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Streszczenie: 
Autorzy artykułu rozwijają koncepcję regionu emigracyjnego. Płaszczyzną odniesienia są doświadczenia 
województwa opolskiego w zakresie współczesnych migracji zagranicznych. W artykule zwraca się uwagę 
na zagadnienia definicyjne oraz czynniki wyróżniające regiony emigracyjne. Kwestie te są następnie ana-
lizowane z perspektywy skali, struktury i cech właściwych dla województwa opolskiego, posiadającego 
długotrwałe tradycje migracyjne, w którym konsekwencje emigracji są odczuwalne w sferze gospodarczej, 
demograficznej i społeczno-kulturowej. Tym samym wielowymiarowe i złożone skutki emigracji są w re-
gionie opolskim jednym z kluczowych uwarunkowań jego rozwoju.
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Wstęp

Określenia region emigracyjny użyto po raz pierwszy w odniesieniu do wojewódz-
twa opolskiego, które charakteryzuje się zespołem interesujących cech migracji, przede 
wszystkim ze względu na długotrwałą dominację wyjazdów zagranicznych nad innymi 
typami ruchów migracyjnych [Heffner, Rauziński 2003]. Dotychczasowe badania wska-
zują, że obszar ten należy do najważniejszych regionów, uwarunkowanych w rozwoju 
odpływem migracyjnym, nie tylko w kraju, ale również w ujęciu europejskim (ryc. 1). 
Wyróżnia go przede wszystkim wysoka, a w niektórych okresach masowa skala emigra-
cji, a także duża trwałość wyjazdów zagranicznych, najpierw o definitywnym, a później 
również czasowym i wahadłowym charakterze [Heffner 2018]. Odpływ zagraniczny 
utrzymuje się nieprzerwanie co najmniej od pocz. lat 50. XX w., oddziałując istotnie 
na kształt procesów społecznych w regionie i niejednokrotnie powodując głębokie 
dysfunkcje w sferze demograficznej i ekonomicznej. Migracje na Opolszczyźnie jeszcze 
do niedawna miały na tle kraju specyficzny charakter i dotyczyły przede wszystkim ślą-
skich autochtonów dysponujących podwójnym (polskim i niemieckim) obywatelstwem 
[por. m. in. Dybowska 2013, Heffner 2006, Lewis 1986]. Od akcesji Polski do struktur 
unijnych i otwierania się europejskich rynków pracy, ten etniczny kontekst zjawiska nie 
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jest już tak wyraźny, co więcej – skala migracji istotnie wzrosła także w innych regio-
nach kraju. Jednak skutki długotrwałej emigracji w regionie opolskim są najbardziej 
odczuwalne w sferze gospodarczej i społecznej [Szczygielski 2013]. Obecnie można 
zauważyć również dokonującą się zmianę statusu migracyjnego tego obszaru. Woje-
wództwo opolskie wciąż jest regionem w przewadze emigracyjnym, w którym skala 
migracji zagranicznych jest znacząca, jednocześnie jednak w ostatnich latach wyraźnie 
wzrosła liczba przyjeżdżających cudzoziemców. Z badań wynika, że w regionie opol-
skim udział firm zatrudniających obcokrajowców, a także udział obcokrajowców wśród 
zatrudnionych pracowników należy do najwyższych w kraju [Górny i in. 2018]. 

Długotrwałe doświadczenia migracyjne regionu opolskiego pozwalają zatem od-
nieść je do rozwijającej się koncepcji regionu emigracyjnego [Solga 2013], przede 
wszystkim na płaszczyźnie cech właściwych dla regionów, w których migracje za-
graniczne są zjawiskiem na tyle istotnym, iż w sposób wyraźny (pozytywny i/lub 
negatywny) wpływają na procesy społeczno-demograficzne i gospodarcze. Czynni-
kami sprawczymi tworzenia się takich obszarów są: wysoka skala oraz trwały wymiar 
emigracji, złożone uwarunkowania i długie tradycje migracyjne, szeroka sieć powią-
zań migracyjnych, kontakty migrantów z regionem pochodzenia (ruchy wahadłowe 
migrantów i turystyka sentymentalna), migracje zagraniczne jako istotny czynnik 
rozwoju regionu oraz polityka migracyjna jako ważny i trwały składnik polityki regio-
nu, a także ewolucja procesów migracyjnych [por. np. Iglicka 2000, de Haas, Castles, 
Miller 2020]. W artykule – przez pryzmat doświadczeń migracyjnych województwa 
opolskiego – dokonano oceny najważniejszych z powyższych cech.

Cechy regionów emigracyjnych – analiza na przykładzie województwa 
opolskiego

Cecha 1: wysoka skala oraz trwały wymiar emigracji. Regiony emigracyjne zazwyczaj posiadają 
długie tradycje migracyjne, a skala wyjazdów jest w nich znacząca. Sytuacja ta prowadzi do perma-
nentnej depopulacji takich obszarów, co niesie za sobą określone skutki społeczne i ekonomiczne. 

Województwo opolskie jest przykładem regionu emigracyjnego, gdyż od momen-
tu powołania go do istnienia jako samodzielnej jednostki administracyjnej, ujemne 
saldo migracji miało istotny udział w bilansie liczby ludności, przede wszystkim 
z powodu intensywnych wyjazdów za granicę1. Do końca lat 90. XX w. migracje za-

