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WPROWADZENIE

Polska jest krajem o stosunkowo dużych zróżnicowaniach społeczno-ekono-
micznych. Mają one swoje wyraźne prawidłowości przestrzenne, związane z roz-
wojem historyczno-gospodarczym i cywilizacyjno-kulturowym poszczególnych 
regionów. Również natężenie i kierunki migracji zagranicznych wykazują silne 
związki z przeszłością historyczną regionów.

Artykuł stawia sobie trzy cele. Pierwszym, analityczno-poznawczym, jest 
identyfi kacja geografi czna zjawiska emigracji zagranicznej z Polski w możliwie 
najdokładniejszej dostępnej skali przestrzennej. Ponieważ wykorzystane zostaną 
dane w dezagregacji gminnej, pozwoli to być może rzucić więcej światła na 
rolę koncentracji i więzi lokalnych w zachowaniach migracyjnych. Na zakoń-
czenie zostanie przedstawiona typologia i regionalizacja rejestrowanej emigracji 
zagranicznej.

Drugim celem jest ustalenie prawidłowości rozkładów przestrzennych 
w nawiązaniu do specyfi ki społeczno-ekonomicznej i funkcjonalnej gmin. 
Pozwoli to na wyciąganie wniosków co do możliwej roli uwarunkowań tego typu 
w skali najmniejszych jednostek samorządowych.

Trzecim celem jest porównanie informacji z różnych dostępnych źródeł staty-
stycznych, pozwalające na ocenę przydatności danych o natężeniu i występowa-
niu zjawiska emigracji zagranicznej w szczegółowej skali przestrzennej według 
różnych sposobów rejestracji i defi nicji.

Pomimo ciągłego doskonalenia, statystyka migracji zagranicznych w Polsce 
wciąż jest niezadowalająca. Niedoszacowanie wielkości i kierunków strumieni 
migracyjnych wynikać może z przyczyn zarówno metodologicznych (w tym sys-
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tematycznych i defi nicyjnych), jak i pomiarowych. Podstawową przyczyną jest 
jednak, jak się wydaje, pojemność defi nicyjna zjawiska migracji. Możliwość dość 
swobodnego poruszania się, gwarantowana zniesieniem kontroli granicznych, 
powoduje wzrost mobilności, a tym samym form i sposobów pracy, zamiesz-
kania, spędzania czasu wolnego czy korzystania z usług. Ta niejednoznaczność 
i często „nieuchwytność” ruchliwości okresowej jest podstawową przyczyną 
trudności pomiarowych. Z tego też powodu w dalszej części artykułu, zwłasz-
cza w podpisach map i tabel, bazujących na ofi cjalnej statystyce, używane jest 
sformułowanie „wymeldowania” jako lepiej oddające administracyjny charakter 
rejestrowanych migracji.

Polska statystyka publiczna oferuje coraz więcej możliwości pomiaru ilo-
ściowego i jakościowego emigracji zagranicznej (GUS, 2007; 2011). Najbardziej 
szczegółowym jest system PESEL (stosowany do ewidencji bieżącej od 2006 r.), 
polegający na rejestracji zameldowań i wymeldowań. Jest to najbardziej dokładne 
źródło informacyjne, ale ze względu na powszechne nieprzestrzeganie obowiązku 
meldunkowego równocześnie obarczone największym niedoszacowaniem migra-
cji, również krajowych. Ponadto bardzo szczegółowej i wyczerpującej infor-
macji w przypadku gmin (a wyjściowo – obwodów i rejonów statystycznych) 
dostarczają spisy powszechne. Inne badania statystyczne nie są tak dokładne pod 
względem geografi cznym i analiza jest możliwa jedynie w odniesieniu do całego 
kraju lub województw (BAEL, EU-SILC).

Ponadto GUS w ramach sprawozdawczości gminnej przeprowadza corocznie 
„Badanie ludności zameldowanej na pobyt czasowy oraz nieobecnej w związku 
z pobytem czasowym za granicą”. Dotyczy to osób nieobecnych ponad 3 mie-
siące. Odpowiedni formularz obejmuje m.in. takie dane społeczno-demogra-
fi czne, jak płeć, wiek, stan cywilny, obywatelstwo oraz kraj wyjazdu. Statystyka 
ta opiera się jednak na faktycznie dobrowolnych zgłoszeniach osób w urzędach 
gmin, z którego to powodu dane te są silnie niedoszacowane.

Oprócz badań GUS coraz większą rolę spełniają zagraniczne systemy staty-
styczne. Przeprowadzone w ostatnich latach spisy powszechne w Wielkiej Bry-
tanii i Irlandii wskazują na nowy problem, związany z wielokrotnym, najczęściej 
podwójnym liczeniem tych samych osób w różnych krajach. Wiele badań, np. 
ostatnio R. Matykowskiego i A. Andrzejewskiej (2012), pokazuje, że Polonia 
irlandzka i brytyjska w coraz większym stopniu „zakorzenia się”, a wyjazdy 
czasowe nieodnotowane w rejestrach polskich przeradzają się w stałe osiedle-
nie. Osoby te fi gurują w „ofi cjalnych” bilansach ludności, przyczyniając się nie 
tylko do zafałszowania rzeczywistego obrazu demografi cznego, ale i do błędów 
analityczno-metodycznych, związanych np. z konstrukcją prognoz ludnościo-
wych (w tym zwłaszcza nieprawidłowego oszacowania cząstkowych zdarzeń 
demografi cznych).
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Mając na uwadze powyższą charakterystykę, w analizach wykorzystano 
następujące dane, pochodzące z baz GUS, gromadzone zarówno na podstawie 
źródeł administracyjnych, jak i spisowych:

1) dane z rejestracji bieżącej ludności dotyczące wymeldowań za granicę 
w latach 1995–2011 według gmin – obrazujące najtrwalsze, w zasadzie 
defi nitywne emigracje zagraniczne, ale obejmujące, jak wspomniano, tylko 
niewielki wycinek faktycznej emigracji;

2) dane ze spisu powszechnego 2002, dotyczące przebywania za granicą 
powyżej 3 i 12 miesięcy osób w wieku 13 lat i więcej oraz emigrantów 
przebywających za granicą, obrazujące obecnie dostępną i najbardziej 
wyczerpującą według gmin skalę zjawiska emigracji zagranicznej w ujęciu 
wahadłowym i defi nitywnym, jakkolwiek również nie jest to pełna infor-
macja o faktycznej skali przemieszczeń;

3) dane z najnowszego spisu powszechnego 2011, dotyczące różnic liczby 
ludności zameldowanej i rezydentnej, w chwili obecnej dostępne na pozio-
mie województw, wstępnie potwierdzające, że migracje uchwycone w naj-
nowszym okresie mają silny związek przestrzenny z poprzednimi ruchami 
wędrówkowymi, względnie dotyczą tych samych osób, pozostających od 
dłuższego czasu faktycznie za granicą.

