uzyskanie przez Polaków prawa do swobody wyjazdu poza granice państwa miało wręcz rewolucyjne znaczenie. Prawo to zaczęło być bardzo intensywnie wykorzystywane z pewnym opóźnieniem – po wejściu Polski do Unii Europejskiej. Jednak z perspektywy
miast (ich funkcjonowania i oddziaływania) to migracje wewnętrzne nabrały szczególnego
znaczenia.
O tym, jak ważne zmiany nastąpiły dla polskich miast w sferze migracji wewnętrznych,
najlepiej świadczą ich relacje z obszarami wiejskimi. Pierwszy raz po wojnie w 1998 r. odnotowano ujemne saldo migracji dla miast, a 1. dodatnie saldo migracji dla obszarów wiejskich w 2000 r. (Płaziak 2005). Tym samym nastąpiło całkowite odwrócenie dominującego
kierunku. Oznaczało ono przede wszystkim wejście polskich miast w kolejną fazę urbanizacji – suburbanizację. Badania pokazują, że głównym motywem migracji mieszkańców
polskich miast na przedmieścia jest chęć lepszej jakości życia w miejskim środowisku, poprzez m.in. zwiększenie powierzchni mieszkania, lepszą jakość środowiska przyrodniczego
czy większe poczucie bezpieczeństwa (Harańczyk 2015). Rozwój tego zjawiska w przypadku
coraz większej liczby miast jest znakiem upowszechnienia się w Polsce procesu dekoncentracji potencjału społeczno-demograficznego (Nowotnik 2012). Jego skala stanowi także
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pewne utrudnienie dla badania kondycji demograficznej miast, gdyż zawężenie badań do
ich granic administracyjnych nie pozwala na uwzględnienie faktu, że wiele miast nie tyle
traci ten potencjał, co rozszerza swoje oddziaływanie poprzez jego przesunięcie poza granice administracyjne. M. Smętkowski i in. (2009) podkreślali, że spadek liczby mieszkańców
miasta rdzeniowego metropolii nie oznacza jego osłabienia ekonomicznego. Pod względem
siły gospodarczej (zwłaszcza jeśli chodzi o spółki z udziałem kapitału zagranicznego) znaczenie rdzenia metropolii nie ulega osłabieniu. Niektóre gminy stają się tylko „sypialnią”
dla mieszkańców Krakowa, inne wykorzystując napływ często młodych, wykształconych
ludzi, korzystają z ich potencjału, pomnażając swoją bazę (Harańczyk 2015). Trzeba także
pamiętać, że suburbanizacja to nie tylko jej wymiar demograficzny czy przestrzenny, ale
również ekonomiczny, który objawia się m.in. wzrostem liczby przedsiębiorstw zlokalizowanych w otoczeniu dużego miasta, co oznacza także miejskie ośrodki satelitarne (Brzeziński
2011). Ponadto wzrost inwestycji w sąsiedztwie miast przyciągnął podmioty gospodarcze,
które stałe się atrakcyjne dla podjęcia pracy w strefie podmiejskiej, co dodatkowo zintensyfikowało napływ ludności. Zwraca się także uwagę na szlaki komunikacyjne, które odegrały
ważną rolę w kształtowaniu atrakcyjności gmin, które przez to stały się ciekawym celem dla
migrantów (Nowotnik 2012).
O sukcesie terenów podmiejskich i przyciąganiu przez nie coraz większej liczby nowych mieszkańców decyduje także zmieniające się postrzeganie wsi. Dla ludzi młodych
zamieszkiwanie wsi nie kojarzy się już z środowiskami popegieerowskimi. Wieś stała się
neutralnym, a nawet przyjaznym środowiskiem postrzeganym jako szczególnie korzystne
dla rodzin z małymi dziećmi (Źróbek-Różańska, Zysk 2015). Wzrost zainteresowania zamieszkiwaniem obszarów wiejskich (podmiejskich) ma swoje źródła często w zniechęceniu
miastem jako miejscem zamieszkania. Osoby migrujące do strefy podmiejskiej mają często
wręcz idylliczną wizję mieszkania na wsi jako oazy spokoju. Taka kontrurbanizacja to zjawisko występujące w 3 formach, które opisały D. Szymańska i J. Biegańska (2011). Pierwsza z nich jest eksurbanizacja, czyli migracja zamożnych mieszkańców na obszary wiejskie.
W tym przypadku pozostają oni pod względem społecznym i ekonomicznym ściśle związani z miastem poprzez codzienne dojazdy do pracy. Druga to urbanizacja przestawiona/przesunięta. W tej sytuacji zmiana miejsca zamieszkania jest związana ze zmianą miejsca pracy
oraz potrzebą obniżenia kosztów. Trzecią formą jest antyurbanizacja, w przypadku której
decyzja o emigracji poza miasto jest wynikiem chęci odrzucenia miejskiego stylu życia, postawy antymiejskiej. Bez względu na ostateczny bodziec decydujący o emigracji z miasta
zjawisko to jest masowe i zmienia zarówno jego oblicze demograficzne, jak i jego otoczenie.

