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ZMIANY G ÓWNYCH KIERUNKÓW MIGRACJI  
ZAGRANICZNYCH W LATACH 2007-2014

(NA PRZYK ADZIE STUDENTÓW OPOLSKIEGO 
O RODKA AKADEMICKIEGO) 

Streszczenie: W artykule, wykorzystuj c wyniki bada  empirycznych, dokonano anali-

zy porównawczej zmian, jakie dokona y si  w zakresie g ównych kierunków migracji 

w ród studentów podejmuj cych studia w opolskim o rodku akademickim w latach 

2007-2014. Jednocze nie w opracowaniu tym podj to prób  odpowiedzi na pytanie, czy 

proces stopniowego otwierania si  zachodnioeuropejskich rynków pracy mia  znaczenie 

w dokonuj cych si  zmianach kierunków emigracji w tej grupie emigrantów. 

S owa kluczowe: emigracja, kierunki emigracji, studenci, opolski o rodek akademicki.

Wprowadzenie  

Proces otwierania si  zachodnioeuropejskich rynków pracy dla obywateli 

Polski po akcesji naszego kraju do Unii Europejskiej nast powa  kilkuetapowo. 

W pierwszym etapie wraz z akcesj  Polski do struktur Unii Europejskiej swój 

rynek pracy otworzy y: Wielka Brytania, Irlandia oraz Szwecja. W 2006 r. 

otwar y swe rynki pracy Hiszpania, Portugalia, Grecja, Finlandia oraz W ochy,  

a w 2007 Holandia oraz Luksemburg. Nast pnie uczyni y to Francja, Belgia, 

Dania, a na ko cu Niemcy oraz Austria. Wraz ze stopniowym otwieraniem ryn-

ków pracy przez poszczególne pa stwa zmienia y si  kierunki migracji Pola-

ków. Szczególnie istotne by o w tym zakresie zw aszcza pojawienie si  mo li-

wo ci migracji na Wyspy Brytyjskie ju  w 2004 r., co poskutkowa o siln  fal
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migracji w latach 2004-2007, jak równie  otwarcie po o onych w bezpo redniej

blisko ci Polski, a jednocze nie bardzo atrakcyjnych rynków pracy – niemiec-

kiego i austriackiego w 2011 r.   

Nale y nadmieni , e pewna cz  spo ecze stwa polskiego mia a „przywi-

lej” pracy w krajach „pi tnastki” jeszcze przed akcesj  Polski do UE, g ównie  

w zwi zku z posiadaniem oprócz polskiego obywatelstwa tak e obywatelstwa 

pa stw unijnych. Szczególnie dotyczy o to poniemieckiej ludno ci l skiej, któ-

ra w zwi zku z pochodzeniem z obszaru Niemiec sprzed II wojny wiatowej

posiada oprócz polskiego tak e obywatelstwo niemieckie1. Odpowiednie przepi-

sy wprowadzone przez pa stwo niemieckie w 1993 r.2 umo liwi y tej ludno ci

podejmowanie pracy w pa stwach Unii Europejskiej o 11 lat wcze niej, ni

mogli to czyni  pozostali Polacy. Sprawi o to, e poniemiecka ludno l ska,

zamieszkuj ca g ównie województwo opolskie oraz zachód województwa l -

skiego, ju  w latach 90. masowo uczestniczy a w zagranicznych migracjach 

zarobkowych, które na obszarach zamieszkanych przez l skich autochtonów 

rozwin y si  do bezprecedensowych rozmiarów i poci gn y za sob  równie 

bezprecedensowe konsekwencje spo eczno-gospodarcze. Tym samym woje-

wództwo opolskie jeszcze przed akcesj  Polski do UE znacznie ró ni o si  pod 

wzgl dem skali migracji od innych regionów kraju. 

Niniejszy artyku  dotyczy zmian w zakresie emigracji zarobkowej z Opolsz-

czyzny, a skoncentrowany jest na analizie migracji zarobkowych studentów. Stu-

denci bowiem, podobnie jak inne osoby z najm odszych grup wieku produkcyjne-

go s , jak dowodz  badania, grup  bardzo mobiln  i silnie reaguj c  na zmiany  

w zakresie mo liwo ci zatrudnienia [Spo eczne skutki poakcesyjnych migracji 

ludno ci Polski, 2014]. Zatrudnienie studentów studiów wy szych, tak e zatrud-

nienie zagraniczne cechuje pewna specyfika wynikaj ca z ograniczonych mo li-

wo ci podejmowania przez nich pracy. Fakt studiowania, zw aszcza w systemie 

studiów stacjonarnych, powoduje bowiem, e z mo liwo ci pracy poza granicami 

mog  oni korzysta  g ównie w okresie letniej przerwy mi dzysemestralnej. 

