
UWAGI ANALITYCZNE 
 

Jednym z czynników wpływających bezpośrednio na rozwój ludności, tj. powodujących względnie trwałe 
zwiększenie bądź zmniejszenie liczebności populacji, wpływających na jej rozmieszczenie przestrzenne, a także 
współkształtujących od dziesięcioleci rzeczywistość społeczno-ekonomiczną Polski są migracje, czyli przemieszczenia 
ludności związane ze zmianą głównego miejsca zamieszkania (tj. miejsca, w którym osoba spędza większość czasu 
podczas pewnego okresu1) lub miejsca czasowego pobytu.  

Migracje mają wieloaspektowy charakter, ich wielkość i kierunek oraz natężenie zależy od wielu przyczyn, wśród 
których najczęściej wymienia się przyczyny o charakterze ekonomicznym (np. podjęcie pracy, poprawa sytuacji 
materialnej), rodzinnym czy związane z nauką, dalszą edukacją. 

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom sformułowanych w dokumencie strategicznym dotyczącym polityki 
migracyjnej Polski, w krajowych strategiach oraz programach rozwoju regionalnego, a także  zapotrzebowaniom na 
dane o  ruchu wędrówkowym ludności, przeprowadzony w 2011 r.  powszechny spis mieszkańców Polski, który –  
– oprócz głównego celu, jakim było ustalenie stanu i struktury ludności – umożliwił również  poznanie skali migracji 
ludności, ich kierunków i uwarunkowań. W spisie w 2011 r.  w znacznie szerszym zakresie, niż w spisie ludności  
w 2002 r. badano migracje ludności, uwzględniono m.in.  szereg zagadnień dodatkowych, w szczególności dotyczących 
migracji zagranicznych na pobyt czasowy (np. przyczyn migracji, planów migracyjnych, powrotów Polaków). 

  

                                                           
1 Długość tego okresu może wynosić – w zależności od przyjętych uregulowań prawnych w poszczególnych krajach – 3 miesiące,  
6 miesięcy, najczęściej co najmniej 12 miesięcy. 

Ludność według okresu zamieszkiwania w 2011 r. 

  

Zasoby imigrantów i emigrantów  w  2011 r. 

 



PODSTAWOWE WYNIKI 

 Bazując na wynikach NSP 2011 stwierdzono, że nadal odpływ migracyjny za granicę zdecydowanie przewyższał napływ;  
poza granicami Polski przebywało powyżej 3 miesięcy 181,5 tys. mieszkańców Dolnego Śląska (według NSP 2002 –  
ok  60,0 tys. osób)2, natomiast na obszarze województwa przebywało powyżej 3 miesięcy ok. 3,6 tys. imigrantów, tj.  
osób, które przybyły z zagranicy na pobyt czasowy (według NSP 2002 – ok.  2,8 tys. osób).  

 Zarówno w zbiorowości emigrantów, jak i imigrantów, ponad dwie trzecie stanowili migranci długookresowi, czyli 
przebywający w nowym miejscu zamieszkania 12 miesięcy i dłużej. 

 Migracje zagraniczne nadal mają zdecydowanie charakter europejski; ponad 80% migrantów przemieszczało się 
w obrębie krajów europejskich. Do głównych krajów przyjmujących Dolnoślązaków należały: Wielka Brytania, 
Niemcy, Irlandia oraz Holandia, a najliczniejszą grupą przybyłych z zagranicy i przebywających czasowo na 
obszarze Dolnego Śląska ponad 3 miesiące stanowili mieszkańcy takich krajów jak: Ukraina, Niemcy, Wielka 
Brytania oraz Białoruś. 

 Wśród ogółu emigrantów nieznacznie dominowały kobiety (stanowiły 51,7%), a wśród imigrantów przeważali 
mężczyźni (kobiety stanowiły tylko 38,3%). 

 Na tle mieszkańców województwa dolnośląskiego migranci wyróżniali się odmienną strukturą według wieku oraz 
wykształcenia; migrują głównie ludzie młodzi i wykształceni. Szczególnie zjawisko emigracji  obejmowało  
w większym stopniu osoby w wieku mobilnym oraz osoby z wykształceniem wyższym, niż wynikałoby to z ich 
udziału w ogólnej liczbie ludności. 

 W okresie międzyspisowym 2002-2011 nastąpiły znaczące zmiany w strukturze emigrantów według wykształcenia, 
m.in. odnotowaną wzrost odsetka emigrantów, którzy legitymowali się co najmniej wykształceniem średnim,  
a szczególnie znaczący wzrost odsetka emigrantów z wykształceniem wyższym.  

 Osoby pozostające w małżeństwie charakteryzowały się mniejszą skłonnością do wyjazdów za granicę niż 
kawalerowie/panny; na tle mieszkańców województwa zarówno emigranci, jak i imigranci odznaczali się niższym 
odsetkiem osób zamężnych lub żonatych oraz wyższym odsetkiem kawalerów lub panien. 

 Podobnie jak w skali całego kraju, również i z województwa dolnośląskiego emigranci wyjeżdżali za granicę 
głównie z powodu pracy, spraw rodzinnych i edukacji (natomiast imigranci przyjeżdżali na Dolny Śląsk  – 
najczęściej w sprawach rodzinnych, pracy i edukacji). W porównaniu do 2002 r. nadal leczenie  
i rehabilitacja oraz ochrona międzynarodowa i krajowa były wskazywane jako przyczyny migracji  
w nielicznych przypadkach. 

 Odsetek ludności zamieszkałej od urodzenia (ludności zasiedziałej) na Dolnym Śląsku kształtował się na poziomie 
50,9%, a 43,6% stanowiła ludność napływowa (nazywana też mobilną). 

 W 2011 r. nieznacznie większą zasiedziałością charakteryzowali  się mieszkańcy miast  niż wsi (w 2002 r. 
odwrotnie – większą zasiedziałością charakteryzowali  się mieszkańcy wsi niż miast). 

 W przypadku migracji wewnętrznych, w przeciwieństwie do migracji zagranicznych, nadal miał miejsce wyższy 
napływ niż odpływ; saldo migracji wewnętrznych w latach 2002-2011 było dodatnie – plus 9,9 tys. osób (wobec 
minus 6,1 tys. osób w świetle NSP 2002 dla migracji w latach1989-2002). 

 Wśród migracji wewnętrznych, jakie miały miejsce w latach 2002-2011 zdecydowanie przeważały migracje 
wewnątrzwojewódzkie – w granicach województwa dolnośląskiego odnotowano przeszło ¾ wszystkich 
przemieszczeń ludności.   

 W przypadku migracji międzywojewódzkich nadal największe  przemieszczenia ludności odbywały się pomiędzy 
województwami sąsiadującymi ze sobą. 

 W  migracjach wewnętrznych przeważał kierunek z miasta do miasta; najmniej osób przenosiło się ze wsi na inne 
tereny wiejskie, w przypadku kierunku miasta-wieś stwierdzono więcej przemieszczeń ludności  
z miast na wieś niż ze wsi do miast.  

 Wśród ludności przybyłej do miejscowości aktualnego zamieszkania z innego miejsca w kraju w latach 2002-2011 
przeważały kobiety, osoby w wieku produkcyjnym (najliczniejsza pięcioletnia grupa wieku –25-29 lat), pozostające 
w związku małżeńskim, posiadające wykształcenie wyższe. 

  Na tle ludności zasiedziałej ludność mobilna wyróżniała się zdecydowanie wyższym odsetkiem osób posiadających 
własne źródło utrzymania;  ludność przybyła rzadziej niż ludność zasiedziała utrzymywała się z niezarobkowego 
źródła. 

                                                           
2 Mających wówczas stałe miejsce zamieszkania w województwie, a w momencie spisu przebywających powyżej 2 miesięcy za granicą. 



MIGRACJE ZAGRANICZNE 

Przeprowadzony w 2011 r. spis ludności, po dziewięciu latach od poprzedniego spisu, umożliwił  po raz pierwszy 
dokonanie oceny zarówno skali, jak i struktury napływu oraz odpływu ludności po wejściu Polski do Unii Europejskiej. 
W niniejszej części opracowania zawarto charakterystykę demograficzno-społeczną osób mających w momencie NSP 
2011 status migranta, tj. imigrantów – osób przybyłych do województwa dolnośląskiego na pobyt czasowy z zagranicy 
oraz emigrantów – osób przebywających czasowo za granicą. Ponadto, przedstawiono dane o przyczynach mobilności, 
a także planach migracyjnych badanych osób. 
 
Imigranci przebywający w województwie czasowo 

Według spisu w 2011 r. w województwie dolnośląskim przebywało powyżej 3 miesięcy ok. 3,6 tys. osób, które 
przybyły z zagranicy na pobyt czasowy (ale nadal nie uzyskały prawa pobytu stałego w Polsce). W zbiorowości tej 
spisano 2,4 tys. osób przebywających 12 miesięcy i więcej, tzw. imigranci długookresowi. (stanowiący 68,7% ogółu 
imigrantów). 

Imigranci krótkookresowi – przebywający czasowo w województwie od 3 do 12 miesięcy (1,1 tys. osoby) 
stanowili 31,3% ogółu imigrantów. 

Spis ludności 2002 wykazał, że w województwie  przebywało czasowo powyżej 2 miesięcy 2,8 tys. osób, w tym 
1,9 tys. to osoby przebywające w województwie co najmniej 12 miesięcy (66,8%).  

Mimo, iż w 2011 r. spisano więcej imigrantów niż w poprzednim spisie, to ocenia się, że wielkości uzyskane 
w obu spisach są zaniżone; prawdopodobnie nie udało się spisać większości imigrantów przebywających nielegalnie, 
mających nieuregulowany status pobytu, oraz, że część imigrantów mających zezwolenie na pobyt czasowy z różnych 
względów nie została spisana. Dodatkowym czynnikiem utrudniającym oszacowanie całościowej liczby migrantów, 
zwłaszcza z krajów spoza UE, jest wysoka mobilność migrantów, którzy często wielokrotnie zmieniają kraj 
zamieszkania lub mają prawo legalnego pobytu w Polsce, ale w rzeczywistości w niej nie mieszkają. 

Podobnie jak w województwie dolnośląskim, również w skali całego kraju oraz w pozostałych województwach 
(poza łódzkim), spis ludności w 2011 r. wykazał więcej imigrantów długookresowych niż krótkookresowych. Średnio 
na 100 osób przybyłych z zagranicy do kraju na pobyt stały lub czasowy i przebywających w Polsce powyżej  
3 miesięcy przypadało 68 osób przebywających co najmniej 12 miesięcy, w tym najmniej w województwie łódzkim  
i świętokrzyskim (49 i 58), a najwięcej – w lubelskim i podlaskim (78 i 74). 

Analizując okres przyjazdu imigrantów przebywających w województwie powyżej 12 miesięcy, stwierdzono, iż 
do 2004 r. przybyło tylko 254 imigrantów (13,9% ogółu imigrantów3), natomiast zdecydowanie więcej w kolejnych 
latach, m.in. latach 2004-2007 przybyło 526 osób (28,8%) oraz w latach 2008-2010 – przybyło 1045 osób (57,3%). 

Z ogółu imigrantów przebywających w województwie czasowo powyżej 3 miesięcy – zdecydowana większość  
mieszkała w miastach (3,1 tys. osób, tj. 85,9%). Na wsi spisano 0,5 tys. imigrantów (14,1%). Przeciętnie w kraju 
odsetek imigrantów przebywających w miastach kształtował się na poziomie 81,4%.    

W przekroju dolnośląskich podregionów największą liczbą imigrantów odznaczał się podregion m. Wrocław (2,2 
tys. osób, co stanowiło 61,6% ogólnej liczby imigrantów w województwie) oraz podregion jeleniogórski (0,5 tys. osób, 
tj. 14,1%), a najmniejszą – podregion legnicko-głogowski (0,2 tys. osób, tj. 5,8%) oraz wrocławski  (0,3 tys. osób, tj. 
8,3%). 