4.2.		 Saldo migracji w miastach polski
Saldo migracji, czyli różnica pomiędzy sumą osób napływających do miasta a sumą osób
odpływających jest przede wszystkim ważnym sygnałem mówiącym o poziomie rozwoju
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społeczno-gospodarczego danego ośrodka. Miasta o dodatnim saldzie migracji przejmują
potencjał demograficzny obszarów o wysokiej nieatrakcyjności migracyjnej (Rosner 2014).
Tracą wówczas młodych, aktywnych, wykształconych i przedsiębiorczych mieszkańców –
częściej kobiety niż mężczyzn. Oznacza to ich pogorszenie struktury demograficznej i dalsze
problemy z reprodukcją lokalnej populacji. W przypadku zdecydowanej wielkości polskich
miast w badanej dekadzie 2006 – 2016 charakteryzowało je saldo ujemne oznaczające dominację odpływu nad napływem mieszkańców.
W miastach Polski średnie saldo migracji za analizowane 11 lat wyniosło –2,3; oznacza to, że na 1000 mieszkańców miast w przeciągu analizowanego okresu wyemigrowały 23 osoby. Na podstawie analizy tego wskaźnika nie można wyznaczyć regionów jednoznacznie charakteryzujących się ujemnymi lub dodatnimi wartościami. Większość ośrodków
miejskich charakteryzuje się deficytowym saldem migracji. W większości przypadków dodatnim saldem migracji charakteryzują się ośrodki zaliczane do strefy funkcjonalnej miast
wojewódzkich oraz miasta położone w województwie wielkopolskim.
W kategorii miast małych w znacznym stopniu dominują ośrodki o ujemnym saldzie
migracji. Najliczniejszą grupę miast stanowią te, które charakteryzują się wartościami z przedziału od –5,0 do –2,5 (39% – 205 miast). 1/4 miast małych (179 ośrodków) posiada wartości
z pogranicza od –2,4 do 0,0. W 22% miasta małe charakteryzują się wartościami poniżej –5,0.
Najliczniejszą grupę o dodatniej wartości wskaźnika stanowią te miasta, w których wartości
mieszczą się w granicach 0,1 – 2,5 (9,28% – 65 miast). W niespełna 5% miasta małe posiadają wartości z pogranicza 2,5 – 5,0. Najmniej liczną kategorię miast stanowią te, których
wartość przekracza 5,0‰. Średnia wartość wskaźnika dla miast małych wynosi –2,36‰.
W przypadku miast średnich, podobnie jak w poprzedniej kategorii, najliczniejszą
grupę stanowią ośrodki z wartością wskaźnika od –5,0 do –2,5 (38,9%). W 23% miasta te
osiągnęły wartości z przedziału od –2,4 do 0,0. W 40 ośrodkach (22%) przyjmują wartości poniżej –5,0. Wartości powyżej 5,0‰ osiągnęło nieco ponad 6% miast (11 ośrodków).
W 9 miastach odnotowano wartości z przedziału 0,1 – 2,5, a w 8: 2,6 – 5,0. Średnia wartość
salda migracji dla miast średnich wynosi –2,3‰.
W miastach dużych najliczniejszą grupę stanowią te, których wartości mieszczą się
w granicach od –5,0 do –2,5 (56% – 22 ośrodki). W 10 miastach odnotowano wartości
z przedziału od –2,4 do 0,0. Niespełna 13% miast dużych stanowią te ośrodki, których
wartości mieszczą się w przedziale od 0,1 do 2,5. Tylko po 1 z miast dużych znalazło się
w przedziałach klasowych: poniżej –5,0 i 2,6 – 5,0. Żadne miasto z tej kategorii wielkościowej nie osiągnęło wartości przekraczającej 5,00. Średnia wartość wskaźnika dla miast dużych
wynosi –2,4‰. W przypadku ośrodków tracących funkcje najliczniejszą grupę stanowią te,
