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PRZEDMOWA 
 

Przekazuję Państwu kolejne opracowanie, zawierające wyniki Narodowego Spisu 
Powszechnego Ludności i Mieszkań 2011. 

Prezentowana publikacja jest opracowaniem tematycznym, poświęconym migracjom 
ludności na terenie województwa zachodniopomorskiego. Opracowanie w części dotyczącej 
migracji zagranicznych zawiera obszerną charakterystykę demograficzno-społeczną oraz 
ekonomiczną osób mających w momencie spisu ludności status migranta. Publikacja obejmu-
je informacje o strukturze ludności migrującej według płci, stanu cywilnego prawnego, po-
ziomu wykształcenia, kraju urodzenia i obywatelstwa, aktywności ekonomicznej, źródeł 
utrzymania oraz kierunków migracji, a także dane o gospodarstwach domowych, w jakich 
pozostają wybrane grupy osób migrujących. Przedstawiono również dane o przyczynach mo-
bilności, a także planach migracyjnych badanych osób. W części odnoszącej się do migracji 
wewnętrznych ludności zawarto informacje o strukturze ludności migrującej według płci, 
wieku, stanu cywilnego prawnego, poziomu wykształcenia, aktywności ekonomicznej i źródeł 
utrzymania. Zaprezentowano również informacje o przepływach ludności pomiędzy jednost-
kami terytorialnymi, a także o przyczynach migracji. 

Opracowanie składające się z części analitycznej i tabelarycznej uzupełniono o uwagi 
ogólne, które przedstawiają cel spisu i jego zakres tematyczny, podstawy prawne, a także 
zasady i formy upowszechniania wyników oraz uwagi metodyczne, zawierające definicje po-
jęć i stosowane klasyfikacje. 

Do publikacji dołączony jest aneks zawierający szereg tablic w formie elektronicznej, 
szczegółowo prezentujących wyniki spisu z zakresu migracji ludności. 

Publikacja dostępna jest również w wersji elektronicznej na płycie CD oraz w Interne-
cie na stronie Urzędu Statystycznego w Szczecinie pod adresem: http://szczecin.stat.gov.pl/ 

Przekazując Państwu niniejsze opracowanie wyrażam nadzieję, że dane spisowe 
wspomogą pracę gremiów decyzyjnych odpowiedzialnych za problematykę ludnościową oraz 
będą inspiracją i źródłem cennych danych dla analityków i środowisk naukowych. 

 
 
 

 Dyrektor 
 Urzędu Statystycznego 
 w Szczecinie 

 
 dr Dominik Rozkrut 
 
 
 
Szczecin, wrzesień 2014 r. 



FOREWORD 
 

I hereby hand over a subsequent publication presenting the results of the National 
Census of Population and Housing 2011. 

It constitutes a thematic publication dedicated to migrations of population 
in Zachodniopomorskie Voivodship. Its part concerning foreign migrations contains a com-
prehensive demographic, social and economic characteristic of persons with a migrant status 
at the time of Census. The publication includes information about the structure of migrating 
population by sex, legal marital status, education level, country of birth and citizenship, eco-
nomic activity, sources of livelihood and destinations of migrations as well as data regarding 
households with selected groups of migrants. Information on reasons for mobility and migra-
tion plans of surveyed persons is also presented. The part regarding internal migrations 
of population includes data concerning the structure of migrating population by sex, age, 
legal marital status, education level, economic activity and sources of livelihood. Flows 
of population between territorial units and reasons for migrating are covered as well. 

The publication composed of an analytical part and tables is supplemented with gen-
eral notes which present the objective of the Census, its thematic scope, legal basis as well 
as rules and forms of disseminating its results, methodological notes including definitions 
of terms and used classifications. 

An appendix containing several tables in an electronic form presenting the Census re-
sults regarding migrations of population is attached.  

The publication is also available in an electronic form on a CD and on the website 
of the Statistical Office in Szczecin: http://szczecin.stat.gov.pl/ 

Handing over the following publication, I hope that Census data will facilitate activi-
ties of decision-making bodies dealing with population issues and will constitute an inspira-
tion and valuable source of data for analysts and scientific communities. 

 
 
 
 
 

 Director 
 of the Statistical Office 
 in Szczecin 

 
 Dominik Rozkrut, Ph.D. 
 
 
 
Szczecin, September 2014 
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UWAGI OGÓLNE 

1. Podstawa prawna, termin i zakres spisu ludności i mieszkań 2011 

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań w Polsce w 2011 roku był pierwszym 
spisem realizowanym od czasu przystąpienia Polski do Unii Europejskiej i przeprowadzony 
został na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w okresie od 1 kwietnia do 30 czerwca 2011 r. 
według stanu w dniu 31 marca 2011 roku, o godz. 24.00. 

Ramy tematyki spisu ludności i mieszkań w 2011 roku, zakres, formę, tryb, granice 
obowiązków statystycznych i dobrowolności udziału w badaniach określiła Ustawa z dnia 
4 marca 2010 r. o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2011 r. 
(Dz. U. z 26 marca 2010 r. nr 47, poz. 277) wraz z aktami wykonawczymi do ustawy oraz Roz-
porządzenie (WE) Parlamentu Europejskiego i Rady Nr 763/2008 z dnia 9 lipca 2008 r. 
w sprawie spisów powszechnych ludności i mieszkań (Dz. U. UE. L. z dnia 13.08.2008 r. 
Nr 218). 

Spis ludności 2011 obejmował osoby stale zamieszkałe (zameldowane) na obszarze 
Polski bez względu na fakt, czy osoby te przebywały w kraju w czasie spisu, czy też były 
za granicą oraz osoby przebywające czasowo. Spis był przeprowadzony w budynkach, miesz-
kaniach, obiektach zbiorowego zakwaterowania i innych zamieszkanych pomieszczeniach 
niebędących mieszkaniami. 

W Polsce dotychczasowa praktyka spisowa opierała się na tradycyjnym sposobie 
przeprowadzania spisów, który polegał na angażowaniu rachmistrzów spisowych, odwiedza-
jących wszystkie zamieszkane jednostki i zapisujących uzyskane bezpośrednio od responden-
tów informacje na formularzach spisowych, dostępnych w formie papierowej. Następnie 
dane z formularzy były rejestrowane oraz już w formie elektronicznej podlegały dalszemu 
opracowaniu. Taka organizacja spisu okazała się jednak bardzo kosztowna i pracochłonna. 
Z tego względu Polska zdecydowała się w spisie 2011 na odejście od tradycyjnej metody 
na rzecz metody mieszanej, polegającej na połączeniu danych z rejestrów i systemów infor-
macyjnych z danymi pozyskiwanymi w badaniach statystycznych – bezpośrednio od respon-
dentów. 

Komisja Europejska przygotowując podstawy prawne przeprowadzania spisów na ob-
szarze UE wzięła pod uwagę dynamiczny rozwój systemów administracyjnych i rozwiązań 
informatycznych wykorzystywanych przy wyborze metody spisu. W przepisach Rozporządze-
nia PE i Rady Nr 763/2008 określone zostały szczegółowo źródła, które mogą być wykorzy-
stywane dla pozyskania danych statystycznych dla potrzeb spisu. W szczególności są to: 

a. tradycyjne spisy powszechne, 
b. spisy powszechne oparte na danych z rejestrów administracyjnych, 
c. połączenie tradycyjnych spisów powszechnych z badaniami reprezentacyjnymi, 
d. połączenie spisów powszechnych w oparciu o dane z rejestrów administracyjnych 

z badaniami reprezentacyjnymi, 
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e. połączenie spisów powszechnych w oparciu o dane z rejestrów administracyjnych 
z tradycyjnymi spisami powszechnymi, 

f. połączenie spisów powszechnych w oparciu o dane z rejestrów administracyjnych 
z badaniami reprezentacyjnymi oraz tradycyjnymi spisami powszechnymi, 

g. odpowiednie badania oparte na próbie rotacyjnej (tzw. „kroczący” spis powszechny). 

Rozporządzenie nr 763/2008 jest pierwszym aktem prawnym na skalę międzynaro-
dową, który traktuje równorzędnie różne podejścia do przeprowadzania spisów ludności 
i mieszkań w krajach członkowskich UE. 