Według spisu w 2011 r.  w przeliczeniu na 10 tys. ludności województwa dolnośląskiego przypadało przeciętnie 12 
imigrantów (wobec 10 osób w Polsce), plasując województwo pod względem tego wskaźnika na 3. miejscu wśród 
pozostałych województw. Większą liczbę imigrantów w relacji do liczby ludności odnotowano w województwie 
mazowieckim (21) i podlaskim (13). Najmniejsza liczba imigrantów w relacji do liczby ludności wystąpiła 
w województwach  w świętokrzyskim i kujawsko-pomorskim (po 5 imigrantów na 10 tys. ludności). 

Biorąc pod uwagę kraj poprzedniego zamieszkania, najliczniejszą grupą przybyłych z zagranicy 
i przebywających czasowo na obszarze Dolnego Śląska ponad 3 miesiące stanowili mieszkańcy takich krajów jak: 
Ukraina (21,9%), Niemcy (16,7%) i Wielka Brytania (11,0%) oraz Białoruś (3,8%).  

Kolejną liczną grupę imigrantów stanowiły osoby z Azji (15,0%), w tym najliczniej reprezentowany kraj z tego 
kontynentu to Chiny (2,6%) i następnie Kazachstan (2,4%). 

                                                           
3 Poza osobami o nieustalonym okresie przyjazdu (619 osób), tj.  dla osób, dla których formularz spisowy został wypełniony w formie skróconej (w 
tym wypadku nie pytano o rok przyjazdu). 



Z Ameryki Północnej i Środkowej pochodziło 4,1% imigrantów, w tym najwięcej osób przybyło ze Stanów 
Zjednoczonych (3,3%). 

Na tle pozostałych województw dolnośląskie wyróżniało się relatywnie jednymi z najwyższych udziałów 
imigrantów z Ukrainy, Wielkiej Brytanii oraz Holandii, Hiszpanii, Szwecji, Kazachstanu i Japonii. 

Informacje o kraju urodzenia, powiązane z krajem zamieszkania pozwalają na analizę migracji za-granicznych 
ludności, a w powiązaniu z danymi o obywatelstwie czy narodowości – na ocenę asymilacji ludności (czy naturalizacji), 
przemieszczeń międzynarodowych oraz ocenę zachowań pro-migracyjnych różnych społeczności. 

Według spisu w 2011 r. w ogólnej liczbie imigrantów przebywających powyżej 3 miesięcy zdecydowaną 
mniejszość stanowiły osoby posiadające obywatelstwo polskie – Polacy, którzy mieszkają na stałe za granicą, a do 
Polski przybyli na pewien okres  – 24,3% (wobec 23,5% przeciętnie w Polsce). Znaczna część z nich posiadała 
wyłącznie obywatelstwo polskie – 70,2% (wobec 66,4% przeciętnie w Polsce)4.  

Cudzoziemcy, czyli osoby przebywające na terytorium Polski i nieposiadające obywatelstwa polskiego5 
stanowili 75,2% ogółu imigrantów (w kraju 76,0%). 

Zatem, średnio na 100 imigrantów przypadało 24 osoby z obywatelstwem polskim (w tym 17 osób – 
– z wyłącznie polskim) oraz 75 osób bez obywatelstwa polskiego, przy czym w przypadku imigracji krótkookresowych 
– 27 osób z obywatelstwem polskim (w tym 21 osób – z wyłącznie polskim) oraz 72 cudzoziemców, a w przypadku 
imigracji długookresowych odpowiednio 23 osoby (w tym 15 osób – z wyłącznie polskim obywatelstwem) oraz 77 
cudzoziemców). 

Warto dodać, iż wśród stałych mieszkańców województwa dolnośląskiego blisko 99,8% to obywatele 
Rzeczypospolitej Polskiej, a pozostałe 0,2% stanowili cudzoziemcy, tj. osoby bez polskiego obywatelstwa.  

Niższą od poziomu w województwie dolnośląskim wartość odsetka cudzoziemców w ogólnej liczbie imigrantów 
odnotowano w czterech województwach: lubelskim  (90,7%), łódzkim (88,8%), mazowieckim (87,5%) i podlaskim 
(79,6%). Najmniejszy odsetek cudzoziemców miał miejsce w województwie opolskim – 51,5%. 

W przeliczeniu na 10000 mieszkańców przypadało na Dolnym Śląsku 9 cudzoziemców (przeciętnie w kraju  – 8 
cudzoziemców). W przekroju województw wskaźnik ten przyjmował wartości od 3 cudzoziemców w województwie 
świętokrzyskim i kujawsko-pomorskim do 18 cudzoziemców w mazowieckim. 

Również rozmieszczenie przestrzenne cudzoziemców w przekroju dolnośląskich podregionów było nierównomierne.  
Najwięcej – 1,9 tys. cudzoziemców (70,8% ogółu) przebywało w m. Wrocławiu. Najmniej spisano cudzoziemców 
w podregionie legnicko-głogowskim oraz wałbrzyskim (odpowiednio 4,1% i 6,5% ogółu imigrantów z obywatelstwem 
niepolskim). Wskaźnik liczby cudzoziemców w relacji do 10000 mieszkańców kształtował się na poziomie od  
2 cudzoziemców w podregionie legnicko-głogowskim do 30 cudzoziemców w m.Wrocławiu. 

Rozpatrując strukturę imigrantów według płci stwierdzono, iż wśród ogółu imigrantów przeważali mężczyźni  – 
–61,7% (wobec 54,7% w kraju), podczas gdy w ogólnej liczbie mieszkańców nieznacznie dominowały kobiety 
(51,9%). Liczebną przewagę mężczyzn nad kobietami odnotowano zarówno w przypadku imigrantów przebywających 
od 3 do 12 miesięcy, jak i przebywających powyżej 12 miesięcy (odsetek mężczyzn wynosił odpowiednio 58,2% i 
63,4%). 

W momencie spisu ludności w 2011 r. zdecydowana większość – 85,9% (w kraju 84,9%) imigrantów była w 
wieku 15-64 lata, w tym w wieku 15-44 lata, obejmującym osoby w wieku mobilnym – 74,3% (w kraju 70,3%). Dzieci 
do 15 lat stanowiły 7,9%, a osoby starsze w wieku 65 lat i więcej – 6,2%.   

Na tle mieszkańców Dolnego Śląska imigranci wyróżniali się odmienną strukturą wiekową. Na 100 
mieszkańców przypadało 14 dzieci do 15 lat (na 100 imigrantów – 8 dzieci), 73 osoby w wieku 15-64 lata, w tym 43 
osoby w wieku poniżej 45 lat (na 100 imigrantów – 86 osób, w tym 74 osoby w wieku poniżej 45 lat) oraz 13 osób 
w wieku 65 lat i więcej (na 100 imigrantów – 6 osób). 

Na podstawie danych dotyczących struktury imigrantów według stanu cywilnego prawnego stwierdzono, iż 
w 2011 r. spośród 3,3 tys. imigrantów w wieku 15 lat i więcej przebywających w województwie powyżej 3 miesięcy 
39,1% stanowiły osoby żonate lub zamężne , a w momencie spisu 2002 r. –. 50% (z wyłączeniem osób o nieustalonym 
stanie cywilnym). Odsetek ten był zdecydowanie wyższy wśród imigrantów długookresowych – 46,2%; wśród 
imigrantów krótkookresowych wynosił 27,9%. 

                                                           
4 W spisie ludności 2011 istniała możliwość podania trzech obywatelstw zarówno w przypadku obywateli polskich jak i cudzoziemców. 
5 Do cudzoziemców nie były zaliczane osoby posiadające jednocześnie obywatelstwo polskie i obywatelstwo innych krajów. 



Wyższy odsetek imigrantów zamężnych i żonatych odnotowano na wsi (61,8%) niż w miastach (34,1%). 
Przypuszczalnie miała na to wpływ dość duża grupa osób młodych studiujących w miastach, które nie założyły jeszcze 
rodziny. 

Odsetek kawalerów i panien wśród imigrantów ogółem wynosił 47,0% i był wyższy wśród imigrantów 
krótkookresowych – przebywających czasowo do 12 miesięcy (55,4%) niż długookresowych – przybywających  
12 i więcej miesięcy (41,6%). W porównaniu do mieszkańców województwa imigranci przybyli z zagranicy odznaczali 
się zdecydowanie wyższym odsetkiem kawalerów lub panien oraz niższym osób zamężnych lub żonatych. W świetle 
spisu ludności w 2011 r. na 100 mieszkańców w wieku 15 lat i więcej przypadało 30 kawalerów lub panien oraz 53 
osoby żonate lub zamężne (w przypadku zbiorowości imigrantów odpowiednio 47 i 39). 

W 2011 roku wszystkim osobom będącym w wieku 13 lat i więcej ustalono najwyższy ukończony poziom 
wykształcenia niezależnie czy był on uzyskany w trybie dziennym, wieczorowym, zaocznym, czy eksternistycznym 
itp. Podstawą zaliczenia osoby do danego poziomu wykształcenia było posiadanie odpowiedniego dokumentu – 
świadectwa lub dyplomu ukończenia szkoły. 

Imigranci byli na ogół dobrze wykształceni. Spośród 3,3 tys. imigrantów w wieku 13 lat i więcej  przybyłych do 
województwa dolnośląskiego 81,1% posiadało wykształcenie co najmniej średnie , wobec 77,4% przeciętnie w kraju 
 (z wyłączeniem osób o nieustalonym poziomie wykształcenia). Odsetek osób z wykształceniem wyższym wynosił 
43,0% (wobec 34,5% w kraju), przy czym wśród osób przebywających w województwie od 3 do 12 miesięcy – 36,3%, 
a wśród osób przebywających 12 miesięcy i dłużej – 45,9%  (przeciętnie w kraju odpowiednio 32,0% i 35,9%) 

Kluczowa kwestią dla zrozumienia zjawiska migracji jest zdefiniowanie czynników odpowiedzialnych za 
mobilność osób. Z reguły przyczyny migracji dzieli się na ekonomiczne, związane z chęcią czy koniecznością poprawy 
warunków materialnych i pozaekonomiczne z szerszym spektrum motywów migracyjnych. Określenie, która  
z przyczyn jest dominująca, dodatkowo w powiazaniu z krajem poprzedniego zamieszkania, okresem przebywania oraz 
innymi cechami demograficzno-społecznymi migranta pomaga w budowaniu prawidłowego systemu zarzadzania 
migracjami i monitorowania jego przebiegu. 

W spisie ludności 2011 r. badano jedną główną przyczynę migracji, aczkolwiek uzyskanie pełnego obrazu 
motywów przyjazdu do Polski wymagałoby ustalenia co najmniej trzech czynników. Dla większości osób 
podejmujących migracje przyczyny przeplatają się i wzajemnie warunkują. Częstokroć edukacja czy sprawy rodzinne 
nie wykluczają podjęcia pracy. 

W świetle uzyskanych wyników w 2011 r., podobnie jak miało to miejsce w 2002 r. dominowały trzy główne 
przyczyny imigracji: praca, edukacja, sprawy rodzinne. Należy jednak zaznaczyć, że dla ponad 1/5 imigrantów nie 
ustalono przyczyny (patrz: wyjaśnienia metodologiczne). 

Analogicznie jak w skali całego kraju oraz w większości województw (poza mazowieckim i łódzkim), imigranci 
przyjeżdżali do województwa dolnośląskiego najczęściej w sprawach rodzinnych. Przyczynę tę wskazało 30,4% 
wszystkich spisanych imigrantów (wobec 31,5% w Polsce), w tym 32,4% – w przypadku imigracji długookresowych 
oraz 26,0% w przypadku migracji krótkookresowych (w Polsce odpowiednio 31,3% i 31,8%).  Spośród województw ta 
przyczyna dominowała przede wszystkim w województwach: lubuskim, świętokrzyskim i śląskim (odpowiednio 
45,2%, 44,9% i 40,4%). 

Druga – co do liczebności – grupa imigrantów przyjechała na Dolny Śląsk z zamiarem podjęcia pracy6. Ta 
przyczyna została wskazana przez 23,8% imigrantów i nieznacznie częściej wśród imigrantów długookresowych – 
24,8% niż wśród krótkookresowych – 21,5% (przeciętnie w kraju odwrotnie – nieznacznie częściej wśród imigrantów 
krótkookresowych – 27,8% niż wśród długookresowych – 25,3%).  