1 W artykule nie podejmuje się dyskusji na temat rozbieżności pomiędzy faktycznym stanem 
ludności (ludności wg krajowej definicji zamieszkania) i ludności rezydującej (ludności wg 
międzynarodowej definicji zamieszkania) w województwie opolskim, które wynikają przede 
wszystkim z dużej skali nieewidencjonowanej emigracji zagranicznej. Różnica pomiędzy 
obiema kategoriami ludności została oszacowana w pracy R. Rauzińskiego i in. [2015], 
a szerzej mowa o tym problemie m.in. w opracowaniu K. Heffnera i B. Solgi [2017].
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graniczne objęły ponad 200 tys. osób, głównie ludności śląskiej z podwójnym polsko-
niemieckim obywatelstwem, zamieszkującej zwarte obszary środkowej i wschodniej 
części regionu. Masowe wyjazdy spowodowały znaczny spadek liczby ludności śląskiej 
(tab. 1) oraz jej udziału w ogólnej liczbie ludności województwa z około 53% w 1950 
r. do 38% w 1977 r. Migracja osiedleńcza objęła cały przyrost ludności śląskiej z lat 
1975–2000, a w wielu gminach odpływ znacznie przekroczył rozmiary przyrostu 
naturalnego. W 1990 r. saldo migracji zagranicznych stanowiło 91% przyrostu na-
turalnego, w latach 1991–1993 – powyżej 100%, a w latach 1994–2002 – powyżej 
200% [Dybowska 2013]. Po wejściu Polski do Unii Europejskiej istotnie wzrosła 
skala emigracji z zachodniej i północnej części regionu, zamieszkanej przez ludność 
nieposiadającą do tej pory tak szerokich możliwości legalnej emigracji. Ocenia się, 
że skala zagranicznej emigracji zarobkowej wahadłowej i sezonowej kształtuje się 
obecnie na poziomie około 120 tys. osób [Jończy, Rauziński, Rokita-Poskart 2014]. 
W latach 2007–2018 województwo opolskie charakteryzowało się stale ujemnym sal-
dem migracji, w tym aż przez 7 lat nie przekroczyło poziomu -2,00 osoby/1000 mk 
(zob. ryc. 1). W krajach UE jest zaledwie kilkanaście regionów tego typu (Polska, 
Rep. Czeska, Węgry, Rumunia, Bułgaria, Grecja, Łotwa, Francja i Portugalia), w tym 
trzy w Polsce (Opolskie, Lubelskie i Warmińsko-Mazurskie).

Ryc. 1. Trwałość znaczącego odpływu/napływu migracyjnego jako cecha regionów 
emigracyjnych i imigracyjnych w Europie. Opracowanie mapy A. Majorek, Uniwersytet 

Ekonomiczny w Katowicach, 2020
Fig. 1. Permanence of  significant migration outflow/inflow as a feature of  emigration 
and immigration regions in Europe. Preparation of  the map A. Majorek, University of  

Economics in Katowice, 2020
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Mimo, że po 2004 r. istotnie wzrósł wymiar odpływu migracyjnego z regionów 
dotąd mających marginalne znaczenie w tym procesie, województwo opolskie wciąż 
pozostaje obszarem o znacznej skali wyjazdów. Analiza liczby emigrantów przypa-
dającej na 1000 mieszkańców pokazuje bowiem, że najbardziej intensywny odpływ 
ludności za granicę (106 osób na 1000 mieszkańców) w skali kraju wykazywany jest 
ciągle w województwie opolskim [Dane NSP 2011 i późniejsze szacunki GUS]. 
Tabela 1. Ludność autochtoniczna w woj. opolskim w wybranych latach okresu 1950–2010
Table  1. Autochtonous population in the Opolskie voivodeship in selected years of  the 
1950–2010 period

Lata Liczba ludności 
(w tysiącach)

1950 436,9

1955 433,8

1960 417,5

1970 454,4

1975* 372,2

1980 354,2

1988** 330,0

2002*** 270,0

2010  około 250,0

Źródło/Source: R. Rauziński, B. Solga, K. Szczygielski [2017]

Cecha 2: złożone uwarunkowania i długie tradycje migracyjne. U podłoża przyczyn masowych 
przemieszczeń leżą w regionie emigracyjnym nie tylko klasyczne uwarunkowania migracji czyli 
różnice w poziomie rozwoju społeczno-gospodarczego pomiędzy miejscem zamieszkania emigrantów 
a obszarem docelowym, lecz także dodatkowe okoliczności, które istotnie wpływają na kształt 
i skalę procesu migracyjnego. 

Doświadczenia migracyjne regionu opolskiego pokazują, że takimi uwarunkowa-
niami mogą być względy formalne, to znaczy sprzyjająca przyjazdom (m. in. z Polski) 
polityka imigracyjna Niemiec2 oraz posiadanie oprócz polskiego także niemieckiego 
obywatelstwa przez dużą grupę mieszkańców regionu. Jak wskazano, sytuacja ta 
spowodowała, że do momentu akcesji w 2004 r. w migracjach uczestniczyła niemal 

2 Chodzi o grupę  etnicznych Niemców z Polski, których migracja wiąże się ściśle z zasadami 
powojennej polityki imigracyjnej Niemiec. Osoby te wyjeżdżając z kraju udowadniały swo-
je niemieckie pochodzenie, co dawało możliwość uznania ich niemieckiej przynależności 
państwowej (deutsche Staatsangehörigkeit). W Niemczech nadawano im status wysiedleńca 
(Aussiedler), a od poł. lat 80. XX w. późnego wysiedleńca (Spätaussiedler), jednocześnie też 
przysługiwał im szeroki wachlarz praw, zwł. socjalnych.

   * Zmiana granic administracyjnych województwa. 
Ponad 80,0 tys. osób w granicach administracyj-
nych innych województw.

** W tym 77,0 tys. osób przebywa w Niemczech 
powyżej 2 miesięcy.

*** W tym 105,3 tys. osób przebywa w Niemczech 
powyżej 2 miesięcy. Wśród ludności autochto-
nicznej (270,0 tys. osób), ludność o narodowo-
ści niemieckiej stanowi 106,9 tys. osób, śląskiej 
– 24,2 tys. osób i o nieustalonej narodowości aż 
63,5 tys. osób.
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wyłącznie śląska ludność rodzima, posiadająca formalne możliwości podejmowania 
legalnej pracy w krajach Europy Zachodniej. Cechą szczególną tych wyjazdów był 
więc ich swobodny charakter i dokonywanie się na zasadach zbliżonych do przepły-
wów wewnątrzunijnych. 