Zamiarem autorów jest ukazanie zmian, jakie dokona y si  w okresie 2007-

20143 w zakresie kierunków migracji okresowej studentów podejmuj cych stu-

dia w opolskim o rodku akademickim.  

1  Szerzej na ten temat w [Jo czy, 2003].
2  Chodzi o Kriegsfolgenbereinigungsgesetz, czyli tzw. Ustaw  o zako czeniu trwania skutków 

wojny – zob. [Jo czy, 2010].
3  Taki zakres czasowy prezentowanych danych wynika z czasu prowadzonych bada  w ród stu-

dentów podejmuj cych studia w opolskim o rodku akademickim.
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Struktura niniejszego artyku u jest nast puj ca: w pierwszej kolejno ci za-

prezentowano zmiany kierunków emigracji czasowej4 z Polski w latach 2007- 

2014 wed ug szacunku GUS, uznaj c je za t o przemian tak e w kierunkach 

migracji zarobkowych. 

 W kolejnej cz ci przedstawiono wyniki bada  empirycznych prowadzonych 

w latach 2007 oraz 2014 w ród studentów podejmuj cych studia w opolskim 

o rodku akademickim. Przedstawione dane dotycz  krajów, w których w czasie 

studiów pracowali studenci. Prezentowane dalej dane z 2007 r. pochodz  z bada

„Studenci opolskich uczelni na rynku pracy w kraju i za granic . Praca w czasie 

studiów i zamiary na przysz o ” kierowanych przez Romualda Jo czego5, które 

obj y ca  populacj  studentów ostatnich lat studiów stacjonarnych dwóch uczel-

ni zlokalizowanych w Opolu – Uniwersytetu Opolskiego oraz Politechniki Opol-

skiej. Z kolei dane z 2014 r. pochodz  z bada  realizowanych pod kierunkiem 

Diany Rokity-Poskart pt. „Wp yw studentów na sytuacj  gospodarcz  opolskiego 

o rodka akademickiego”6, prowadzonych w ród kwotowo dobranej grupy 1075 

studentów ostatnich lat studiów podejmuj cych kszta cenie na wszystkich uczel-

niach wy szych zlokalizowanych w opolskim o rodku akademickim7. Mimo e

prowadzone w 2007 r. oraz w 2014 r. badania koncentrowa y si  wokó  nieco 

innych zagadnie , zarówno w jednych, jak i drugich podstawowym instrumentem 

badawczym by  kwestionariusz, w którym umieszczono pytanie dotycz ce krajów,  

w których studenci podejmowali prac  w trakcie studiów, co zapewni o porów-

nywalno  bada  w analizowanym zakresie.  

Ostatni  cz  opracowania stanowi zako czenie b d ce syntez  zaprezen-

towanych w artykule analiz i porówna .

4  Kategori  analizowan  w niniejszym tek cie s  osoby przebywaj ce poza krajem powy ej

3 miesi cy. Badacze migracji s  do  zgodni co do tego, e znaczn , a najprawdopodobniej do-

minuj c  cz ci  tej grupy osób s  emigranci, których pobyt jest trwa y, a problem z traktowa-

niem ich jako emigrantów sta ych wynika z niewymeldowania z Polski. Problem z traktowa-

niem przedmiotowej kategorii jako emigracji czasowej stwierdza równie  wyra nie GUS  

w najnowszych publikacjach po wi conych emigracji z Polski. St d te wiadome u ycie przez 

autorów cudzys owu w odniesieniu do stosowanego przez GUS przymiotnika „czasowa”.
5  Na poszczególnych kierunkach studiów badania cz stkowe przeprowadzi y Anna Koman, Anna 

Ratajczak, Jagoda Skotnicka, Aleksandra Przybylska, Aleksandra Pi atowska, Julia Trzaskalska, 