Oprócz danych z rejestracji bieżącej i cenzusów, natężenie migracji zagranicz-
nych jest badane w BAEL. W analizach nie brano jednak pod uwagę tych danych, 
gdyż reprezentują one poziom województw, zbyt mało dokładny, aby wykazać 
prawidłowości przestrzenne. Dane te zamieszczano jedynie w celu porównania 
obydwu sposobów rejestracji. Ponadto warto zwrócić uwagę, że BAEL zawiera 
systematyczne niedoszacowanie, polegające na niebraniu pod uwagę tych gospo-
darstw domowych, w których wszystkie osoby przebywają za granicą. W tej 
kategorii mieszczą się m.in. samotne i usamodzielnione młode osoby, które sta-
nowią duży odsetek migracji wahadłowych i faktycznie stałych (GUS 2007).

Fakt niepełności rejestracji statystycznej w zakresie migracji zagranicznych 
jest powszechnie znany. Ostatnio bardzo interesującą i szczegółową analizę na 
ten temat przeprowadzała K. Iglicka (2011), dowodząc dosyć dużego rozmijania 
się danych statystycznych w przypadku Polaków przebywających w Wielkiej 
Brytanii. Jednak nawet publikowane niepełne dane umożliwiają uchwycenie 
podstawowych prawidłowości w podziale na gminy. Założeniem, pozwalającym 
ustalać te prawidłowości, jest przyjęcie jednakowej reprezentatywności „ofi cjal-
nej” rejestracji w stosunku do rzeczywistych wielkości strumieni migracyjnych. 
Niestety brak jest badań potwierdzających lub odrzucających to założenie. Takie 
badania powinny być możliwe na podstawie ostatniego spisu powszechnego 
(2011), jakkolwiek i w stosunku do tego źródła informacyjnego pojawiają się 
opinie krytyczne (Eberhardt 2012, Gołata 2013).
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W analizach posługiwano się podziałem gminnym według stanu na 2011 
rok. Wymagało to dość żmudnych przeliczeń, jako że granice administracyjne 
w ostatnim piętnastoleciu zmieniały się dość istotnie. Dane porównywano 
według różnych zestawień, w tym klasyfi kacji gmin na 14 kategorii, związanych 
z odmiennościami osadniczo-administracyjnymi, funkcjonalnymi, gospodar-
czymi itd. (Komornicki i Śleszyński 2008). Pozwala to na uchwycenie prawidło-
wości związanych z charakterem gminy.

Zastosowane w artykule metody kartografi czne nie przesądzają o defi nityw-
nym wyjaśnieniu zróżnicowania, natężenia i kierunków migracji zagranicznych, 
ale wskazują na mniej lub bardziej prawdopodobne uwarunkowania ruchów 
wędrówkowych, związane z lokalizacją geografi czną. Pozwalają też na precyzyj-
niejsze ukierunkowane dalszych analiz pod kątem socjologicznym, ekonomicz-
nym itd.

REJESTRACJA WYMELDOWAŃ ZA GRANICĘ 1995–2011

Dane dotyczące wymeldowań na stałe za granicę są dostępne poprzez ser-
wer Banku Danych Lokalnych z lat 1995–2011. Źródłem danych dla GUS 
w tym okresie były najpierw bilanse gminne, związane z ewidencją bieżącą 
(1995–2005), a od 2006 r. sprawozdawczość Ministerstwa Spraw Wewnętrznych 
i Administracji bazująca na systemie PESEL, który z kolei jest zasilany przez 
biura ewidencji gmin. Szesnastoletni okres jest stosunkowo długi, aby móc na 
jego podstawie wyciągać wnioski dotyczące zarówno prawidłowości przestrzen-
nych, jak i niektórych zmian w czasie, względnie próbować oceniać wiarygod-
ność danych w nawiązaniu do różnego rodzaju zdarzeń społeczno-politycznych, 
mogących mieć wpływ na poziom emigracji zagranicznej.

W powyższym kontekście ważny jest zwłaszcza fakt, że w tak długim okresie 
niwelowane są dość duże różnice, wynikające z przyczyn przypadkowych i admi-
nistracyjnych (rys. 1). Przykładowo wprowadzenie za 2006 r. sprawozdawczości 
opartej na systemie PESEL prawdopodobnie skutkowało w tym roku rekordo-
wym wolumenem zarejestrowanych wymeldowań za granicę (46,9 tys.), pod-
czas gdy we wcześniejszych latach był to poziom na ogół dwukrotnie mniejszy 
(18–25 tys.).

Innym wytłumaczeniem tego wzrostu mogą być uwarunkowania podat-
kowe. Zwiększenie liczby migracji rejestrowanych w 2006 r. można ewentual-
nie  przypisać przekonaniu (propagowanemu m.in. na forach internetowych), że 
wymeldowanie jest istotnym czynnikiem w ustaleniu przez urzędy skarbowe 
miejsca interesów życiowych podatnika, i w konsekwencji obowiązku (lub jego 
braku) płacenia w Polsce podatków od dochodów zagranicznych. Na uwagę 
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zasługuje też fakt, że w owym czasie obowiązywała niekorzystna dla podatników 
umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania pomiędzy Polską a Wielką Bry-
tanią, zatem motywacja, żeby „uciec z systemu”, mogła być stosunkowo silna.

Ry s u n e k  1 .

Rejestrowane wymeldowania na pobyt stały za granicę w latach 1995–2011 
na tle niektórych wydarzeń polityczno-ekonomicznych

Źródło: na podstawie Banku Danych Lokalnych GUS.

Co interesujące, rok wejścia do Unii Europejskiej (2004) i związane z tym 
otwarcie niektórych rynków pracy nie stanowią istotnej cezury wzrostowej 
w liczbie wymeldowań – zamiast spodziewanej zwyżki, obserwowany był wynik 
niemal najniższy w badanym okresie (18,9 tys.). Podobnie pierwszy pełny rok 
po przystąpieniu do układu szengeńskiego (2008) charakteryzował się spadkiem 
notowanych wymeldowań w stosunku do roczników 2006 i 2007, a w latach 
2009–2011 liczba zdarzeń ustabilizowała się na poziomie 17–20 tys., czyli że 
sytuacja powróciła do tej obserwowanej przed 2004 r. Obserwowany w 2009 r. 
spadek migracji rejestrowanej można też wiązać ze zniesieniem obowiązkowej 
służby wojskowej (ostatni przymusowy pobór był pod koniec 2008 r.).

Wejście Polski do strefy Schengen raczej nie miało wpływu na poziom migra-
cji rejestrowanych, gdyż układ ten dotyczy jedynie kontroli paszportowej na gra-
nicach wewnętrznych strefy i nie przekłada się, przynajmniej bezpośrednio, na 
migracje długoterminowe.
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Generalnie, powyższe fakty i ich interpretacje zdają się wskazywać na 
poważne luki w rejestracji statystycznej, gdyż jest zdecydowanie mało praw-
dopodobne, że otwarcie rynków pracy, a być może także efekt psychologiczny 
zniesienia kontroli paszportowej, nie sprzyjały wzrostowi mobilności międzyna-
rodowej. Przeczą temu nie tylko zdrowy rozsądek, ale także statystyka BAEL 
oraz dane napływające z urzędów statystycznych innych państw.

