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Wprowadzenie 
 
 Emigracja zarobkowa ludności z województwa opolskiego ma istotny wpływ 
na sytuację lokalnych rynków pracy w regionie. Z jednej strony w znacznym stop-
niu ogranicza rozmiary bezrobocia, jednakże równocześnie przyczynia się do sta-
łego odpływu wykwalifikowanych kadr, dobrze wykształconych osób młodych, co 
wywołuje wiele negatywnych skutków społecznych i demograficznych.  

Migracje zagraniczne w celach zarobkowych odbywają się już od początku 
lat 90. ubiegłego wieku. Ich podłoże tkwi w uwarunkowaniach historycznych, 
które istotnie wpłynęły na współczesne ruchy migracyjne. Wskutek powojennych 
wysiedleń i wypędzeń ludności niemieckiej zamieszkującej obszar Śląska około 
3,2 mln osób do roku 1950 osiadło w Niemczech. W kolejnych latach ówczesne 
władze zezwalały jeszcze na opuszczenie Polski osobom, których członkowie 
rodzin zostali wysiedleni, jednakże w latach 60. ubiegłego wieku możliwości te 
zostały mocno ograniczone. Do końca lat 80. wyjazd na stałe do Niemiec możliwy 
był tylko po uzyskaniu zezwolenia. Przyczyny ówczesnej emigracji to nie tylko 
względy rodzinne; powszechna dyskryminacja Ślązaków przejawiająca się w za-
kazie nauczania języka niemieckiego oraz posługiwania się gwarą śląską przez 
dzieci w szkołach, pomijanie przy awansach, ograniczanie w życiu publicznym 
stanowiły istotny czynnik wyjazdów. Trudna sytuacja ekonomiczna i polityczna 
związana z wprowadzeniem stanu wojennego przyczyniła się w latach 80. do dal-
szych migracji, które nabrały charakteru masowego, a jedną z możliwości opusz-
czenia Polski były wyjazdy turystyczne, z których wyjeżdżający już nie powraca-
li1. Przez te wszystkie lata utworzyły się liczne powiązania rodzinne i są-siedzkie 
pomiędzy emigrantami żyjącymi w Niemczech a pozostałą na Śląsku ludnością 
miejscową, które po zniesieniu obowiązku wizowego do większości państw euro-
pejskich na mocy układu z Schengen z 1991 roku znacznie ułatwiły ludności ślą-
                                                      
1 Szerzej na temat podłoża migracji ze Śląska zob. M. Rostropowicz-Miśko: Historyczne uwarunkowania 

procesów migracyjnych na Śląsku Opolskim. W: Emigracja jako problem lokalny i globalny. Red. A. Lipski, 
W. Walkowska. Mysłowice 2010, s. 161-178. 
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skiej poszukiwanie i podejmowanie zatrudnienia w Niemczech. Legal-na praca za 
granicą możliwa była dzięki podwójnemu obywatelstwu – polskiemu  
i niemieckiemu, które większość wyjeżdżających zarobkowo posiadała. Od tego 
czasu na Śląsku Opolskim rozpoczęły się masowe wyjazdy w celach zarobko-
wych, przy równoczesnym ograniczeniu migracji stałych.   

Już z końcem lat 90. zauważyć można było silne oddziaływanie wyjazdów 
zarobkowych na lokalne rynki pracy – przede wszystkim niezwykle niską stopę 
bezrobocia w gminach zamieszkanych przez ludność śląską – do 5,0%2, a także 
niższy niż w pozostałych gminach odsetek osób długotrwale bezrobotnych. Wy-
raźny był także wysoki odsetek bezrobotnych kobiet, jednakże wynikał on z ich 
bierności zawodowej, a nie rzeczywistego braku zatrudnienia, gdyż wiele śląskich 
rodzin funkcjonowało według schematu: mężczyźni pracowali za granicą, a kobie-
ty pozostawały w kraju, zajmując się rodziną i prowadzeniem domu. Natomiast 
status osoby bezrobotnej gwarantował im dostęp do systemu ubezpieczeniowego. 
Migracje zarobkowe znacznie ograniczały również bezrobocie długotrwałe, które 
w wielu gminach śląskich nie przekraczało 40,0% przy jednoczesnym wysokim 
odsetku (około 60,0%) na pozostałym obszarze województwa. 