w których wartość salda migracji mieści się w granicach od –5,0 do –2,5 (66 miast). W przypadku 44 jednostek saldo migracji jest niższe niż –5,0. Wartościami wskaźnika z zakresu
od –2,4 do 0,0 charakteryzuje się 11 jednostek. Tylko 1 miasto cechuje się wartością z przedziału 2,6 – 5,0. Średnia wartość wskaźnika dla miast tracących funkcje wynosi –4,50 (ryc. 9).
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4.3.		 Kierunki migracji wewnętrznych
4.3.1.	 Saldo migracji wewnętrznych
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Według badań przeprowadzonych przez D. Kałużę-Kopias (2014) wśród polskich miast jedynie Warszawa ma dodatni bilans przemieszczeń z wszystkimi kierunkami migracji międzywojewódzkich. W badaniach dużych miast Kraków, Poznań, Warszawa i Wrocław należą
do tych, które przyciągają nowych mieszkańców ze względu na atrakcyjność ekonomiczną oraz dobre warunki życia. W przypadku województwa dolnośląskiego można wskazać
obszary wyraźnej polaryzacji trendów ludnościowych z południową i zachodnią częścią regionu charakteryzującą się ubytkiem ludności (Chądzyńska 2016). W tym samym czasie
wszystkie te ośrodki aktywnie uczestniczą w wymianie ludności ze swoim zapleczem, które często stanowią inne, najczęściej mniejsze miasta (ryc. 11). W skali całego kraju wyraźnie następuje koncentracja ludności na obszarach metropolitalnych i w miastach Polski
wschodniej oraz w miastach średnich pełniących funkcje regionalne wobec otaczających
obszarów wiejskich i mniejszych miasteczek (Ministerstwo Rozwoju Regionalnego 2010).
Zauważa to również B. Konecka-Szydłowska (2016), która stwierdza, że różnice w dynamice rozwoju małych miast wewnątrz regionów w układzie centrum–peryferie są większe
niż dotychczasowo ujmowane w Polsce zróżnicowanie regionalne między małymi miastami
wschodnich i zachodnich województw. Liczebnościowo najwięcej ludności w analizowanym
okresie wyemigrowało z dużych miast na obszary wiejskie (615 tys.). Drugą najliczniejszą
grupę stanowią osoby migrujące z miast średnich do obszarów wiejskich (506 tys.). Miasta małe na rzecz obszarów wiejskich w Polsce utraciły 358 tys. mieszkańców. Z kolei z obszarów wiejskich najliczniej ludność migruje do miast dużych (386,6 tys.), następnie do
.
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średnich do miast dużych (270 tys.), pomięys.
dzy miastami dużymi (210 tys.) oraz z miast
dużych do miast średnich (201 tys.). Nieco
mniejszą grupę stanowią migranci z miast
małych do miast dużych (176 tys.), z miast
dużych do miast małych (115 tys.) oraz pomiędzy miastami średnimi (105,5 tys.). Naj210 tys.
mniej liczne grupy przemieszczają się z miast
Ryc. 10. Kierunki migracji wewnętrznych
małych do miast średnich (96,6 tys.), z miast
w Polsce w latach 2006 – 2016
średnich do miast małych (74 tys.) oraz poŹródło: dane Głównego Urzędu Statystycznego
między miastami małymi (62 tys.) (ryc. 10).
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4.3.2.	 Współczynnik migracji netto
Analizując migracje wewnętrzne, warto spojrzeć również na kierunki migracji miasto – miasto, wieś – miasto. Przyrost wędrówkowy, inaczej współczynnik migracji netto, to iloraz salda