2. Podstawowe cele spisu 

Podstawowe cele Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań w 2011 roku 
można sprecyzować następująco: 

1. Zaspokojenie potrzeb informacyjnych kraju, zwłaszcza zebranie informacji, których 
nie można uzyskać z innych źródeł; 

2. Dostarczenie informacji na poziomie jednostek podstawowego podziału administra-
cyjnego kraju; 

3. Możliwie szeroka charakterystyka zmian, jakie zaszły w okresie 2002-2011 w podsta-
wowych strukturach demograficzno-społecznych ludności, gospodarstw domowych 
i rodzin oraz zmian w wielkości i standardzie zasobów mieszkaniowych; 

4. Zebranie informacji niezbędnych do zabezpieczenia potrzeb międzynarodowych Unii 
Europejskiej oraz ONZ; 

5. Aktualizacja bazy do budowy operatów losowania do badań reprezentacyjnych pro-
wadzonych poprzez obserwacje gospodarstw domowych. 

3. Zakres tematyczny spisu 

Przy ustalaniu zakresu przedmiotowego spisu ludności i mieszkań 2011 została prze-
prowadzona analiza wykorzystania wyników poprzedniego spisu oraz analiza nowych po-
trzeb informacyjnych. Brano również pod uwagę możliwości pozyskania tych informacji 
z innych źródeł, przede wszystkim z systemów informacyjnych administracji publicznej, 
a także konieczność zachowania w czasie pełnej porównywalności danych oraz zobowiązania 
międzynarodowe określone w rozporządzeniu nr 763/2008. 

W 2008 roku zostały przeprowadzone konsultacje społeczne, w których zbierano 
uwagi i zapotrzebowanie na dane spisowe od urzędów centralnych i terenowych, samorzą-
dów, ośrodków badawczych, organizacji narodowościowych i instytucji wyznaniowych. 
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W wyniku tych prac ustalono następujące tematy badawcze: 

1. Geograficzna charakterystyka ludności – miejsce przebywania, miejsce zamieszkania 
w okresie międzyspisowym i przyczyny jego zmiany; 

2. Demograficzna charakterystyka osób – płeć, wiek, stan cywilny (formalnoprawny 
i faktyczny), kraj urodzenia, w tym rodziców, obywatelstwo; 

3. Gospodarstwa domowe i rodziny: wielkość i skład gospodarstwa domowego i rodziny, 
rodziny biologiczne i zrekonstruowane, rodziny niepełne, pozycja osób w gospodar-
stwie domowym i rodzinie; 

4. Wykształcenie – poziom wykształcenia, kontynuacja nauki; rodzaj szkoły, dziedzina 
i kierunek kształcenia; 

5. Migracje wewnętrzne i zagraniczne, w tym badanie emigracji Polaków, emigracji za-
robkowej, reemigracji oraz imigracji cudzoziemców do Polski; 

6. Dzietność kobiet; 
7. Narodowość i język; 
8. Wyznanie (przynależność do kościoła lub związku wyznaniowego); 
9. Niepełnosprawność prawna i biologiczna; 
10. Ekonomiczna charakterystyka osób, w tym: 

• bieżąca aktywność ekonomiczna: pracujący w pracy głównej i dodatkowej, bez-
robotni, bierni zawodowo, charakterystyka zawodowa pracujących; 

• stała aktywność ekonomiczna dla pracujących w indywidualnych gospodarstwach 
rolnych; 

• dojazdy do pracy; 
11. Główne i dodatkowe źródło utrzymania osób; 
12. Źródła utrzymania gospodarstwa domowego, samodzielność gospodarowania i za-

mieszkania. 

Integralną częścią spisów ludności w polskiej praktyce są spisy mieszkań i budynków, 
w których są zlokalizowane mieszkania. Zebrane podczas spisu informacje umożliwiają wy-
szacowanie potrzeb mieszkaniowych, wynikających zarówno z fizycznego braku mieszkań, 
jak również z powodu konieczności wymiany istniejących zasobów lub zasobów nie nadają-
cych się do remontu. 

Z zakresu tematyki mieszkaniowej ujęto w spisie następujące zagadnienia: 

1. Rodzaj zamieszkanych pomieszczeń; 
2. Charakterystyka mieszkań, w tym: 

• mieszkania zamieszkane według rodzaju zajmowania mieszkania, własności 
mieszkania, wielkości mieszkania, w tym: liczba izb z wyszczególnieniem pokoi, 
pomieszczeń kuchennych i innych izb oraz powierzchnia użytkowa mieszkań, wy-
posażenia w instalacje sanitarno-techniczne, sposób ogrzewania mieszkania; 

• mieszkania niezamieszkane dodatkowo charakteryzowane według przeznaczenia 
oraz przyczyny niezamieszkania; 
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3. Charakterystyka budynków z zamieszkanymi lokalami mieszkalnymi, w tym: rodzaj 
budynku, forma własności budynku, liczba mieszkań w budynku, rok wybudowania; 

4. Informacje o tytule prawnym do zajmowanego mieszkania. 

4. Źródła danych 

Powszechny spis ludności i mieszkań 2011 został przeprowadzony metodą mieszaną, 
w odróżnieniu od wszystkich dotychczasowych spisów, które były przeprowadzane metodą 
tradycyjną z ewentualnym włączeniem badań reprezentacyjnych, rozszerzających zakres ba-
danych w spisie tematów. 

 Dane dla spisu 2011 były pozyskiwane ze źródeł administracyjnych – rejestrów i sys-
temów informacyjnych – oraz zbieranie bezpośrednio od ludności w ramach badania repre-
zentacyjnego oraz tzw. badania pełnego. Oprócz tego przeprowadzone zostały dwa pełne 
badania, obejmujące osoby przebywające w obiektach zbiorowego zakwaterowania oraz 
osoby bezdomne. Zastosowane rozwiązania miały przede wszystkim zmniejszyć koszty spisu 
oraz obciążenie osób objętych spisem, przy jednoczesnym zachowaniu dobrej jakości wyni-
ków spisu. 

W ustawie o NSP 2011 przyjęte zostało założenie jak najszerszego wykorzystania sys-
temów informacyjnych administracji publicznej, jako źródeł danych dla potrzeb spisu, 
co w konsekwencji oznaczało, że informacje przewidziane do zebrania w trakcie spisu pobra-
ne zostały przede wszystkim z dostępnych źródeł administracyjnych, a następnie wykorzy-
stane do przygotowania i aktualizacji wykazu adresowo-mieszkaniowego oraz do utworzenia 
operatu adresowo-mieszkaniowego do losowania próby do badania reprezentacyjnego, 
a także jako bezpośrednie źródło danych spisowych1. 

5. Badanie pełne 

Badanie zostało przeprowadzone drogą internetową – każda osoba mogła dokonać 
spisu bezpośrednio na specjalnie dla niej przygotowanym formularzu, tj. poprzez weryfikację 
danych pozyskanych z rejestrów administracyjnych i systemów informacyjnych. 

W wyniku szczegółowego przeanalizowania pozyskanych z rejestrów danych, połą-
czono zebrane informacje tworząc wykaz podmiotowy (wykaz osób) do przeprowadzenia 
badania spisowego. Uzyskane dane zostały użyte do wygenerowania podpowiedzi w ankie-
tach spisowych i przyspieszenia w ten sposób gromadzenia informacji od respondentów (an-
kieta zawierała 16 pytań – tzw. „formularz krótki”). Z metody internetowego spisania się 
skorzystało ok. 10% ludności podlegającej spisowi. Dane osób, które nie spisały się przez In-
ternet (nie zostały też objęte badaniem reprezentacyjnym lub spisem w obiektach zbiorowe-
go zakwaterowania lub badaniem bezdomnych) zostały wygenerowane na bazie informacji 
dostępnych w źródłach administracyjnych (rejestrach i systemach informacyjnych). Korzy-
                                                           
1 Szersze informacje o źródłach danych wykorzystywanych dla potrzeb spisu zostały przedstawione w Rozdziale 
I publikacji „Raport z wyników. Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2011”, GUS, Warszawa 2012. 
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stanie z danych administracyjnych było związane z koniecznością wdrożenia procedur nor-
malizacji, synchronizacji oraz walidacji. Przede wszystkim wyodrębnione zostały rejestry 
i systemy informacyjne, które zawierały dane referencyjne. 

