Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe
Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
ISSN 2083-8611
Nr 258 · 2016

Sabina Kubiciel-Lodzińska

Iwona Mąkolska-Frankowska

Politechnika Opolska
Katedra Polityki Regionalnej
Wydział Ekonomii i Zarządzania
skubiciel@gmail.com

pracownik samorządowej administracji publicznej
iwona.makolska@gmail.com

STABILIZACJA ZASOBÓW PRACY
W WOJEWÓDZTWIE OPOLSKIM
W KONTEKŚCIE WYZWAŃ DEMOGRAFICZNYCH
– PODEJMOWANE DZIAŁANIA
Streszczenie: Niekorzystne zmiany demograficzne sprawiają, że Polska staje przed koniecznością podjęcia działań, aby w przyszłości zapewnić gospodarce wystarczającą
(i odpowiednio wykwalifikowaną) siłę roboczą. Z prognozy GUS na lata 2014-2050 wynika, że największy spadek populacji nastąpi w województwie opolskim, bo liczba mieszkańców regionu zmniejszy się w 2050 r. w stosunku do 2013 r. o ponad 25%. Ubytkowi
ludności ogółem towarzyszyć będzie zmiana w strukturze populacji – spadek liczby
dzieci, wzrost liczby osób w wieku poprodukcyjnym – co może przełożyć się na sytuację
na rynku pracy. Celem artykułu jest pokazanie działań podejmowanych w województwie
opolskim służących minimalizacji tych przemian, w tym mających za zadanie stabilizację
w zakresie zapewnienia w przyszłości pracowników. Pokazano wybrane dane dotyczące
zmiany w zasobach pracy w regionie (m.in. na bazie najnowszej prognozy GUS do 2050 r.),
omówiono również wybrane działania pilotażowego w Polsce Programu Specjalnej Strefy
Demograficznej w województwie opolskim do 2020 r. „Opolskie dla Rodziny” oraz zaprezentowano sytuację w regionie odnoszącą się do napływu obcokrajowców (podejmujących pracę i studia), którzy mogą w przyszłości być komplementarną siłą roboczą na
regionalnym rynku pracy.
Słowa kluczowe: demografia, depopulacja, migracje, rynek pracy, województwo opolskie.

Wprowadzenie
Niekorzystne zmiany demograficzne sprawiają, że Polska staje przed koniecznością podjęcia działań, aby w przyszłości zapewnić gospodarce wystar-
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czającą (i odpowiednio wykwalifikowaną) siłę roboczą. Prognoza ludności na
lata 2014-2050 opracowana przez GUS pokazuje, że proces starzenia się Polaków przyspieszy i Polska będzie miała jedno z najstarszych społeczeństw w Europie [www 1, s. 129]. Stąd realizacja różnych projektów, a także wprowadzanie
zmian w prawie mających na celu zmniejszenie spadku liczby potencjalnych
pracowników. Dotyczą one m.in. aktywizacji zawodowej osób powyżej 50. roku
życia, wydłużenia wieku emerytalnego, zachęcania do rodzicielstwa poprzez
wprowadzanie udogodnień dla rodziców (m.in. dłuższe urlopy macierzyńskie i urlop
rodzicielski), łatwiejszego dostępu do opieki żłobkowo-przedszkolnej. Obejmują
także inicjatywy służące szerszemu otwarciu polskiego rynku pracy na cudzoziemców (m.in. uproszczenie przepisów dotyczących podejmowania przez nich legalnej
pracy [Rozporządzenia Ministra Pracy…, 2006-2014], opracowanie dokumentu
[Polityka migracyjna Polski – stan obecny i postulowane działania, 2012]).
Z prognozy GUS na lata 2014-2050 wynika, że największy spadek populacji
nastąpi w województwie opolskim, bo liczba mieszkańców regionu zmniejszy
się w 2050 r. w stosunku do 2013 r. o ponad 25% [www 1, s. 113]. Ubytkowi
ludności ogółem towarzyszyć będzie zmiana w strukturze populacji – spadek
liczby dzieci, wzrost liczby osób w wieku poprodukcyjnym, co może przełożyć
się na sytuację na rynku pracy. Na Opolszczyźnie już kilka lat temu dostrzeżono
wpływ zmian demograficznych na zachodzące w regionie procesy rozwojowe,
co znalazło odzwierciedlenie w zapisach dokumentu [Strategia Rozwoju Województwa Opolskiego do 2020 r., 2012].
Celem artykułu jest wskazanie wybranych działań, podejmowanych w województwie opolskim, których realizacja przyczyni się do przeciwdziałania procesom
depopulacji. Syntetycznie zaprezentowano dane dotyczące zmian w zasobach pracy
w regionie, omówiono wyselekcjonowane elementy pilotażowego w Polsce Programu Specjalnej Strefy Demograficznej [Program Specjalnej Strefy Demograficznej…, 2014] odnoszące się do rynku pracy oraz przedstawiono dane charakteryzujące napływ do województwa wybranych grup obcokrajowców, którzy mogą
w przyszłości stanowić komplementarną siłę roboczą na opolskim rynku pracy.