Z drugiej strony, brak ścisłej korelacji z otwieraniem rynków pracy państw 
zachodnioeuropejskich może mieć jednak charakter pozorny. E. Frątczak (2008) 
wskazuje, że zwyżka rejestrowanych wymeldowań w 2006 r. była powiązana ze 
zmianą struktury geografi cznej kierunków odpływów. Podobne wnioski można 
wyciągnąć z danych przytaczanych przez K. Iglicką (2011). O ile dotychczasową 
główną destynacją były Niemcy, o tyle wejście do UE spowodowało silny wzrost 
znaczenia Wielkiej Brytanii jako celu wyjazdów (por. też badania Z. Długosza, 
2007, w układzie województw). Rekordowy wynik w 2006 r. może zatem czę-
ściowo wynikać z opóźnienia formalno-prawnej rejestracji w stosunku do stanu 
faktycznego. W tym aspekcie faktowi urzędowego wymeldowania w Polsce 
mogłaby sprzyjać legalizacja zatrudnienia i mocniejsze podstawy do stabiliza-
cji życiowej za granicą. Warto w tym miejscu odwołać się do badań B. Sakson 
(1998), która mechanizm opóźnienia (choć o odmiennych uwarunkowaniach) 
wykryła dla lat 80. ubiegłego wieku.

Na rys. 2. i 3. zaprezentowano zbiorcze dane w układzie gminnym, zesta-
wione dla siedemnastolecia 1995–2011. Tak jak wspomniano, żmudna analiza 
(związana z przeliczeniami i dopasowaniami, wynikającymi ze zmian przyna-
leżności i granic administracyjnych) wskazuje na charakterystyczne obszary 
odpływu migracyjnego. Część z nich jest dobrze zidentyfi kowana i opisana 
w literaturze, a część ujawnia mniej znane układy lokalne o podwyższonym natę-
żeniu emigracji zagranicznej.

W latach 1995–2011 stwierdzono łącznie 416,8 tys. wymeldowań na pobyt 
stały poza granice kraju. W zależności od delimitacji, 160–175 tys. (czyli aż 
około 40%) z tego dotyczyło Górnego Śląska i Opolszczyzny. Ta część Polski 
niezmiennie pozostaje najważniejszym regionem odpływowym. W kilkunastu 
gminach w analizowanym okresie zarejestrowano wymeldowania powyżej 10% 
stanu ludności.

Na mapie Polski wyraźnie zaznaczają się granice rozbiorowe. Znacznie wyż-
szy odsetek wymeldowań charakteryzuje większość tzw. Ziem Odzyskanych. 
Na Warmii i Mazurach, Pojezierzu Iławskim i na Wschodnim Pomorzu, w Lubu-
skiem i na Dolnym Śląsku w większości gmin w ciągu szesnastu lat ubyło w ten 
sposób powyżej 0,5% stanu ludności. Niższe wskaźniki rejestrowano na Pomorzu 
Środkowym i Zachodnim oraz na Pobrzeżu.
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Ry s u n e k  2 .

Bezwzględne wartości wymeldowań na pobyt stały za granicę w latach 1995–2011 
według gmin

Źródło: na podstawie Banku Danych Lokalnych GUS.

Według badań Z. Długosza (2007), istniała korelacja, związana z bliskością 
geografi czną poszczególnych województw i państw przyjmujących. Przykła-
dowo statystycznie więcej wymeldowań do Szwecji pochodziło z woj. zachod-
niopomorskiego, pomorskiego i lubuskiego, do Austrii – z woj. dolnośląskiego, 
opolskiego, śląskiego i małopolskiego, a do Holandii – z woj. lubuskiego, dol-
nośląskiego, opolskiego i śląskiego. Co interesujące, takich jednoznacznych 
koincydencji nie było w przypadku Niemiec (woj. opolskie, śląskie, dolnośląskie, 
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warmińsko-mazurskie): chodziło tutaj raczej o tradycje mające uwarunkowania 
historyczne i przesunięcia granic po II wojnie światowej. Z kolei emigracja do 
Stanów Zjednoczonych wiązała się najsilniej z woj. podlaskim, podkarpackim 
i małopolskim, ale także warmińsko-mazurskim. Na podobne uwarunkowania, 
jak również – ogólniej – podłoże ekonomiczne, zwracał wcześniej uwagę m.in. 
P. Kaczmarczyk (2005), a w przypadku Opolszczyzny – zwłaszcza R. Jończy 
(2003).

Ry s u n e k  3 .

Względne wartości wymeldowań na pobyt stały za granicę w latach 1995–2011 
według gmin (w stosunku do całkowitej populacji)

Źródło: na podstawie Banku Danych Lokalnych GUS.
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W drugiej kolejności jako obszar bardziej intensywnego w skali kraju 
odpływu wymienić należy były zabór austriacki. W historycznej Małopolsce 
(w tym na obecnym Podkarpaciu) w większości gmin odsetek zarejestrowanych 
odpływów przekroczył 0,3% stanu ludności, w tym w wielu gminach Kotliny 
Sandomierskiej i w niektórych partiach Beskidów – powyżej 0,5%. W kilkunastu 
gminach, głównie Podhala i Tarnowskiego, odnotowano nawet powyżej 1%.

Niski poziom emigracji dotyczył Wielkopolski (w części należącej pomię-
dzy I i II wojną światową do Polski). Nieco wyższe wskaźniki charakteryzowały 
Kujawy, Kociewie i Kaszuby, zwłaszcza w rejonie Pojezierza Bytowskiego 
i Krajeńskiego.

Najniższe rejestrowane odpływy zagraniczne dotyczyły generalnie byłego 
Królestwa Kongresowego. W większości gmin wskaźniki nie przekraczały 0,2% 
stanu ludności, co świadczy o bardzo niskiej mobilności. Na obszarze Kongre-
sówki nieco wyższe wskaźniki, czasami przekraczające 0,5%, a sporadycznie 
1%, dotyczyły niektórych gmin Podlasia (w czworoboku Szepietowo – Sokółka 
– Dąbrowa Białostocka – Stawiski), Suwalszczyzny, Gór Świętokrzyskich z Poni-
dziem oraz południowej Lubelszczyzny (historycznie należącej do Małopolski). 
Ponadto wyższe wartości dotyczyły największych miast, w tym Warszawy 
i Łodzi, a z miast regionalnych i subregionalnych – Kielc, Częstochowy, Ostro-
łęki, Włocławka, Konina, Sieradza, Puław, Skarżyska-Kamiennej, Starachowic 
i Ostrowca Świętokrzyskiego.