migracji w danej jednostce przestrzennej, w określonym czasie w odniesieniu do średniej
liczby ludności. Wskaźnik ten prezentuje saldo migracji w relacjach m.in. miasto – miasto,
wieś – miasto. W przypadku relacji przepływu ludności miasto–miasto najwyższe wartości
przyjmują ośrodki w większości miast wojewódzkich (poza Katowicami, Kielcami, Lublinem oraz Łodzią) – rycina 11. Interesującym aspektem wydaje się to, że ludność miejska
poza miastami wojewódzkimi nie migruje w większości do dużych miast. Coraz więcej osób
pracujących w tych ośrodkach decyduje się na zamieszkanie w miastach satelitarnych tych
jednostek. Pozostałe miasta nieleżące w strefie oddziaływania dużych miast w większości
cechują się większym odpływem niż napływem ludności miejskiej. Podobne procesy zachodzą w miastach małych. Choć tutaj trzeba również zwrócić uwagę na małe ośrodki położone w województwie wielkopolskim, które pomimo swego położenia cechują się dodatnim
międzymiejskim saldem migracji. Kolejną grupą miast cechującą się napływem ludności
miejskiej są ośrodki turystyczne i uzdrowiskowe położone w paśmie Sudetów i Karpat.
W kategorii miast małych najwięcej ośrodków przyjmuje wartości poniżej 20,0‰
(55%). Drugą co do wielkości grupę obiektów stanowią te miasta, których współczynnik migracji netto wynosi od –20,0 do –10,0 (14%). W niespełna 10% saldo migracji tych
ośrodków jest wyższe niż 20‰. W przypadku 54 miast (7,7%) wartość wskaźnika wynosi
od –9,9 do 0,0. W 6% miast małych wartość salda migracji wynosi 0,1 – 10,0. Najmniejszą
część miast stanowią ośrodki, których wartości mieszczą się w granicach 10,1 – 20,0 (3,3%).
Średnia wartość współczynnika migracji netto dla miast małych wynosi –19,1‰.
W przypadku miast średnich podobnie jak w poprzedniej kategorii największą grupę
stanowią ośrodki, których wartość salda migracji wyniosła poniżej –20,0 (41%). Ponad 18%
ośrodków charakteryzuje się wartościami z pogranicza od –20,0 do –10,0. W przypadku
14% miast wartości wskaźnika są wyższe niż 20,0. Wielkościami wskaźnika z przedziału
od –9,9 do 0,0 charakteryzuje się niespełna 13% miast. W 9% ośrodków wartość współczynnika migracji netto mieści się w przedziale 0,1 – 10,0. Natomiast najmniej liczną grupę
stanowią miasta, które charakteryzują się wielkościami z pogranicza 10,1 – 20,0 (4%). Średnia wartość wskaźnika dla miast średnich wynosi –2,68‰.
W miastach powyżej 100 tys. mieszkańców najliczniejszą grupę stanowią te ośrodki,
których wartość wskaźnika mieści się w granicach od –9,9 do 0,0 (23%). Po 18% miast charakteryzuje się wartościami z przedziału od –20,0 do –10,0 oraz 10,1 – 20,0. W przypadku
15% miast wartości salda migracji wynoszą powyżej 20,0. W przypadku 13% ośrodków saldo
migracji pomiędzy miastami wynosi poniżej –20,0 oraz 0,1 – 10,0. Średnia wartość wskaźnika dla miast dużych to 1,17‰. W miastach tracących funkcje najwięcej ośrodków charakteryzuje się wartościami współczynnika migracji netto poniżej –20,0 (86 miast). W przy-
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Ryc. 11. Przyrost wędrówkowy z miast do miast