Przedstawiona na rys. 1 mapa wyraźnie pokazuje zróżnicowanie prze-
strzenne wysokości stóp bezrobocia pomiędzy gminami zamieszkanymi przez 
ludność śląską oraz polską. W roku 1998, kiedy migracje zagraniczne były już 
zjawiskiem masowym, w niemalże wszystkich gminach śląskich stopa bezrobo-
cia nie przekraczała 5,0%3. W kolejnych latach różnice te nadal były znaczne.  

Tak niska stopa bezrobocia to jeden z pozytywnych aspektów migracji  
zarobkowych. Istotną kwestią jest także transfer kapitału do kraju. Uzyskiwane  
z pracy za granicą dochody są wydatkowane w regionie, co z jednej strony 
wpływa na wzrost konsumpcji różnorodnych dóbr i usług, a z drugiej znacznie 
podnosi poziom życia rodzin migranckich4. W praktyce okazało się jednak, że na 
wielu lokalnych rynkach pracy pojawił się problem braku wykwalifikowanych 
kadr, szczególnie w branży budowlanej (m.in. murarzy, cieśli, spawaczy) czy  
w ogrodnictwie. Robert Rauziński podaje, że emigracja stała i czasowa na wielu 
lokalnych rynkach pracy obejmuje ponad 20,0% zasobów pracy, co powoduje, 
że następuje obniżenie podaży pracy o 20,0-30,0%5. 

 

                                                      
2 Stopa bezrobocia liczona jako stosunek bezrobotnych do ogółu ludności w wieku produkcyjnym. 
3 Zob. szerzej M. Rostropowicz-Miśko: Migracje ludności ze Śląska Opolskiego do Niemiec w latach 1989- 

-2005. Aspekty demograficzne, społeczne i ekonomiczne. Opole 2007, s. 136-141, a także R. Jończy: Migra-
cje zarobkowe ludności autochtonicznej z województwa opolskiego. Studium ekonomicznych determinant  
i konsekwencji. Opole 2003, s. 195-201. 

4 Zob. szerzej R. Jończy: Wpływ migracji zagranicznych na dysharmonię rozwoju województwa opolskiego (ze 
szczególnym uwzględnieniem rynku pracy). Opole 2006, s. 112-117. 

5 R. Rauziński: Absolwenci szkół wyższych na rynku pracy Śląska Opolskiego do 2035 roku. W: Wyzwania dla 
polityki społecznej Śląska w kontekście kryzysu i procesów demograficznych. Red. A. Zagórowska. Opole 
2009, s. 63. 
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Rys. 1. Stopa bezrobocia w gminach województwa opolskiego w 1998 roku 

Źródło: Opracowanie na podstawie danych Urzędu Statystycznego w Opolu.  

 
 
Innym odzwierciedleniem wpływu migracji zarobkowych na rynek pracy 

jest niski udział pracujących w ogóle ludności w wieku produkcyjnym w gmi-
nach, z których ludność wyjeżdża zarobkować za granicę, przy jednoczesnej 
niskiej stopie bezrobocia. Dotyczy to w szczególności gmin wiejskich zamiesz-
kanych w większości przez ludność śląską.  

Cechy społeczno-demograficzne migrantów wskazują, że emigrują osoby 
młode, głównie z wykształceniem zasadniczym zawodowym – a więc posiadają-
ce konkretny zawód, najczęściej wspomniani wyżej pracownicy branży budow-
lanej. W roku 2002 osoby w wieku 20-44 lata stanowiły prawie 60,0% czasowo 
przebywających powyżej 2 miesięcy za granicą z województwa opolskiego, 
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natomiast osoby w wieku 15-19 lat, a więc uczące się bądź tuż po zakończeniu 
edukacji stanowiły 8,0% ogółu migrantów.  