Popyt na pracę imigrantów (w szczególności cudzoziemców) zależy w pewnym sensie od sytuacji na rynku pracy 
kraju, regionu przyjmującego, m.in. wolnych miejsc pracy, np. z powodu braku specjalistów określonych branż, czy 
braku dostępności polskich pracowników, którzy gotowi byliby pracować za oferowaną płacę.  

                                                           
6 W Polsce legalnie pracować mogą wszyscy, którzy łącznie spełniają dwa warunki: po pierwsze legalnie przebywają w Polsce na  podstawie kart 
pobytu lub wiz, a po drugie posiadają zezwolenie na pracę lub możliwość wykonywania pracy bez konieczności uzyskania zezwolenia na pracę (por. 
http://www.forummigracyjne.org). 



Według uzyskanych w 2011 r. danych średnio na 100 tys. mieszkańców województwa dolnośląskiego przypadało 
29 imigrantów, których głównych celem migracji była praca (wobec 27 osób ogółem w Polsce) i była to czwarta, co do 
wielkości wartość w kraju. Najwyższą wartość tego wskaźnika odnotowano w województwie mazowieckim (68 
imigrantów), odznaczającym się relatywnie najlepszą sytuacją na rynku pracy (m.in. według wyników spisu najniższą 
stopą bezrobocia), a najniższą – w województwie warmińsko-mazurskim (8 imigrantów), w którym odnotowano 
najwyższą stopę bezrobocia.  

Trzecia najczęściej wskazywana przez imigrantów przyczyna przyjazdu do Polski to edukacja. Dane z NSP 2011 
wskazały, iż w celu podjęcia studiów, nauki, podniesienia kwalifikacji przyjechało do województwa dolnośląskiego  
9,1% imigrantów (wobec 10,2% przeciętnie w kraju). W przekroju województw najwyższymi odsetkami imigrantów, 
dla których edukacja był główną przyczyną migracji należały: łódzkie (20,3%), podkarpackie (17,2%) i małopolskie 
(14,7%).  Warto tu mieć na uwadze, że jednym z ważnych strumieni migracji w celu kontynuowania nauki poza granicą 
kraju stanowią studenci. Napływ studentów zagranicznych do ośrodków akademickim jest wynikiem 
umiędzynarodowienia ofert uniwersytetów. 

Analizując dysproporcje w strukturze imigrantów według głównych przyczyn migracji w zbiorowości mężczyzn 
i kobiet można stwierdzić, iż dla mężczyzn praca była częściej wymieniana, a dla kobiet – sprawy rodzinne. Według 
wyników spisu 2011 r. na 100 imigrantek przypadało średnio  39 kobiet, dla których główną przyczyną migracji były sprawy 
rodzinne, 17 kobiet – praca oraz 7 kobiet – edukacja, natomiast na 100 imigrantów przypadało średnio: 28 mężczyzn, dla 
których główną przyczyną migracji była praca, 25 mężczyzn –sprawy rodzinne oraz 11 mężczyzn – edukacja. 

W porównaniu do wyników spisu ludności przeprowadzonego w 2002 r. w województwie dolnośląskim, podobnie 
jak w skali całego kraju, nastąpił niewielki wzrost znaczenia migracji ekonomicznych (spadek o ok. 3 pkt proc. odsetka 
imigrantów, dla których praca była główną przyczyną migracji) oraz wyraźnego zmniejszenia  znaczenia migracji 
w celu edukacji, nauki, studiów (o ponad 12 pkt proc.)  oraz migracji, których główną przyczyną były sprawy rodzinne 
(o ok. 9 pkt. proc.). 

Podobnie, jak w 2002 r. również i w 2011 r. leczenie i rehabilitacja oraz ochrona międzynarodowa i krajowa były  
wskazywane jako przyczyny imigracji w nielicznych przypadkach 

W przekroju dolnośląskich podregionów wystąpiło znaczne zróżnicowanie w strukturze imigrantów według głównych 
przyczyn migracji. I tak, np. podregion m. Wrocław  wyróżniał się najwyższym odsetkiem imigrantów przybyłych z powodu 
edukacji,  najniższym odsetkiem imigrantów przybyłych z powodu spraw rodzinnych oraz jednym z najniższych – z powodu 
pracy. Na 100 spisanych imigrantów przypadało średnio w m. Wrocławiu  13 osób, dla których główną przyczyną migracji 
była edukacja, 23 osoby – sprawy rodzinne oraz 19 osób – praca, podczas, gdy w sąsiadującym podregionie 
wrocławskim odpowiednio: 3 osoby,  których główną przyczyną migracji była edukacja, 41 osób – sprawy rodzinne 
oraz 30 osób – praca. Najniższym odsetkiem imigrantów przybyłych z powodu edukacji oraz najwyższym z powodu pracy 

Imigranci przebywający w woj. dolnośląskim czasowo powyżej 3 miesięcy  oraz emigranci  
z woj. dolnośląskiego przebywający czasowo za granicą powyżej 3 miesięcy  

według przyczyn migracji oraz płci  

    Imigranci                                           Emigranci 

 



wyróżniał się podregion jeleniogórski, w którym na 100 imigrantów przypadała jedna osoba wskazująca edukację jako 
główną przyczynę migracji i 39 osób wskazujących pracę oraz 41 osób wskazujących sprawy rodzinne. 

Znajomość języka kraju przyjmującego jest jednym z podstawowych elementów skutecznej integracji 
imigrantów w nowym kraju pobytu. Dzięki tej umiejętności istnieje możliwość uzyskania lepszej pracy, pozwala ona 
utrzymywać kontakty ze społeczeństwem przyjmującym oraz w bardziej skuteczny sposób funkcjonować  w otoczeniu 
instytucjonalnym.  

Na kwestię znajomości języka kraju goszczącego zwraca uwagę komunikat Komisji dotyczący imigracji, 
integracji i zatrudnienia, który został opublikowany w 2003 roku. Jest on uznawany za punkt przełomowy w rozwoju 
polityki integracyjnej na poziomie Unii Europejskiej7. Polska równie podjęła w ostatnim okresie działania zmierzające 
do opracowania kompleksowej polityki integracji cudzoziemców w Polsce8. W dokumencie szczególny nacisk 
położono na umiejętność posługiwania się językiem polskim, wychodząc z założenia, i jest to kluczowa kwestia dla 
samodzielnego funkcjonowania imigranta w Polsce, w tym na rynku pracy i w konsekwencji uniezależnienie od 
świadczeń pomocy społecznej. 

W spisie 2011 pytanie dotyczące stopnia znajomości języka polskiego zadawano imigrantom powyżej 4 roku 
życia. Nie żądano certyfikatów potwierdzenia znajomości języka polskiego. Pytanie miało charakter subiektywny. Za 
małoletnie dzieci odpowiedzi udzielali rodzice lub opiekunowie. 

Dla ok. 1/4 imigrantów nie zebrano informacji o znajomości języka polskiego (patrz: wyjaśnienia w części 
metodologicznej). 

Z ogółu imigrantów przebywających na Dolnym Śląsku czasowo powyżej 3 miesięcy bardzo dobrą znajomością 
języka polskiego zadeklarowało 35,5% ogółu  imigrantów w wieku powyżej 4 lata (przeciętnie w kraju 35,8%), dobrą –
– 10,4% (przeciętnie w kraju 14,3%) oraz wystarczającą – 15,1% (przeciętnie w kraju 15,0%). Trudności  
w porozumiewaniu się zadeklarowało 9,3% imigrantów (przeciętnie w kraju 10,6%). 

Stopień znajomości języka polskiego kształtował się odmiennie wśród mężczyzn i kobiet. Większość imigrantek 
zadeklarowało co najmniej dobrą  znajomość języka polskiego, natomiast w przypadku mężczyzn, takie osoby stanowiły 
mniejszość w ogólnej liczbie imigrantów. Na 100 imigrantek przypadało średnio 51 kobiet z co najmniej dobrą znajomością 
języka polskiego (w tym 43 – z bardzo dobrą) oraz 12 – z wystarczającą, natomiast na 100 imigrantów przypadało średnio 43 
mężczyzn z co najmniej dobrą znajomością języka polskiego (w tym 31– z bardzo dobrą) oraz 17 – z wystarczającą. Średnio 
4 kobiety na każde 100 imigrantek miały trudności w porozumiewaniu się,  podczas gdy w zbiorowości mężczyzn – średnio 
13 imigrantów (czyli przeszło trzykrotnie więcej). 

W NSP 2011 w porównaniu po wcześniejszych spisów ludności, po raz pierwszy zadawano pytanie mające na 
celu ustalenie czy imigrant przebywa czasowo w Polsce po raz pierwszy. Nie uwzględniano przy tym okazjonalnych 
pobytów typu wycieczka, delegacja służbowa, krótkotrwała wizyta u rodziny. Jako wcześniejszy pobyt uznano 
przebywanie w Polsce związane z pracą, edukacja, leczeniem i rehabilitacją itp. trwający powyżej 3 miesięcy. 

W województwie dolnośląskim, podobnie jak w skali całego kraju, w ogólnej liczbie imigrantów zdecydowanie 
dominowały osoby, które przebywały w Polsce nie po raz pierwszy, przy czym  dla ponad 1/4 imigrantów nie ustalono 
informacji o wielokrotności przebywania.  

Uzyskane wyniki NSP 2011 wskazały, iż zarówno w zbiorowości mężczyzn, jak i kobiet występowała duża 
dysproporcję w stopniu znajomości języka polskiego wśród migrantów przebywających w Polsce po raz pierwszy i wśród 
imigrantów przebywających w Polsce nie po raz pierwszy. W województwie dolnośląskim dla 41,6% ogółu imigrantów 
w wieku 5 lat i więcej, przebywających po raz pierwszy w Polsce uzyskano informację o co najmniej dobrej znajomości 
języka polskiego (w tym dla 30,6% – bardzo dobrej), natomiast dla osób przebywających w Polsce kolejny raz – dla 74,1%  
(w tym dla 58,1% - bardzo dobrej). Trudności w porozumiewaniu się zadeklarowało 20,8% imigrantów przebywających po 
raz pierwszy oraz 8,2% – przebywających kolejny raz. 

Biorąc pod uwagę plany migracyjne osób przybyłych z zagranicy i przebywających na Dolnym Śląsku powyżej 3 
miesięcy, uzyskano, że w grupie migrantów przebywających w Polsce po raz pierwszy 38,9%  osób planuje wyjazd z Polski. 
Spośród  ogółu imigrantów przebywających w Polsce po raz pierwszy 41,7% zadeklarowało, że nie zamierza wyjeżdżać 

                                                           
7 COM (2003) 336, przedstawiono w nim m.in. zasadnicze elementy podejścia wobec integracji imigrantów: integrację na rynku pracy, edukacje  
i znajomość języka, kwestie mieszkaniowe, opiekę zdrowotną i świadczenia społeczne, środowisko społeczne i kulturowe, a także obywatelstwo, 
obywatelstwo rezydenckie i poszanowanie różnorodności. 
8 Projekt dokumentu pt. Polska polityka integracji cudzoziemców – założenia i wytyczne, opracowany został przez Grupę Roboczą ds. Integracji 
Cudzoziemców funkcjonującą przy Międzyresortowym Zespole ds. Migracji http://www.mpips.gov.pl/bip/projekty-aktow-prawnych/projekty-
programow-iinne/. 

http://www.mpips.gov.pl/bip/projekty-aktow-prawnych/projekty-programow-iinne/
http://www.mpips.gov.pl/bip/projekty-aktow-prawnych/projekty-programow-iinne/


w najbliższym czasie z Polski, przy czym 19,4% osób miało trudności ze sprecyzowaniem swoich zamiarów 
(odpowiedziało: „nie wiem”). Migranci  przebywający w Polsce po raz pierwszy  częściej niż migranci przebywający po raz 
kolejny planowali wyjazd z Polski do kraju poprzedniego zamieszkania lub do innego kraju.  Wśród migrantów 
przebywających w Polsce nie po raz pierwszy - 28,6% osób planowało wyjechać, a nie planowało – 37,9% (brak planów 
migracyjnych określiło 33,6%). 