Podwójne obywatelstwo jest zatem czynnikiem, który istotnie wpłynął na cha-
rakter i skalę emigracji w regionie opolskim. Zasięg zjawiska jest przy tym szeroki 
– region opolski posiada najniższy odsetek ludności z obywatelstwem wyłącznie 
polskim oraz najwyższy udział ludności z obywatelstwem polskim i innym, w tym 
przede wszystkim polskim i niemieckim. Cechą szczególną tej sytuacji jest też fakt 
wyraźnej dychotomii przestrzennej populacji podwójnych obywateli w skali regionu. 
Obok gmin, zamieszkanych w przewadze przez ludność napływową, w których zja-
wisko podwójnego obywatelstwa nie występuje lub jego skala jest znikoma, istnieją 
takie, w których zdecydowana większość mieszkańców to autochtoni, posiadający 
podwójne obywatelstwo. Usytuowane są one na obszarze tradycyjnego drenażu emi-
gracyjnego w środkowej i wschodniej części województwa opolskiego. To sytuacja 
nie spotykana w żadnej innej części kraju, gdyż jedynie tu w Polsce można spotkać 
miejscowości, gdzie liczba podwójnych obywateli przewyższa liczbę osób z wyłącznie 
polskim obywatelstwem [Palenga-Möllenbeck 2014, Solga 2011].
Cecha 3: szeroka sieć powiązań migracyjnych. Dużą rolę w procesie tworzenia się regionów emi-
gracyjnych należy przypisać sieciom powiązań migracyjnym. Powodują one, że migracje zagraniczne 
stają się procesem społecznym, obejmującym stopniowo społeczności lokalne oraz zagraniczne skupi-
ska migrantów z tych społeczności. Dzięki tego typu powiązaniom emigracja zarówno osiedleńcza, 
jak i czasowa staje się o wiele łatwiejsza do realizacji niż w regionach, które nie wykształciły 
tak szerokich i sprawnie funkcjonujących sieci migracyjnych. Dodatkowo na ich bazie rozwijają 
się wahadłowe przemieszczenia emigrantów, byłych mieszkańców regionu, którzy choć już mocno 
zakorzenieni za granicą na ogół nie tracą więzi z regionem pochodzenia i są mocnym, rzeczywistym 
lub przyszłym, oparciem dla dalszej emigracji.

Funkcjonowanie na Śląsku Opolskim procesu migracyjnego o trwałym i zna-
czącym pod względem ilościowym wymiarze, w dużej mierze było możliwe dzięki 
istnieniu ugruntowanej, prężnej, dynamicznej i silnie rozwiniętej sieci powiązań mi-
gracyjnych, która ukształtowała się pomiędzy mieszkańcami województwa opolskiego 
i krajów Europy Zachodniej, głównie Niemiec, na skutek permanentnej ukierun-
kowanej emigracji. Sieci powiązań migracyjnych podobne do tej, jaka występuje na 
Opolszczyźnie, dostrzec można również w innych regionach kraju (np. Podhalu i 
Podlasiu), a także za granicą [np. Bratti, Conti 2013, Keles 1985], jednak nigdzie nie 
przybierają one tak wykształconych, trwałych i wszechstronnych kształtów. Oszaco-
wano, że w latach 90. XX w. na 100 osób mieszkających w województwie opolskim 
przypadało ponad 120 członków ich rodzin zamieszkałych w Niemczech. Obecnie 
zauważa się, że po akcesji – z wyjątkiem regionów, dla których kluczowym kra-
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jem docelowym są nadal Stany Zjednoczone i których dostępność się nie zmieni-
ła – znaczenie sieci migranckich wyraźnie zmalało [Grabowska-Lusińska, Okólski 
2008]. Hipoteza ta z pewnością otwiera pole do dyskusji, choć w przypadku regionu 
opolskiego widać, że jego mieszkańcy w dalszym ciągu korzystają z rozwiniętej sieci 
powiązań społecznych i są przygotowani do jej podtrzymywania.
Cecha 4: migracje zagraniczne są istotnym czynnikiem rozwoju regionu. Zjawiska społeczno-
demograficzne oraz ekonomiczne, towarzyszące wyjazdom zagranicznym, są w regionie emigracyj-
nym niezwykle złożone. Masowy oraz permanentny charakter migracji pociąga za sobą daleko 
idące konsekwencje natury demograficznej oraz gospodarczej i społeczno-kulturowej, i to zarówno 
w wymiarze pozytywnym, jak i negatywnym. Tym samym migracje i wynikające z nich skutki są 
w regionie emigracyjnym jednym z ważniejszych czynników bezpośrednio rzutujących na możliwości 
rozwojowe takiego obszaru.

Z uwagi na znaczną skalę emigracji oraz trwałość tego procesu region opolski 
stanowi obszar, w którym konsekwencje migracji są szczególnie widoczne. Konse-
kwencje ekonomiczne, demograficzne i społeczno-kulturowe i ich wpływ na rozwój 
tego obszaru są przedmiotem wielu analiz. W tym miejscu zwrócono uwagę jedynie 
na niektóre spośród nich. W sposób szczególny migracje wpływają na sytuację lud-
nościową, gdyż utrzymujące się od wielu lat stale ujemne saldo migracji zagranicz-
nych wraz z ujemnym przyrostem naturalnym prowadzą do systematycznego ubytku 
ludności (tab. 2). Współczynnik dzietności utrzymuje się na poziomie skrajnie niskiej 
dzietności (w 2011 r. wynosił zaledwie 1,1; w 2017 r. – 1,28). Ujemny przyrost natu-
ralny w województwie opolskim pojawił się w statystyce publicznej w połowie lat 90. 
XX w., ale ze względu na straty migracyjne można oceniać, że liczba mieszkańców 
Opolszczyzny w granicach administracyjnych z lat 1975–1999 systematycznie maleje 
już od połowy lat 80. XX w. Zakładając utrzymywanie się niekorzystnych tendencji 
w zakresie poziomu urodzeń, oba czynniki (tj. migracje oraz przyrost naturalny) będą 
powodowały dalszy spadek liczby ludności o mniej więcej 260 tys. osób. W świetle 
prognozy, w 2050 r. liczba ludności województwa opolskiego stanowić będzie ok. 
74% stanu ludności z 2013 r., natomiast w kraju – ok. 88%. Tym samym obniżenie 
poziomu zaludnienia województwa opolskiego będzie zdecydowanie bardziej inten-
sywne niż w pozostałych regionach [Heffner, Klemens, Solga 2019].