1. Prognozowane zmiany w zasobach pracy
w województwie opolskim
Województwo opolskie charakteryzuje się najwyższym ubytkiem liczby
ludności w Polsce. W latach 2003-2013 liczba mieszkańców regionu zmniejszy-
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ła się o 4,9%, podczas gdy średnia dla kraju wyniosła 0,8%. Prawie wszystkie
opolskie gminy odnotowały spadek liczby ludności (rys. 1)1.

Legenda
Gminy, w których liczba mieszkańców wzrosła
Gminy, w których liczba mieszkańców spadła

Rys. 1. Zmiana liczby mieszkańców w województwie opolskim wg gmin
w latach 2003-2013 (2003 = 100, mapa poglądowa)
Źródło: Opracowanie na podstawie danych GUS.

Największy wpływ na zmiany depopulacyjne na Opolszczyźnie mają dwa
procesy: migracje zagraniczne mieszkańców regionu (głównie zarobkowe) oraz
ujemny przyrost naturalny.
Jeśli chodzi o procesy emigracyjne województwo opolskie w 2012 r. charakteryzowało się najwyższym w kraju ujemnym saldem migracji zagranicznych
w przeliczeniu na 1000 mieszkańców (-1,7 względem -0,17 średnio w Polsce)
[www 2]. Migracje mają istotne przełożenie na zmniejszenie się zasobów pracy
w regionie, bo wyjeżdżają głównie ludzie w wieku produkcyjnym.
Drugą przyczyną zmian depopulacyjnych jest spadek urodzeń. Od 2000 r.
w województwie opolskim notuje się ujemny przyrost naturalny, a w ostatnich
latach ujemna wartość tego wskaźnika systematycznie rośnie. Prognoza demograficzna GUS do 2050 r. przewiduje, że w przyszłości to głównie mała liczba
urodzeń decydować będzie o kurczeniu się zasobów ludnościowych na Opolszczyźnie, w tym potencjalnych zasobów pracy [www 1, tablice wojewódzkie].
Ich wpływ na przyszłą sytuację demograficzną w regionie będzie istotniejszy niż
procesy migracyjne (por. wykres 1).
1

Gminy, które odnotowały wzrost liczby ludności w latach 2003-2013, to: Skarbimierz, Łubniany,
Lubsza, Gogolin, Chrząstowice, Dobrzeń Wielki, Dąbrowa, Turawa, Ujazd.
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W 2013 r. ponad 650 tys. mieszkańców województwa opolskiego było osobami w wieku produkcyjnym (64,7% całej populacji regionu), w przyszłości zasoby te będą mniejsze – w 2020 r. przewiduje się, że grupa ta liczyć będzie 620 tys.
osób (64,2% ogółu ludności), w 2035 r. – 560,5 tys. (62,1%), a w 2050 r. tylko
411,9 tys. (55,3%). Do 2050 roku liczba osób w wieku produkcyjnym skurczy
się o prawie 40%, a ich udział w populacji regionu zmniejszy się o 10 pkt. proc.
Szacuje się, że do 2030 r. dwie osoby aktywne zawodowo będą musiały opiekować się jedną osobą nieaktywną zawodowo (powyżej 65. roku życia) [Przemiany demograficzne…, 2013, s. 16]2, obecnie relacja ta w województwie opolskim wynosi ponad trzy osoby.