Podstawowym źródłem informacji na temat budynków i mieszkań w NSP 2011 była 
tzw. baza budynków. Została ona utworzona w wyniku połączenia danych pozyskanych 
w ramach NSP 2002, badań statystycznych m. in. dotyczących wydanych pozwoleń na budo-
wę oraz budynkach mieszkalnych i mieszkaniach w budynkach niemieszkalnych oddanych 
do użytkowania oraz Elektronicznej Karty Budynku (EKB), za pomocą której każdy podmiot 
zarządzający lub administrujący budynkami przekazał informacje dotyczące wybranych cech 
i parametrów poszczególnych budynków wielomieszkaniowych. 

6. Badanie reprezentacyjne 

Przeprowadzone w ramach spisu 2011 badanie reprezentacyjne dostarczyło danych, 
których nie można było pozyskać z rejestrów i systemów informacyjnych. Badanie zostało 
przeprowadzone na próbie losowej ok. 20% mieszkań w skali kraju. Jednostką losowania było 
mieszkanie, a dokładniej jego adres. Zbiór mieszkań, który stanowił podstawę do losowania 
próby został przygotowany w postaci odpowiedniego operatu losowania z „głębokim” war-
stwowaniem. Z uwagi na fakt, że przyjęta została zasada jednostopniowego losowania 
mieszkań, zastosowany schemat losowania oraz alokację próby w poszczególnych powiatach 
(we wszystkich poprzednich spisach w badaniach reprezentacyjnych towarzyszących tym 
spisom stosowano losowanie dwustopniowe) – wspomniany operat wymagał szczególnego 
przygotowania2. 

W efekcie do badania reprezentacyjnego wylosowano ponad 2744 tys. mieszkań 
spośród prawie 13,5 mln mieszkań znajdujących się w operacie losowania. Mieszkania były 
losowane z każdej z prawie 70,5 tys. warstw, zaś wielkość próby w poszczególnych war-
stwach wahała się od niemal 6% do ponad 49%. 

Zakres tematyczny badania reprezentacyjnego w NSP 2011 uwzględniał sześć dużych 
obszarów tematycznych: 

• ludność i jej charakterystyka demograficzno-społeczna, 
• aktywność ekonomiczna, 
• migracje wewnętrzne i zagraniczne ludności, 
• narodowość i wyznanie, 
• gospodarstwa domowe i rodziny, 
• budynki i mieszkania. 

 

                                                           
2 Przygotowanie operatu losowania, schemat losowania oraz alokacja próby zostały szerzej opisane w Rozdziale 
I publikacji „Metodologia spisu ludności i mieszkań 2011 – wybrane aspekty”. Ponadto przewiduje się wydanie 
specjalnej publikacji poświęconej w całości metodologii spisu ludności i mieszkań 2011. 
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W ramach tych obszarów można wyróżnić 15 tematów badawczych. Formularz długi, 
o szerokim zakresie tematycznym zawierał ponad 120 pytań. Respondenci odpowiadali – 
przeciętnie na 70-80 pytań, w zależności od płci, wieku respondenta, jego mobilności i ak-
tywności zawodowej. 

Badanie reprezentacyjne w zdecydowanej większości zostało przeprowadzone meto-
dą bezpośredniego wywiadu rachmistrzów z mieszkańcami wylosowanego mieszkania (me-
toda CAPI), ale respondenci mogli także spisać się sami przez Internet – z takiej możliwości 
skorzystało ok. 2% osób. 

7. Spis osób w obiektach zbiorowego zakwaterowania 
oraz osób bezdomnych 

W trakcie trwania spisu zebrano informacje o osobach przebywających powyżej 
3 miesięcy w obiektach zbiorowego zakwaterowania, czyli w budynkach zajętych przez je-
den odrębny zakład, świadczący usługi: opiekuńczo-wychowawcze, opiekuńczo-lecznicze, 
obiekty związane z pracą lub nauką (domy studenckie, internaty, hotele pracownicze), bądź 
inne, w którym to obiekcie zamieszkuje/przebywa zwykle większa liczba osób. Dane zostały 
pozyskane od właścicieli, administratorów lub zarządców obiektów przy wykorzystaniu spe-
cjalnej aplikacji internetowej. 

Badanie osób bezdomnych przeprowadzono w dniach 15-16 kwietnia 2011 r. – przy 
współpracy z Pomorskim Forum na Rzecz Wychodzenia z Bezdomności. 

Osoby bezdomne spisywane były przez rachmistrza na aplikacji mobilnej, w miejscu 
ich przebywania wskazanym przez pracowników gminnych biur spisowych w porozumieniu 
z placówkami udzielającymi pomocy bezdomnym. Zostały spisane osoby, które wieczór i noc 
w momencie spisu spędzały poza jakąkolwiek instytucją funkcjonującą całodobowo, w miej-
scach ich przebywania takich jak: dworce kolejowe i autobusowe oraz ich okolice, kanały 
i węzły ciepłownicze, ogródki działkowe, ulice, bunkry, lasy i parki, centra handlowe, parkin-
gi, opuszczone samochody, przyczepy kempingowe, klatki schodowe, zsypy, piwnice, śmiet-
niki, wagony i bocznice kolejowe, ogrzewalnie itp. Osoby bezdomne przebywające w obiek-
tach zbiorowego zakwaterowania typu: schroniska, noclegownie i inne instytucje dla bez-
domnych – zostały spisane przez administratorów tych obiektów. 

8. Spis próbny 

Spis próbny przeprowadzany był w okresie od dnia 1 kwietnia do 31 maja 2010 r., 
według stanu na dzień 31 marca 2010 r. o godz. 24.00. 

Jednostki podziału terytorialnego (gminy), w których był realizowany spis próbny, zo-
stały dobrane celowo, biorąc pod uwagę ich zróżnicowanie pod względem gęstości zaludnie-
nia, występujących specyficznych cech terenu, ludności tam zamieszkałej i ich warunków 
mieszkaniowych. Na terenie wybranych gmin zostały spisane wszystkie zamieszkane budynki 
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i mieszkania oraz osoby według zasad przyjętych do spisu powszechnego. Sprawdzone zosta-
ły rozwiązania metodologiczne i organizacyjne planowane do zastosowania w spisie po-
wszechnym. Ze szczególnym uwzględnieniem zbadane zostały poszczególne metody badania 
oraz techniki zbierania danych, w tym efektywność samospisu internetowego i ankietowania 
telefonicznego. Równie ważne znaczenie miało przetestowanie aplikacji do formularza elek-
tronicznego oraz sprawność pozyskiwania danych na przenośnych urządzeniach elektronicz-
nych. 

9. Spis kontrolny 

W dniach od 1 do 11 lipca 2011 r. przeprowadzony został spis kontrolny do NSP 2011. 
Celem spisu kontrolnego było sprawdzenie kompletności przeprowadzonego spisu, popraw-
ności danych uzyskanych w spisie oraz zgodność tych danych ze stanem faktycznym. 

Spośród 2744 tys. mieszkań, które wcześniej zostały wylosowane do badania repre-
zentacyjnego wylosowano 80 tys. mieszkań, w których przebywała przynajmniej jedna osoba 
z przypisanym numerem telefonu stacjonarnego lub komórkowego. Spisem kontrolnym ob-
jęto wszystkie mieszkania, w których respondenci dokonali samospisu przez Internet, miesz-
kania zostały spisane bezpośrednio przez rachmistrzów spisowych lub spisane telefonicznie – 
przez ankieterów, jak i takie, w których badanie reprezentacyjne – z różnych powodów – nie 
zostało przeprowadzone.  

Spis kontrolny został przeprowadzany przez ankieterów poprzez telefon (metodą 
CATI). Formularz do spisu kontrolnego zawierał 14 pytań. 