Istotne są także konsekwencje ekonomiczne. Migracje, absorbując część mobilną 
zasobów pracy, zmniejszają naciski na pracę i jednocześnie też bezrobocie. Liczba bez-
robotnych w regionie opolskim w okresie wzmożonych wyjazdów byłaby dwukrotnie 
wyższa, gdyby wszyscy jego mieszkańcy, podejmujący pracę za granicą powrócili i byli 
zainteresowani podjęciem w regionie zatrudnienia. Ukształtowała się przy tym szczegól-
na dychotomia w układzie przestrzennym lokalnych rynków pracy. W latach 90. XX w. 
w gminach o najwyższej w województwie migracji, bezrobocie było średnio 3–4 krotnie 
wyższe aniżeli w rejonach o niskich wskaźnikach migracji zagranicznej ludności. Zróżni-
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cowanie przestrzenne rozmiaru bezrobocia utrzymywało się także po 2004 r., i widoczne 
jest obecnie, choć już w mniejszym stopniu. Należy dostrzec ponadto wpływ migracji 
na ubytki zasobów pracy. Z niektórych lokalnych rynków pracy wyemigrowało 20–30% 
pracowników, szczególnie z określonych branż, zwłaszcza budowlanej. Deficyty w zaso-
bach pracy, będące efektem odpływu specjalistów, osób wykształconych i pracowników 
określonych branż, wciąż są znacznym problemem i tym samym wyraźną barierą rozwoju 
wielu firm w regionie. W badaniach realizowanych na pocz. lat 2000. problem z dobo-
rem właściwych pracowników był istotny dla co trzeciego przedsiębiorcy [Solga 2008], 
obecnie niemal 60% przedsiębiorców wskazuje na deficyty kadrowe [Solga 2018].

Ryc. 2. Liczba ludności i wielkość przyrostu rzeczywistego w gminach woj. opolskiego 
w latach 1995–2015. Opracowanie mapy A. Majorek, Uniwersytet Ekonomiczny 

w Katowicach, 2019
Fig. 2. The population and size of  real population growth in communes of  Opolskie 

voivodeship in the years 1995–2015. Preparation of  the map A. Majorek, University of  
Economics in Katowice, 2019

Wśród innych niekorzystnych skutków ekonomicznych migracji zagranicznych moż-
na zwrócić uwagę na obniżenie wielkości budżetów samorządowych (poprzez niepłace-
nie podatków przez osoby zarobkujące za granicą) oraz wzrastające obciążenia poszcze-
gólnych gmin z tego tytułu [Jończy 2011]. Również instytucje pomocy społecznej coraz 
częściej sygnalizują problem wzrastających wydatków, które przeznaczane są na opiekę 
osób starszych [Solga 2013]. W województwie opolskim sytuacja ta ma miejsce głównie 
w gminach z długimi tradycjami migracyjnymi (śląskich), w których wiele rodzin zostało 
rozdzielonych na skutek migracji stałych i dotyczy starszych samotnych rodziców, któ-
rych dzieci mieszkają za granicą. W ocenie samorządów jest to znaczące i systematycznie 
wzrastające obciążenie dla gminnego budżetu [Budyta-Budzyńska 2020].
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Tabela 2. Liczba ludności i wielkość przyrostu rzeczywistego w wybranych gminach 
województwa opolskiego w latach 1995–2015*
Table 2. The population and size of  real population growth in selected communes 
of  Opolskie voivodeship in the years 1995–2015

Lp. Gminy Liczba ludności Przyrost rzeczywisty w %
1995 2015 1995–2015

1 Polska Cerekiew** 5 332 4 156 -1176 -22,1
2 Branice** 8 621 6 744 -1877 -21,8
3 Cisek** 7 189 5 750 -1439 -20,0
4 Kolonowskie** 7 293 5 957 -1336 -18,3
5 Zawadzkie** 14 199 11 654 -2545 -17,9
6 Baborów** 7 363 6 151 -1212 -16,5
7 Reńska Wieś** 9 869 8 249 -1620 -16,4
8 Leśnica** 9 346 7 849 -1497 -16,0
9 Pawłowiczki* 9 172 7 719 -1453 -15,8
10 Murów** 6 526 5 504 -1022 -15,7
11 Krapkowice* 27 339 23 148 -4191 -15,3
12 Zębowice** 4 394 3 721 -673 -15,3
13 Biała** 12 585 10 721 -1864 -14,8
14 Strzeleczki** 8 695 7 425 -1270 -14,6
15 Głogówek** 15 716 13 445 -2271 -14,5
16 Domaszowice 3 917 3 647 -270 -6,9
17 Łambinowice 8 237 7 697 -540 -6,6
18 Rudniki 8 893 8 313 -580 -6,5
19 Nysa 61 149 57 710 -3439 -5,6
20 Byczyna 10 073 9 513 -560 -5,6
21 Praszka 14 426 13 721 -705 -4,9
22 Niemodlin 14 007 13 417 -590 -4,2
23 Olszanka 5 168 4 956 -212 -4,1
24 Skoroszyce 6 534 6 287 -247 -3,8
25 Grodków 20 230 19 511 -719 -3,6
26 Namysłów 26 684 25 749 -935 -3,5
27 Wilków 4 671 4 506 -165 -3,5
28 Lewin Brzeski 13 707 13 299 -408 -3,0
29 Świerczów 3 525 3 429 -96 -2,7
30 Lubsza 8 642 9 028 386 4,5

*kolejność gmin niealfabetyczna od najniższego ujemnego poziomu przyrostu rzeczywistego (w %)
**gminy z przewagą ludności autochtonicznej w strukturze ludności
Źródło: Opracowanie własne na podstawie Bank Danych Lokalnych za lata 1995–2015
Source: Own preparation based on: Local Data Bank for 1995–2015
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Cecha 5: polityka migracyjna jest ważnym i trwałym składnikiem polityki regionu. Negatywny 
wpływ stałego, ujemnego salda migracji zagranicznych na strukturę demograficzną i społeczno-gospo-
darczą regionów emigracyjnych wskazuje na potrzebę formułowania na takich obszarach wyraźnie 
wyodrębnionej polityki uwzględniającej kwestie migracyjne (regionalnej polityki migracyjnej). Z tego 
powodu w regionie emigracyjnym istotnego znaczenia nabierają działania zwłaszcza w obszarze 
emigracji, przede wszystkim pod kątem ochrony potencjału ludzkiego i intelektualnego, przeciwdzia-
łania trwałej emigracji i jednocześnie promowania takich wyjazdów czasowych, które umożliwiają 
rozwój osobowy i społeczno-kulturowy wyjeżdżających oraz wzmacniają ich gospodarcze możliwości. 
Istotne są też działania w obszarze reemigracji i jednocześnie tworzenia warunków zachęcających 
do zamieszkania imigrantów z kraju i zagranicy.