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padku 25 jednostek wartości te mieszczą się w zakresie od –20,0 do –10,0. W 7 ośrodkach
współczynnik ten posiada wartości z przedziału od –9,9 do 0,0. W tym przypadku wartościami dodatnimi wskaźnika cechują się 4 ośrodki. Wielkościami z przedziału 0,1 – 10,0 cechują się 3 ośrodki, a z klasy 10,1 – 20,0 tylko 1. Średnia wartość współczynnika migracji
netto dla miast tracących funkcje wynosi –27,93.
4.3.3.	 Migracje ze wsi do miast
Chociaż procesy suburbanizacji sprawiają, że obszary wiejskie zyskują pochodzącą z miast
ludność, to nie oznacza to, że nie są równolegle w dalszym ciągu drenowane przez miasta,
które w dalszym ciągu dla wielu mieszkańców wsi kojarzą się z większymi możliwościami
ekonomicznymi i wyższym poziomem życia.
Rozkład przestrzenny migracji z obszarów wiejskich do miast jest w większości odwrotnością analizy poprzedniego wskaźnika (ryc. 12). Miasta duże cechują się większym
odpływem mieszkańców na obszary wiejskie niż ich napływem. W miastach średnich dodatnimi wartościami wskaźnika cechują się ośrodki położone poza obszarami funkcjonalnymi miast wojewódzkich (poza Warszawą). W kategorii miast małych, tych, które są położone w północnej i centralnej części kraju w większości cechują się napływem ludności
wiejskiej, natomiast ośrodki w południowej części w większości cechują się odpływem ludności. Średnia wartość wskaźnika dla miast Polski wynosi –6,3‰.
Niespełna 20% ośrodków poniżej 20 tys. mieszkańców charakteryzuje się wartościami
pomiędzy 0,1 a 10,0. Ponad 17% miast małych posiada wartości z przedziału od –10,0 do
0,0. W 17% miasta te cechują się wartościami niższymi niż –20,0‰. Niespełna 15% miast
małych charakteryzuje się wartością wskaźnika pomiędzy –20,0 a –10,0. W 14% ośrodków
małych współczynnik migracji netto z obszarów wiejskich do miast był wyższy niż 20,0‰.
Najmniej liczną grupę miast małych stanowią te, których wartości mieszczą się w granicach
10,1 – 20,0 (12%). Średnia wartość współczynnika dla miast małych wynosi –1,3‰.
W miastach średnich najliczniejszą grupę miast stanowią te, które charakteryzują się
wartościami poniżej –20,0‰ (38%). W ponad 30% ośrodków średnich wartość wskaźnika migracji netto mieści się w granicach od –20,0 do –10,0. Tylko 14% tych miast posiada
wartości z pogranicza od –9,9 do 0,0. Niespełna 3% miast charakteryzuje się wartościami
wyższymi niż 20,0‰. Najmniej liczną grupę stanowią te ośrodki, których wartości mieszczą się w granicach 10,1– 20,0 (1,6%). Średnia wartość współczynnika migracji netto dla
ośrodków średnich wynosi –22,56‰.
W miastach dużych najliczniejszą grupę stanowią te, których wartości sią niższe
niż –20,0‰ (59%). W 28% miast dużych wartość wskaźnika mieści się w granicach od –20,0
do –10,0. Ponad 10% tych ośrodków posiada wartości z pogranicza od –9,9 do 0,0. W niespełna 3% miast dużych wartości współczynnika migracji netto mieszczą się w przedziale
0,1 – 10,0. Warto zauważyć, że jedynym miastem powyżej 100 tys. mieszkańców, które po-
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Współczynnik migracji netto z obszarów wiejskich
do miast w latach 2006–2016 [‰]