Generalnie, poza Opolszczyzną i Górnym Śląskiem, stwierdzać należy jednak 
niski poziom rejestrowanych odpływów. Dodatkowe obliczenia pokazują, że na 
obszarze tym średni odpływ w ciągu szesnastu lat wyniósł zaledwie 0,7%. Gdyby 
nawet wartość tę przemnożyć pięciokrotnie (prawdopodobna skala faktycz-
nego odpływu), uzyskany wynik procentowy nie wskazywałby na dramatycz-
nie wysoki poziom drenażu. Pokazuje to krzywa koncentracji (rys. 4). Wynika 
z niej, że 50% rejestrowanego ubytku dotyczy obszaru zamieszkałego przez 
12% obywateli kraju, a 80% – przez 38%. Wskazuje to na dużą nierównomier-
ność drenażu, przeczącą powszechnej opinii o masowych wyjazdach Polaków 
za granicę.
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Ry s u n e k  4 .

Krzywa koncentracji wymeldowań w latach 1995–2011 
w stosunku do liczby ludności ogółem w 2011 r.*

* Dane zagregowane według gmin i malejącego udziału wymeldowań w stosunku do liczby lud-
ności ogółem. 

Źródło: na podstawie Banku Danych Lokalnych GUS.

PRZEBYWANIE ZA GRANICĄ WEDŁUG NSP 2002

Podczas spisu powszechnego 2002 stwierdzono 621,6 tys. osób w wieku 13 
lat i więcej, pozostających czasowo ponad 12 miesięcy poza granicami kraju 
(według rekomendacji ONZ osoby przebywające za granicą ponad 12 mie-
sięcy uważane są za migrantów długoterminowych). Dane te zobrazowane na 
mapach również potwierdzają stosunkowo dużą selektywność drenażu zagra-
nicznego i silne zróżnicowania regionalne (rys. 5). Kartogram przedstawiający 
odsetek populacji osób przebywających czasowo za granicą w dużym stopniu 
pokrywa się z analogiczną mapą wykonaną dla wymeldowań rejestrowanych 
przez ewidencję bieżącą. Jest to zatem pośredni argument, wspierający założe-
nie o proporcjonalności rzeczywistych migracji w stosunku do rejestrowanych 
przez GUS. Dodatkowe obliczenia współczynnika korelacji pomiędzy obiema 
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zmiennymi, obliczone dla 2479 gmin, dają stosunkowo wysoką wartość R2=0,63, 
a dla 379 powiatów – R2=0,54. Wstępnie oznaczać to powinno również dość 
częste współwystępowanie zjawiska migracji rejestrowanej na podstawie różnych 
metod.

Ry s u n e k  5 .

Udział osób w wieku 13 i więcej lat przebywających czasowo za granicą 12 miesięcy 
i dłużej w maju 2002 r. według gmin

Źródło: na podstawie spisu powszechnego 2002.



48 Przemysław Śleszyński

Dopiero porównanie wartości procentowych obydwu zmiennych pokazuje 
istotniejsze różnice, polegające na różnych relacjach pomiędzy rejestrowanymi 
wymeldowaniami a wynikami spisu powszechnego 2002 (rys. 6). Okazuje 
się, że we wschodniej Polsce mamy do czynienia z silniejszą nadreprezentacją 
przebywania powyżej 12 miesięcy („czasowego” według GUS) w stosunku 
do wymeldowań. W wielu powiatach, zwłaszcza Podlasia i Mazowsza, powy-

Ry s u n e k  6 .

Wielokrotność liczby osób przebywających czasowo za granicą powyżej 12 miesięcy 
w maju 2002 r. w stosunku do wymeldowanych na pobyt stały za granicę 

w latach 1995–2002 (NSP 2002 = 1)

Źródło: na podstawie Banku Danych Lokalnych GUS oraz spisu powszechnego 2002.
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żej 12 miesięcy przebywało wielokrotnie więcej osób, niż wymeldowało się 
w przedspisowym okresie 1995–2002. Przykładowo w powiecie łosickim i lip-
skim na pobyt zagraniczny wymeldowała się tylko 1 osoba, podczas gdy w spisie 
2002 osób z ponadrocznym pobytem było takich osób odpowiednio 165 i 171. 
W powiecie białobrzeskim i przysuskim nie wymeldowała się ani jedna osoba, 
a pobyt powyżej 12 miesięcy za granicą odnotowano w przypadku 106 i 116 
osób.

Warto zwrócić uwagę, że powyższe dane generalnie mogą pokazywać regiony, 
gdzie liczba osób faktycznie migrujących na stałe jest znacznie zaniżona wskutek 
przyjmowania defi nicji administracyjnej (tj. wymeldowań). Jest bowiem oczywi-
ste, że jakaś część – zapewne nawet znaczna – osób, które w spisie powszechnym 
zdeklarowały się jako przebywające czasowo za granicą powyżej 12 miesięcy, 
faktycznie mieszka tam na stałe.

Aby lepiej zbadać tę frapującą prawidłowość, dodatkowo porównano 
liczbę wymeldowań w powiatach w dwóch okresach: 1996–1998 i 2009–2011. 
Wybór był podyktowany względnie niskimi i podobnymi wartościami wolu-
menów wymeldowań dla całego kraju (por. rys. 1). Analizę przedstawiono na 
rys. 7. Porównanie nie potwierdza, aby nowszy okres był znacznie bardziej 
intensywny pod względem wymeldowań w całej wschodniej Polsce: można tu 
jednak wnioskować o niektórych bardziej charakterystycznych obszarach. Są to 
przede wszystkim Lubelskie, Świętokrzyskie (poza aglomeracją kielecką) oraz 
południowe Mazowsze (Radomskie), a także Łódzkie (poza Łodzią) i wschodnia 
Wielkopolska.

W sumie powyższa analiza pozwala identyfi kować te obszary, które są typowe 
dla emigracji stwierdzanej przez GUS jako „czasowa”. Są to powiaty, w któ-
rych w latach 1995–2011 nie odnotowano intensywniejszego wzrostu wymel-
dowań, zarejestrowano natomiast wysoką stopę pobytów czasowych. Położone 
są one głównie na północnym Podlasiu, a także w Kotlinie Sandomierskiej i na 
Podkarpaciu.
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Ry s u n e k  7 .

Porównanie liczby osób wymeldowanych za granicę na pobyt stały 
w latach 1996–1999 w stosunku do analogicznej populacji z lat 2009–2011 

(okres wcześniejszy = 100)

Źródło: na podstawie Banku Danych Lokalnych GUS.

WYNIKI NSP 2011

W końcu 2012 r. w układzie województw były dostępne tylko niektóre wyniki 
spisu powszechnego 2011, miały one jednak pewną przydatność z punktu widze-
nia oceny i analizy zróżnicowań regionalnych procesów emigracyjnych.



51Prawidłowości zróżnicowań przestrzennych emigracji zagranicznej z Polski po 1989 r.