2. Idea Specjalnej Strefy Demograficznej i podejmowane
w ramach programu działania służące stabilizacji zasobów pracy
Skuteczne przeciwdziałanie niekorzystnym trendom demograficznym, jakich doświadcza województwo opolskie, wymaga prowadzenia kompleksowej
polityki, która powinna być zorientowana na te obszary aktywności społeczno-gospodarczej, które warunkują jakość życia w regionie. W ramach Programu
Specjalnej Strefy Demograficznej, który realizowany będzie do 2020 r., wyznaczono cztery priorytety, tzw. pakiety tematyczne: „Praca to bezpieczna rodzina”,
„Edukacja a rynek pracy”, „Opieka żłobkowo-przedszkolna”, „Złota jesień”.
Zaplanowane w ramach programu działania skierowane są do mieszkańców regionu na każdym etapie ich życia, obejmują cały cykl życia człowieka: od narodzin aż po wiek senioralny [Program Specjalnej Strefy Demograficznej, 2014,
s. 37, 38]. To pierwszy tego typu program w Polsce, który ma przyczynić się
m.in. do stabilizacji przyszłych zasobów pracy.
W sposób szczególny stabilizacji przyszłych zasobów pracy dedykowany
jest pakiet „Praca to bezpieczna rodzina”. Uznano, że posiadanie zatrudnienia
jest podstawowym czynnikiem wpływającym na jakość życia mieszkańców w regionie, a więc ich gotowość do mieszkania na Opolszczyźnie, a także zakładania
rodzin. Konkurencyjność regionalnego rynku pracy jest bezpośrednio związana
z kondycją sektora przedsiębiorczości, jego aktywnością inwestycyjną, innowacyjnością i potencjałem konkurencyjnym. W ramach tego pakietu podejmowane
będą działania mające na celu zwiększenie liczby i poprawę jakości miejsc pracy
w regionie.
2

Dokument został opracowany w ramach Programu na rzecz Lokalnego Rozwoju Gospodarczego i Tworzenia Miejsc Pracy realizowanego przez OECD. W Polsce projekt realizowany był we
współpracy z Ministerstwem Rozwoju Regionalnego i samorządami terytorialnymi małopolskiego, pomorskiego i łódzkiego.
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Pozostałe pakiety korespondują z obszarem rynku pracy. W ramach tematu
„Edukacja a rynek pracy” przewidywane są działania zwiększające powiązanie
edukacji z potrzebami regionalnego rynku pracy oraz wzrost umiejętności praktycznych uczniów i studentów (większy nacisk ma zostać położony na łączenie
teorii z praktyką), pakiet „Opieka żłobkowo-przedszkolna” zakłada łatwiejszy
dostęp do usług żłobkowo-przedszkolnych i zwiększenie możliwości godzenia
życia rodzinnego i zawodowego, z kolei pakiet „Złota jesień” (pośrednio związany z rozwojem rynku pracy, bo wprowadzający nowe usługi) zakłada zwiększenie dostępu do usług dla osób starszych i aktywizację tej grupy.
Założenia Programu Specjalnej Strefy Demograficznej są spójne z zaleceniami OECD w zakresie zarządzania przemianami demograficznymi, wśród których wymienia się: tworzenie społeczności lokalnej przyjaznej rodzinie, wspieranie przedsiębiorczości, wzmacnianie tworzenia lokalnych miejsc pracy oraz
przyciąganie i sprzyjanie osiedlaniu się imigrantów (o czym szerzej w dalszej
części artykułu) [Przemiany demograficzne…, 2013, s. 12].