Wśród wyjeżdżających najliczniejszą grupą były osoby z wykształceniem 
zasadniczym zawodowym. W świetle spisu powszechnego z 2002 roku liczba 
tych osób wynosiła 27,7 tys., co stanowiło 28,0% migrantów w wieku 13 lat  
i więcej przebywających czasowo za granicą powyżej 2 miesięcy. Osoby z wy-
kształceniem średnim stanowiły 16,1%, podstawowym 14,0%, natomiast odsetek 
emigrantów z wykształceniem wyższym wynosił 3,8%.  

Najsilniejszy odpływ wykwalifikowanej siły roboczej nastąpił z gmin za-
mieszkanych przez ludność śląską, która najliczniej legitymuje się wykształce-
niem zasadniczym zawodowym. Wynikało to głównie z podejścia do kwestii 
kształcenia. Od wielu lat na Śląsku funkcjonowało przekonanie, że należy szyb-
ko zdobyć konkretny zawód, co umożliwiała edukacja w szkołach zasadniczych 
zawodowych, aby wyjechać za granicę (najczęściej do Niemiec lub Holandii)  
i tam pracować. Ukazuje się zatem pewna zależność polegająca na tym, że im 
wyższy odsetek ludności niepolskiej (śląskiej) w danej gminie, tym niższy odse-
tek ludności o wyższym poziomie wykształcenia, a wyższy z wykształceniem 
zasadniczym zawodowym6. Według Kazimierza Szczygielskiego „wykształcenie 
zasadnicze zawodowe uznawane jest za specyficzny wyróżnik orientacji eduka-
cyjnej ludności rodzimej mieszkającej na Śląsku Opolskim, to jest wyznacznik 
dążenia do wyuczenia się konkretnego zawodu przydatnego w życiu dorosłym”7. 
Wyniki spisu powszechnego z 2002 roku pokazały, że w gminach śląskich ponad 
30,0% mieszkańców legitymowało się takim poziomem wykształcenia, co przed-
stawia mapa na rys. 2. 

Wraz z przystąpieniem Polski do Unii Europejskiej w dniu 1 maja 2004 roku 
nastąpiło otwarcie niektórych rynków pracy państw członkowskich (Wielka 
Brytania, Irlandia i Szwecja), w kolejnych latach dostępne stały się rynki pracy 
Hiszpanii, Portugalii, Finlandii, Grecji, Włoch, Francji, Belgii, Holandii, Danii  
i od 1 maja 2011 roku Niemiec. Zgodnie z prawem swobodnego przepływu 
osób, które jest jednym z podstawowych praw gwarantowanych przez prawo 
wspólnotowe8, możliwe jest podejmowanie w tych państwach legalnego zatrud-
nienia przez obywateli polskich. Główne kierunki migracji, obok Niemiec i Ho-
landii, gdzie wyjeżdża ludność śląska, to Wielka Brytania, Irlandia, Włochy  
i Austria. Według szacunków czasowo za granicą w celach zarobkowych prze-
bywa około 2 mln osób z całego kraju.  

                                                      
6 K. Szczygielski: Etniczny kontekst procesów demograficznych i społecznych ze szczególnym uwzględnieniem 

województwa opolskiego. „Śląsk Opolski” 2004, nr 4, s. 70-71. 
7 K. Szczygielski: Zróżnicowanie demograficzno-społeczne ludności Śląska Opolskiego w świetle pochodzenia 

etnicznego i narodowościowego. W: R. Rauziński, K. Szczygielski: Śląska ludność rodzima w strukturze 
demograficznej i społecznej Śląska Opolskiego wczoraj i dziś. Opole 2008, s. 80.  

8 W roku 2004 był to art. 39 Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską, obecnie, po wejściu w życie 
traktatu z Lizbony, jest to art. 45 Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej. Dz. Urz. UE 2010 C81/1. 
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Rys. 2. Ludność z wykształceniem zasadniczym zawodowym w gminach województwa opolskiego  

w 2002 roku 

Źródło: M. Rostropowicz-Miśko: Migracje ludności ze Śląska Opolskiego do Niemiec w latach 1989-2005. Aspekty 
demograficzne, społeczne i ekonomiczne. Opole 2007, s. 65. 