W województwie opolskim zagadnienia bezpośrednio związane z migracjami 
zagranicznymi lub z nich wynikające, są bardzo ważnym elementem uwzględnianym 
w polityce rozwoju, i to zarówno na poziomie regionu, jak i gmin samorządowych. 
Widoczne są zarówno w dokumentach strategicznych tych jednostek, jak i projektach 
praktycznych rozwiązań, uwzględniających problematykę migracyjną [Chałupczak 
i in. 2014]. Najważniejszą do tej pory inicjatywą w regionie jest Program Specjalnej 
Strefy Demograficznej „Opolskie dla Rodziny”, który powstał w rezultacie koniecz-
ności opracowania i zastosowania odrębnego narzędzia operacyjnego, adekwatnego 
do sytuacji demograficznej regionu [Szczygielski 2015]. W skali kraju program ten 
jest projektem pionierskim, zawierającym koncepcję zarządzania regionem w sytuacji 
permanentnej straty zasobów ludzkich. W praktyce chodzi o podjęcie szeregu działań 
zmierzających zarówno do adaptacji strategii rozwoju do zmian demograficznych, jak 
i podniesienia poziomu urodzeń, wzrostu aktywności zawodowej, ograniczenia bezro-
bocia i nadmiernej emigracji za granicę, umocnienia funkcji społecznych rodziny oraz 
rozwoju edukacji powiązanej z rynkiem pracy (ryc. 3). Program ten ma szczególne 
znaczenie w przypadku województwa opolskiego – najszybciej wyludniającego się 
regionu w kraju, o najniższej dzietności kobiet oraz najwyższej skali migracji zagra-
nicznej i jednocześnie charakteryzującego się najniższym odsetkiem osób z wyższym 
wykształceniem oraz niską aktywnością zawodową, szczególnie kobiet.
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie: Program Specjalnej Strefy Demograficznej w województwie 
opolskim do 2020 roku „Opolskie dla Rodziny”, Zarząd Województwa Opolskiego, Opole 2014
Source: Own preparation based on document: Program of  the Special Demographic Zone in the Opol-
skie Voivodeship until 2020 “Opolskie for the Family”, Board of  the Opolskie Voivodeship, Opole 2014

Ryc. 3. Pakiety Programu Specjalnej Strefy Demograficznej „Opolskie dla Rodziny” 
Fig. 3. Special Demographic Zone Program packages “Opolskie for Family”

Cecha 6: ewolucyjny charakter procesów migracyjnych. W regionie emigracyjnym ma miejsce ewolu-
cja procesu migracyjnego, warunkowana przemianami społecznymi, gospodarczymi i politycznymi 
tego obszaru i jednocześnie będąca efektem zmian w obszarze imigracji. Proces ten przebiega od 
początkowo dużej w sensie ilościowym emigracji stałej, przechodzi następnie do fazy wzrostu mi-
gracji wahadłowych i przy nieprzerwanie znaczącej skali migracji cyklicznych, wzrasta znaczenie 
powrotów z zagranicy oraz napływu cudzoziemców.

Jak wskazano, migracje zagraniczne trwają w regionie opolskim co najmniej od 
pocz. lat 50. XX. Wówczas były to migracje osiedleńcze, dopiero po transformacji 
ustrojowej w latach 90. XX w. istotnie zmienił się ich charakter. Znacząco zmniej-
szyła się skala migracji stałych, wzrosła natomiast migracji czasowych, wahadło-
wych i sezonowych [Dybowska, Widera 2016]. Migracje powrotne w okresie przed 
transformacją stanowiły zjawisko praktycznie nieistotne w sensie ilościowym. Ich 
skala nieco wzrosła w związku z kryzysem gospodarczym w 2008 r., jednak wciąż 
posiadają one marginalny charakter. Mimo to, powrotom z zagranicy przypisuje się 
w województwie opolskim dużą wagę. Poprzez lokowanie dochodów migracyjnych 
w rozwój sektora małej i średniej przedsiębiorczości migracje powrotne mogłyby stać 
się czynnikiem pobudzającym rozwój gospodarczy regionu. Problem polega jednak 
w tym, że w regionie innowacyjne powroty nie dokonują się na skalę skutkującą szer-
szymi i pozytywnymi konsekwencjami, natomiast migracje czasowe za granicę często 
przekształcają się w osiedleńcze, co szczególnie dotyczy fali emigracji poakcesyjnej. 
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Źródło: opracowanie własne na podstawie danych MRPiPS. Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki 
Społecznej (MRPiPS) przekształcono w Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej (7.10.2020)

Source: own preparation based on data of  Ministry of  Family and Social Policy (Earlier Ministry of  
Family, Labour and Social Policy was trasnsformed to Ministry of  Family and Social Policy (7.10.2020))
Ryc. 4. Oświadczenia o zamiarze powierzenia (od 2018 r. o powierzeniu) wykonywania 

pracy cudzoziemcowi w województwie opolskim  
Fig. 4. Declarations of  intention to entrust (from 2018 on entrusting) work to a foreigner 