Iwona Respondek, Magdalena Gr dziak, Patrycja Biedrzycka i Renata Cichosz. Cz stkowe wy-

niki tych bada  przedstawiono m.in. w tek cie [Jo czy i Rokita-Poskart, 2011].
6  Badania te zosta y obj te patronatem Prezydenta Miasta Opola.
7  Badania te obj to patronatem Prezydenta Miasta Opola. Studentów do bada  dobrano kwotowo, 

wykorzystuj c dane GUS o udziale p ci oraz grup kierunków kszta cenia odnosz cych si  do 

studentów podejmuj cych kszta cenie na poziomie wy szym w Opolu. Dobór próby do tych ba-

da  i ca a ich metodyka zostanie szerzej przedstawiona w opracowaniu pokonferencyjnym Mi-

gracje w XXI w. – wybór, konieczno  czy przymus. 
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1. Kierunki emigracji Polaków w latach 2007-2014 

Dok adne okre lenie skali i kierunków emigracji zarobkowej Polaków nie 

jest zadaniem atwym. Wynika to z wielu czynników, ale g ównie z faktu wyst -

puj cych zró nicowa  w systemach ewidencjonowania przep ywów migracyj-

nych funkcjonuj cych w poszczególnych krajach, jak równie  z uwagi na ró n

dost pno  danych o migracjach [Informacja o rozmiarach i kierunkach czaso-

wej emigracji z Polski, 2015]. Tym niemniej GUS od momentu akcesji Polski do 

Unii Europejskiej rokrocznie podejmuje prób  dokonania szacunku zarówno 

skali, jak i kierunków emigracji Polaków. Warto zaznaczy , e prezentowane 

przez GUS dane obejmuj  osoby, które przebywaj  poza Polsk  powy ej 3 mie-

si cy, jednocze nie zachowuj c w kraju meldunek. Badania empiryczne doty-

cz ce tej grupy osób dowodz , e s  to raczej niewymeldowani z Polski emi-

granci definitywni, ni  okresowi migranci zarobkowi, niemniej jednak s dzi

mo na, e zmiana struktury tej grupy osób oraz udzia ów przebywaj cych  

w poszczególnych pa stwach pobytu daje pewien obraz na temat przemian do-

konuj cych si  w preferencjach migracji Polaków. 

Chc c zobrazowa  zmiany kierunków emigracji Polaków, zdecydowano si

zestawi  dane o Polakach przebywaj cych powy ej 3 miesi cy poza krajem  

w poszczególnych pa stwach emigracji w relacji do migrantów z Polski ogó em

w stosunku do lat 2007 i 2014 (wykres 1), czyli tych samych lat, w których za-

prezentuje si  pó niej dane dotycz ce zatrudnienia studentów. 

Wykres 1. G ówne kierunki emigracji Polaków w latach 2006-2014 

ród o:  Opracowano na podstawie [Informacja o rozmiarach i kierunkach czasowej emigracji  

z Polski w latach 2004-2013]. 
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Porównanie danych z lat 2007 i 2014 wskazuje, e w analizowanym okresie 

dokona y si  pewne zmiany w zakresie udzia u g ównych pa stw emigracji oby-

wateli Polski. Zmniejszenie udzia u Polaków przebywaj cych czasowo w Wielkiej 

Brytanii i – zw aszcza – Irlandii wynik o g ównie z relatywnego (w stosunku do 

np. Niemiec) zmniejszenia si  fali migracji do tych pa stw po 2008 r., ale równie

z tego, e cz  emigrantów rejestrowanych w 2007 r. jako emigranci czasowi 

dokona a w okresie 2007-2015 wymeldowania z Polski, staj c si  migrantami 

definitywnymi. Pewien wp yw na najsilniejsze zmniejszenie si  udzia u Polaków 

w Irlandii mia o te  zapewne relatywnie silne pogorszenie si  koniunktury w tym 

kraju od 2008 r., co w pewnym stopniu wp yn o na reemigracj , ale zw aszcza na 

ograniczenie nowych migracji czasowych do tego kraju.  

Przyrost udzia u migruj cych Polaków odnotowano z kolei w pa stwach, 

które otworzy y swoje rynki pracy nieco pó niej, zw aszcza dotyczy to Niemiec. 