10. Formularze wykorzystywane w spisie 2011 

W spisie 2011 wykorzystywano dwa rodzaje formularzy, dostępnych wyłącznie 
w formie elektronicznej. Formularz długi, o szerokim zakresie tematycznym z dużą liczbą py-
tań (ponad 120 pytań), stosowany był w badaniu reprezentacyjnym, natomiast formularz 
krótki (16 pytań) znalazł zastosowanie w badaniu pełnym, przede wszystkim w celu aktuali-
zacji danych pozyskiwanych do spisu z rejestrów i systemów informacyjnych. Formularze 
elektroniczne były dostępne w trybie on-line, a dodatkowo formularz krótki – także w trybie 
off-line. Formularze zostały przygotowane w wersji aplikacji na urządzenia przenośne typu 
handheld – dla ankietera/rachmistrza, w celu przeprowadzenia bezpośredniego wywiadu. 
Elementem aplikacji elektronicznej były słowniki funkcjonujące przy pytaniach w poszczegól-
nych obszarach tematycznych: edukacji, aktywności ekonomicznej, kraju obywatelstwa 
i urodzenia, migracji, przynależności narodowo-etnicznej, języka i wyznania. Przy niektórych 
słownikach istniała możliwość swobodnego zapisu słownego. Dodatkowo w części adresowej 
formularzy elektronicznych podłączony był słownik TERYT. 

Odrębne, uproszczone formularze elektroniczne były opracowane dla badania osób 
bezdomnych oraz osób w obiektach zbiorowego zakwaterowania. 
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W ramach spisu 2011 przeprowadzono także pełne badanie ludności w 86 gminach, 
wstępnie wytypowanych na podstawie wyników spisu 2002. Kryterium do wyróżnienia tych 
gmin był co najmniej 10% udział osób należących do mniejszości narodowej lub etnicznej 
w liczbie mieszkańców gminy w 2002 roku. Dla osób zamieszkałych lub przebywających 
w tych gminach w wylosowanych mieszkaniach wypełniany był formularz długi, zaś w pozo-
stałych mieszkaniach – formularz krótki. Pytania o przynależność narodowo-etniczną oraz 
o język używany w kontaktach domowych zostały włączone do obu formularzy, m. in. także 
z tego powodu, że w żadnym z systemów administracyjnych nie występowała informacja 
o narodowości, możliwa do wykorzystania w spisie ludności. Dane z tego badania mają duże 
znaczenie dla opracowania wyników spisu w obszarze narodowości i języka, zwłaszcza w za-
kresie ustalania tzw. gmin mniejszościowych. 

11. Sposoby i formy upowszechniania wyników spisu 

W upowszechnianiu wyników spisu ludności i mieszkań 2011 będą wykorzystywane 
następujące sposoby: 

• publikacje tabelaryczno-analityczne oraz analityczne, 
• udostępnianie danych na nośnikach informatycznych, 
• udostępnianie danych przez Internet, 
• Bank Danych Lokalnych (BDL), 
• tematyczne (dziedzinowe) bazy danych, np. bazę DEMOGRAFIA, 
• bezpośredni dostęp do wynikowych informacji statystycznych – w Analitycznej Bazie 

Mikrodanych (ABM).  

Większość działań związanych z opracowaniem i udostępnianiem wyników spisu od-
bywa się w ramach systemu ABM. Dla użytkowników wewnętrznych będzie to pełny dostęp, 
także do danych jednostkowych (nieidentyfikowalnych) ze spisu 2011, natomiast dla użyt-
kowników zewnętrznych dostęp będzie standaryzowała specjalna aplikacja. 

Można wyróżnić trzy główne procesy obsługiwane przez system ABM, tj. przetwarza-
nie danych, analizę danych oraz udostępnianie danych. Zakłada się, że w ramach procesu 
udostępniania danych w systemie ABM będą realizowane: 

• przygotowanie produktów do udostępniania, 
• zarządzanie udostępnianymi produktami, 
• monitorowanie i analiza zapytań użytkowników. 

Narzędziem wykorzystywanym do obsługi systemu ABM jest SAS, aczkolwiek istnieje 
możliwość łączenia wyników przygotowanych poza ABM, np. w aplikacji SPSS czy w arkuszu 
kalkulacyjnym Excel. Ważną funkcję ABM w ramach udostępniania danych będzie pełnił mo-
duł wspierający monitorowanie i analizę potrzeb informacyjnych użytkowników w zakresie 
danych spisowych. Informacje zwrotne uzyskane dzięki wprowadzeniu tego modułu mogą 
być wykorzystane do modyfikacji kierunków upowszechniania wyników spisu. 
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W zależności od sposobu upowszechniania wyników spisu stosowane będą różne 
formy ich prezentacji jako: 

• dane zagregowane w tablicach predefiniowanych ogólnodostępnych, 
• dane tworzone przez użytkowników na bazie mikroagregatów, 
• dane opracowywane przez statystyków na zamówienie, 
• wyniki prac analitycznych prowadzonych na danych w kostkach OLAP lub na zbiorze 

danych jednostkowych nieidentyfikowalnych, 
• graficzna prezentacja danych (wykresy, kartogramy), 
• wizualizacja wyników spisu z zastosowaniem narzędzi GIS przez portal geostatystycz-

ny (PGS). 

Różnorodne formy upowszechniania danych spisowych, a w szczególności bogaty ze-
staw tablic publikowanych oraz tablic predefiniowanych, dostępnych w systemie ABM oraz 
w innych bazach – powinny zabezpieczać podstawowe potrzeby na poziomie ogólnokrajo-
wym i regionalnym szerokiego grona użytkowników wyników spisu. Obiekty predefiniowane, 
tzn. agregaty oraz kostki wielowymiarowe będą stanowiły podstawowe źródło danych dla 
odbiorców zewnętrznych, ale także wewnętrznych. Zakłada się bowiem, że naliczenie 
ok. 90% tablic statystycznych powinno być możliwe, w oparciu o przygotowane uprzednio 
agregaty w kostkach OLAP. 

Bardziej „wyedukowani” od strony informatycznej użytkownicy wyników spisu będą 
mieli możliwość samodzielnego naliczania prostych tablic korelacyjnych, poprzez dostęp 
do ABM oraz do Podsystemu Metadanych. Dostęp do baz danych będzie uwzględniał zasadę 
ochrony danych osobowych; prezentowane dane nie mogą być identyfikowalne. Natomiast 
tablice wymagające przetwarzania danych (naliczania) według indywidualnych specjalnych 
zamówień odbiorców, obejmujące nietypowe przekroje terytorialne, szerszą korelację da-
nych lub niestandardowe grupowania – będą opracowywane przez wyspecjalizowane jed-
nostki statystyki. 

Publikowanie wyników NSP 2011 

Publikacje tabelaryczno-analityczne przewidziane do wydania można ująć w dwóch 
następujących grupach: 

• ogólnokrajowe (z danymi dla kraju, regionów z wyróżnieniem obszarów miejskich 
i wiejskich – oraz województw); 

• regionalne (z danymi dla województwa, podregionów, powiatów z wyróżnieniem ob-
szarów miejskich i wiejskich, a także ważniejszymi informacjami dla gmin w każdym 
z województw). 
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Rozdział I. UWAGI METODYCZNE 

1.1. Definicje i pojęcia spisowe 

W tej części publikacji zostały przedstawione definicje pojęć niezbędne do właściwej 
interpretacji wyników spisu w zakresie migracji. 

KATEGORIE LUDNOŚCI 

Na podstawie wyników NSP 2011 zostały wyodrębnione następujące kategorie lud-
ności: 

1. Ludność faktycznie zamieszkała. 
2. Rezydenci (ludność rezydująca). 

We wszystkich tablicach publikacji informacje dotyczą kategorii ludności faktycznie 
zamieszkałej – dalej określanej jako „ludność”. 

Ludność faktycznie zamieszkała (ludność faktyczna). Kategoria ta, z punktu widzenia 
mieszkańców gminy, tj. najmniejszej jednostki podziału administracyjnego kraju – obejmuje 
następujące grupy: 

1. Osoby mieszkające stale (stali mieszkańcy) – są to osoby, które w spisie zadeklaro-
wały, że dana gmina jest ich stałym miejscem zamieszkania (bez względu czy są tam 
zameldowane na pobyt stały czy nie) oraz – w momencie spisu: 
a. były obecne (mieszkały w gminie), 
b. były nieobecne, ale ich nieobecność trwała krócej niż 3 miesiące, 
c. były nieobecne dłużej niż 3 miesiące, ale ich nieobecność wynikała z powodu: 

• przebywania w zakładzie karnym lub śledczym, 
• pobytu za granicą. 

2. Osoby przebywające czasowo dłużej niż 3 miesiące. Dotyczy osób, które w spisie za-
deklarowały, że ich stałym miejscem zamieszkania jest inna gmina w kraju, natomiast 
w miejscu/gminie spisania przebywały czasowo (dłużej niż 3 miesiące) z następują-
cych powodów: nauka, praca, warunki rodzinne lub mieszkaniowe, leczenie lub reha-
bilitacja, przebywanie w domu opieki. 