in the Opolskie Voivodeship 

W regionie opolskim istotnie wzrasta znaczenie napływu cudzoziemców z zagrani-
cy, głównie obywateli Ukrainy, co ma istotne znaczenie dla rynku pracy. Badania zreali-
zowane w województwie opolskim w 2015 r. pokazały, że popyt na pracę obcokrajow-
ców wyniósł 14% [Kubiciel-Lodzińska 2016, Górny, Śleszyński 2019], z kolei z badań 
ogólnopolskich wynika, że udział firm zatrudniających obcokrajowców, a także udział 
obcokrajowców wśród zatrudnionych pracowników w województwie opolskim jest 
wysoki. W obu przypadkach wynosi on ponad 10% (odpowiednio 17,13% i 10,88% w 
2016 r.) i pod tym względem województwo plasuje się na trzecim miejscu za mazowie-
ckim i warmińsko-mazurskim [Górny i in. 2018]. Na znaczną dynamikę tego procesu 
wskazuje liczba wydanych oświadczeń o powierzeniu pracy cudzoziemcowi (do 2018 r. 
o zamiarze powierzenia pracy). W 2007 r. wydano 677 takich dokumentów, w 2008 r. 
już niemal 3000, natomiast obecnie blisko 64 tys. w 2018 r. i 85 tys. w 2019 r. (ryc. 4). 
Z uwagi na dynamicznie wzrastającą skalę imigracji, a także znaczące deficyty zasobów 
pracy, integracja ekonomiczna i społeczna cudzoziemców staje się dużym wyzwaniem 
dla gospodarki i społeczeństwa województwa opolskiego [Solga, Kubiciel 2017]. 

Podsumowanie

W regionie emigracyjnym siłą sprawczą i mechanizmem wyraźnie oddziałującym 
na rozwój są migracje zagraniczne. Kryterium wartościującym jest zatem szeroko 
rozumiany proces migracji, wyróżniony ze względu na jego skalę i charakter, określo-
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ne uwarunkowania oraz konsekwencje. Region emigracyjny kształtuje się w procesie 
historycznym, który uwarunkowany jest kumulowaniem się i wzajemnym oddziały-
waniem przyczyn ekonomicznych, politycznych i kulturowych łącznie spowalniają-
cych jego rozwój społeczno-gospodarczy. Skutki procesów migracyjnych, widoczne 
są zarówno w wymiarze indywidualnym migranta i jego rodziny jak i na poziomie 
funkcjonowania społeczności lokalnych, a przede wszystkim na poziomie regional-
nym, gdzie stają się czynnikiem ograniczającym możliwości wzrostu gospodarczego 
(m. in. stałe osłabianie potencjału demograficznego i popytowego, zmniejszanie 
atrakcyjności inwestycyjnej, obniżanie walorów konkurencyjności osiedleńczej) oraz 
wpływają na kierunki rozwoju takiego obszaru. Migracje zagraniczne (trwałe, czaso-
we, wahadłowe) są w regionie emigracyjnym na tyle istotnym zjawiskiem, że przebieg 
procesów społeczno-demograficznych i gospodarczych w skali lokalnej i regionalnej 
jest od nich ściśle uzależniony [por. np. Chojnicki 1996, Korenik 1999, Pietrzyk 2000, 
Sagan 2007, Brdulak 2009]. Depopulacja regionu i jej efekty gospodarcze, społeczne, 
kulturowe, a nawet przestrzenne (dewastacja i zanik zabudowy) jest w znaczącym 
stopniu pochodną trwałości zjawisk związanych z odpływem migracyjnym za granicę, 
co rzutuje na obecny rozwój regionu i przyszłe możliwości wzrostu.

Za tradycyjne regiony emigracyjne, odgrywające istotną rolę we współczesnych 
procesach migracyjnych są w Polsce uznawane trzy obszary – Śląsk Opolski, Podlasie 
i Podkarpacie . Charakteryzują się one długotrwałą tradycją migracji zagranicznych 
oraz specyficznymi cechami tego zjawiska. Każdy z tych regionów ma odmienne 
tradycje i ukształtowane wzory migracji zagranicznych, które są współcześnie nadal 
podtrzymywane, choć zmianie uległy uwarunkowania ustrojowe, polityczne, gospodar-
cze i społeczno-kulturowe. W kontekście tych zmian trwałość procesów migracyjnych 
(odpływ migracyjny za granicę, ujemny ogólny bilans migracji) staje się charaktery-
styczną cechą rozwojową regionu emigracyjnego, która odróżnia jego uwarunkowania 
rozwojowe od innych obszarów o spowolnionym wzroście społeczno-gospodarczym 
(np. schyłkowego przemysłu, rolniczych itd.) W woj. opolskim, obok utrzymywania 
się tradycyjnych właściwości migracji zagranicznych, współcześnie można tu zaobser-
wować przemiany w zakresie trendów migracyjnych, będących następstwem akcesji 
Polski do UE w 2004 r., a ostatnio także mających związek ze wzrostem znaczenia 
napływu cudzoziemców, głównie spoza obszaru UE . Wzrost znaczenia imigracji 
można w regionie emigracyjnym potraktować jako możliwy efekt kompensacyjny, 
polegający na narastającym wypełnianiu trwałej luki na regionalnym rynku pracy. 

Wyniki wielu badań wskazują, że w ocenie złożonych i wielorakich skutków dłu-
gotrwałego, negatywnego bilansu migracji w województwie opolskim punkt ciężkości 
wyraźnie przesunięty jest w kierunku generowania istotnych zagrożeń dla rozwoju 
regionu, przede wszystkim dla rynku pracy oraz rozwoju demograficznego. W tym 
kontekście, województwo opolskie stanowić może swego rodzaju poligon dla działań 
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i inicjatyw stanowiących reakcję na skutki zmian strukturalnych zachodzących pod 
wpływem głęboko negatywnego bilansu migracji zagranicznych wraz z ich skutkami 
ekonomicznymi, społecznymi i kulturowymi.

Kompleks negatywnych, gospodarczych i społecznych efektów emigracji stopnio-
wo może ulec odwróceniu dzięki podjęciu działań uruchamiających napływ migracyj-
ny (wewnętrzny i imigracyjny) oraz spowalniających odpływ ludności, szczególnie ten 
o charakterze definitywnym. Dotyczy to zarówno przedsięwzięć, których efektem jest 
zmniejszenie skali emigracji i wzrost napływu migrantów powrotnych, ale również 
integracja imigrantów ekonomicznych.