Według spisu powszechnego 2011 w Polsce wiosną 2011 r. było „faktycznie 
zamieszkałych” 38 501 tys. osób1. Tymczasem stwierdzona ludność rezydentna, 
zdefi niowana na podstawie kryterium stałego zamieszkania (tj. według GUS 
z wyłączeniem ponad 12-miesięcznego okresu niezamieszkania w danym miej-
scu lub też co najmniej 12-miesięcznego czasowego pozostawania w tymże miej-
scu), stanowiła 37 244 tys. osób. Oznacza to różnicę 1257 tys., która może być 
tłumaczona na dwa sposoby. Po pierwsze, część tych osób mogła znajdować się 
za granicą. Po drugie, różnica dotyczy osób „wymeldowanych donikąd” (według 
rejestrów około 350 tys. osób) i pozostających w kraju lub również za granicą bez 
znanego miejsca zamieszkania (warto zwrócić uwagę, że podobną kategorię osób 
zidentyfi kowano także w poprzednim spisie powszechnym w 2002 r., tj. należało 
do niej 430 tys. osób).

Jak wspomniano, w chwili przygotowywania artykułu dysponowano danymi 
o liczbie ludności rezydentnej jedynie według województw. Jeśli zakładać, że 
różnica pomiędzy liczbą osób zameldowanych a rezydentnych w dużym stopniu 
dotyczy czasowej emigracji zagranicznej, można zastanawiać się, na ile jest to 
obraz zbieżny z tym obserwowanym w 2002 r. Porównanie takie zamieszczono 
na rys. 8. Stwierdzona wysoka zbieżność skłania do wniosku, że w okresie mię-
dzyspisowym 2002–2011 zostały najprawdopodobniej utrzymane zróżnicowa-
nia regionalne w zakresie zagranicznej emigracji identyfi kowanej przez GUS 
jako czasowa. Natomiast widoczne przesunięcie in minus – na niekorzyść roku 
2011 – wynika zapewne z różnicy osób zameldowanych i rezydentnych, które 
najprawdopodobniej zmieniły miejsce zamieszkania wewnątrz kraju (w relacji 
międzywojewódzkiej). Województwa, które w tym przypadku różnią się w naj-
większym stopniu, to woj. zachodniopomorskie (różnica wynosi 3,0 punktu pro-
centowego) oraz woj. warmińsko-mazurskie (2,6). Natomiast jako jedyne in plus 
wyróżnia się województwo opolskie (1,5 punktu procentowego), co jednak nie 
musi wskazywać na relatywne (względem innych regionów) pogłębienie się 
przebywania czasowego, może bowiem oznaczać brak alternatyw krajowych 
w migracjach rezydentów.

1 Warto zwrócić uwagę, że nazwa ta może być myląca, jako że użycie słowa „faktyczny” 
sugeruje stan zgodny z rzeczywistością, a tymczasem chodzi w tym przypadku o liczbę ludności 
obliczoną na podstawie formalno-prawnego kryterium zameldowania.
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Ry s u n e k  8 .

Porównanie udziału populacji osób przebywających czasowo za granicą powyżej 
12 miesięcy w 2002 r. z udziałem populacji, obliczonej jako różnica pomiędzy 

zameldowanymi a rezydentami w 2011 r.

Źródło: na podstawie spisów powszechnych 2002 i 2011.

ZRÓŻNICOWANIE EMIGRACJI WEDŁUG REGIONÓW 
HISTORYCZNYCH

W celu dogłębniejszego rozpoznania uwarunkowań geografi czno-histo-
rycznych, liczby zdarzeń rejestrowanych jako emigracja zagraniczna (zarówno 
„stała”, jak i „czasowa”) zostały przeliczone do odpowiednich agregatów gmin 
(tabela 1). Na tej podstawie można wnioskować o prawidłowościach związanych 
z koncentracją emigracji zagranicznej.

W przypadku podziału na regiony historyczno-kulturowe, na pierwsze miej-
sce zdecydowanie wysuwa się Śląsk Opolski i Górny Śląsk (wraz z rejonem na 
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zachód od Bielska-Białej). Na tym obszarze w latach 1995–2011 stwierdzono 
174,6 tys. wymeldowań na pobyt stały za granicę. Stanowiło to 41,9% tych zda-
rzeń w całym kraju. W przeliczeniu na 100 mieszkańców było to 4,41. Natomiast 
w odniesieniu do populacji przebywającej czasowo powyżej 12 miesięcy w 2002 
roku, było to 182,8 tys. i 29,2% wartości krajowej.

Na kolejnych miejscach pod względem liczby wymeldowań w stosunku do 
populacji znalazły się tzw. Ziemie Odzyskane (23,8%), a następnie Królestwo 
Kongresowe (13,5%), Galicja (11,6%) i Wielkopolska (9,2%). W przypadku 
udziału populacji „czasowej” kolejność była inna, bowiem Ziemie Zachodnie 
i Północne, tzw. Ziemie Odzyskane, zajęły dopiero przedostatnie miejsce.

Ta b e l a  1 . 

Liczba i udział zdarzeń rejestrowanych jako emigracja zagraniczna według ewidencji 
bieżącej (1995–2011) oraz spisu powszechnego 2002 w stosunku do zameldowanej 

populacji według podziału geografi czno-historycznego

Nazwa

Wymeldowania na pobyt stały 
za granicę 

(1995–2011)

Populacja przebywająca 
czasowo powyżej 12 miesięcy 

za granicą (2002)

tys.

% popu-
lacji 

całko-
witej

% skumu-
lowany 

(Polska = 
100%)

tys.

% popu-
lacji 

całko-
witej

udział 
skumu-
lowany 

(Polska = 
100%)

Polska ogółem 416,8 1,08 100,0 626,1 1,93 100,0

Galicja 48,5 0,85 11,6 129,0 2,72 20,6

Królestwo Kongresowe 56,2 0,37 13,5 151,7 1,18 24,2

Śląsk Górny i Opolski 174,6 4,41 41,9 182,8 5,39 29,2

Wielkopolska (w części 
należącej przed II wojną 
światową do Polski) 38,4 0,72 9,2  39,8 0,91 6,4

Ziemie Zachodnie i Północne 99,1 1,17 23,8 122,8 1,73 19,6

Źródło: na podstawie danych GUS (Bank Danych Lokalnych 1995–2011 oraz spis powszechny 
2002).