Kategoria wielkości miast
miasta małe (< 20 tys.)
miasta średnie (20–100 tys.)
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?
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miasta ogółem
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Ryc. 12. Przyrost wędrówkowy z obszarów wiejskich do miast
Źródło: dane Głównego Urzędu Statystycznego
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siada dodatnie wartości wskaźnika, jest Rzeszów. Jak już kilkakrotnie zostało wspomniane, dodatnie wartości wskaźnika dla tego miasta mogą być związane z jego poszerzaniem
granic administracyjnych. Średnia wartość współczynnika migracji netto dla miast dużych
wynosi –21,7‰.
W miastach tracących funkcje najniższe (poniżej –20,0) wartości wskaźnika osiągnęły 44 ośrodki. W 34 jednostkach odnotowano wielkości wskaźnika z przedziału od –20,0
do –10,0. Do kategorii miast charakteryzujących się wartościami od –9,9 do 0,0 zaliczono
25 miast. W przypadku 12 ośrodków wielkość wskaźnika mieści się w granicach 0,1 – 10,0.
6 ośrodków posiada wartości z przedziału 10,1 – 20,0. Tylko 1 miasto charakteryzuje się
współczynnikiem migracji netto powyżej 20,0. Średnia wartość przyrostu wędrówkowego
dla miast tracących funkcje wynosi –21,77.
Na dodatkowe zwrócenie uwagi zasługuje fakt, że na obszarze północnej części Polski
współczynnik migracji netto z obszarów wiejskich do miast wciąż jest najczęściej dodatni. Tym samym ośrodki te chociaż najczęściej należą do małych ośrodków lokalnych, pozostają dla mieszkańców tego obszaru poważną alternatywą wobec zamieszkiwania wsi, na
której perspektywy wciąż są niezadowalające. D. Nowotnik (2012) zauważa, że wynika to
z faktu, że są to w dużej mierze obszary popegieerowskie, które po likwidacji państwowych
gospodarstw rolnych utraciły swój główny potencjał ekonomiczny, a deficyt inwestycji dodatkowo zadziałały jako czynniki wypychające. Jednocześnie bliskość niemieckiego rynku
pracy była tutaj istotnym czynnikiem, który wpłynął na wyższy niż w centralnej czy południowej części Polski odpływ migracyjny.
4.3.4.	 Ruch wędrówkowy na obszarze
Miejskich Obszarów Funkcjonalnych
Miejskie Obszary Funkcjonalne to układy przestrzenne, w których występują silne powiązania pomiędzy miastem centralnym (rdzeniem) a gminami sąsiadującymi (strefą zewnętrzną) (Rada Ministrów 2011). Gdyby przeanalizować migracje pomiędzy strefą zewnętrzną
a miastem rdzenia, najsilniejszymi powiązaniami charakteryzuje się MOF Poznania, w którym to współczynnik migracji netto przyjmuje najwyższe wartości. Bardzo silne powiązania
migracyjne widoczne są również w obszarach funkcjonalnych Wrocławia, Olsztyna, Bydgoszczy i Torunia oraz Gorzowa Wielkopolskiego. Najniższe wartości wskaźnika odnotowano w MOF Rzeszowa, Opola, Zielonej Góry, Kielc (ryc. 13).
Szczegółowe badania przeprowadzone przez S. Pastuszkę (2017) dla Białegostoku,
Olsztyna i Rzeszowa pokazały, że do strefy zewnętrznej ich strefy funkcjonalnej napływa
więcej osób niż ubywa z rdzenia, czyli stanowią one miejsce zaludnienia również dla osób
osiedlających się z innych terenów. To pokazuje, że osoby podejmujące decyzję o migracji
między rożnymi MOF-ami mogą od razu rezygnować z możliwości osiedlenia się na obszarze rdzenia takiego układu funkcjonalnego.
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Ryc. 13. Współczynnik migracji netto w miejskich obszarach funkcjonalnych w latach 2006 – 2016
Źródło: dane Głównego Urzędu Statystycznego