Literatura
Brdulak J., 2009, System regionalny [w:] Geografia ekonomiczna, red. K. Kuciński, Ofi-

cyna Wolters Kluwer, Kraków.
Budyta-Budzyńska M., 2020, Mobilność przestrzenna na obszarach peryferyjnych 

na przykładzie emigracji zagranicznych ze Starych Juch i imigracji wielkomiej-
skiej do Starych Juch. Studia Migracyjne – Przegląd Polonijny, 2020 (46), Nr 1 
(175), s. 121–142, http://www.ejournals.eu/Studia-Migracyjne/2020%20/1(175)/
art/16548

Chałupczak H., Firlit-Fesnak G., Lesińska M., Solga B., 2014, Polityka migracyjna Pol-
ski wobec najnowszej emigracji Polaków po 2004 roku, [w:] M. Lesińska, M. Okól-
ski, K. Slany, B. Solga (red.), Dekada członkostwa Polski w UE. Społeczne skutki 
emigracji Polaków po 2004 roku, Ośrodek Badań nad Migracjami, Warszawa. 

Chiavacci D., 2005, Ein Strom, der sich nicht aufhalten lässt. Die ostasiatische Migration-
sregion: Grenzen, historische Entwicklung und innere Strukturen, Südostasien 3.

Chojnicki Z., 1996, Region w ujęciu geograficzno-systemowym, [w:] Podstawy regionali-
zacji geograficznej, red. T. Czyż, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań.

Domański R., 2002, Gospodarka przestrzenna, PWN, Warszawa.
Dybowska J., 2013, Przemiany demograficzne w regionie o nasilonej migracji zagranicz-

nej na przykładzie województwa opolskiego, Uniwersytet Opolski, Opole. 
Dybowska J., Widera K., 2016, Trudności w ocenie zmian zaludnienia Polski w związku 

z migracjami o charakterze czasowym, Studia Ekonomiczne, Zeszyty Naukowe 
Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Nr 290, Katowice.

Górny A., Kaczmarczyk P., Szulecka M., Bitner M., Okólski M., Siedlecka U., Ste-
fańczyk A., 2018, Imigranci w Polsce w kontekście uproszczonej procedury za-
trudniania cudzoziemców, Warszawa. 

Górny, A., Śleszyński, P., 2019, Exploring the spatial concentration of foreign employment in 
Poland under the simplified procedure. Geographia Polonica, vol. 92(3), s. 331–345.

Grabowska-Lusińska I., Okólski M., 2008, Migracja z Polski po 1 maja 2004 r.: jej 
intensywność i kierunki geograficzne oraz alokacja migrantów na rynkach pracy 
krajów Unii Europejskiej, „CMR Working Papers, No 33/91, Warszawa.

de Haas H., Castles S., Miller M. J., 2020, The Age of Migration: International Population 
Movements in the Modern World, Sixth Edition, by Guilford Publications, New York.



34 Krystian Heffner, Brygida Solga

Heffner K., 2008, Regional identity and citizenship in Silesia [w:] Reinventing Poland. 
Economic and political transformation and evolving national identity. M. Myant, 
T. Cox (red.), Routledge, London and New York, s. 165–178.

Heffner K., 2018, Migracje a rozwój regionu opolskiego. Znaczenie procesów migracyj-
nych w kontekście regionalnej konkurencji, Studia Śląskie, t. 83, s. 163–184. 

Heffner K., Klemens B., Solga B., 2019, Challenges of Regional Development in the Con-
text of Population Ageing. Analysis Based on the Example of Opolskie Voivodeship. 
Sustainability 11, 5207, https://www.mdpi.com/2071-1050/11/19/5207/htm

Heffner K., Rauziński R., 2003, Region migracyjny (wybrane aspekty demograficzne, 
społeczne i gospodarcze na przykładzie Śląska Opolskiego), Studia i Monografie 
z. 152, Opole. 

Heffner K., Solga B., 2016, Migracje zagraniczne jako czynnik sprawczy rozwoju regionów 
w Polscem, [w:] Migracje w XXI wieku wybór, konieczność czy przymus?, red. M. Zie-
lińska, „Studia Migracyjne – Przegląd Polonijny”, z. 3, Warszawa, s. 149–164.

Heffner K., Solga B., 2017, Perspektywy rozwoju demograficznego województwa 
opolskiego. Wybrane konsekwencje ekonomiczne i społeczne, [w:] Sytuacja de-
mograficzna Śląska Opolskiego jako wyzwanie dla polityki społecznej i gospo-
darczej, J. Hrynkiewicz, A. Potrykowska (red.), Rządowa Rada Ludnościowa, 
Warszawa. 

Hildebrandt R., 1974, Regional Identification and the Demarcation of Boundaries: The 
concept of the migration region. University of Glasgow.

Iglicka K., 2000, Mechanism of migration form Poland before and during the transition 
period, Journal of Ethnic and Migration Studies, vol. 26 iss. 1, s. 61–73.

Jończy R., 2010, Migracje zagraniczne z obszarów wiejskich województwa opolskiego po 
akcesji Polski do Unii Europejskiej. Aspekty ekonomiczne i demograficzne, Opo-
le–Wrocław. 

Jończy R., 2011, Zagraniczne migracje zarobkowe z województwa opolskiego w latach 
2008–2010 oraz ich wpływ na opolski rynek pracy i sferę fiskalną samorządów 
terytorialnych. Diagnoza i rekomendacje w kontekście rozwoju regionu, Urząd 
Marszałkowski Województwa Opolskiego, Opole. 

Jończy R., Rauziński R., Rokita-Poskart D., 2014, Ekonomiczno-społeczne skut-
ki współczesnych migracji na przykładzie Śląska Opolskiego [w:] M. Lesińska, 
M. Okólski, K. Slany, B. Solga (red.), Dekada członkostwa Polski w UE. Społeczne 
skutki emigracji Polaków po 2004 roku, Ośrodek Badań nad Migracjami, Komitet 
Badań nad Migracjami PAN, Warszawa. 

Keles R., 1985, The effects of external migration on regional development in Turkey [w:] 
Uneven development in Southern Europe: studies of accumulation, class, migra-
tion and the state, R. Hudson and J. Lewis (Eds.). Methuen, London, s. 54–75. 