Jako czas okresowej nieobecności lub przebywania przyjęty został czas zamierzony. 

Do kategorii ludności faktycznej danej gminy nie były zaliczane osoby przybyłe z zagranicy 
na pobyt czasowy, tj. takie, które nie posiadały stałego pobytu w Polsce (pozwolenia na osie-
dlenie się). Kategoria nie ujmuje też stałych mieszkańców danej gminy, którzy w momencie 
spisu przebywali poza gminą dłużej niż 3 miesiące z przyczyn innych niż przebywanie w za-
kładzie karnym (śledczym) lub pobyt za granicą, tj. osób które przebywały czasowo w innej 
gminie kraju (zgodnie z przyjętą definicją zostali tam ujęci jako ludność faktyczna). Analo-
gicznie wyodrębniana jest ludność faktyczna dla poszczególnych miejscowości. 
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Ludność rezydująca (rezydenci). Do rezydentów z punktu widzenia mieszkańców 
gminy zalicza się: 

a. stałych mieszkańców, z wyjątkiem osób przebywających poza miejscem zamieszkania 
(gminą) przez okres co najmniej 12 miesięcy – bez względu na ich miejsce przebywa-
nia (w kraju czy za granicą). Wyjątek stanowią polscy dyplomaci na placówkach oraz 
żołnierze stacjonujący na zagranicznych misjach wojskowych, którzy – mimo przeby-
wania za granicą – zostali zaliczeni do stałych mieszkańców Polski (zgodnie z reko-
mendacjami EKG ONZ oraz Unii Europejskiej), 

b. osoby mieszkające czasowo w gminie przez okres co najmniej 12 miesięcy, przybyłe 
z innego miejsca w kraju lub z zagranicy (cudzoziemcy bez stałego pobytu w Polsce). 

Jako kryterium przemieszczania się ludności przy wyodrębnianiu kategorii rezyden-
tów przyjęto (podobnie jak dla ludności faktycznej): naukę, pracę, warunki rodzinne i miesz-
kaniowe, leczenie i rehabilitację, pobyt w domu opieki. Oznacza to, że osoby przebywające 
w zakładach karnych czy aresztach – bez względu na czas nieobecności – są zaliczane do re-
zydentów miejscowości, w których zamieszkiwali przed jej „przymusowym” opuszczeniem. 

WIEK 

Wiek osób – określony liczbą lat ukończonych – ustalono poprzez porównanie pełnej 
daty urodzenia z datą przeprowadzenia spisu (tzw. dniem krytycznym, tj. 31 marca 2011 r.). 

Ekonomiczne grupy wieku 

Przez ludność w wieku produkcyjnym rozumie się ludność w wieku zdolności do pra-
cy. Dla mężczyzn przyjęto wiek 18-64 lata, dla kobiet – 18-59 lat. Wśród ludności w wieku 
produkcyjnym wyróżnia się ludność w wieku mobilnym, tj. w wieku 18-44 lata i niemobil-
nym, tj. mężczyźni – 45-64 lata, kobiety – 45-59 lat. Przez ludność w wieku nieprodukcyjnym 
rozumie się ludność w wieku przedprodukcyjnym, tj. do 17 lat oraz ludność w wieku popro-
dukcyjnym, tj. mężczyźni – 65 lat i więcej, kobiety – 60 lat i więcej. 

STAN CYWILNY 

Ze względu na przepisy prawa obowiązujące w poszczególnych krajach – wyznaczają-
ce dolną granicę wieku umożliwiającego zawieranie związków małżeńskich – w spisach lud-
ności przyjęto określanie stanu cywilnego dla osób będących w wieku 15 lat i więcej. 

Stan cywilny prawny 

Stan cywilny prawny osób definiuje się jako prawny status danej osoby w zakresie 
stanu małżeńskiego w myśli prawa danego kraju (status de jure). Zgodnie z prawem polskim 
występują cztery kategorie stanu cywilnego: 

‒ kawaler, panna – osoby, które nigdy nie pozostawały w prawnym związku małżeń-
skim, 
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‒ żonaty, zamężna – osoby, których związek małżeński został zawarty zgodnie z pra-
wem świeckim, 

‒ wdowiec, wdowa – osoby, których prawne małżeństwo przestało istnieć z powodu 
śmierci współmałżonka, 

‒ rozwiedziony, rozwiedziona – osoby, których małżeństwo zostało rozwiązane orze-
czeniem sądu. 

Osoby, w stosunku do małżeństwa których sąd orzekł separację z prawnego punktu 
widzenia – w dalszym ciągu pozostają w stanie małżeńskim. 

POZIOM WYKSZTAŁCENIA 

Jest to najwyższy ukończony cykl kształcenia w szkole lub szkolenia w innym trybie 
lub formie, uznany zgodnie z obowiązującym systemem szkolnictwa. Podstawą zaliczenia 
wykształcenia do określonego poziomu jest uzyskane świadectwo (dyplom) ukończenia od-
powiedniej szkoły niezależnie od trybu jej ukończenia (dziennie, wieczorowo, zaocznie czy 
eksternistycznie). Informacje o poziomie wykształcenia pozyskiwane były dla wszystkich osób 
w wieku 13 lat i więcej. 

W NSP 2011 w porównaniu do spisu 2002 klasyfikacja poziomów wykształcenia zosta-
ła poszerzona o dwie pozycje: absolwentów posiadających dyplom ukończenia kolegium 
(na poziomie szkoły policealnej) oraz absolwentów szkół gimnazjalnych. 

Klasyfikacja poziomów wykształcenia 

Wykształcenie wyższe: 
1 – dotyczy osób ze stopniem naukowym: doktora, doktora habilitowanego, profesora, 
2 – z tytułem magistra, lekarza lub równorzędnym, uzyskanym po ukończeniu studiów 
drugiego stopnia (uzupełniających magisterskich) lub jednolitych studiów magisterskich, 
3 – z tytułem zawodowym: inżyniera, licencjata, dyplomowanego ekonomisty, uzyskanym 
po ukończeniu studiów pierwszego stopnia (licencjackich, inżynierskich). 

Dyplom ukończenia kolegium: 
4 – dotyczy absolwentów kolegiów nauczycielskich i nauczycielskich kolegiów języków ob-
cych (z wyjątkiem organizowanych w ramach szkoły wyższej) oraz absolwentów kolegiów 
pracowników służb społecznych. Do tej kategorii należy zaliczyć również osoby, które 
ukończyły studium nauczycielskie. 

Wykształcenie policealne: 
5 – z maturą, pomaturalne – dotyczy osób, które posiadają dyplom (świadectwo) ukoń-
czenia szkoły pomaturalnej, do której przyjęcie było uwarunkowane posiadaniem świa-
dectwa dojrzałości (matury), 
6 – bez matury – dotyczy osób, które posiadają dyplom (świadectwo) ukończenia szkoły 
policealnej, do której przyjęcie było uwarunkowane posiadaniem świadectwa ukończenia 
szkoły średniej. 
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Wykształcenie średnie: 
7 – zawodowe z maturą – posiadają osoby, które otrzymały świadectwo dojrzałości (ma-
turę) w szkole średniej zawodowej (technikum, technikum uzupełniającym, liceum zawo-
dowym, liceum technicznym, szkole artystycznej II stopnia), 
8 – zawodowe bez matury – posiadają osoby, które otrzymały świadectwo ukończenia 
szkoły średniej zawodowej (technikum, technikum uzupełniającego, liceum zawodowego, 
liceum technicznego, szkoły artystycznej II stopnia), 
9 – ogólnokształcące z maturą – posiadają osoby, które otrzymały świadectwo dojrzałości 
(maturę) uzyskane w liceum ogólnokształcącym lub w liceum profilowanym lub ukończyły 
gimnazjum przed 1932 rokiem (osoby, które ukończyły gimnazjum w latach 1932-1948 
(4-letnie) sklasyfikowano w poziomie podstawowym), 
10 – ogólnokształcące bez matury – posiadają osoby, które otrzymały świadectwo ukoń-
czenia liceum ogólnokształcącego lub liceum profilowanego. 