Bilans migracji między strefą zewnętrzną a rdzeniem jednoznacznie wskazuje na to,
jak duża jest skala napływu i ile ludności decyduje się na osiedlenie poza obszarem centralnym. Trend ten ma swoje poważne konsekwencje przestrzenne w postaci zjawiska urban
sprawl. Napływ mieszkańców na tereny podmiejskie generuje popyt na rozwój zabudowy
mieszkaniowej. Gminy graniczące z miastem pełniącym funkcję rdzenia próbują maksymalnie wykorzystać płynące z tego m.in. fiskalne korzyści. Stąd też usiłują wykazać otwar-

57

4. Migracje
4.3.		
Kierunki zmigracji
udziałem
wewnętrznych
ludności miast Polski w latach 2006 – 2016
MOF Zielonej Góry
MOF Gorzowa Wielkopolskiego
MOF Opola
MOF Białegostoku
MOF Kielc
MOF Olsztyna
MOF Rzeszowa
MOF Szczecina
MOF Lublina
MOF Łódzi
MOF Wrocławia
MOF Krakowa
MOF Bydgoszczy i Torunia
MOF Konurbacji Górnośląskiej
MOF Gdańska, Gdyni i Sopotu
MOF Poznania
MOF Warszawy
0

20

40

60

z rdzenia do strefy zewnętrznej

80

100

120
140
[tys. osób]

ze strefy zewnętrznej do rdzenia

Ryc. 14. Przepływ migracyjny w miejskich obszarach funkcjonalnych, rdzeń – strefa zewnętrzna
Źródło: dane Głównego Urzędu Statystycznego

tość na możliwość rozwoju funkcji rezydencjalnej poprzez stosowne zapisy w dokumentach
planistycznych. Potrzeby w tym zakresie w stosunku do realiów demograficznych są jednak
często znacznie przeszacowane (Kaczmarek 2017). Najwyższe wartości przepływu mieszkańców w obrębie obszarów funkcjonalnych odnotowano w MOF Warszawy, Poznania
i Konurbacji Górnośląskiej. Z kolei najmniejsze wartości odnotowano w obszarach funkcjonalnych Zielonej Góry, Gorzowa Wielkopolskiego, Opola oraz Białegostoku. W każdym
z MOF dominującym kierunkiem migracji są migracje z rdzenia do strefy zewnętrznej
(ryc. 14).
4.3.5.	 Migracje zagraniczne
W dyskusji publicznej wiele uwagi poświęca się skali migracji zagranicznych Polaków w ciągu ostatnich kilkunastu lat. Migracje międzynarodowe wpływają nie tylko na przyrost i ubytek ludności, lecz również na strukturę według wieku ludności, zarówno w kraju emigracji,
jak i imigracji. Na ogół imigracja wpływa na obniżenie się wieku w społeczeństwie przyjmującym (Kałuża-Kopias 2014b). Tak też było w przypadku 1,5 mln Polaków, którzy wy-

58

4.