Podział na regiony geografi czno-historyczne pozwala stwierdzić, jak współ-
cześnie kontynuowane są tradycje migracyjne, sięgające jeszcze XIX wieku. 
Przy tym masowa emigracja z przełomu XIX i XX wieku wiązała się z popytem 
ma siłę roboczą w Ameryce Północnej (głównie Stany Zjednoczone) i Południo-
wej (Brazylia) oraz w Europie Zachodniej (Niemcy). A. Gawryszewski (2005) 
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podaje, że w latach 1871–1913 z ziem polskich wyemigrowało około 3,5 mln 
osób, w mniej więcej podobny ilościowo sposób z zaboru pruskiego, austriac-
kiego i rosyjskiego oraz że poza podobnym, ekonomicznym motywem wyjaz-
dów różne były możliwości ich realizacji. W zaborze austriackim i pruskim 
istniała konieczność uregulowania służby wojskowej, a w rosyjskim – wyraźne 
jej ograniczenia (we wszystkich przypadkach istniała zatem emigracja niele-
galna). Z kolei fala migracji międzywojennej (1918–1939) była już znacznie 
mniejsza i objęła ponad 2 mln osób, z czego 1,3 mln do krajów europejskich 
(Rauziński 2009).

Na podstawie współcześnie rejestrowanych danych i tendencji można wnio-
skować, że obszary emigracyjne zostały ograniczone, zwłaszcza w przypadku 
zaboru rosyjskiego i pruskiego. Pozostaje też pytanie, czy można spodziewać 
się w przyszłości rozszerzenia tych obszarów poza aktualne rejony koncentracji 
odpływu migracyjnego.

ZRÓŻNICOWANIE EMIGRACJI WEDŁUG KATEGORII 
FUNKCJONALNYCH GMIN

Podział na kategorie gmin, wyróżnione na podstawie pełnionych przez nie 
funkcji osadniczo-gospodarczych, ujawnia kolejne prawidłowości (tabela 2). Naj-
wyższe udziały procentowe wymeldowań w stosunku do zameldowanej populacji 
odnotowano w przypadku największych miast (1,70%), a następnie mniejszych 
gmin miejskich (1,45%). Natomiast w przypadku przebywania czasowego kolej-
ność była inna, bowiem na pierwszym miejscu znalazły się strefy podmiejskie 
miast powiatowych grodzkich. Taki wynik był możliwy wskutek sklasyfi kowania 
w tej kategorii gmin otaczających Opole. Generalnie jednak strefy podmiejskie 
na tle innych obszarów nie odznaczały się zbyt wysokimi wartościami natężenia 
emigracji zagranicznej.

W przypadku emigracji rejestrowanej jako czasowa dosyć wysokie wartości 
udziału populacji charakteryzowały gminy z dużym udziałem terenów chronio-
nych przyrodniczo (2,67%). Są one położone zwykle peryferyjnie, z dala od 
dużych ośrodków miejskich, a poziom rozwoju społeczno-gospodarczego prze-
ważnnie jest niski. Oznaczać to może prawdopodobieństwo oddziaływania złej 
kondycji ekonomicznej jako czynnika wypychającego.

W dosyć podobny z ekonomicznego punktu widzenia sposób można interpre-
tować znacznie słabszy odpływ z większych ośrodków miejskich. W przypadku 
kategorii miast powiatowych grodzkich i większych współczynniki odpływu, 
zwłaszcza gdy chodzi o długotrwały pobyt czasowy stwierdzony w spisie 
powszechnym 2002, były zdecydowanie niższe niż w innych kategoriach. 
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 Natomiast, co interesujące, podwyższony był tu odpływ w postaci wymeldowań. 
Wyjaśniać to można z jednej strony lepszą sytuacją ekonomiczną największych 
ośrodków miejskich i tym samym brakiem czynnika wypychającego. Z kolei 
wyższy poziom wymeldowań świadczy o większej mobilności społeczeństw 
wielkomiejskich, związany z przemianami kulturowo-społecznymi, w tym 
zwłaszcza modernizacyjnymi. Co interesujące, w zbiorze największych miast 
(m.in. Warszawa, Kraków, Poznań, Wrocław, Gdańsk) – jako jedynej kategorii 
wyróżnionych gmin – zaobserwowano nawet wyższy współczynnik wymeldo-
wań niż długoterminowych pobytów czasowych. Z drugiej strony wyższy poziom 
wymeldowań może też świadczyć o słabszym umocowaniu i więziach lokalnych 
(„zakorzenieniu”), choć nie wydaje się, aby ten czynnik był tu decydujący.

Tabe la  2 . 

Liczba i udział zdarzeń rejestrowanych jako emigracja zagraniczna według ewidencji 
bieżącej (1995–2011) oraz spisu powszechnego 2002 w stosunku do zameldowanej 

populacji według kategorii funkcjonalnych gmin

Nazwa

Wymeldowania na pobyt 
stały za granicę 

(1995–2011)

Populacja przebywająca 
czasowo powyżej 12 

miesięcy za granicą (2002)

tys.

% 
popu-
lacji 

całko-
witej

% skumu-
lowany 

(Polska = 
100%)

tys.

% 
popu-
lacji 

całko-
witej

udział 
skumu-
lowany 
(Polska 
= 100%)

Polska ogółem 416,8 1,08 100,0 626,1 1,93 100,0

Największe miasta (Warszawa, 
Szczecin, Trójmiasto, Poznań, 
Łódź, Wrocław, konurbacja 
katowicka, Kraków) 134,8 1,70 32,3 115,9 1,64 18,5

Strefy podmiejskie największych 
miast 29,6 0,79 7,1 47,4 1,55 7,6

Miasta powiatowe grodzkie 59,1 1,16 14,2 75,8 1,70 12,1

Strefy podmiejskie miast 
powiatowych grodzkich 28,4 1,16 6,8 62,5 3,17 10,0

Inne gminy miejskie 48,6 1,45 11,7 75,3 2,68 12,0

Gminy położone wzdłuż korytarzy 
transportowych, intensywnie 
zagospodarowane 10,5 0,90 2,5 19,6 2,07 3,1

Gminy położone wzdłuż korytarzy 
transportowych, ekstensywnie 
zagospodarowane 7,4 0,48 1,8 15,7 1,26 2,5
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Nazwa

Wymeldowania na pobyt 
stały za granicę 

(1995–2011)

Populacja przebywająca 
czasowo powyżej 12 

miesięcy za granicą (2002)

tys.

% 
popu-
lacji 

całko-
witej

% skumu-
lowany 

(Polska = 
100%)

tys.

% 
popu-
lacji 

całko-
witej

udział 
skumu-
lowany 
(Polska 
= 100%)

Gminy miejskie położone 
w ważnych węzłach 
komunikacyjnych 23,5 0,99 5,6 35,3 1,77 5,6

Gminy miejskie z rozwiniętą 
turystyką 7,5 0,87 1,8 13,8 1,92 2,2

Gminy z rozwiniętymi funkcjami 
przemysłowymi 19,7 1,01 4,7 38,0 2,41 6,1

Gminy z intensywnym rozwojem 
rolnictwa 16,8 0,49 4,0 48,9 1,75 7,8

Gminy z rozwiniętą turystyką 
i przemysłem 3,9 0,94 0,9 7,7 2,26 1,2

Gminy z rozwiniętą turystyką 9,2 0,63 2,2 22,8 1,95 3,6

Gminy z ekstensywnym rozwojem 
rolnictwa 3,9 0,34 0,9 15,8 1,71 2,5

Gminy z dużym udziałem obszarów 
chronionych przyrodniczo 5,2 0,75 1,2 14,8 2,67 2,4

Inne gminy 8,7 0,87 2,1 16,8 2,08 2,7

Źródło: na podstawie danych GUS (Bank Danych Lokalnych 1995–2011 oraz spis powszechny 
2002).