3. Możliwości pozyskiwania zewnętrznej siły roboczej
(na przykładzie wybranych grup imigrantów)
Starzenie się społeczeństwa i zmiany w aspiracjach rodzimych pracowników, którzy nie chcą podejmować pewnych prac, sprzyjają wykształcaniu się
rynku pracy, w którym zatrudnienie znajdują głównie imigranci [Polityka migracyjna Polski – stan obecny i postulowane działania, 2012, s. 10]. Takie zjawiska obserwowane są obecnie w Polsce, co może skutkować pojawieniem się potrzeby istotnego wzmocnienia podaży pracy. Postępujące zaś w województwie
opolskim zmiany demograficzne mogą sprawić, że opolscy pracodawcy staną
wręcz przed koniecznością kompensacji niedoborów pracowników cudzoziemską siłą roboczą. Obecność zagranicznych pracowników jest już w regionie zauważalna, chociaż nie ma charakteru masowego.
Opolszczyzna jest województwem, które biorąc pod uwagę ogólną liczbę
wydawanych zezwoleń na pracę3 dla obcokrajowców oraz rejestrowanych oświad3

O zezwolenie na pracę stara się pracodawca chcący zatrudnić cudzoziemca. Wydawane jest
przez urząd wojewódzki właściwy ze względu na siedzibę pracodawcy. Wystawienie zezwolenia w większości przypadków poprzedzone jest sprawdzeniem, czy stanowisko, jakie proponowane jest obcokrajowcowi, mogłoby zostać objęte przez polskiego pracownika (stosownych
weryfikacji dokonują powiatowe urzędy pracy). Dopiero po uzyskaniu negatywnej odpowiedzi
może zostać wydane zezwolenie na pracę dla cudzoziemca. Jego wydanie wymaga wniesienia
opłaty. Obecnie (stan prawny na 1.10.2014) wynosi ona 50 zł, gdy pracodawca zamierza zatrudnić obcokrajowca do 3 miesięcy, lub 100 zł, jeśli czas wykonywania pracy przez zagranicznego pracownika ma być dłuższy niż 3 miesiące. O uzyskanie zezwolenia na pracę, ze względu
na konieczność spełnienia wielu formalności, z reguły starają się ci pracodawcy, którzy planują
zatrudnić cudzoziemca na dłuższy okres, zwykle roczny.
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W województwie opolskim zaobserwować można było rosnące zainteresowanie rejestracją oświadczeń o zamiarze powierzenia wykonywania pracy cudzoziemcowi, czyli sezonowym korzystaniem z zagranicznej siły roboczej –
głównie w latach 2007-2011. W 2007 r. było 677 dokumentów, a rok później aż
2966, czyli ponad cztery razy więcej. W 2009 r. zarejestrowano nieco ponad
3400 oświadczeń, w 2010 r. 3336, a w 2011 r. 4230 – i była to najwięcej w omawianym okresie. Począwszy od 2012 r. obserwowane jest zmniejszanie się ich
liczby. Wówczas wydano 3511 oświadczeń, a w 2013 r. już zaledwie 1705 dokumentów. Zmniejszenie się liczby rejestrowanych dokumentów może z jednej
strony wynikać z zaostrzenia przepisów w stosunku do nieuczciwych pracodawców,
ale także być spowodowane spadkiem zapotrzebowania na pracowników w kilku
dużych opolskich przedsiębiorstwach, które zatrudniały dość liczne grupy zagranicznych pracowników7. Zarówno zezwolenia na pracę, jak i oświadczenia
w zdecydowanej większości wydawane były dla obywateli Ukrainy, którzy podejmowali pracę głównie w budownictwie, przemyśle i rolnictwie.
Coraz bardziej zauważalna w regionie zaczyna być obecność zagranicznych
studentów, pochodzących głównie z Ukrainy. Niewykluczone, że może być to
grupa ciekawa z punktu widzenia regionalnego rynku pracy. Wiele krajów rozwiniętych zachęca takie osoby do osiedlania się. Niektóre państwa UE gwarantują studentom zagranicznym nielimitowany dostęp do rynku pracy. Inne, w zależności od zapotrzebowania, wprowadzają ograniczenia sektorowe. Studenci
mają nierzadko możliwość pozostania w danym kraju przez okres do 18 miesięcy
po ukończeniu studiów w celu poszukiwania pracy [www 4].
Opolskie uczelnie coraz aktywniej prowadzą kampanie informacyjne na
Wschodzie (głównie na Ukrainie), zachęcając tamtejszą młodzież do podejmowania nauki na Opolszczyźnie. Na wykresie 4 zestawiono liczby zagranicznych
studentów podejmujących naukę na Uniwersytecie Opolskim oraz Politechnice
Opolskiej8. W analizowanym okresie obserwuje się dość znaczny wzrost liczby
studiujących na obu uczelniach, przy czym liderem, jeśli chodzi o liczbę studentów cudzoziemców, jest Uniwersytet Opolski. W roku 2004/2005 na tej uczelni
studiowało 20 obcokrajowców, natomiast w roku 2012/2013 już 134. Wzrost zainteresowania studiowaniem obcokrajowców odnotowano także na Politechnice