Migracje z udziałem ludności miast Polski w latach 2006 – 2016

emigrowali w latach 2003 – 2013, a ich struktura wieku była zdominowana przez młode
grupy wieku produkcyjnego (najliczniejsza to 25 – 29 lat – 16% migrantów – Wołkonowski
2015). To pokazuje, jak istotna była dla Polski fala migracyjna związana z akcesem do Unii
Europejskiej. Jednocześnie często pojawiało się przekonanie o tym, że emigracja ta będzie
przynosiła wymierne korzyści miejscom, z których wywodzą się emigranci. Liczono m.in.
na to, że ich ekonomiczny sukces wpłynie na skalę inwestycji zgormadzonego przez nich
kapitału. Badania przeprowadzone w przypadku emigrantów, którzy postanowili opuścić
Podlasie, pokazują, że chociaż fakt pracy za granicą pozwala na akumulowanie kapitału, to
w związku z tym, że jest on przeznaczany głównie na cele konsumpcyjne, w ograniczonym
stopniu wpływa na sytuację lokalnej społeczności. Wątpliwe wydaje się także przekonanie,
że należy spodziewać się dużej skali reemigracji. Migracje zagraniczne mają również dodatkowe negatywne oddziaływanie na sytuację demograficzną, gdyż przyczyniają się także
do rozpadu małżeństw, w sytuacji gdy jedno z małżonków podjęło długoletnie zatrudnienie poza granicami kraju (Hirszfeld, Kaczmarczyk 2000).
Emigracje zagraniczne wykazują pod względem skali zjawiska wyraźne zróżnicowanie
regionalne (ryc. 15). Nawiązuje ono wyraźnie do granic reliktowych w Polsce odpowiadających w dużej mierze sytuacji sprzed drugiej wojny światowej. Regiony północne oraz
południowe (szczególnie region śląski) charakteryzują się wyraźnie wyższą skalą zjawiska
emigracji zagranicznej. Obszary te można uznać za tradycyjne regiony emigracyjne. W przypadku małopolskiego, podkarpackiego i zachodniopomorskiego ta tradycja sięga XIX w.
(Gałka 2017) i charakteryzują się one silnie rozwiniętymi sieciami migracyjnymi. Obszar
Polski centralnej charakteryzuje się wyraźnie mniejszą skalą migracji zagranicznych – przynajmniej jeśli chodzi o pobyt stały. Trzeba jednak pamiętać, że obszar ten zdominowany jest
przez inne formy migracji – czasowe i sezonowe.
Znaczenie sieci migracyjnych uwidacznia się szczególnie przy analizie dominującego
kierunku wyjazdów zagranicznych. Według przypadków rejestrowanych (w odniesieniu
do migracji zarówno na pobyt stały, jak i czasowy) miasta Polski można podzielić na dwie
wyraźnie wyróżniające się pod względem geograficznym grupy z uwagi na dominujący kierunek wyjazdów (ryc. 16). Obszar, który stanowią województwa południowo-zachodnie,
zachodnie i północne, zdominowany jest przez kierunek niemiecki. Nie jest to sytuacja ani
nowa, ani zaskakująca. Podobnie należy oceniać fakt, że na terenie Karpat dla części miast
głównym kierunkiem pozostają Stany Zjednoczone i Austria. Stanowi to odzwierciedlenie
wciąż trwałych powiązań migracyjnych tych regionów. Centralna i wschodnia część Polski
tworzy obszar zdominowany przez Wielką Brytanię jako dominujący kierunek migracji,
czyli ten, który nabrał szczególnego znaczenia w momencie przystąpienia Polski do Unii
Europejskiej.
D. Kałuża-Kopias (2014a) zauważała, że jeszcze w 2010 r. w strukturze imigracji dominowała w Polsce raczej reemigracja obywateli polskich ze względów rodzinnych
(z dominacją ludzi młodych). Wyniki miast w okresie 2006 – 2016 zdają się to potwierdzać
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Liczba emigrantów za granicę w latach 2006–2016
na 1000 mieszkańców

Kategoria wielkości miast
miasta małe (< 20 tys.)
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Ryc. 15. Emigracje zagraniczne w latach 2006 – 2016
Źródło: dane Głównego Urzędu Statystycznego
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Ryc. 16. Dominujące kierunki emigracji zagranicznych mieszkańców polskich miast
Źródło: dane Głównego Urzędu Statystycznego

(ryc. 17), podobnie jak najwyższa imigracja zagraniczna, której rozkład przestrzenny jest
zbliżony do emigracyjnego, ale przy znacznie niższych wartościach. Wartość wskaźników
imigracji zagranicznej może ulec istotnym zmianom w związku z obserwowanym w ostatnich latach napływem imigrantów ukraińskich.
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Liczba imigrantów z zagranicy na 1000 mieszkańców
w latach 2006–2016
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Ryc. 17. I migracje zagraniczne w latach 2006 – 2016
Źródło: dane Głównego Urzędu Statystycznego
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