 
W województwie opolskim odnotowano zatem dalszy wzrost wyjazdów za-

robkowych, w szczególności osób posiadających jedynie polskie obywatelstwo. 
Jednym z widocznych efektów migracji zagranicznych było znaczne obniżenie 
stopy bezrobocia w gminach zamieszkanych w większości przez ludność polską, 
przy równocześnie niewielkich zmianach w tym zakresie na obszarach zamiesz-
kanych przez ludność miejscową, co widać, porównując relację bezrobotnych do 
ludności w wieku produkcyjnym w roku 2004 i 2008 w gminach województwa 
opolskiego. Bez wątpienia duży wpływ na tak znaczące zmiany miały procesy 
migracyjne, gdyż – według szacunków – obecnie za granicą przebywa około  
150 tys. mieszkańców regionu, natomiast według spisu powszechnego w 2002 
roku przebywało 105 tys. Można zatem twierdzić, że tak duży odpływ ludności  
w pewnej części przyczynił się do ograniczenia bezrobocia w regionie. 
 Mimo że migracje zarobkowe znacznie ograniczają bezrobocie w woje-
wództwie opolskim, to jednak analizując strukturę bezrobocia według wybra-
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nych cech demograficznych i społecznych, dostrzega się wiele niepokojących 
kwestii. Tabela 1 przedstawia dane dotyczące struktury bezrobocia w wojewódz-
twie opolskim w latach 2003-2008. 

Zwrócić należy uwagę na utrzymujące się wysokie – sięgające około 60,0% 
bezrobocie wśród kobiet oraz wysoki odsetek osób długotrwale bezrobotnych, to 
jest powyżej 12 miesięcy. Poważnym problemem jest bezrobocie osób znajdują-
cych się w szczególnej sytuacji na rynku pracy, czyli bezrobotnych do 25. roku 
życia9. Osoby te stanowią około 20,0% ogółu bezrobotnych w województwie 
opolskim.  
 

 
Rys. 3. Zmiana stopy bezrobocia (udziału bezrobotnych w ogóle ludności w wieku produkcyjnym) 

w gminach województwa opolskiego w latach 2004-2008  

Źródło: Opracowanie na podstawie danych Urzędu Statystycznego w Opolu. 

 
                                                      
9 Zob. art. 49 pkt. 1 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z dnia 20 kwietnia 2004 r. Dz.U. 

2008, nr 69, poz. 415. 
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Przedstawione dane pokazują również stale rosnący udział bezrobotnych  
z wykształceniem wyższym na regionalnym i lokalnych rynkach pracy regionu. 
Robert Rauziński twierdzi, że: „problem kształcenia, zatrudnienia oraz bezrobo-
cia absolwentów opolskich szkół wyższych wyłoni się z całą siłą na czoło regio-
nalnej polityki zatrudnienia i polityki edukacyjnej już w najbliższych latach”10. 
Podkreślić należy, że obecnie wielu absolwentów wyższych uczelni nie znajduje 
zatrudnienia zgodnego z kwalifikacjami, świadcząc pracę często w zawodach 
poniżej posiadanych kwalifikacji, co powoduje straty społeczne i ekonomiczne. 
Można zatem stwierdzić, że dążenie młodych Ślązaków do zdobycia konkretne-
go zawodu dość skutecznie chroni przed bezrobociem. Nawet jeżeli nie znajdują 
zatrudnienia w kraju, to dzięki ukształtowanym przez lata powiązaniom rodzin-
nym i sąsiedzkim mają możliwość podejmowania pracy za granicą, której opła-
calność ekonomiczna w dalszym ciągu jest wysoka. 

Tabela 1 

Bezrobotni zarejestrowani według wieku, płci, czasu pozostawania bez pracy  
i poziomu wykształcenia w województwie opolskim w latach 2003-2008 

 