Analiza aktywności ekonomicznej migrantów w 2011 r. wykazała, że spośród ogółu imigrantów w wieku 15 lat 
i więcej przebywających na Dolnym Śląsku powyżej 3 miesięcy było 43,9% aktywnych zawodowo, w tym 35,6% 
stanowili pracujący, a 8,2% imigrantów poszukiwało pracy i było gotowych do jej podjęcia (z wyłączeniem osób  
o nieustalonym statusie na rynku pracy). Dla porównania według wyników NSP 2002 spośród imigrantów 
przebywających w województwie czasowo powyżej 2 miesięcy  osoby aktywne zawodowo stanowiły 37,1%);, w tym 
odpowiednio 28,2% pracujących i 8,9% bezrobotnych. Do biernych zawodowo zaliczono 28,3% (według NSP 2002 – 
– 56,7%). Warto zaznaczyć, iż osoby o nieustalonym statusie na rynku pracy stanowiły 27,9%. 

Na każde 100 osób w wieku 15 lat i więcej w województwie dolnośląskim o ustalonym statusie na rynku pacy 
przypadało średnio 61 osób aktywnych zawodowo, czyli takich, które miały pracę lub jej poszukiwały oraz 39 osób 
biernych zawodowo, czyli takich, które nie miały pracy i jej nie poszukiwały (przeciętnie w kraju przypadało 
odpowiednio 60 osób aktywnych zawodowo oraz 40 osób biernych zawodowo). W przekroju województw liczba osób 
aktywnych zawodowo w przeliczeniu na 100 osób w wieku 15 lat i więcej (z pominięciem grupy osób o nieustalonym 
statusie na rynku pracy) kształtowała się na poziomie od 49 osób w województwie łódzkim do 67 osób  
w województwie wielkopolskim. Pod względem wartości tego wskaźnika dolnośląskie plasowało się 7. miejscu  
w kraju. 

Podobnie jak przeciętnie w kraju, zdecydowanie wyższy odsetek osób aktywnych zawodowo odnotowano  
w przypadku imigrantów długookresowych niż krótkookresowych. W ogólnej liczbie imigrantów w wieku 15 lat  
i więcej, przebywający w województwie 12 miesięcy  i dłużej (poza osobami o nieustalonym statusie) większość 
stanowiły osoby, którzy miały pracę lub jej poszukiwały  - aktywnych zawodowo(66,0%), a w ogólnej liczbie 
migrantów przebywających od 3 do 12 miesięcy – te, które nie miały pracy i jej nie poszukiwały – biernych zawodowo 
(51,1%).  

Znaczącą dysproporcję w wysokości tego współczynnika otrzymano dla mężczyzn i kobiet. Dla mężczyzn 
odsetek aktywnych zawodowo w ogólnej liczbie migrantów w wieku 15 lat i więcej kształtował się na poziomie 66,8%, 
a dla kobiet na poziomie 50,5%. 

Spośród ogółu pracujących imigrantów największy odsetek ze względu na status zatrudnienia stanowili 
pracownicy najemni, czyli osoby zatrudnione na podstawie stosunku pracy w przedsiębiorstwie publicznym lub  
u pracodawcy prywatnego - 75,9% ogółu pracujących (wobec 76,4% przeciętnie w kraju). Pracodawcy, osoby które 
stworzyli miejsca pracy dla innych stanowili 14,0% ogółu pracujących imigrantów(wobec 6,5% przeciętnie w kraju). 
Województwo dolnośląskie wyróżniało się na tle pozostałych województw najwyższym odsetkiem pracodawców  
w ogólnej liczbie pracujących imigrantów (najniższą wartość – 0,8% odnotowano w województwie podlaskim).   

Odsetek pracujących w ogólnej liczbie aktywnych zawodowo był wyższy wśród imigrantów długookresowych 
(84,7%) niż dla imigrantów krótkookresowych (70,8%). Również odsetek pracodawców w ogólnej liczbie pracujących 
był wyższy wśród imigrantów przebywających w województwie 12 miesięcy i dłużej – 15,8%, niż wśród imigrantów 
przebywających od 3 do 12 miesięcy – 7,2%. 

Stopa bezrobocia imigrantów kształtowała się w świetle danych NSP 2011 na poziomie 18,8% ( i była wyższa, niż 
wśród mieszkańców – 12,8%), przy czym w przypadku osób posiadających obywatelstwo polskie  – na poziomie 
36,5%, a w przypadku cudzoziemców – na poziomie 11,9%. 

W ogólnej liczbie aktywnych zawodowo imigrantów długookresowych 15,4% poszukiwało pracy i było gotowych 
do jej podjęcia, natomiast w przypadku imigrantów krótkookresowych – 29,2%. 

Zbierając informacje o  plany migracyjne osób przybyłych z zagranicy aktywnych zawodowo i biernych zawodowo, 
uzyskano, że imigranci aktywni zawodowo (w tym pracujący) odznaczali się większą skłonnością do wyjazdu z Polski niż 
imigranci bierni zawodowo. 

Na obszarze Dolnego Śląska w  zbiorowości  imigrantów przebywających w Polsce po raz pierwszy w przeliczeniu na 
100 osób aktywnych zawodowo  przypadały 42 osoby, które zadeklarowały, że planują w najbliższym czasie wyjechać  
z Polski podczas gdy na 100 osób biernych zawodowo – 34 planujących wyjazd z Polski.  W zbiorowości imigrantów 
przebywających kolejny raz w Polsce przypadało 29  osób planujących wyjazd z kraju w przeliczeniu odpowiednio na 
100 osób aktywnych zawodowo oraz 28 osób  – na 100 osób biernych zawodowo. 



Wśród pracujących imigrantów przebywających w województwie powyżej 3 miesięcy, najwięcej było obywateli 
Ukrainy – 23,3%, następnie Niemiec – 16,7%, Wielkiej Brytanii – 9,2%, Czech – 5,6% oraz Włoch i Stanów 
Zjednoczonych Ameryki –  po 5,1%  

Dla porównania, w świetle wyników NSP 2002 wśród pracujących imigrantów przebywających w województwie 
powyżej 2 miesięcy, najwięcej było obywateli Ukrainy – 18,4%, następnie Niemiec – 11,8%, Stanów Zjednoczonych 
Ameryki – 3,6%, Rosji, Niderlandów i Armenii po ok. 3%.  

 
Emigranci przebywający za granicą czasowo 

Według wyników NSP 2011 ok. 181,5 tys. osób, mających stałe miejsce zamieszkania w województwie,  
w momencie spisu przebywało powyżej 3 miesięcy za granicą. Spośród tych osób 25,1% przebywało za granicą od 3 do 
12 miesięcy i byli to emigranci krótkookresowi (wobec 22,4% przeciętnie w kraju). Pozostali emigranci, tzw. 
długookresowi, przebywający za granicą 12 miesięcy i więcej, stanowili 74,9% ogółu emigrantów (wobec 77,6% 
przeciętnie w kraju). Dla porównania, według wyników spisu 2002 ok  60 tys. osób, mających wówczas stałe miejsce 
zamieszkania w województwie, w momencie spisu przebywało powyżej 2 miesięcy za granicą. Spośród tych osób 
23,9% przebywało za granicą od 2 do 12 miesięcy, a pozostałe 76,1% ogółu emigrantów – 12 miesięcy i więcej. 

Podobnie jak w województwie dolnośląskim, również w pozostałych województwach  w 2011 r. spisano 
zdecydowanie więcej emigrantów długookresowych niż krótkookresowych. Średnio na 100 osób, które wyjechały 
z kraju przebywały za granicą powyżej 3 miesięcy przypadało od 74 osób przebywających co najmniej 12 miesięcy 
(województwo opolskie) do 80 osób (województwo mazowieckie).   

Analizując okres wyjazdu emigrantów przebywających czasowo za granicą 3 miesiące i więcej (w zbiorowości 
osób, które  udzieliły odpowiedzi o rok wyjazdu) stwierdzono, iż do 2004 r. wyjechało z województwa 23,9% ogółu 
emigrantów9, natomiast bardziej liczna grupa osób pozostawała na emigracji od 2004 r., m.in. latach 2004-2007 
wyjechało 42,2% ogółu emigrantów oraz w latach 2008-2010 – 33,8%. 

Z ogółu emigrantów przebywających za granicą czasowo powyżej 3 miesięcy – zdecydowana większość 
wyjechała z miast – 136,9 tys. osób, tj. 75,5% (przeciętnie w kraju 65,9%). Ze wsi wyjechało 44,5 tys. emigrantów,  tj. 
24,5%. Średnio na 1000 mieszkańców miast przypadało 67 emigrantów, a na 1000 mieszkańców wsi – 51 emigrantów.  

Ogółem według wyników NSP 2011 w przeliczeniu na 1000 mieszkańców Dolnego Śląska przypadało średnio 62 
emigrantów (według NSP 2002 – 21 emigrantów).  

W przekroju województw otrzymano duże zróżnicowanie przestrzenne pod względem liczby emigrantów  
w relacji do liczby mieszkańców w danym województwie – od 28 emigrantów na 1000 ludności w województwie 
mazowieckim do 106 emigrantów w województwie opolskim, przy przeciętnej wielkości w kraju na poziomie 52 
emigrantów. Województwo dolnośląskie zajmowało 6. lokatę wśród województw pod względem tego wartości tego 
wskaźnika. 

W układzie dolnośląskich powiatów najwięcej osób, które przebywały w 2011 r. za granicą, mieszkało przed 
wyjazdem we Wrocławiu – 31,0 tys. osób (stanowiących 17,1% ogółu emigrantów), następnie w powiatach podregionu 
wałbrzyskiego: kłodzkim, wałbrzyskim,  dzierżoniowskim i świdnickim – odpowiednio: 14,5 tys., 13,7 tys., 12,0 tys.  
i 10,7 tys. (łącznie 28,0%). Najmniej osób pochodziło z powiatów: milickiego i górowskiego  – odpowiednio 1,6 i 1,8 
tys. osób (łącznie 1,9%). 

Wskaźnik emigrantów  liczony na 1000 ludności był natomiast największy dla powiatu dzierżoniowskiego (na 1000 
mieszkańców przypadało 113 osób, które przebywały w 2011 r. za granicą) oraz dla powiatu kłodzkiego i ząbkowickiego 
(na 1000 mieszkańców przypadało odpowiednio 86 i 83 emigrantów). 

Najmniejszą liczbę emigrantów na 1000 ludności spisano w powiatach: wrocławskim, strzelińskim i górowskim 
(odpowiednio: 36, 43 i 44). 

Emigranci charakteryzowali odmienną strukturą według płci niż imigranci. Dane spisu w 2011 r. wykazały, iż 
wśród ogółu emigrantów nieznacznie dominowały kobiety – 51,7% (wśród imigrantów przeważali mężczyźni; kobiety 
stanowiły tylko 38,3%). Niewielką liczebną przewagę kobiet nad mężczyznami odnotowano zarówno w przypadku 
emigrantów przebywających za granicą od 3 do 12 miesięcy, jak i przebywających powyżej 12 miesięcy (odsetek 
kobiet  wynosił odpowiednio 50,3% i 52,2%). 

                                                           
9 Poza osobami o nieustalonym okresie wyjazdu (112,7 tys.osób), tj.  dla osób, dla których formularz spisowy został wypełniony w formie skróconej 
(w tym wypadku nie pytano o rok wyjazdu). 



W momencie spisu ludności w 2011 r. zdecydowana większość – 86,4% osób przebywających czasowo za granicą 
3 miesięcy i więcej emigrantów była w wieku 15-64 lata (86,0% w przypadku imigrantów), w tym w wieku 15-44 lata, 
obejmującym osoby w wieku mobilnym – 66,4% (w grupie imigrantów 74,3%). Dzieci do 15 lat stanowiły 11,1%, 
a osoby starsze w wieku 65 lat i więcej – 2,5% (odpowiednio 7,9%, i 6,2%). W porównaniu do  struktury wiekowej 
mieszkańców województwa dolnośląskiego emigranci okazali się zdecydowanie młodszym społeczeństwem. Na 100 
emigrantów przypadało średnio 11 dzieci do 15 lat (na 100 mieszkańców – 14 dzieci), 86 osób w wieku 15-64 lata, 
w tym 66 osób w wieku poniżej 45 lat (na 100 mieszkańców – 73 osoby, w tym 43 osoby w wieku poniżej 45 lat) oraz 
ok. 3 osób w wieku 65 lat i więcej (na 100 mieszkańców – 13 osób). Szczególnie wyraźne dysproporcje wystąpiły 
w odsetkach osób w wieku 15-44 lata (w tym w wieku 25-40 lat) oraz osób starszych w wieku 65 lat i więcej. 
W przypadku subpopulacji obejmującej osoby w wieku mobilnym sytuacja ta świadczy o występowaniu dodatniej 
selektywności – zjawisko emigracji w większym stopniu osoby w wieku 15-44 lata (a zwłaszcza w wieku 25-40 lata) 
niż wynikałoby to z ich udziału w ogólnej liczbie ludności. Analogicznie, w przypadku osób starszych wystąpiła 
ujemna selektywność, tzn., że zjawisko emigracji w mniejszym stopniu objęło osoby z tej grupy wieku, niż wynikałoby 
to z ich udziału w ogólnej liczbie ludności. 