W sumie zaproponowany podział na kategorie funkcjonalne gmin wydaje się 
zdecydowanie bardziej pomocny niż stosowane tradycyjnie rozróżnienie według 
typów administracyjnych (miasto, wieś). Nie tylko bowiem uwzględnia on 
coraz większą heterogeniczność funkcjonalną na poziomie lokalnym, związaną 
zwłaszcza z intensyfi kacją procesów urbanizacyjnych w strefach podmiejskich 
miast, ale także pozwala wstępnie formułować przesłanki dotyczące wpływu 
specyfi ki rozwoju społeczno-gospodarczego na mobilność ludności. Dla potrzeb 
migracyjnych zapewne korzystne byłoby zaproponowanie własnej, odrębnej 
typologii gmin, uwzględniającej szereg innych uwarunkowań (wynikających 
nie tylko ze specyfi ki osadniczo-gospodarczej) i pozwalającej jeszcze lepiej 
objaśniać wielkość bezwzględną, natężenie, kierunki i motywy przepływów 
wędrówkowych.

Tabe la  2 .  (c.d.) 
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DYSKUSJA I WNIOSKI

Przeprowadzone analizy wskazują, że zjawisko emigracji zagranicznej, iden-
tyfi kowanej jako migracje zarówno stałe, jak i czasowe, w ujęciu terytorialnym 
jest bardzo nierównomierne. Chociaż dostępne dane z pewnością nie obejmują 
całości zjawiska (według BAEL za granicą w ostatniej dekadzie przebywało śred-
nio około 2 mln osób, czyli ponadtrzykrotnie więcej, niż uchwycono to w spisie 
powszechnym 2002; por. GUS, 2012), stosunkowo duża liczba zdarzeń pozwala 
w miarę szczegółowe interpretacje geografi czne.

Generalnie, wnioskować należy o dosyć dużej selektywności przestrzennej 
zjawiska emigracji zagranicznej. Największa koncentracja ograniczona jest do 
stosunkowo niewielkich obszarów. Wykorzystując analizowane dane, można 
dokonać względnie prostej typologii, biorącej pod uwagę wysoki lub niski 
poziom emigracji stałej i czasowej, a następnie, na tej podstawie, przybliżonej 
regionalizacji geografi cznej (rys. 9, tabela 3). Przy tym niski i wysoki poziom 
emigracji stałej i czasowej ustalono arbitralnie na poziomie 2 i 3% populacji. 
Taki zabieg daje możliwość wyróżnienia 4 typów. Następnie obszary o wyż-
szych wskaźnikach udziałów dały podstawę do wyznaczenia regionów. Przyjęto, 
że aby je wyróżnić, konieczny jest warunek sąsiadowania ze sobą co najmniej 
10 gmin.

Wyznaczone regiony składają się z różnych typów gmin, co pozwala na peł-
niejsze określenie zasięgu przestrzennego (przyjęcie jako podstawy tylko jednego 
typu dałoby w efekcie bardziej rozproszony obraz, nieuwzględniający różnych 
form faktycznej emigracji). Trzeba też podkreślić, że przedstawiona delimitacja 
ma charakter orientacyjny, ze względu na wymienione we wstępie wątpliwości 
dotyczące faktycznych rozmiarów migracji. Jak się wydaje, może być punktem 
wyjścia do bardziej zaawansowanych i szczegółowych analiz. Pokazuje regiony 
już od dawna identyfi kowane i nieźle przestudiowane pod względem emigracji 
zagranicznej (jak zwłaszcza Opolszczyzna), ale także zbadane słabiej lub dotych-
czas prawie w ogóle niezbadane (rejon pomiędzy Tarnowem, Stalową Wolą 
i Cieszanowem).

Pod względem liczby najliczniejszy jest typ D, oznaczający niższe od usta-
lonych udziały populacji osób wymeldowanych lub przebywających za granicą. 
Natomiast wśród typów z wyższymi wartościami udziałów typ A liczył 116 gmin, 
a typ C – 222 gminy. Najmniej liczny był typ B, w którym był wysoki udział 
zameldowań i niski udział pobytów czasowych.

Zaprezentowana typologia pozwala identyfi kować koncentrację przestrzenną 
migracji zagranicznych w dwóch aspektach, związanych z natężeniem zdarzeń 
rejestrowanych wskutek wymeldowania (zgodnie z przepisami o ewidencji 
ludności), jak również poprzez deklaracje na podstawie spisu powszechnego. 
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Ry s u n e k  9 .

Typy emigracyjne gmin i regiony emigracyjne Polski, opracowane na podstawie danych 
o wymeldowaniach na pobyt stały za granicę (1995–2011) oraz rejestrowanych w NSP 

2002 pobytach czasowych powyżej 12 miesięcy

Oznaczenia typów migracyjnych gmin: A – wysoki udział wymeldowań i pobytów czasowych (od-
powiednio >2% i >3% populacji); B – wysoki udział wymeldowań i niski udział pobytów czaso-
wych (>2%, <3%); C – niski udział wymeldowań i wysoki udział pobytów czasowych (<2%, >3%); 
D – niski udział wymeldowań i pobytów czasowych (<2%, <3%).
Oznaczenia regionów emigracyjnych: 1 – warmińsko-mazurski; 2 – północnopodlaski; 3 – sudecki; 
4 – opolsko-górnośląski; 5 – podhalański; 6 – sandomierski; 7 – podkarpacki.

Źródło: na podstawie danych GUS (BDL 1995-2011, spis powszechny 2002).
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Pozwala to porównywać obydwa sposoby identyfi kacji w aspekcie ilościo-
wym i regionalnym. Różnice w poziomie migracji według obydwu sposobów 
liczenia wskazywać mogą na różną skłonność do trwałej, defi nitywnej migra-
cji. Można tutaj wnioskować, że wymeldowania dotyczą przede wszystkim tej 
części populacji, która ma najsłabsze więzi z lokalnym środowiskiem. Intere-
sujące byłoby też wyjaśnienie, czy różne natężenie obydwu stwierdzanych 
form  wyjazdów zagranicznych wpisuje się w bardziej ogólny model odpływu 
migracyjnego.