Wykształcenie zasadnicze zawodowe: 
11 – dotyczy osób, które posiadają świadectwo ukończenia: szkoły zawodowej (zasadni-
czej szkoły zawodowej lub rolniczej, szkoły przemysłowej, gimnazjum zawodowego itp.), 
szkoły przysposobienia zawodowego lub rolniczego, korespondencyjnego kursu rolniczego 
wyłącznie o poziomie zasadniczej szkoły zawodowej oraz szkoły mistrzów. 

Wykształcenie gimnazjalne: 
12 – posiadają osoby, które uzyskały świadectwo ukończenia gimnazjum (gimnazja zaczęły 
funkcjonować w roku szkolnym 1999/2000). Ponadto do tej kategorii zalicza się absolwen-
tów specjalnych szkół przysposabiających do pracy. 

Wykształcenie podstawowe (ukończone): 
13 – dotyczy osób posiadających świadectwo ukończenia: szkoły podstawowej (przed 
wojną powszechnej) niezależnie od tego, ile klas liczyła (sześć, osiem, czy dawniej cztery), 
kursów dla pracujących w zakresie szkoły podstawowej, szkoły artystycznej I stopnia, rea-
lizującej jednocześnie program szkoły podstawowej. 

Wykształcenie podstawowe nieukończone i bez wykształcenia szkolnego: 
14 – dotyczy osób, które uczą się w szkole podstawowej, uczyły się w szkole podstawowej, 
lecz jej nie ukończyły, bądź nigdy nie uczęszczały do szkoły. 

W spisie ludności i mieszkań 2011 w celu określenia dziedziny i kierunku kształcenia 
oraz zawodu wyuczonego wykorzystano następujące słowniki: „Klasyfikacji dziedzin nauki 
i dyscyplin naukowych”, „Klasyfikacji kierunków studiów” oraz „Klasyfikacji zawodów”. Słow-
niki te zostały opracowane według Międzynarodowej Standardowej Klasyfikacji Edukacji 
ISCED 97 (International Standard Classification of Education). 

W spisie 2011 wyniki z tego obszaru opracowano wykorzystując następujące grupy: 
100, 200, 222, 300, 420, 440, 460, 481, 500, 600, 700, 800, 900. 
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W ramach wymienionych grup ujęto poniższe dziedziny: 

 100 – Kształcenie nauczycieli, pedagogika – grupa ta obejmuje kształcenie nauczycieli 
do nauczania przedmiotów ogólnych, zawodowych i innych, a także naukę o kształce-
niu; 

 200 – Nauki humanistyczne, nauka o językach, sztuka – to m. in. sztuki piękne, muzy-
ka i sztuki sceniczne, projektowanie i wzornictwo, rzemiosło (artystyczne), religia, filo-
logia polska, historia i archeologia, filozofia i etyka; 

 222 – Języki obce – lingwistyka; 
 300 – Nauki społeczne, ekonomia, prawo – obejmują m. in. psychologię, socjologię, 

nauki polityczne, ekonomię, dziennikarstwo i komunikację społeczną, marketing i re-
klamę, finanse, bankowość i ubezpieczenia, rachunkowość i podatki, handel, prawo; 

 420 – Nauki biologiczne – to biologia, biofizyka, biochemia, mikrobiologia, biologia 
medyczna oraz ekologia; 

 440 – Nauki fizyczne – fizyka, chemia, geografia, geologia, geofizyka, astronomia 
i oceanologia; 

 460 – Matematyka, statystyka; 
 481 – Informatyka; 
 500 – Inżynieria, procesy produkcyjne i budownictwo – grupa obejmuje m. in. nastę-

pujące specjalności: przemysł maszynowy i metalurgiczny, elektryczność i energetykę, 
elektronikę i automatyzację, procesy chemiczne, pojazdy mechaniczne, produkcję 
i przetwórstwo, górnictwo i kopalnictwo, budownictwo; 

 600 – Rolnictwo i weterynaria – do tej kategorii należą: produkcja roślinna i zwierzę-
ca, ogrodnictwo, leśnictwo, rybołówstwo, weterynaria; 

 700 – Zdrowie i opieka społeczna – obejmuje medycynę, pielęgniarstwo, diagnostykę 
medyczną, terapię i rehabilitację, farmację, opiekę nad dziećmi i młodzieżą, pomoc 
społeczną; 

 800 – Usługi – to m. in. usługi indywidualne dla ludności, hoteli i restauracji, podróży, 
turystyki i wczasów, nauki o sporcie i kulturze fizycznej, ochrona środowiska, ochrona 
osób i mienia, bezpieczeństwo i higiena pracy, siły zbrojne i obrona kraju; 

 900 – Nieustalone – brak możliwości sklasyfikowania do odpowiedniej grupy. 

Dla kierunków wykształcenia nie wyodrębniono grupy języków obcych (222), nato-
miast dla zawodu wyuczonego klasyfikacja według poszczególnych grup nie obejmuje języ-
ków obcych (222), nauk biologicznych (420) oraz matematyki i statystyki (460). 

ŹRÓDŁA UTRZYMANIA 

W spisie powszechnym ustalano główne i dodatkowe źródło utrzymania dla poszcze-
gólnych osób oraz odrębnie dla gospodarstw domowych. Informacje o źródłach dochodów, 
z których pochodziły środki na finansowanie konsumpcyjnych i innych życiowych potrzeb 
osób dotyczyły całego roku (12 miesięcy) poprzedzającego moment spisu. Ustalano je nieza-
leżnie od stanu aktywności ekonomicznej osób. 
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Ze względu na posiadane źródła utrzymania ludność można podzielić na dwie pod-
stawowe kategorie: ludność posiadająca własne źródła utrzymania (w wieku 15 lat i więcej) 
i ludność utrzymywaną. Do ludności utrzymywanej zaliczono wszystkie osoby niezależnie 
od wieku nieposiadające własnych źródeł dochodów. 

Główne źródło utrzymania osoby – jest to źródło przynoszące jej największy zarobek 
lub dochód. Jeżeli osoba miała w ciągu roku poprzedzającego spis tylko jedno źródło docho-
dów – było ono jednocześnie jej głównym, a zarazem wyłącznym źródłem utrzymania. 

Za dodatkowe źródło utrzymania uważa się źródło najważniejsze spośród wszystkich 
pozostałych po wyodrębnieniu głównego źródła utrzymania, czyli przynoszące dochód drugi 
pod względem wysokości. 

W spisie 2011 wyróżniono następujące grupy źródeł utrzymania: 

‒ dochody (zarobki) z pracy osobiście wykonywanej niezależnie od charakteru zatrud-
nienia, 

‒ inne dochody pochodzące z własności lub z wynajmu, 
‒ niezarobkowe źródło (w tym emerytury, renty, zasiłki), 
‒ pozostałe źródła osobno nie wymienione, 
‒ pozostawanie na utrzymaniu. 

AKTYWNOŚĆ EKONOMICZNA LUDNOŚCI 

W spisie zastosowano definicje aktywności ekonomicznej ludności zalecane przez Eu-
ropejską Komisję Gospodarczą ONZ i Urząd Statystyczny Unii Europejskiej (Eurostat). Zgodnie 
z tymi zaleceniami przedmiotem badania był fakt wykonywania pracy, czyli wykonywanie, 
posiadanie bądź poszukiwanie pracy, a nie formalna sytuacja zawodowa osób badanych 
w okresie badanego tygodnia – tj. od 25.03 do 31.03.2011 r. Przyjęta kolejność wyodrębnia-
nia poszczególnych kategorii ludności w wieku 15 lat i więcej gwarantuje zaklasyfikowanie 
każdej osoby tylko do jednej z trzech kategorii: pracujących, bezrobotnych i biernych zawo-
dowo. 

Ludność aktywna zawodowo obejmuje wszystkie osoby uznane za pracujące lub bez-
robotne zgodnie z definicjami podanymi poniżej. 

Do pracujących zaliczono wszystkie osoby w wieku 15 lat i więcej, które w okresie 
badanego tygodnia (25-31 marca 2011 r.): 

• wykonywały przez co najmniej 1 godzinę pracę przynoszącą zarobek lub dochód, tzn. 
były zatrudnione w charakterze pracownika najemnego, pracowały we własnym (lub 
dzierżawionym) gospodarstwie rolnym lub prowadziły własną działalność gospodar-
czą poza rolnictwem, pomagały (bez wynagrodzenia) w prowadzeniu rodzinnego go-
spodarstwa rolnego lub rodzinnej działalności gospodarczej poza rolnictwem, 
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• nie wykonywały pracy (np. z powodu choroby, urlopu, przerwy w działalności zakła-
du, trudnych warunków atmosferycznych, strajku), ale formalnie miały pracę jako 
pracownicy najemni bądź pracujący na własny rachunek. 