 

W NSP 2011 stan cywilny prawny w momencie wyjazdu nie był badany, można analizować jedynie stan cywilny 
migrantów w momencie spisu. Nie wykluczało się jednak przypadków łączenia informacji o stanie cywilnym, 
zwłaszcza w takich sytuacjach, gdy za granicą przebywały całe rodziny, a informacja o stanie cywilnym była pobierana 
z rejestrów. 

Struktura ludności według płci i wieku w 2011 r. z uwzględnieniem przebywających czasowo za 
granicą powyżej 3 miesięcy 

 



W ogólnej liczbie emigrantów w wieku 15 lat i więcej przebywających czasowo za granicą powyżej 3 miesiące, 
odmiennie niż w ogólnej liczbie mieszkańców, mniej niż połowę  stanowiły osoby żonate lub zamężne – 42,8% (wobec 
55,8% w ogólnej liczbie mieszkańców), a wyższymi odsetkami odznaczały się kawalerowie/panny – 39,5% oraz osoby 
rozwiedzione – 9,1% (w ogólnej liczbie mieszkańców stanowiły one odpowiednio 28,8% i 5,0%). Zatem, w świetle 
wyników NSP 2011 osoby pozostające w małżeństwie charakteryzowały się mniejszą skłonnością do wyjazdów za 
granicę niż kawalerowie/panny – osoby, które jeszcze nie założyły rodziny czy niż  osoby rozwiedzione. Najmniej  
liczną grupę stanowiły osoby owdowiałe – 2,1% (wobec 9,1% w ogólnej liczbie ludności). Osoby te najrzadziej 
decydowały się na wyjazd za granicę. Ogólnie można stwierdzić, iż brak zobowiązań rodzinnych sprzyjał wyjazdom za 
granicę. Na 1000 kawalerów/panien przypadało średnio 65 emigrantów oraz na 1000 osób rozwiedzionych – 75 
emigrantów, podczas gdy w dla zbiorowości osób pozostających w stanie małżeńskim – 44 osoby. 

W NSP 2011 nie gromadzono dla wszystkich emigrantów informacji o poziomie wykształcenia. W przypadku 
województwa dolnośląskiego ustalono poziom wykształcenia dla 29,2 tys. emigrantów w wieku 13 lat i więcej 
przebywających za granicą powyżej 3 miesięcy. Uzyskane dane z tej zbiorowości osób świadczą o dobrym 
wykształceniu emigrantów. W ogólnej liczbie emigrantów z ustalonym poziomem wykształcenia 68,3% ukończyło co 
najmniej szkoły średnie, w tym 22,5% – ukończyło studia wyższe (przeciętnie w kraju 67,0% posiadało wykształcenie 
co najmniej średnie, w tym 22,8% stanowiły osoby z wykształceniem wyższym). Osoby z wykształceniem zasadniczym 
zawodowym stanowiły 21,8%, a z gimnazjalnym, podstawowym i bez ukończonym, nieukończonym i bez 
wykształcenia szkolnego 9,9%. 

Na tle ogółu mieszkańców województwa osoby decydujące się na emigrację i przebywające za granicą powyżej 3 
miesięcy wyróżniali się  wyższym wykształceniem. Szczególnie znaczące różnice wystąpiły w zbiorowości osób z 
wykształceniem co najmniej średnim oraz w zbiorowości osób z wykształceniem co najwyżej gimnazjalnym. 
Przeciętnie na 100 emigrantów (o ustalonym poziomie wykształcenia) przypadało 68 osób, które ukończyły 
przynajmniej szkołę średnią (przeciętnie na 100 mieszkańców – 53 osoby), w tym 23 osoby z wykształceniem wyższym 
(przeciętnie na 100 mieszkańców – 18 osób) oraz 10 osób z wykształceniem co najwyżej gimnazjalnym (przeciętnie na 
100 mieszkańców – 24 osoby). 

Zatem zjawisko emigracji w znacznie większym stopniu obejmowało osoby osiągające najwyższe poziomy 
wykształcenia, niż w wynikałoby to z ich udziału w ogólnej liczbie mieszkańców (tzw. dodatnia selektywność). 
Natomiast, w przypadku osób o najniższym poziomie wykształcenia wystąpiła ujemna selektywność, tzn., że zjawisko 
emigracji w mniejszym stopniu objęło tą zbiorowość, niż wynikałoby to z ich udziału w ogólnej liczbie mieszkańców. 

W porównaniu do sytuacji w czasie poprzedniego spisu ludności nastąpiły w okresie międzyspisowym 2002-2011 
znaczące zmiany w strukturze emigrantów według wykształcenia, m.in. odnotowaną wzrost odsetka emigrantów, którzy 
legitymowali się co najmniej wykształceniem średnim, a szczególnie znaczący wzrost odsetka emigrantów 
z wykształceniem wyższym. 

Według uzyskanych w 2002 r. danych średnio na 100 emigrantów w wieku 13 lat i więcej (o ustalonym poziomie 
wykształcenia) przypadało 59 osób z wykształceniem co najwyższej średnim  o 9 osób mniej niż w 2011 r.), w tym 14 –
– z wykształceniem wyższym (również o 9 osób mniej niż w 2011 r.) 

Struktura ludności według stanu cywilnego w 2011 r. z uwzględnieniem przebywających czasowo za 
granicą powyżej 3 miesięcy

 



Analogicznie jak w świetle wyników NSP 2002, również według NSP 2011 wśród emigrantów zdecydowanie 
więcej było lepiej wykształconych kobiet niż mężczyzn; z wykształceniem co najmniej średnim za granicą przebywało 
77,4 % kobiet, a tylko 59,2% mężczyzn (w 2002 r. – 57,5% kobiet i  44,4% mężczyzn). Dysproporcja ta wynikała 
głównie ze dużych różnic w odsetkach osób z wykształceniem wyższym w populacji kobiet i mężczyzn.  Na 100 kobiet 
w wieku 13 lat i więcej przebywających za granicą powyżej 3 miesiące przypadło 30 osób, które ukończyły studia 
wyższe, natomiast na 100 mężczyzn – 16 osób (w 2002 r. w przypadku przebywających za granicą powyżej 2 miesiące 
odpowiednio 14 kobiet i 13 mężczyzn). 

Biorąc pod uwagę okres przebywania za granicą stwierdzono, że wśród emigrantów długookresowych osoby 
z wykształceniem wyższym stanowiły większy udział (24,2%) niż wśród emigrantów krótkookresowych (17,6%). 
Szczególnie znaczącą rozbieżność w wielkości udziału osób, którzy ukończyli szkoły wyższe wystąpił wśród kobiet. 
W ogólnej liczbie kobiet przebywających za granicą 12 miesięcy i dłużej 31,9% stanowiły osoby z wykształceniem 
wyższym (w przypadku mężczyzn – 16,4%), a wśród przebywających za granicą od 3 do 12 miesięcy – 22,2% 
(w przypadku mężczyzn – 13,5%).  

W związku z faktem, że dla wielu emigrantów nie ustalono poziomu wyszktałcenia, w poniższej tabeli 
przedstawiono symulację – przełożenie struktury zbadanej grupy emigrantów  na całą zbiorowość emigrantów, aby 
może było z pewnym poziomem przybliżenia określić, ile osób o danym wykształceniu wyjechało z Dolnego Śląska za 
granicę. Należy przy tym pamiętać, że symulacja ta jet obarczona sporym błędem, ponieważ zbadana zbiorowość jest 
zbyt mała w stosunku do całości.  

Na mocy przeprowadzonych szacunków w oparciu o dane NSP 2011 z Dolnego Śląska wyjechało za granicę 
ok.112 tys. osób z wykształceniem co najmniej średnim, w tym z wykształceniem wyższym ok. 37 tys. osób 
z wykształceniem wyższym, czyli ok. 8% ogółu mieszkańców o takim wykształceniu (przeciętnie w kraju prawie 7%).  

Najmniej wyemigrowało osób z wykształceniem gimnazjalnym i niższym – ponad 16 tys. , tj. ok. 2% ogółu 
mieszkańców o takim wykształceniu. 

 

. 
 
 
 
 
  
 
 
 

Emigranci w wieku 13 lat i  więcej przebywający za granicą czasowo powyżej 3 miesięcy według 
poziomu wykształcenia w 2011 r. – symulacja dla całej populacji emigrantów  

z województwa dolnośląskiegoa) 

Poziom wykształcenia 

Emigranci 

w tys. w odsetkach  

w przeliczeniu na 1000 
mieszkańców 

o danym poziomie 
wykształcenia 

Ogółem 163,8 100,0 63,9 
Wyższe  36,9 22,5 85,6 
Średnie (łącznie z policealnym)  74,9 45,7 88,9 

w tym:    
zawodowe . 35,8 21,9 78,6 
ogólnokształcące  31,3 19,1 101,0 

Zasadnicze zawodowe  35,7 21,8 65,0 
Gimnazjalne i niższe  16,2 9,9 21,9 

a) Przy założeniu, że struktura wykształcenia wszystkich emigrantów jest taka sama, jak struktura tych emigrantów, 
dla których uzyskano informację o poziomie wykształcenia; z uwzględnieniem rozszacowania liczby osób z wyk-
ształceniem nieustalonym  



 
Podobnie jak w NSP 2002, również w NSP 2011 badane były przyczyny emigracji, jednakże  tym razem 

przyczynę emigracji ustalano tylko dla tych osób, których objęło badanie reprezentacyjne. W związku z powyższym, 
prezentowane w opracowaniu odsetki odnoszą się tylko do tej grupy emigrantów. Należy zaznaczyć, że wszystkie 
informacje o  przyczynach wyjazdu zostały podane przez pozostałych w kraju członków gospodarstwa domowego, do 
którego osoba należała przed wyjazdem. 

Analogicznie jak w skali całego kraju oraz w  pozostałych województwach, również i z województwa 
dolnośląskiego emigranci wyjeżdżali za granicę głównie z powodu pracy, spraw rodzinnych i edukacji (natomiast 
imigranci przyjeżdżali na Dolny Śląsk najczęściej w sprawach rodzinnych, pracy i edukacji). Spośród głównych 
przyczyn wyjazdu z kraju zamiar podjęcia pracy był najważniejszy dla  71,2% ankietowanych emigrantów (wobec 
72,8% w Polsce), przy czym odsetek ten kształtował się na zbliżonym poziomie w przypadku emigracji 
długookresowych – 71,4% i  migracji krótkookresowych – 70,6% (przeciętnie w Polsce odpowiednio 72,7 % i 73,0%).   

W przekroju województw w największym stopniu praca jako główny cel emigracji dominowała w województwie 
świętokrzyskim, a w najmniejszym – w województwie mazowieckim. Na 100 emigrantów, dla których ustalono 

Struktura procentowa mieszkańców oraz emigrantów przebywających czasowo za granicą powyżej 3 
miesięcy według wykształcenia w 2011 r. 
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Struktura ludności według wykształcenia w 2011 r. z uwzględnieniem przebywających czasowo za 
granicą powyżej 3 miesięcy 

 



przyczynę wyjazdu, przypadało w województwie świętokrzyskim 77 osób, które wyjechały za granicę z zamiarem 
podjęcia pracy (o 6 osób więcej niż w dolnośląskim), a w województwie mazowieckim – 66 osób (o 5 osób mniej). 