Lata 

Relacja  
bezrobotnych  

do ogółu  
ludności  
w wieku  

produkcyjnym 

Kobiety Długotrwale 
bezrobotni 

Bezrobotni poniżej 
24. roku życia 

Bezrobotni  
z wykształceniem 

wyższym 

Bezrobotni  
z wykształceniem  

zasadniczym  
zawodowym 

w % 

2003 

2004 

2005 

2006 

2007 

2008 

12,2 

11,6 

10,2 

8,9 

6,4 

5,3 

53,7 

54,9 

55,8 

59,0 

60,4 

58,4 

50,7 

50,0 

65,6 

64,9 

60,5 

47,8 

24,1 

21,6 

20,5 

19,7 

18,7 

20,4 

4,1 

4,3 

4,8 

5,4 

6,1 

7,3 

36,1 

33,8 

32,7 

30,5 

29,0 

28,3 

w liczbach bezwzględnych 

2003 2004 

2005 

2006 

2007 

2008 

81 623 

74 553 

69 396  

60 058 

43 338 

35 698 

43 868 

40 964 

38 725 

35 445 

26 191 

20 837 

41 374 

37 256 

45 532 

39 005 

26 210 

17 063 

19 640 

16 132 

14 256 

11 811 

8 088 

7 268 

3 354 

3 192 

3 366 

3 218 

2 639 

2 625 

29 484 

25 163 

22 720 

18 306 

12 576 

10 087 

Źródło: Dane Urzędu Statystycznego w Opolu. 

 
Dane zawarte w tabeli 2 wyraźnie wskazują na stały wzrost bezrobocia 

wśród osób z wykształceniem wyższym we wszystkich gminach województwa 
opolskiego.  

                                                      
10 R. Rauziński: Op. cit., s. 55. 
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Tabela 2  

Odsetek bezrobotnych z wykształceniem wyższym  
w województwie opolskim w latach 2004-2008 

 