Klasyfikacja statusu zatrudnienia wyróżnia następujące kategorie pracujących: 

Pracownicy najemni 

• osoby zatrudnione na podstawie stosunku pracy (umowa o pracę, umowa- 
-zlecenie, umowa o dzieło, powołanie, wybór lub mianowanie) w jednostkach 
państwowych, spółdzielniach, jednostkach organizacji społecznych, politycz-
nych i związków zawodowych, w jednostkach prywatnych (również u osób fi-
zycznych) i w indywidualnych gospodarstwach rolnych, 

• osoby wykonujące pracę nakładczą, 
• uczniów (oraz osoby przebywające na praktykach), z którymi zakłady pracy lub 

osoby fizyczne zawarły umowę o naukę zawodu lub przyuczenie do określonej 
pracy, jeżeli otrzymują wynagrodzenie, 

• osoby zatrudnione w rodzinnym gospodarstwie rolnym bądź rodzinnej dzia-
łalności gospodarczej i jednocześnie otrzymujące za wykonywaną pracę usta-
lony zarobek lub dochód (niekoniecznie w formie pieniężnej) – niezależnie 
od związku z gospodarstwem domowym użytkownika gospodarstwa rolnego 
czy właściciela rodzinnej działalności gospodarczej (np. syn systematycznie 
pomagający swojemu ojcu w pracy w gospodarstwie rolnym i otrzymujący 
za to ustalone wynagrodzenie, powinien być traktowany jako pracownik na-
jemny, a nie jako pomagający członek rodziny). 

Pracujący na własny rachunek – do tych osób zalicza się: 

• właścicieli, współwłaścicieli i dzierżawców indywidualnych gospodarstw rol-
nych pracujących w tych gospodarstwach, 

• członków rolniczych spółdzielni produkcyjnych, 
• agentów we wszystkich systemach agencji, 
• osoby prowadzące własną działalność gospodarczą poza rolnictwem (zareje-

strowaną lub niezarejestrowaną), 
• osoby, którym narzucono zarejestrowanie własnej działalności jako 

1-osobowy podmiot gospodarczy. 

z tego: pomagający członkowie rodzin – osoby, które bez umownego – ustalonego 
wcześniej – wynagrodzenia pomagały w prowadzeniu rodzinnej działalności gospo-
darczej, w tym również w prowadzeniu gospodarstwa rolnego i wykonywały tę pracę 
w badanym tygodniu. 

Pracodawcy – to osoby pracujące na własny rachunek, które w badanym tygodniu za-
trudniały przynajmniej 1 pracownika najemnego. 
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Pracujący na własny rachunek niezatrudniający pracowników. 

Bezrobotni są to osoby w wieku 15-74 lata, które spełniły jednocześnie trzy warunki: 

1. w okresie badanego tygodnia nie były osobami pracującymi, 
2. aktywnie poszukiwały pracy, tzn. podjęły konkretne działania aby znaleźć pracę, 

w okresie od 1 do 31 marca, 
3. były zdolne/gotowe podjąć pracę w tygodniu badanym i następnym. 

Do bezrobotnych zaliczono także osoby, które znalazły pracę i oczekiwały na jej rozpoczęcie 
w okresie 3 miesięcy oraz były gotowe tę pracę podjąć. 

Ludność bierną zawodowo stanowią osoby w wieku 15 lat i więcej, które nie zostały 
zaklasyfikowane jako pracujące lub bezrobotne, tzn. osoby, które w badanym tygodniu: 

• nie pracowały, nie miały pracy i jej nie poszukiwały, 
• nie pracowały, poszukiwały pracy, ale nie były zdolne/gotowe do jej podjęcia w okre-

sie od 1 do 14 kwietnia, 
• nie pracowały i nie poszukiwały pracy, ponieważ miały pracę załatwioną i oczekiwały 

na jej rozpoczęcie w okresie: dłuższym niż 3 miesiące lub do 3 miesięcy, ale nie były 
gotowe tej pracy podjąć. 

MIGRACJE LUDNOŚCI 

Migracje ludności to przemieszczenia ludności związane ze zmianą miejsca zamiesz-
kania. Klasyfikując migracje według położenia poprzedniego i obecnego miejsca zamieszka-
nia można je podzielić na: 

• migracje wewnętrzne, czyli przemieszczenia ludności w granicach kraju, 
• migracje zagraniczne, czyli przemieszczenia związane ze zmianą kraju zamieszkania. 

W spisie w 2011 r. za migracje wewnętrzne uznawano zmiany miejscowości zamieszkania. 

W ramach migracji wewnętrznych wyróżnia się migracje: 

• międzywojewódzkie, czyli przemieszczenia ludności z jednego województwa do inne-
go, 

• wewnątrzwojewódzkie, czyli zmiany miejsca zamieszkania w obrębie tego samego 
województwa, 

• międzypowiatowe, czyli przemieszczenia ludności z jednego powiatu do innego, 
• wewnątrzpowiatowe, czyli zmiany miejsca zamieszkania w obrębie tego samego po-

wiatu. 
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Klasyfikując migracje wewnętrzne według charakteru administracyjnego obszarów, 
między którymi miała miejsce wędrówka, rozróżniamy następujące kierunki migracji: 

• ze wsi do miast, 
• z miast na wieś, 
• z miast do miast, 
• ze wsi na wieś. 

Czasowe migracje wewnętrzne to migracje związane z pobytem czasowym poza 
miejscem stałego zamieszkania trwającym lub zamierzającym trwać dłużej niż 3 miesiące. 

Osoba migrująca (migrant) to osoba, która zmienia swoje miejsce zamieszkania. 

Napływ migracyjny to liczba osób przybyłych do danej jednostki (np. miejscowości, 
gminy, kraju) w danym czasie. 

Odpływ migracyjny to liczba osób, które opuściły daną jednostkę (np. miejscowość, 
gminę, kraj) w danym czasie. 

Saldo migracji to różnica między napływem i odpływem migracyjnym. 

MIGRACJE ZAGRANICZNE 

To wyjazdy z kraju stałego zamieszkania (emigracja) lub przyjazdy do kraju (imigracja) 
w celu zamieszkania na stałe lub na pobyt czasowy. 

W zaleceniach ONZ migracje zagraniczne są zdefiniowane jako fakt zmiany kraju 
głównego miejsca zamieszkania, przy czym główne miejsce zamieszkania oznacza miejsce, 
w którym osoba spędza większość czasu podczas pewnego okresu; długość tego okresu może 
wynosić – w zależności od przyjętych uregulowań prawnych w poszczególnych krajach – 
3 miesiące, 6 miesięcy, najczęściej co najmniej 12 miesięcy. 

Przyjmując za kryterium obserwacji długość pobytu (nieobecności) migracje dzieli się 
na: 

• krótkookresowe – pobyt czasowy trwający od 3 do 12 miesięcy, 
• długookresowe – pobyt czasowy trwający co najmniej 12 miesięcy oraz zamieszkanie 

na stałe – bez względu na okres zamieszkiwania. 

Migracje na pobyt stały to migracje związane z osiedleniem się w innym kraju na sta-
łe, tzw. migracje definitywne (w świetle polskiego prawa: imigracja to dokonanie zameldo-
wania na pobyt stały, zaś emigracja – dokonanie wymeldowania z pobytu stałego w Polsce). 
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Migracje czasowe to migracje związane z pobytem czasowym trwającym dłużej niż 
3 miesiące. W szerszym ujęciu terminem tym można objąć wszystkie migracje o charakterze 
niedefinitywnym, tzn. nie na osiedlenie, a zatem według podziału zalecanego przez ONZ – 
migracje długookresowe i krótkookresowe. 

Emigrant to osoba przemieszczająca się z kraju za granicę na pobyt stały lub czasowy. 

Imigrant to osoba przybyła z zagranicy do kraju na pobyt stały lub czasowy. 