7
8

Mowa m.in. o przedsiębiorstwie Tabor Szynowy z Opola, które postawione zostało w stan upadłości.
Dane te nie pokazują pełnego obrazu studentów zagranicznych na Opolszczyźnie, bo nie obejmują
m.in. osób studiujących w Wyższej Szkole Zarządzania i Administracji w Opolu. W roku akademickim 2014/2015 na tej uczelni na wszystkich latach studiów uczyło się ok. 300 Ukraińców.
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tów zagranicznych w Polsce należy traktować jako zjawisko pozytywne, a zachęcanie ich do osiedlania się w naszym kraju może być jednym z polskich
(i opolskich) priorytetów.

Podsumowanie
Według prognoz Eurostatu liczba ludności w Unii Europejskiej do 2050 r.
wzrośnie o 3,6%, natomiast w Polsce zmniejszy się o 10% [www 1, s. 165]12.
W województwie opolskim mieszkać będzie tylko nieco ponad 740 tys. osób – to
najmniej w całym kraju. Wychodząc naprzeciw tym wyzwaniom demograficznym, na Opolszczyźnie opracowano pierwszy w Polsce program mający na celu
łagodzenie zmian depopulacyjnych, tzw. Program Specjalnej Strefy Demograficznej. Jego zadaniem jest m.in. stabilizacja przyszłych zasobów pracy przez
uczynienie opolskiego rynku pracy bardziej atrakcyjnym (a w efekcie zatrzymanie odpływu emigracyjnego, a także przyciągnięcie do regionu osób spoza niego) oraz zachęcenie opolskich rodzin do posiadania dzieci przez ułatwienia pozwalające na godzenie życia zawodowego i rodzinnego (m.in. przez dostęp do
opieki żłobkowo-przedszkolnej). Dostrzeżono także, że zmieniająca się struktura
ludności stanowi szansę dla rozwoju nowej oferty rynkowej w regionie, szczególnie w zakresie usług dla osób starszych. Jak wskazują dane13, znaczący jest
obecnie udział absolwentów kierunków pedagogicznych w ogólnej liczbie absolwentów opolskich uczelni. Przewidywana sytuacja demograficzna w województwie opolskim stwarza możliwości zagospodarowania tych zasobów na
rynku usług skierowanych do osób starszych – np. z zakresu ochrony zdrowia
i aktywizacji społecznej.
Nowym zjawiskiem (na razie niemającym charakteru masowego) jest także
napływ obcokrajowców, głównie z Ukrainy, którzy przyjeżdżają na Opolszczyznę w celu podjęcia pracy lub studiów. Imigracja nie jest wprawdzie w oficjalny
sposób w województwie wspierana, jednak tworzony jest „dobry klimat” dla napływających do województwa opolskiego osób, głównie studentów (np. miasto
Opole nie pobiera od nich opłat za wydanie karty pobytu). Parlament Europejski
w swoich dokumentach podkreśla, że „w regionach, gdzie obserwuje się odpływ
ludności, migracja umożliwia powstrzymanie negatywnych skutków zmian de12
13