Gminy miejsko-
-wiejskie 2004 2006 2008 Gminy wiejskie 2004 2006 2008 

Baborów 1,7 2,0 5,8 Bierawa 2,9 3,5 5,4 

Biała 1,1 2,1 2,4 Branice 2,1 1,7 2,0 

Brzeg  5,6 6,0 8,2 Chrząstowice 4,4 5,1 5,2 

Byczyna 3,5 3,2 5,1 Cisek 2,7 2,0 5,0 

Dobrodzień 1,7 6,2 6,1 Dąbrowa 3,3 3,7 6,7 

Głogówek 2,6 3,1 5,2 Dobrzeń Wielki 4,1 6,2 9,4 

Głubczyce 2,9 3,1 4,9 Domaszowice 3,8 3,5 3,2 

Głuchołazy 2,6 3,3 7,0 Izbicko 3,9 2,6 7,4 

Gogolin 3,0 3,3 5,0 Jemielnica 2,8 2,6 3,6 

Gorzów Śląski 4,2 6,2 4,6 Kamiennik 0,7 3,4 5,3 

Grodków  2,6 2,8 4,8 Komprachcice 4,0 6,3 11,2 

Kędzierzyn-
Koźle 4,9 5,2 7,8 

Lasowice  
Wielkie 2,2 2,5 5,3 

Kietrz 1,9 2,3 3,9 Lubrza 1,3 6,8 10,2 

Kluczbork 5,7 5,6 7,8 Lubsza 2,1 3,5 4,0 

Kolonowskie 6,3 4,9 7,0 Łambinowice 2,1 3,2 6,0 

Korfantów 1,2 2,6 4,7 Łubniany 4,9 4,8 7,1 

Krapkowice 4,7 5,6 6,1 Murów 2,4 1,3 4,1 

Leśnica 3,2 2,5 5,0 Olszanka 1,8 2,1 2,8 

Lewin Brzeski  1,8 2,5 5,1 Pakosławice 2,5 4,1 6,4 

Namysłów 3,3 4,3 6,8 Pawłowiczki 2,4 2,8 4,8 

Niemodlin 2,5 5,5 3,6 Pokój 2,2 1,9 2,9 

Nysa 4,6 6,8 10,7 Polska Cerekiew 3,5 3,9 5,5 

Olesno 5,7 7,3 12,0 Popielów 2,1 3,9 5,1 

Opole 12,0 14,2 16,6 Radłów 3,6 2,8 4,8 

Otmuchów 2,0 3,5 7,2 Reńska Wieś 1,7 2,6 4,3 

Ozimek 6,1 8,3 7,7 Rudniki 6,2 9,0 13,0 

Paczków 1,8 2,8 5,8 Skarbimierz 2,8 3,4 5,6 

Praszka 7,2 8,8 12,7 Skoroszyce 1,3 2,5 4,5 

Prószków 4,4 3,5 10,9 Strzeleczki 2,8 4,1 5,0 

Prudnik 3,9 5,1 6,5 Świerczów 2,4 2,0 1,0 

Strzelce  
Opolskie  3,5 4,6 5,5 

Tarnów  
Opolski 2,1 3,9 6,8 

Ujazd 0,7 1,9 2,2 Tułowice 3,6 6,9 10,2 

Wołczyn 1,9 3,1 4,0 Turawa 2,4 3,9 7,5 

Zawadzkie 5,5 5,8 5,7 Walce 3,4 2,9 3,8 

Zdzieszowice 5,9 6,3 5,7 Wilków 2,3 3,3 5,2 

    Zębowice 2,6 3,3 4,5 

Źródło: Ibid. 
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Mimo że w ostatnich latach nastąpiły pozytywne przemiany w zakresie  
poziomu wykształcenia, co pokazały wyniku spisu powszechnego z 2002 roku, 
(aczkolwiek na tle kraju w regionie jest stosunkowo niski udział osób z wy-
kształceniem wyższym), to jednak sytuacja na rynku pracy osób młodych,  
dobrze wykształconych, wyraźnie się pogarsza. Istnieje zatem konieczność  
dopasowania oferty edukacyjnej szkół wyższych do potrzeb rynku pracy, tym 
bardziej że coraz częściej występują zawody deficytowe i nadwyżkowe. Nie-
zbędne jest więc opracowanie regionalnej polityki edukacyjnej, aby zahamować 
pogłębiające się problemy na rynku pracy, a także rosnącą emigrację zarobkową 
osób młodych. Jak już wcześniej wspomniano, według spisu powszechnego  
z 2002 roku 3,8% migrantów czasowych legitymowało się wykształceniem wyż-
szym, jednak wielu z nich wykonuje za granicą pracę niezgodną z kwalifikacja-
mi lub poniżej swoich kwalifikacji. 

Podsumowując stwierdzić należy, że procesy migracyjne odgrywają zna-
czącą rolę w kształtowaniu sytuacji na lokalnych rynkach pracy województwa 
opolskiego. W znacznym stopniu ograniczają bezrobocie, ale równocześnie  
powodują ubytek wykwalifikowanych kadr, ograniczając tym samym podaż 
pracy. Stały odpływ młodych, dobrze wykształconych osób zmniejsza potencjał 
rozwojowy regionu. Problem bezrobocia dotyka osób młodych, rośnie odsetek 
bezrobotnych z wykształceniem wyższym, co powoduje, że skłonność do migra-
cji zarobkowej w tej grupie osób będzie rosnąć, a to z pewnością niekorzystnie 
wpłynie na rozwój regionu. 
 
 

STATE OF LOCAL LABOUR MARKETS IN THE OPOLE  
PROVENCE IN CONTEXT OF MIGRATION PROCESSES 

Summary 

Migrations of people from the Opole province to European Union countries, 
especially to Germany and the Netherlands have a significant impact on the  
labour market situation in the region. Analysis of the structure of unemployment 
in the Opole province, according to some socio-demographic characteristics, 
shows that the problem of unemployment threatens people in the specific situation 
on the labour market – young people under 25 years of age, people with low 
professional qualifications, or those who don’t have any qualifications. A high 
percentage of unemployed women and long-termed unemployed people is  
observed. However, in the context of migration processes, there are clear spatial 
variations in size and structure of unemployment in the Opole province, which 
are closely linked to ethnicity of the population. The population of Silesia, which 
has dual nationality – Polish and German, since the early 90s of the last century 
has been leaving for a profit to the west of Europe. In the areas inhabited by this 
population the unemployment rate is much lower, which is associated with  



Marta Rostropowicz-Miśko 160 

migration for economic reasons, but on the other hand these trips have contributed 
to the depletion of labour forces in terms of quantity and quality. Many local 
labour markets for many years have been struggling with a shortage of skilled 
labour force. Polish accession to the European Union made it possible to work 
abroad, which resulted in a further increase in international migration, and thus 
is reflected in the labour market situation in the region. Currently it is estimated 
that approximately 150 thousand of the Opole province residents stay abroad. 
 