W ogólnej liczbie emigrantów, którzy wyjechali z województwa dolnośląskiego w związku z pracą 95,5% 
przebywało w krajach europejskich, w tym 92,2% w krajach Unii Europejskiej (przeciętnie w kraju odsetki te 
przyjmowały nieznacznie niższe wartości – odpowiednio 93,2%  i 88,2% dla krajów europejskich i krajów UE). 

Do głównych krajów przyjmujących Dolnoślązaków zamierzających podjąć pracę należały: Wielka Brytania, 
Niemcy, Irlandia, Holandia, Włochy i Hiszpania. 

Przeciętnie w krajach europejskich odsetek przebywających w związku z pracą w ogólnej liczbie dolnośląskich 
emigrantów (dla których zgromadzono informacje o przyczynie emigracji) kształtował się na poziomie 73,3% (w tym 
największy w Holandii– 91,8% i w Irlandii – 80,0%). 

Znacznie mniejsze znaczenie miała emigracja w celu podjęcia  pracy do krajów Ameryki Północnej i Środkowej – 
43,2% ogółu przebywających emigrantów (w tym w Stanach Zjednoczonych – 45,6% i w Kanadzie – 30,3%), w Afryce 
– 44,4% oraz w Australii i Oceanii – 36,7%. 

W przypadku województwa dolnośląskiego sprawy rodzinne były przyczyną wyjazdów dla 15,7% emigrantów 
(przeciętnie w Polsce również 15,7%); tę przyczynę wskazywało 15,0% emigrantów krótkookresowych i 15,9% 
długookresowych (przeciętnie w Polsce odpowiednio 14,9% i 16,0%). W przekroju województw średni odsetek osób, 
które wyjechały za granicę z powodów rodzinnych wynosił od 12,3% w województwie świętokrzyskim do 19,9% 
w województwie podlaskim.   

W krajach europejskich sprawy rodzinne wskazywane były dla 15,1%  emigrantów z Dolnego Śląska. Spośród 
krajów europejskich,  będących głównymi kierunkami emigracji, w których  relatywnie najczęściej sprawy rodzinne 
były powodem wyjazdu  z Polski wyróżnić można: Niemcy (20,4% ogółu emigrantów), Hiszpania (19,6%) i Francja 
(21,8%). 

Sprawy rodzinne były często wskazywane w przypadku emigrantów przebywających w Ameryce Północnej 
i Środkowej – 26,1% (w tym szczególnie w Kanadzie – 40,4%), a także w Afryce (26,3%), chociaż liczba 
przebywających tam emigrantów była niewielka. 

Trzecia, najczęściej wskazywana przyczyna wyjazdu z Polski (a także i przyjazdu do Polski) w ruchu 
migracyjnym to edukacja. Według wyników badania reprezentacyjnego w ramach NSP 2011 w celu podjęcia studiów, 
nauki, podniesienia kwalifikacji wyjechało z województwa dolnośląskiego  za granicę na pobyt powyżej 3 miesięcy 
6,2% emigrantów (wobec 5,7% przeciętnie w kraju). Wyższe niż w województwie dolnośląskim odsetki emigrantów, 
dla których edukacja był główną przyczyną migracji odnotowano w: mazowieckim (9,1%), łódzkim (7,3%), 
wielkopolskim (7,2%), śląskim (6,7%) i zachodniopomorskim (6,3%). 

Podobnie jak w skali całego kraju, przyczyna ta była nieznacznie częściej wskazywana dla emigracji 
krótkookresowych (7,1%) niż dla emigracji długookresowych (6,0%). W celu dalszej edukacji z  krajów europejskich 
najczęściej wybierane były Wielka Brytania i Niemcy, a spoza Europy – Stany Zjednoczone. 

Analizując zbiorowość emigrantów z Dolnego Śląska, przebywających za granicą powyżej 12 miesięcy (dla 
których, na podstawie badania reprezentacyjnego  zgromadzono informacje o przyczynach migracji) otrzymano 
zróżnicowanie przestrzenne  pomiędzy dolnośląskimi podregionami w strukturze według głównych przyczyn emigracji. 
Rozpatrując emigrantów długookresowych najwyższymi odsetkami osób, które wyjechały z powodu pracy 
i jednocześnie najniższymi odsetkami emigrantów, którzy wyjechali z powodu edukacji wyróżniał się podregion 
wałbrzyski. Natomiast,  najrzadziej z zamiarem podjęcia pracy i jednocześnie najczęściej z powodu edukacji 
w wyjeżdżali mieszkańcy m.Wrocławia.  Na 100 emigrantów długookresowych z powiatu wałbrzyskiego przypadały 
średnio 74 osoby, które wyjechało w celu podjęcia pracy oraz  5 – w celu dalszej edukacji, a z m.Wrocławia – 
odpowiednio 68 i 8 osób z powodu pracy i edukacji. 

Znacznie większe różnice w strukturze emigrantów według głównych przyczyn migracji na okres ponad 3 
miesiące odnotowano w zależności od płci emigrantów. Chęć podjęcia pracy była dla mężczyzn częściej przyczyną 
wyjazdów za granicę niż dla kobiet, natomiast z powodu edukacji i spraw rodzinnych częściej wyjeżdżały kobiety. 

Według zebranych wyników NSP 2011 średnio na 100 emigrantów przypadało 80 mężczyzn, którzy wyjechali z 
województwa dolnośląskiego z zamiarem podjęcia pracy (na 100  emigrantek – 62 kobiety tj, o 18 mniej) oraz 10, dla 
których sprawy rodzinne były głównym powodem wyjazdu (na 100 emigrantek – 21 kobiet, czyli ponad dwukrotnie 
więcej)  i następnie – 3 mężczyzn, którzy wyjechali z powodu edukacji (na 100  emigrantek – 9 kobiet, czyli trzykrotnie 
więcej). 



W porównaniu do wyników NSP 2002 r. w świetle spisu z 2011 r. w województwie dolnośląskim, podobnie jak 
w skali całego kraju, nastąpił wyraźny wzrost znaczenia migracji ekonomicznych oraz zmniejszenia znaczenia 
emigracji, których główną przyczyną były sprawy rodzinne. Według danych z 2002 r. spośród. emigrantów 
przebywających za granicą powyżej 2 miesięcy  z zamiarem podjęcia pracy wyjechało 43,4% (wobec 71,2% według 
badania reprezentacyjnego realizowanego w ramach spisu 2011 r. dla emigracji powyżej 3 miesięcy), a w sprawach 
rodzinnych – 32,6% emigrantów (wobec 15,7% według  danych z 2011 r.).  Natomiast nie wystąpiło znaczące zmiany 
częstości emigracji z powodu edukacji. W celu podniesienia kwalifikacji i studiów według  stanu w 2002 r. przebywało 
za granicą 6,6% emigrantów (wobec 6,2% według NSP 2011) 

Podobnie jak w 2002 r. również i w 2011 r. leczenie i rehabilitacja oraz ochrona międzynarodowa i krajowa były 
wskazywane jako przyczyny emigracji w nielicznych przypadkach. 

W NSP 2011, analogicznie jak w we wcześniejszych spisach ludności zbierano również informacje 
o obywatelstwie emigrantów. Według uzyskanych danych w ogólnej liczbie emigrantów z województwa dolno-
śląskiego, przebywających za granicą powyżej 3 miesięcy, obywatelstwo polskie posiadało 99,6%, a niepolskie– 0,3%. 
Zarówno w skali całego kraju, jak i w każdym z województw ponad 99% emigrantów stanowili obywatele polscy. 

Cudzoziemcy mający prawo stałego pobytu w Polsce, a więc zaliczani do mieszkańców naszego kraju stanowili 
mniej niż 0,5% (za wyjątkiem mazowieckiego – 0,8%). Spośród nich dominowały osoby z krajów europejskich – 
– 73,0% ogółu emigrantów z obywatelstwem niepolskim, w tym najliczniejszą grupę stanowili Niemcy.  

Dla porównania – w świetle NSP 2002 odsetek emigrantów przebywających za granicą powyżej 2 miesięcy, 
posiadających obywatelstwo polskie kształtował się na poziomie 86,5%, a niepolskie - 1,2%. 

Analizując gospodarstwa domowe z emigrantami na bazie wyników NSP 2011 otrzymano, iż 11,0% wszystkich 
gospodarstw domowych w województwie stanowiły gospodarstwa mające w swoim składzie co najmniej jedną osobę 
przebywającą powyżej 3 miesięcy za granicą (według NSP 2002 takich gospodarstw było 4,0%). Zatem, w 2011 r. 
gospodarstwa z emigrantami były w co dziewiątym gospodarstwie domowym (przeciętnie w kraju w co dziesiątym 
gospodarstwie domowym), a w 2002 r.  – w co dwudziestym piątym. 

Wśród województw najniższy odsetek gospodarstw domowych z osobami przebywającymi za granicą spisano w 
województwie mazowieckim – ponad 5%, a najwyższy w podkarpackim – prawie 18%. 

Na 100 gospodarstw domowych z emigrantami przypadało 49 gospodarstw, w których wszyscy członkowie 
przebywali za granicą powyżej 3 miesiące (i 51 gospodarstw, w których nie wszyscy członkowie przebywali za 
granicą). Były to głównie gospodarstwa jednoosobowe oraz dwuosobowe, które stanowiły odpowiednio 46,9% i 31,7% 
ogółu gospodarstw ze wszystkimi osobami przebywającymi za granicą (w 2002 r. stanowiły odpowiednio 66,2%  
 i 16,8%). 

Biorąc pod uwagę  gospodarstwa, w których nie wszyscy członkowie przebywali za granicą otrzymano, iż  
najwięcej z nich to gospodarstwa, w których za granicą przebywała jedna osoba – 92,8%  
(według NSP  2002 r.  – 82,3%). 

 

  

Udział gospodarstw, których wszyscy członkowie przebywają za granicą  w ogólnej liczbie 
gospodarstw z emigrantami według liczby osób w 2011 r. 

 



MIGRACJE WEWNĘTRZNE 

 
W Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań 2011, podobnie jak w 2002 r., również objęto 

badaniem migracje wewnętrzne, czyli przemieszczenia ludności związane ze zmianą miejsca zamieszkania w granicach 
kraju. W szczególności zbierano dane dotyczące poprzedniego miejsca zamieszkania oraz miejsca urodzenia 
mieszkańców. Dane te umożliwiają określenie skali i kierunków przepływów ludności (mieszkającej w momencie spisu 
na terenie kraju), w tym wskazanie różnic międzyregionalnych w zakresie zasiedziałości (ruchliwości) mieszkańców 
w okresie po akcesji Polski do Unii Europejskiej.  

 
Ludność według okresu zamieszkiwania  

Wyniki NSP 2011 wykazały, że 50,9% ludności województwa dolnośląskiego mieszkało w miejscowości 
aktualnego zamieszkania od urodzenia, czyli  nie opuszczało miejscowości aktualnego zamieszkania, lub opuszczała ją, 
ale na okres krótszy niż 12 miesięcy (wobec 56,5% ogółem w Polsce). Po względem odsetka ludności zamieszkałej od 
urodzenia (ludności zasiedziałej) województwo dolnośląskie plasowało się na 13. miejscu  wśród województw, przed 
warmińsko-mazurskim, opolskim i zachodniopomorskim. Najwyższym poziomem zasiedziałości wyróżniali się 
mieszkańcy województwa łódzkiego (63,3%) 

W świetle NSP 2002 r. ludność zamieszkała od urodzenia stanowiła 50,7% ogółu ludności na Dolnym Śląsku  
(w kraju 59,2%). Przy porównywaniu wyników spisów 2002 i 2011 należy jednak brać pod uwagę – przedstawione 
wcześniej – różnice w metodologii badania migracji w obu spisach.  

Odmiennie niż w skali całego kraju i w zdecydowanej większości województw, na obszarze województwa 
dolnośląskiego nieznacznie większą zasiedziałością charakteryzowali  się mieszkańcy miast  niż wsi. W dolnośląskim 
miastach 51,5%  mieszkańców stwierdziło, że mieszka od urodzenia; tak samo odpowiedziało 49,6% mieszkańców wsi 
(przeciętnie w Polsce odpowiednio 55,3% w miastach i 58,4% na wsi).  