Nale y s dzi , e wp yn y na to atrakcyjno  rynku pracy i systemu wiadcze

spo ecznych, po o enie w bezpo rednim s siedztwie Polski, jak równie  bardzo 

silne sieci migracyjne Polaków z tym krajem wynikaj ce z d ugoletniej tradycji 

migracji do Niemiec.  

Doda  nale y, e nast pi y te  pewne zmiany w zakresie udzia ów polskich 

migrantów przebywaj cych w pa stwach nieco mniej preferowanych, zakwalifi-

kowanych do grupy „Inne”. Zwraca uwag  zw aszcza istotny wzrost udzia u

migrantów w Norwegii, gdzie ich liczba w analizowanym okresie si  podwoi a.

2. Zmiany kierunków emigracji zarobkowej  
w ród studentów opolskiego o rodka akademickiego  

Odnosz c si  do zaprezentowanych kierunków migracji ustalonych przez 

GUS, warto przeanalizowa  dane dotycz ce udzia ów opolskich studentów po-

dejmuj cych prac  w poszczególnych pa stwach w analogicznych latach (wy-

kres 2). Zauwa y  nale y, e przemiana w kierunkach migracji zarobkowych 

studentów jest du o wyra niej zauwa alna8.

8  Nadmieni  nale y, e w analizowanym okresie znacznie zmniejszy  si  udzia  studentów pracu-

j cych za granic . O ile w 2007 r. udzia  pracuj cych za granic  studentów w ród wszystkich 

pracuj cych studentów wyniós  59%, to w 2014 r. udzia  studentów pracuj cych w okresie stu-

diów za granic  wyniós  24%.  
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Wykres 2.  Zmiany kierunków migracji zarobkowych studentów opolskiego o rodka 

akademickiego w okresie 2008-2014 (w %) 

ród o: Opracowano na podstawie wyników bada  empirycznych. 

Wprawdzie g ówne pa stwa zatrudnienia opolskich studentów s  to same  

z g ównymi pa stwami emigracji „czasowej” Polaków, niemniej jednak zmiany 

wyra aj ce si  zmniejszeniem udzia ów zatrudnionych w Irlandii i Wielkiej 

Brytanii na rzecz Niemiec i Holandii s  wielokrotnie wi ksze. Jak wida  udzia

korzystaj cych z pracy w Irlandii zmniejszy  si  siedmiokrotnie, udzia  pracuj -

cych w Wielkiej Brytanii ponad pi ciokrotnie, z kolei udzia  zatrudnionych  

w Niemczech wzrós  o ponad 100%, zwi kszy  si  równie  udzia  korzystaj -

cych z pracy w Holandii. Interpretuj c te zmiany nale y zw aszcza podkre li ,

e najprawdopodobniej nie mia  na nie wp ywu fakt posiadania przez cz  stu-

dentów – autochtonicznych l zaków – niemieckiego obywatelstwa. Ci bowiem, 

jak dowodzi analiza zgromadzonego materia u, ju  w 2007 r. pracowali prawie 

wy cznie w Niemczech i Holandii. O zmianach zadecydowa a zatem zmiana 

preferencji w zakresie kierunków migracji zarobkowych w ród studentów po-

chodz cych z grupy polskiej ludno ci nap ywowej. Tradycje migracyjne l skich

autochtonów mog y jednak wp yn  na decyzje ludno ci nap ywowej w inny 

sposób. Mianowicie ludno  ta wykorzysta a zarówno sieci migracyjne stworzo-

ne przez ludno  poniemieck  i jej diaspor  za granic , jak i jej holendersk

– instytucjonaln  – form , maj c  posta wietnie zorganizowanej sieci biur 

po rednictwa pracy.  
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Nale y ponadto doda , e podobnie jak w przypadku migracji „czasowych” 

Polaków rejestrowanych przez GUS, tak równie  w przypadku migracji zarob-

kowych studentów, w 2014 roku pojawi y si  (b d  wyra niej uwidoczni y)

kraje, które w 2007 r. nie stanowi y obszaru emigracji b d  by y preferowane 

incydentalnie. Dotyczy to zw aszcza takich pa stw jak Norwegia, Austria oraz 

Belgia. Z kolei prawie ca kowicie zanik a migracja zarobkowa do Stanów Zjed-

noczonych, na co wp yw mia o zapewne zarówno pojawienie si  ulokowanych 

bli ej europejskich „substytutów”, ale i relatywnie wysokie, zw aszcza w przy-

padku krótkookresowej migracji, koszty migracji, jak równie  relatywnie niska 

op acalno  pracy w tym kraju. 