Wyróżniono 7 głównych obszarów, zdelimitowanych na podstawie podwyż-
szonych wartości udziałów populacji osób wymeldowanych lub przebywających 
czasowo poza granicami kraju w gminach. Objęły one 482 gminy (19,4% całko-
witej liczby wszystkich gmin w kraju), 58,6 tys. km2 powierzchni (18,7%) oraz 
8,2 mln zameldowanych mieszkańców (21,2%). Na ich obszarze koncentrowało 
się 55,2% wymeldowań z lat 1995–2011 oraz 53,6% stwierdzonych w 2002 r. 
pobytów za granicą powyżej 12 miesięcy.

Ta b e l a  3 . 

Charakterystyka wyróżnionych regionów emigracji zagranicznej

Region
Gminy Powierzch-

nia

Liczba za-
meldowanych 
mieszkańców 

(2011)

Wymeldo-
wania na 

pobyt stały 
za granicę 

(1995–2011)

Przebywają-
cy czasowo 
za granicą 
powyżej 

12 miesięcy 
(2002)

liczba % tys. 
km2 % tys. % tys. % tys. %

Warmińsko-mazurski 44 1,8 10,3 3,3 677,1 1,8 10,3 2,5 18,0 2,9

Północnopodlaski 85 3,4 13,5 4,3 955,2 2,5 7,6 1,8 39,5 6,3

Sudecki 58 2,3 5,2 1,7 853,2 2,2 14,8 3,5 18,4 2,9

Opolsko-górnośląski 149 6,0 13,5 4,3 3747,9 9,7 174,0 41,8 181,7 29,0

Podhalański 26 1,0 2,5 0,8 321,1 0,8 3,1 0,7 17,9 2,9

Sandomierski 90 3,6 9,8 3,1 1241,3 3,2 17,4 4,2 50,3 8,0

Podkarpacki 30 1,2 3,8 1,2 375,3 1,0 2,8 0,7 10,1 1,6

Razem 482 19,4 58,6 18,7 8 171,2 21,2 230,0 55,2 335,8 53,6

Pozostałe części kraju 1997 80,6 254,1 81,3 30367,3 78,9 186,8 44,8 290,2 46,4

Polska ogółem 2 479 100,0 312,7 100,0 38538,4 100,1 416,8 100,0 626,1 100,0

Źródło: na podstawie danych GUS (Bank Danych Lokalnych 1995–2011 oraz spis powszechny 
2002).
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Regionami o typowym podwyższonym odsetku populacji emigracyjnej stałej 
i czasowej są Górny Śląsk i Opolszczyzna. Następnie można wyróżnić 4 regiony 
o podwyższonym odsetku emigracji czasowej: region północnopodlaski, sando-
mierski, podkarpacki i podhalański. Pozostałe 2 regiony: sudecki i warmińsko-
-mazurski obejmują różne typy gmin.

Poza zdelimitowanymi regionami w kraju można wskazać kilka mniejszych 
zgrupowań gmin o wyższym od ustalonego odsetku emigracji zagranicznej. Jest 
to rejon Trójmiasta oraz Sztumu. Ze względu na wielkość Gdańska i Gdyni kon-
centrowały się w ich przypadku stosunkowo liczne populacje emigrantów (około 
20 tys. wymeldowań i 15 tys. przebywających czasowo), co w skali kraju daje 
kolejne kilka procent zjawiska.

Niezależnie od powyższych wyników warto wskazać na dość charaktery-
styczne występowanie wysokich wskaźników emigracyjnych w wielu pojedyn-
czych gminach, które otaczają obszary o bardzo słabym odpływie. Sytuacje takie 
są bardzo charakterystyczne dla centralnej części kraju, w tym Mazowsza.

Badania wykazały stosunkowo dużą wzajemną korelację przestrzenną odpły-
wów rejestrowanych jako stałe i czasowe. Wskazuje to generalnie na przydatność 
obydwu typów danych do analiz migracyjnych oraz na to, że zjawisko ruchów 
wahadłowych jest powiązane ze stałym odpływem. Wyniki spisu powszech-
nego 2002 pokazują też, że uruchomiony został silniejszy drenaż na terenach 
wschodniej Polski. Zasadne jest tu postawienie pytania o przekrój społeczny 
migrantów i związek obserwowanego odpływu z rolniczym charakterem regionu 
oraz wymywaniem kapitału ludzkiego. Na procesy takie wskazują liczne studia 
(ostatnio np. Celińska-Janowicz i inni 2010, Czapiewski i Janc 2011, Kaczmar-
czyk i Lesińska 2012), upatrujące w tym zagrożenia dla rozwoju endogenicznego 
Polski Wschodniej.

Warto zwrócić uwagę, że w ostatnim dwudziestoleciu poziom rejestrowanej 
emigracji zagranicznej był względnie stabilny, a zarówno wejście Polski do Unii 
Europejskiej, jak i jej przystąpienie do układu szengeńskiego nie znalazły odbicia 
w wyraźnej zwyżce wymeldowań. Było to m.in. jednym z powodów uznania, 
że obserwowane wówczas masowe wyjazdy Polaków mają charakter głównie 
cyrkulacyjny, a nie stałoosiedleńczy – krótką analizę geografi czną na ten temat 
w podziale na powiaty przedstawiono w „Biuletynie Migracyjnym” (Śleszyński 
2006). Wraz z upływem czasu tezy te jednak wydają się coraz mniej uprawnione. 
Coraz więcej argumentów przemawia za uznaniem, że migracje cyrkulacyjne po 
jakimś czasie przekształcają się w defi nitywne, nawet jeśli nie znajduje to odbicia 
w „ofi cjalnej” statystyce.

Trzeba podkreślić, że więcej nowego światła na analizowane zjawiska i pro-
cesy powinny dać szczegółowe wyniki ostatniego spisu powszechnego z 2011 r. 
Szczególnie ważne jest danie odpowiedzi na pytanie, czy utrzymane zostały te 
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same obszary koncentracji geografi cznej odpływów zagranicznych. Gdyby tak 
było, można byłoby wnioskować o dużej stabilności migracji w jej aspekcie 
terytorialnym.

Na zakończenie trzeba też podkreślić problem wpływu emigracji niereje-
strowanej oraz rejestrowanej w Polsce jako czasowa na faktyczny stan ludno-
ści kraju i związane z tym problemy analityczne. W tym kontekście ogłoszony 
przez GUS wzrost liczby ludności w okresie międzyspisowym 2002–2011 ma 
charakter pozorny, a branie pod uwagę wskaźników opierających się na stanie 
ludności zameldowanej zamiast na stanie ludności rezydentnej będzie źródłem 
błędów, m.in. prognostycznych. Niedoskonałości terminologiczno-rejestracyjne 
polskiej statystyki stają się też problematyczne dla statystyki europejskiej. Pro-
blem właściwego zdefi niowania i pomiaru liczby osób zameldowanych w Polsce, 
a przebywających faktycznie za granicą staje się palący, gdyż osoby te mogą być 
podwójnie liczone w różnych krajach i w ten sposób przyczyniać się do fałszy-
wego obrazu demografi cznego, dynamiki procesów ludnościowych itd. w skali 
międzynarodowej. 
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