W 2002 r. odnotowano odwrotną relację  (i nieco większą dysproporcję)  między miastami a wsią  w poziomie 
zasiedziałości -  od urodzenia mieszkało w miejscowości aktualnego zamieszkania 49,7% mieszkańców miast i 53,2% 
mieszkańców wsi (czyli o 2,5 pkt proc więcej niż w miastach). Przeciętnie w kraju spisano od 54,2% mieszkańców 
miast zamieszkałych od  urodzenia oraz 67,3% mieszkańców wsi. 

Zaobserwowano zróżnicowanie zasiedziałości w przekroju terytorialnym – międzypowiatowym. Odsetek ludności 
zamieszkałej od urodzenia w miejscowości aktualnego zamieszkania przyjmował najwyższe wartości w powiatach: 
wałbrzyskim (58,1%), jaworskim (57,3%) i kamiennogórskim (56,3%), a najniższe – w powiatach: lubińskim (41,7%), 
wrocławskim (43,0%) i głogowskim (45,5%).  Według danych NSP 2002 odsetek ludności zamieszkałej od urodzenia 
wahał  się od 38,9% – w powiecie lubińskim do 57,8% – w powiecie kamiennogórskim). 

Na podstawie wyników NSP 2011 stwierdzono, iż w ogólnej liczbie ludności 43,6% stanowiła ludność 
napływowa (nazywana też mobilną), tj. taka, która przybyła oraz taka, która powróciła do miejscowości aktualnego 
zamieszkania, po co najmniej rocznym  pobycie poza tą miejscowością (w innym miejscu w kraju lub za granicą).  
Przeciętnie w kraju odsetek ludności napływowej był niższy od wielkości w województwie dolnośląskim i wynosił 
38,9%. Na tle pozostałych województwo dolnośląskie wyróżniło się jednym z wyższych udziałów ludności napływowej 
– 4. lokata, po województwach: zachodniopomorskim (44,3%), warmińsko-mazurskim (44,1%) i lubuskim (43,7%). 
Najniższym poziomem mobilności przestrzennej charakteryzowało się województwo podkarpackie (31,8%). 

W przekroju powiatowym zdecydowanie wyższym odsetkiem ludności napływowej niż ludności zamieszkałej od 
urodzenia szczególnie wyróżniają się dwa powiaty: wrocławski i lubiński (odpowiednio 53,7% i 53,0% ludności 
napływowej wobec 43,0% i 41,7% ludności zamieszkałej od urodzenia). Stosunkowo znaczny poziom mobilności 
przestrzennej wystąpił w powiecie głogowskim i strzelińskim (49,3% i 49,1% ludności napływowej), natomiast 
najniższy w powiatach: wałbrzyskim, jaworskim i kamiennogórskim (35,7%; 36,8% i 37,2%), w których liczebnie 
przeważała ludność zamieszkała od urodzenia.  

Podobnie jak w skali całego kraju, również w przypadku województwa dolnośląskiego kobiety częściej zmieniały 
miejsce zamieszkania niż mężczyźni.  Średnio na 100 mieszkanek Dolnego Śląska przypadało 47 kobiet, które przybyły 
lub powróciły do miejscowości aktualnego zamieszkania (i 47 kobiet zamieszkałych od urodzenia), natomiast na 100 
mieszkańców – 40 mężczyzn, którzy przybyli lub powrócili do miejscowości aktualnego zamieszkania (i 55 mężczyzn 
zamieszkałych od urodzenia). 
 
 



Migracje wewnętrzne ludności w latach 2002-2011 
W ogólnej liczbie osób, która przybyła oraz powróciła (po nieobecności trwającej rok lub dłużej) do miejscowości 

aktualnego zamieszkania na obszarze Dolnego Śląska  985,5 tys. osób przybyło lub powróciło przed rokiem 2001, 
a 286,4 tys. osób w latach 2002-2011, czyli w ostatnim okresie międzyspisowym (stanowiąc odpowiednio 33,8% i 9,8% 
ludności województwa). 

Analizując dane o liczbie migrantów w poszczególnych latach przedziału czasowego 2002-2011 można 
zaobserwować wyraźną tendencję wzrostową  migracji (zdecydowanie większa liczba migracji w ostatnich latach niż 
w latach wcześniejszych). Sytuacja ta mogła być częściowo  konsekwencją metodologii zastosowanej w spisie. Liczby 
te  nie odpowiadają liczbie migracji, jakie miały miejsce w tym okresie, lecz przedstawia liczbę osób, które 
przynajmniej raz w badanym okresie zmieniały miejsce zamieszkania na terenie kraju po pobycie w innym miejscu 
w kraju przez  co najmniej rok. W spisie w 2011 r. (podobnie jak w 2002 r.) badano ostatnią migrację osoby, zatem – 
– niejednokrotnie – ostatnia zmiana miejsca zamieszkania mogła „przysłonić” migracje z lat wcześniejszych, a tym 
samym zostały one pominięte w badaniu. 

  
Wśród migracji wewnętrznych, jakie miały miejsce na Dolnym Śląsku w latach 2002-2011, zdecydowanie 

przeważały migracje wewnątrzwojewódzkie – w granicach województwa dolnośląskiego migrowało  208,5 tys. osób, 
które stanowiły 76,8% wszystkich migracji wewnętrznych (migracje między-wojewódzkie stanowiły 23,2%). 

W  migracjach wewnętrznych przeważał kierunek z miasta do miasta (98,8 tys. osób); najmniej osób przenosiło 
się ze wsi na inne tereny wiejskie (44,7 tys. osób). Podobnie jak w województwie dolnośląskim kierunek ten przeważał 
jeszcze w następujących 6 województwach: małopolskim, mazowieckim, podlaskim, pomorskim, śląskim 
i zachodniopomorskim. 

W zdecydowanej większości województw (w tym w dolnośląskim) odnotowano więcej przemieszczeń ludności 
z miast na wieś niż ze wsi do miast. Łącznie w latach 2002-2011 z miast na dolnośląską wieś przeniosło się 77,0 tys. 
ludności, a ze wsi do dolnośląskich miast – 51,0 tys. osób. Przewaga migracji z miast na wieś nad migracjami w 
kierunku odwrotnym widoczna była w ramach migracji wewnątrzwojewódzkich– były to głównie przemieszczenia 
z miast do obszarów wiejskich znajdujących się w ich pobliżu. 

Ludność, która przybyła/ powróciłaab do województwa dolnośląskiego w latach 2002-2011 

 

a. Z wyłączeniem ludności o nieustalonym miejscu poprzedniego pobytu ora o nieustalonym okresie przybycia. 
b. Bez emigrantów przebywających za granicą czasowo 12 miesięcy lub dłużej. 



Biorąc pod uwagę ruch międzywojewódzki województwo dolnośląskie wyróżniało się jednym z największych – 
co do wartości bezwzględnej – napływów migracyjnych  - 63,0 tys. (po województwach: mazowieckim, małopolskim 
i wielkopolskim). Wielkości napływu zależą głównie od szeroko pojmowanej atrakcyjności danego obszaru, w tym od 
możliwości zatrudnienia, podjęcia studiów (są to często województwa z dużymi ośrodkami akademickimi), zależy także 
od obszaru danego województwa. 

Największe odpływy zaobserwowano z województw: śląskiego, mazowieckiego i lubelskiego, najmniejsze zaś 
z opolskiego, podlaskiego i lubuskiego. Wielkości odpływów zależne są głównie od liczby ludności województwa, 
czyli potencjału migracyjnego danego obszaru, jak i działania czynników „wypychających” – głównie trudności na 
rynku pracy. 

Wyniki analizy województw poprzedniego i obecnego wskazują, iż  największe  przemieszczenia ludności nadal  
odbywały się pomiędzy województwami sąsiadującymi ze sobą. Najwięcej osób na teren Dolnego Śląska przybyło 
z województw położonych najbliżej: wielkopolskiego, opolskiego i lubuskiego – 260 tys. oraz śląskiego (8,4 tys.) – 
łącznie stanowiły one 54,6% migracji spoza województwa dolnośląskiego. 

Najmniej licznie reprezentowane były województwa położone w północno-wschodniej części kraju: podlaskie, 
warmińsko-mazurskie i pomorskie (3,4 tys.) - łącznie stanowiły one 5,4% napływu migracyjnego. 

Pod względem odpływu do innych województw głównym kierunkiem migracji mieszkańców województwa 
dolnośląskiego, oprócz najbliższych sąsiednich województw:   wielkopolskiego, lubuskiego  i opolskiego (łącznie 21,2 
tys., tj. 39,9% wielkości odpływu) znaczący, co do bezwzględnej wartości „przepływ” ludności (strumień migracyjny) 
w latach 2002-2011 zaobserwowano do mazowieckiego (8,8 tys. osób, tj. 16,6% odpływu). 

W odwrotnym kierunku – z województwa mazowieckiego do dolnośląskiego–  przybyło 4,6 tys. osób; 
w województwie  dolnośląskim ubyło zatem w tym przypadku ponad 2,2 tys. osób. 

Dla porównania, w wyniku przepływu ludności między wymienionym wcześniej województwem opolskim, 
dolnośląskie zyskało 3,4 tys. osób, a między śląskim – 2,9 tys. osób. 

Za najmniej atrakcyjne mieszkańcy województwa dolnośląskiego uważali najdalej położone województwa 
podlaskie i warmińsko-mazurskie (łącznie 1,4 tys. osób, tj. 2,6% odpływu) oraz świętokrzyskie (1,0 tys., tj. 1,8% 
odpływu). 

W świetle wyników NSP 2011 województwo dolnośląskie wyróżniało się dodatnim saldem migracji 
wewnętrznych w latach 2002-2011 (uwzględniając ostatnią migrację osób) – nadwyżka napływu nad odpływem 
migracyjnym wynosiła 9,9 tys. osób. Dla porównania w świetle NSP 2002 – saldo ruchów migracyjnych wewnętrznych 
było ujemne i wynosiło minus 6,1 tys. osób. Dodatnie saldo migracji w latach 2002-2011 odnotowano jeszcze w 4 
województwach: mazowieckim, małopolskim, pomorskim i wielkopolskim 

Najniższe saldo migracji w badanym okresie odnotowało woj. lubelskie (minus 29 tys. osób) i śląskie (minus 24,8 
tys.). 

Saldo migracji wewnętrznych w latach 2002-2011 (uwzględniając ostatnią migrację osób) kształtowało się 
odmiennie na wsi i w miastach – na wsi notowano przyrost ludności z tytułu migracji (dodatnie saldo), a w miastach – 
– ubytek ludności z tytułu migracji (ujemne saldo).  

W przekroju powiatów dodatnim saldem migracji wewnętrznych w latach 2002-2011 szczególnie wyróżniały się: 
powiat wrocławski – 19,4 tys. osób nadwyżki liczby osób przybyłych do tego powiatu (napływu) nad liczba osób, które 
opuściły ten powiat (odpływem) oraz Wrocław – 4,9 tys. nadwyżki napływu migracyjnego nad odpływem Ponadto 
znaczące dodatnie ruchów migracyjnych wystąpiło w pozostałych powiatach podregionu wrocławskiego, sąsiadujących 
z m. Wrocławiem: trzebnickiego, średzkiego i oławskiego 

Ujemne saldo ruchów migracyjnych (silniejszy strumień odpływu nad napływem) odnotowano w 21 powiatach, 
w tym szczególnie w powiecie wałbrzyskim (minus 4,1 tys. osób) oraz w Jeleniej Górze (minus 2,6 tys.) i powiecie 
lubińskim (minus 2,2 tys. osób). 

Analizując strukturę demograficzną osób migrujących w latach 2002-2011 stwierdzono, iż wśród ludności 
przybyłej z innego miejsca w kraju w okresie międzyspisowym przeważały kobiety (143,0 tys. wobec 128,5 tys. 
mężczyzn) – stanowiły one 52,7% wszystkich migrantów (przeciętnie w kraju – 53,2%). 

Najczęściej migrowały osoby (zarówno kobiety jak i mężczyźni) w wieku produkcyjnym – w tym wieku, 
w momencie spisu było 78,2%, które migrowały w latach 2002-2011. Osoby w wieku poprodukcyjnym migrowały 
stosunkowo rzadko, w tym wieku zmieniało miejsce zamieszkania tylko 5,7% ogółu migrantów. Osoby w wieku 
przedprodukcyjnym stanowiły 16,1% ogółu napływu ludności. 