Podsumowanie

Przedstawione dane dotycz ce pa stw migracji zarobkowej preferowanych 

przez opolskich studentów dowodz , e w okresie 2007-2014 dokona a si  za-

sadnicza zmiana w zakresie kierunków migracji, koresponduj ca z przemianami 

w zakresie migracji „czasowych” Polaków, jednak du o bardziej od nich wyra -

na. Prawdopodobnie g ównym czynnikiem, który zdecydowa  o tych zmianach, 

by  fakt ograniczonej (g ównie do osób nieposiadaj cych podwójnego obywatel-

stwa) dost pno ci w 2007 r. rynków pracy Niemiec i Holandii, w rezultacie cze-

go w 2007 r. silniej preferowane by y Wielka Brytania i Irlandia. W ostatnich 

kilku latach przy swobodzie zatrudnienia w najatrakcyjniejszych pa stwach Unii 

migracja sterowana jest ju  jedynie relacjami p acowo-kosztowo-cenowo- 

-walutowymi [Jo czy, 2003, 2010; Milewski i Ruszczak- bikowska, 2008; 

Okólski i Salt, 2014], które zdecydowa y o skoncentrowaniu si  emigracji krót-

kookresowej w pa stwach oferuj cych wysokie wynagrodzenia, a jednocze nie

po o onych blisko i dobrze skomunikowanych z Polsk . Dodatkowym czynni-

kiem, który zdecydowa  o skoncentrowaniu zatrudnienia studentów opolskich 

uczelni w Niemczech i Holandii, by a w przypadku pierwszego z tych krajów 

rozleg a diaspora polska i l ska (przesiedle cy i pracuj cy tam wcze niej

mieszka cy województwa opolskiego posiadaj cy podwójne obywatelstwo).  

Z kolei o atrakcyjno ci okresowego zatrudnienia w Holandii decyduje na ogó

atwo  podj cia tam krótkookresowego zatrudnienia wynik a z silnie rozbudo-

wanej w Polsce sieci biur po rednictwa pracy w tym kraju. W przypadku studen-

tów dysponuj cych ograniczonym czasem (warunkowanym d ugo ci  przerw  

w nauce) nie tylko na prac , ale i na jej poszukiwanie, skorzystanie z us ug
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agencji po rednictwa pracy b d  pomocy zamieszka ej za granic  rodziny wyda-

je si  najcz ciej najprostszym rozwi zaniem.  

 Prawid owo ci obserwowane w zakresie zmian w preferencjach kierunków 

migracji zarobkowych studentów s  tym samym nie tylko zgodne z jednym  

z praw migracyjnych Ravensteina, który twierdzi , e wielko  strumienia mi-

gracyjnego jest odwrotn  funkcj  odleg o ci [Górny i Kaczmarczyk, 2003], ale 

wpisuj  si  tak e w ekonomiczn  teori  poszukiwa , w my l której pracy warto 

poszukiwa  tym d u ej, im na d u szy okres planuje si  zatrudnienie. W przy-

padku np. zatrudnienia nieprzekraczaj cego 10 tygodni, ka dy dodatkowy ty-

dzie  po wi cony na poszukiwanie pracy musia by si  wi za  ze znalezieniem 

pracy daj cej – przy zbli onych jej warunkach – o przynajmniej 10% wy sze

wynagrodzenie.   
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CHANGES OF MAIN DIRECTION OF INTERNATIONAL MIGRATION  
DURING THE PERIOD 2007-2014  

(ON THE EXAMPLE OF STUDENTS OF OPOLE ACADEMIC CITY) 

Summary: In the article, basing on the results of the empirical research there is present-

ed the changes which have taken place on the main directions of migration among stu-

dents in Opole academic city during the period of 2007-2013. At the same time the study 

attempts to answer the question, whether the progressive process of opening the labor 

markets in Western Europe could have affect the changes in directions of emigration in 

this group of migrants. 

Keywords: emigration, migration destinations, students, Opole academic city. 