Przy czym należy pamiętać, że statystyka UE uwzględnia napływ migracyjny, natomiast szacunki opracowane przez GUS nie uwzględniają salda migracji w 2050 r.
Dane GUS wskazują, że udział absolwentów kierunków pedagogicznych w ogólnej liczbie absolwentów, którzy ukończyli studia w województwie opolskim w 2013 r., wyniósł 23% wobec
14% udziału tej grupy średnio w Polsce.
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mograficznych (…)”. W dokumencie zaapelowano także do państw członkowskich UE, aby przygotowały wspólną strategię legalnej migracji, bo z powodu
zmian demograficznych w niektórych sektorach konieczne jest korzystanie z pracy
imigrantów [Rezolucja Parlamentu Europejskiego…, 2011]. Jednocześnie trzeba
podkreślić, jak pokazują doświadczenia krajów wysoko rozwiniętych, że imigracja
nie jest długookresowym rozwiązaniem problemów demograficznych. Może je
ewentualnie doraźnie łagodzić, ale nie pozwala na odwrócenie trendów demograficznych [www 6, s. 81]. Również w raporcie „Polska 2030” rekomenduje
się, aby w krótkiej perspektywie, przede wszystkim na lokalnych rynkach pracy,
prowadzić odpowiednią politykę imigracyjną. W dłuższej zaś perspektywie polityka migracyjna powinna przygotować Polskę do sytuacji kraju imigracji netto
[www 6, s. 84, 86].
Na Opolszczyźnie już rozpoczęto liczne działania, które mają uprzedzić
zmiany demograficzne m.in. w zakresie ewentualnych niedoborów pracowników
i wpisują się w rekomendacje Unii Europejskiej, a także polityk ogólnopolskich.
Czy realizowany obecnie Program Specjalnej Strefy Demograficznej pozwoli na
ich złagodzenie? Czy region stanie przed koniecznością formalnego stymulowania imigracji w celu kompensacji niedoborów rąk do pracy? Czy może wypracowany zostanie sposób, aby mniejsza liczba osób w wieku produkcyjnym stała
się bardziej produktywna? Na pewno na efekty trzeba będzie poczekać. Niewykluczone jednak, że rozwiązania wypracowane w Opolskiem będą mogły być
wykorzystane w innych regionach.
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STABILIZATION OF EMPLOYEES RESOURCES IN OPOLSKIE
VOIVODESHIP IN THE CONTEXT OF DEMOGRAPHIC CHALLENGE
– UNDERTAKEN ACTIVITIES
Summary: Unfavorable demographic changes cause that Poland faces a need for action
to secure in the future sufficient and suitably qualified labour force. The CSO forecast,
for the years 2014-2050, shows that the greatest decrease in population will occur in the
Opolskie Voivodeship – the number of people in the region will decrease over 25% in
2050 in comparison with 2013. The decrease of population will be accompanied by
a change in the structure of the population – fall in the number of children, an increase in
the number of people in post-working age. It will affect the situation on the labour market. The aim of this article is to present activities undertaken in Opolskie Voivodeship,
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aimed to minimize the negative results of these changes, including ensuring the employees in the future. The article presents selected data concerning changes in labour force in
the region (among others based on the latest CSO forecasts 2050). It also discusses the
activities developed as a part of the pilot programme in Poland – Special Demographic
Zone Programme until 2020 “Opolskie for Family”. This article presents the situation in
the region relating to the influx of foreigners (working and studying), who may in the future be complementary workforce in the regional labour market.
Keywords: demography, depopulation, migration, labour market, Opolskie Voivodeship.