Dla porównania, według wyników NSP 2002 również zdecydowana większość, tj. 75,7% osób migrujących w 
latach 1989-2002 była w momencie spisu w wieku produkcyjnym. Osoby w wieku przedprodukcyjnym stanowiły 
wówczas 18,8%, ,natomiast w wieku poprodukcyjnym – 5,5%. 

Najliczniejszą grupę, zarówno wśród kobiet jak i mężczyzn, stanowiły osoby w wieku 25-29 lat (przeciętnie w kraju  
najliczniejsza pięcioletnia grupa wiekowa mężczyzn to 30-34 lata, a kobiet – 25-29 lat). 

Bardzo ważna dla wielu badań dotyczących przemieszczeń ludności jest analiza wieku osób w momencie migracji 
(a nie tylko w momencie spisu). Według uzyskanych danych na Dolnym Śląsku, podobnie jak w kraju, najczęściej 
w latach 2002-2011 migrowały osoby w wieku 20-29 lata, stanowiły one ponad 34,6% ogółu migrujących w tym 
okresie (przeciętnie w kraju – 37,0%). 

Znaczna jest również liczba osób migrujących w wieku 20-24 lata – 16,0% (przeciętnie w kraju 16,8%). Zmiana 
miejsca zamieszkania w tym właśnie wieku  może mieć  związek z zakładaniem rodziny, edukacją, rozpoczęciem 
pracy. Miejsce zamieszkania zmieniają często całe rodziny, stąd dosyć licznie wśród migrantów reprezentowana była 
grupa dzieci w wieku 0-9 lat -  11,9% (przeciętnie w kraju 12,4%). 

Analiza danych o stanie cywilnym prawnym osób przybyłych w latach 2002-2011 z innego miejsca w kraju 
była ograniczona do informacji w momencie spisu, ponieważ w spisie nie badano stanu cywilnego w momencie 
migracji (podobnie jak w NSP 2002 dla migracji wewnętrznych w latach 1989-2002). 

Według uzyskanych informacji najliczniejszą grupę wśród ludności przybyłej, będącej w czasie spisu 2011 r. 
w wieku 15 lat i więcej, stanowiły osoby pozostające w związku małżeńskim – 133,5 tys., tj. 56,5% wszystkich 
migrantów (w czasie spisu w 2002 . - 147,3 tys., tj. 59,3%).  

Drugą co do wielkości grupą były osoby, które nie założyły jeszcze rodziny, czyli  kawalerowie i panny – 33,9% 
(w 2002 r. – 31,7%). Przeciętnie w Polsce odsetek osób zamężnych w ogólnej liczbie ludności przybyłej do 
miejscowości obecnego zamieszkania w latach 2002-2011 z innego miejsca w kraju  kształtował się na poziomie 63,2% 
(kawalerowie i panny stanowiły 27,9%). 

Zdecydowanie więcej kawalerów i panien odnotowano wśród ludności przybyłej do miast (42,8%), niż 
osiedlającej się na wsi (22,1%). Natomiast wśród osób, które przybyły na wieś zdecydowanie przeważali małżonkowie 
(69,4%); w przybyłych do miast stanowili 46,9%.  

Również w skali całego kraju udział procentowy kawalerów i panien wśród osób przybyłych do miast był prawie 
dwukrotnie wyższy niż wśród osób przybyłych na wieś (odpowiednio 36% i 19%). 

Warto tu zwrócić uwagę  na fakt, iż w ogólnej liczbie mieszkańców w wieku 15 lat i więcej, osoby żonate lub 
zamężne stanowiły porównywalny do migrantów udział - 55,8%, natomiast  niższymi odsetkami odznaczały się 
kawalerowie/panny  - 28,8% i 5,0%. Zatem, w świetle wyników NSP 2011 kawalerowie/panny  - osoby, które jeszcze 
nie założyły rodziny osoby charakteryzowały się większą skłonnością do przemieszczeń niż osoby w stanie 
małżeńskim.  

Podobnie jak w przypadku stanu cywilnego, dane o poziomie wykształcenia ludności przybyłej można 
analizować jedynie według stanu w momencie spisu (nie spisywano informacji o poziomie wykształcenia  
w momencie migracji). 

Według zebranych wyników NSP 2011 wśród ludności w wieku 13 lat i więcej, przybyłej do miejscowości 
aktualnego zamieszkania w latach 2002-2011 z innego miejsca w kraju najwięcej było osób z wykształceniem wyższym 
– 33,5% (wobec 32,6% przeciętnie w kraju), nieco mniej ze średnim -  32,2% (w kraju 31,7%) i prawie dwukrotnie 
mniej z wykształceniem zasadniczym zawodowym 14,7% (w kraju 16,3%). 

Mając na uwadze strukturę mieszkańców Dolnego Śląska, można stwierdzić, iż  przemieszczenia ludności 
związane ze zmianą miejsca zamieszkania w granicach kraju (województwa)  w zdecydowanie większym stopniu 
obejmowało osoby osiągające najwyższe poziomy wykształcenia, niż w wynikałoby to z ich udziału w ogólnej liczbie 
mieszkańców (tzw. dodatnia selektywność). Natomiast, w mniejszym stopniu objęło zbiorowość z wykształceniem 
zasadniczym zawodowym czy podstawowym, niż wynikałoby to z ich udziału w ogólnej liczbie mieszkańców. 

W porównaniu do wyników NSP 2002 widoczne są duże zmiany w strukturze migrantów według 
wykształcenia. Wśród ludności przybyłej w latach 1989-2002 z innego miejsca w kraju również największą grupę 
stanowiły osoby z wykształceniem średnim – 35,1%, w następnej kolejności z zasadniczym zawodowym – 22,4%, 
natomiast  osoby z wykształceniem wyższym stanowiły 16,4%. 



W przekroju województw stwierdzono znaczne zróżnicowanie struktury ludności przybyłej według 
wykształcenia. Odsetek osób z wykształceniem wyższym w ogólnej liczbie ludności przybyłej do miejscowości 
aktualnego zamieszkania kształtował się na poziomie od 26,4% w województwie opolskim do 43,3% w wojewódzkie 
mazowieckim. Pod względem wartości tego odsetka dolnośląskie zajmowało 3. miejsce wśród województw (po 
mazowieckim i małopolskim). Znaczną rozpiętość uzyskano również w przypadku odsetka migrantów z wyk-
ształceniem zasadniczym zawodowym – od 10,6% w województwie mazowieckim do 21,3% w województwie 
mazowieckim (dolnośląskie zajmowało 14. miejsce, przed podlaskim i mazowieckim). 

Wyniki NSP 2011 wykazały również przestrzenne – międzypowiatowe dysproporcje w strukturze według 
wykształcenia osób przemieszczających w związku ze zmianą miejsca zamieszkania. Najwyższe udziały osób w wieku 
13 lat i więcej z wykształceniem wyższym w ogólnym napływie ludności w latach 2002-2011 wystąpiły w powiatach: 
wrocławskim (48,1%) , m. Wrocławiu  (47,7%) oraz w m. Jeleniej Górze (39,0%) i m.Legnicy (35,2%), natomiast 
najniższe w powiatach peryferyjnych, o niskim poziomie uprzemysłowienia: milickim, górowskim i lwóweckim 
(odpowiednio: 14,0%; 16,2% i 16,7%). 

Podobnie jak w świetle wyników NSP 2002, również według NSP 2011 wśród  migrantów w ruchu wewnętrznym 
zdecydowanie więcej było lepiej wykształconych kobiet niż mężczyzn. Dysproporcja ta wynikała głównie ze dużych 
różnic w odsetkach osób z wykształceniem wyższym w populacji kobiet i mężczyzn.  Na 100 kobiet w wieku 13 lat i 
więcej przybyłej w latach 1989-2002 z innego miejsca w kraju przypadło 37 osób, które ukończyły studia wyższe (oraz 
31 z wykształceniem średnim i 11 – zasadniczym zawodowym), natomiast na 100 mężczyzn – 30 osób które ukończyły 
studia wyższe (oraz 34 z wykształceniem średnim i 19 – zasadniczym zawodowym) 

Analizując wyniki dotyczące głównego źródła utrzymania osób przemieszczających się w związku ze zmianą 
miejsca zamieszkania otrzymano, iż najwięcej przybyłych w latach 2002-2011  – podobnie jak ludności ogółem 
posiadało własne źródło utrzymania (w tym większość utrzymywało się z dochodów z pracy) – łącznie 186,9 tys. osób 
(68,8% ogółu napływu). 

Na 100 osób przybyłych w latach 2002-2011 z innego miejsca w kraju (łącznie z osobami, które powróciły do 
miejscowości aktualnego zamieszkania po co najmniej rocznym pobycie poza tą miejscowością) przypadało średnio 69 
osób posiadających własne źródło utrzymania (i 27 osób pozostających na utrzymaniu), podczas, gdy przypadku 
ludności ogółem – 66 osób posiadających własne źródło utrzymania (i 28 osób pozostających na utrzymaniu). Na tle 
ludności zasiedziałej ludność mobilna wyróżniała się zdecydowanie wyższym odsetkiem osób posiadających własne 
źródło utrzymania. Ponadto, ludność przybyła rzadziej niż ludność zasiedziała utrzymywała się z niezarobkowego 
źródła. Średnio na 100 osób zamieszkałych od urodzenia przypadało 56 osób posiadających własne źródło utrzymania 

Ludność w wieku 13 lat i więcej przybyła do miejscowości obecnego zamieszkania w latach 2002-2011 
 z innego miejsca w kraju według poziomu wykształcenia 

 



(czyli o 13 mniej niż w przypadku ludności przybyłej) oraz 43 osoby pozostające na utrzymaniu (czyli o 16 więcej niż 
w przypadku ludności napływowej). 

W związku z faktem, że przeważająca liczba ludności napływowej była w wieku produkcyjnym, odsetek ludności 
utrzymującej się z dochodów z pracy był w grupie ludności napływowej wyższy (52,1% posiadających własne źródło 
utrzymania), niż wśród ludności ogółem (38,0%) i tym samym  wśród ludności zamieszkałej od urodzenia (40,1%). 

Porównując źródła utrzymania ogółu ludności i ludności przybyłej można zauważyć różnicę w udziale osób 
utrzymujących się z niezarobkowych źródeł, tylko 10,3% ludności przybyłej utrzymywało się z tego źródła, podczas 
gdy odsetek ten dla ludności ogółem wynosił 25,9% (czyli był dwuipółkrotnie większy). Wynikało to z faktu, że 
ludność posiadająca niezarobkowe źródła utrzymania rzadziej przemieszczała się w związku ze zmianą miejsca 
zamieszkania. 

Zarówno w zbiorowości osób przybyłych, jak i w zbiorowości ludności ogółem udział osób utrzymujących się 
z pracy najemnej w ogólnej liczbie osób utrzymujących się z pracy kształtował się na porównywalnym poziomie – 
– odpowiednio 85,8%  dla ludności napływowej i 85,1% dla ludności ogółem. 

Biorąc pod uwagę utrzymujących się z pracy najemnej otrzymano wśród osób przybyłych w okresie 
międzyspisowym wyższy odsetek osób związanych z sektorem prywatnym (70,9%) niż wśród ludności ogółem 
(65,6%). 

W świetle wyników NSP 2002 ludność przybyła w latach 1989-2002 charakteryzowała się mniejszym odsetkiem 
posiadających własne źródło utrzymania niż przybyła w latach 2002-2011 (w świetle NSP 2011) –– 59,3% (tj. o 9,5 pkt 
proc. mniej niż w czasie spisu w  2011 r.). Ponadto, ludność przybyła w czasie spisu w 2002 r.  częściej  niż ludność 
przybyła w czasie spisu w 2011 r. utrzymywała się z niezarobkowego źródła – 39,5% (tj. o 12,2 pkt proc .więcej). 

 
 
 
 
 
 

Ludność według okresu zamieszkiwania w miejscowości aktualnego zamieszkania i głównego źródła 
utrzymania w 2011 r. 

Ludność zamieszkała od urodzenia             Ludność przybyła w latach 2002-2011 z innego 
miejsca w kraju 
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