Korenik S., 1999, Rozwój ekonomiczny na przykładzie Dolnego Śląska, Prace Naukowe 
AE w Krakowie, Monografie i Opracowania nr 131, Kraków.

Kraszewski P., 2003, Typologia migracji, [w:] Migracja, Europa, Polska, red. W. Bur-
szta, J. Serwański, Poznań.

Kubiciel-Lodzińska S., 2016, Zatrudnienie cudzoziemców w przedsiębiorstwach. Deter-
minanty i perspektywy (przykład województwa opolskiego), Katowice. 



Koncepcja regionu emigracyjnego z perspektywy doświadczeń migracyjnych województwa opolskiego ... 35

Kubiciel-Lodzińska S., 2018, The Influx of foreign workers in the context of the de-
mographic Transformations in Poland. The employers’ perspective (Case study of 
Opole Voivodeship). Proceedings of the 31th International Business Information 
Management Association Conference (IBIMA), 25–26 April, Milan: s. 231–243

Lewandowska-Gwarda K., 2013, Migracje zagraniczne w Polsce – analiza z wykorzy-
staniem przestrzennego modelu SUR, Wydz. Ekonomiczno-Socjologiczny, Uni-
wersytet Łódzki, Roczniki Kolegium Analiz Ekonomicznych, nr 30/2013.

Lewis J.R., 1986, International labour migration and uneven regional development in 
labour exporting countries, Tijdschrift voor economische en sociale geografie, 
vol. 77 no.1, s. 27–41.

Palenga-Möllenbeck E., 2014, Pendelmigration aus Oberschlesien. Lebensgeschichten 
in einer transnationalen Region Europas, Bielefeld.

Pietrzyk I., 2000, Polityka regionalna Unii Europejskiej i regiony w państwach człon-
kowskich, PWN, Warszawa.

Rauziński R., Solga B., Szczygielski K., 2017, Kapitał ludzki Śląska Opolskiego. Pro-
gnoza ludności i zasobów pracy w województwie opolskim do 2050 roku, Politech-
nika Opolska, Komitet Nauk o Pracy i Polityce Społecznej PAN, Opole. 

Rauziński R., Szczygielski K., Berlińska D., Dybowska J., Solga B., Widera K., 2015, 
Prognoza ludności dla województwa opolskiego do 2050 roku. Wnioski w kontek-
ście prowadzenia polityki regionalnej oraz wsparcia odnowy demograficznej woje-
wództwa opolskiego, Ekspertyza. PIN – Instytut Śląski w Opolu, Opole. 

Rostropowicz-Miśko M., 2007, Migracje ludności ze Śląska Opolskiego do Niemiec w latach 
1989−2005. Aspekty demograficzne, społeczne i ekonomiczne, Editio Silesia, Opole.

Sagan I., 2007, Teorie rozwoju regionalnego i ich praktyczne zastosowanie [w:] Rozwój, 
region, przestrzeń, red. G. Gorzelak, A. Tucholska, Ministerstwo Rozwoju Regio-
nalnego i Centrum Europejskich Studiów Regionalnych i Lokalnych Uniwersytetu 
Warszawskiego, Warszawa.

Solga B., 2018, Współczesne procesy zachodzące na rynku pracy województwa opolskie-
go, Studia Śląskie, t. 83.

Solga B., 2013, Miejsce i znaczenie migracji zagranicznych w rozwoju regionalnym, Po-
litechnika Opolska, Opole. 

Solga B., 2011, Doppelte Staatsbürgerschaft im Oppelner Schlesien, Inter Finitimos 8, 
Göttingen. 

Solga B., 2008, Migracje zagraniczne jako czynnik hamujący rozwój przedsiębiorczości 
[w:] R. Niedzielski (red.), Opolskie atrakcyjne dla inwestorów – atuty regionu, 
Politechnika Opolska, Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego, Opole.

Solga B., Kubiciel S., 2017, Poland: immigration instead of emigration. Transformation 
of the mobility model, The 30th International Business Information Management 
(IBIMA) Conference, 8–9 November 2017.

Szczygielski K., 2013, Demograficzne uwarunkowania realizacji Regionalnego Pro-
gramu Operacyjnego. Casus – region opolski, [w:] Rozwój obszarów wiejskich w 
Polsce a polityka spójności Unii Europejskiej: Stare problemy i nowe wyzwania 
ze szczególnym uwzględnieniem woj. opolskiego. K. Heffner (red.), Studia KPZK 
PAN, t. 154, Warszawa, s. 117–128.



36 Krystian Heffner, Brygida Solga

Szczygielski K., 2015, Opolska Specjalna Strefa Demograficzna – kaprys czy koniecz-
ność, Studia Ekonomiczne: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego 
w Katowicach, nr 223. 

Śleszyński P., 2013, Prawidłowości zróżnicowań przestrzennych emigracji zagranicznej 
z Polski po 1989 r., Studia Migracyjne – Przegląd Polonijny, 39, 3, s. 37–62.

Ziltener P., 2006, Das regionalne Migrationsmuster Ostasiens, Trends East Asia TEA, 
Studie Nr 15, Sektion Politik Ostasiens, Ruhr-Universität Bochum.

THE EMIGRATION REGION CONCEPT FROM THE PERSPECTIVE 
OF MIGRATION EXPERIENCES OF THE OPOLSKIE VOIVODESHIP

Abstract: 
The article develops the concept of  an emigration region. The plane of  reference to the con-
cept of  the emigration region are the experiences of  the Opolskie Voivodeship in the field 
of  contemporary international migrations. Attention was paid to definition issues and factors 
distinguishing emigration regions were identified. These issues were analyzed in terms of  the 
scale, structure and features of  migration characteristic for the Opolskie Voivodeship. The 
region has long-lasting migration traditions, and the consequences of  emigration are felt in 
the economic, demographic and socio-cultural spheres, as well as visible in spatial planning. 
Thus, the multidimensional and complex effects of  long-term emigration are one of  the key 
conditions for its development in the Opolskie Voivodeship.

Keywords: emigration region, features of  the emigration region, Opolskie voivodeship, mi-
gration outflow, migration inflow, labour market, demographic transition
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