Repatriant – osoba powracająca do kraju (w celu osiedlenia się na stałe) w sposób 
prawnie zorganizowany po dobrowolnym lub przymusowym, stałym lub dłuższym pobycie 
poza granicami swego kraju. 

Kraj urodzenia 

Zgodnie z międzynarodowymi zaleceniami należało podać biorąc pod uwagę granice 
państw aktualne w momencie spisu, a nie w momencie urodzenia osoby, np. jeżeli osoba 
urodziła się w Wilnie, to – bez względu na rok jej urodzenia – jako kraj urodzenia należało 
wpisać Litwa. Rozstrzygnięcie takie zostało przyjęte w związku z koniecznością zabezpiecze-
nia porównywalności, a przede wszystkim nie dublowania danych w skali międzynarodowej. 

Obywatelstwo 

Obywatelstwo oznacza prawną więź pomiędzy osobą a państwem. Nie wskazuje ono 
na pochodzenie etniczne tej osoby i jest niezależne od jej narodowości. Osoba może mieć 
jedno, dwa lub kilka obywatelstw. Możliwa jest również sytuacja, że osoba nie ma żadnego 
obywatelstwa. Osoba mająca obywatelstwo polskie i inne jest w Polsce traktowana zawsze 
jako obywatel polski – nie jest cudzoziemcem. 

Cudzoziemcem jest każda osoba, która nie posiada polskiego obywatelstwa, bez 
względu na fakt posiadania lub nie obywatelstwa (obywatelstw) innych krajów. Cudzoziem-
cy, przybyli do Polski na pobyt stały, są traktowani jako osoby mieszkające stale, pozostali 
zaś, w zależności od czasu faktycznego pobytu w naszym kraju: 

• jako przebywający czasowo (imigranci krótkookresowi) – w przypadku przebywania 
przez okres poniżej 1 roku, 

• jako rezydenci (imigranci długookresowi) – w przypadku przebywania przez okres 
co najmniej 12 miesięcy. 

Bezpaństwowiec to osoba nieposiadająca obywatelstwa żadnego kraju (bezpań-
stwowcy są zaliczani do cudzoziemców). 

Uchodźca – osoba przebywająca poza granicami państwa, którego jest obywatelem 
lub które jest miejscem jej stałego zamieszkania, żywiąca uzasadnioną obawę przed prześla-
dowaniem z powodu swojej rasy, religii, narodowości, przynależności do określonej grupy 
społecznej lub z powodu przekonań politycznych, która nie może lub nie chce z powodu tych 
obaw korzystać z ochrony tego państwa lub nie chce do niego powrócić. 
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Strumienie migracyjne to liczba migrantów wyjeżdżających z kraju lub przyjeżdżają-
cych do kraju w ciągu pewnego okresu. 

Zasoby imigracyjne to liczba imigrantów w kraju w danym momencie czasu. 

Klasyfikacje i grupowania wykorzystywane w zakresie ludności w NSP 2011 

1. Grupowania i klasyfikacje, określone w Rozporządzeniu Komisji (WE) nr 1201/2009 
z dnia 30 listopada 2009 r. w sprawie wykonania rozporządzenia (WE) nr 763/2008 
Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie spisów powszechnych ludności i miesz-
kań w zakresie specyfikacji technicznych tematów i dotyczących ich podziałów; 

2. The International Standard Classification of Education (ISCED – UOE, 1997); 
3. International Standard ISO 3166-1, Codes for the representation of names of coun-

tries and their subdivisions – Part 1: Country codes, ISO 3166-1: 2006 (E/F), Interna-
tional Organization on Standardization (Geneva, 2006). 

1.2. Metody zastosowane w opracowaniu spisu 

Szczegółowe wyjaśnienia dotyczące jakości wyników w spisie pełnym oraz w badaniu 
reprezentacyjnym zostały przedstawione w publikacji GUS „Ludność. Stan i struktura demo-
graficzno-społeczna. Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2011”. 

W publikacji tej zawarto również opis sposobu łączenia danych pozyskanych z róż-
nych źródeł, schematu losowania próby w badaniu reprezentacyjnym, uogólniania wyników 
badania reprezentacyjnego oraz obszernie omówiono precyzję estymacji wartości global-
nych, której przykładową interpretację podajemy poniżej. Do oceny jakości wyników badania 
reprezentacyjnego wyznacza się tzw. wskaźniki precyzji estymacji3. 

Wskaźniki precyzji dla estymacji wartości globalnych dla podstawowych zmiennych 
zostały przedstawione w tablicach znajdujących się na końcu aneksu tabelarycznego. 

Wskaźnik CV można wykorzystywać do wyznaczania przedziału ufności, który z okre-
ślonym prawdopodobieństwem (tzw. poziomem ufności, np. 95%) pokrywa prawdziwą war-
tość estymowanego parametru. Na przykład dla poziomu ufności 95% granice takiego prze-
działu mają postać: Ŷ±1,96*Ŷ*CV/100. Jeżeli oszacowana liczba osób przybyłych w latach 
2002-2011 do województwa zachodniopomorskiego wynosiła 157199, a wskaźnik precyzji 
dla tej cechy wynosił CV=0,73%, to wyznaczając granice przedziału ufności można stwierdzić, 
że z prawdopodobieństwem 0,95 przedział wartości pomiędzy 154950 a 159448 obejmuje 
prawdziwą liczbę takich osób. 

Kolejny przykład. Wskaźnik precyzji dla liczby emigrantów z m. Szczecina przebywają-
cych za granicą czasowo powyżej 3 miesięcy wynosił 2,55%. Jeżeli oszacowana liczba tych 
osób wyniosła 23805, a wskaźnik precyzji dla tej cechy wynosił CV=2,55%, to wyznaczając 

                                                           
3 Patrz „Ludność. Stan i struktura demograficzno-społeczna” str. 49,  
http://stat.gov.pl/download/cps/rde/xbcr/gus/LUD_ludnosc_stan_str_dem_spo_NSP2011.pdf 
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granice przedziału ufności można stwierdzić, że z prawdopodobieństwem 0,95 przedział war-
tości pomiędzy 22615 a 24995 pokrywa prawdziwą liczbę takich osób. 

Wyliczenia te wskazują, że dla rzadkich zdarzeń (mniejszych liczebności), wynikają-
cych z dużego rozproszenia jednostek lub nierównomiernego rozkładu zmiennych – wartości 
globalne tych zmiennych szacowane na podstawie wyników badania reprezentacyjnego – 
są obciążone większym błędem losowym. 

W odniesieniu do całego województwa, gdzie oszacowana na podstawie badania re-
prezentacyjnego liczebność omawianej kategorii emigrantów wyniosła prawie 107,5 tys. 
osób, ustalony przedział ufności kształtował się na poziomie ±1,7%, zaś dla m. Szczecina, 
gdzie analogiczna liczebność wyniosła ok. 23,8 tys. osób, przedział ufności to już ±5,0%. 

1.3. Metodologia badania migracji wewnętrznych w NSP 2011 

W spisie w 2011 r. – podobnie jak w 2002 r. – podjęto badanie migracji wewnętrz-
nych, czyli migracji, kiedy poprzednie i aktualne miejsce zamieszkania osoby znajdowało się 
na terenie kraju. Główne pytanie filtrujące, pozwalające na wyodrębnienie osób migrujących 
znalazło się zarówno na formularzu „krótkim” stosowanym w badaniu pełnym jak i „długim” 
– stosowanym w badaniu reprezentacyjnym. Pytanie to było sformułowane następująco: 

„Czy w miejscowości aktualnego zamieszkania mieszka Pan(i) od urodzenia (tzn. 
nieprzerwanie lub przerwy w zamieszkaniu nie przekraczały 1 roku)?” 

Osoby, które migrowały pytano o okres, w którym zamieszkały w miejscowości aktu-
alnego zamieszkania. Migracje w latach 2002-2011 były przedmiotem szczególnego zaintere-
sowania – osoby, które migrowały w tym okresie pytano o rok przybycia/powrotu do miej-
scowości aktualnego zamieszkania, miejsce poprzedniego pobytu i przyczynę migracji. 

Pytania te pozwalały opisać jedną – ostatnią – migrację danej osoby. W związku 
z tym, że wiele osób wielokrotnie zmienia w ciągu swojego życia miejscowość zamieszkania 
gromadzono również informację o liczbie miejscowości na terenie kraju, w których mieszkała 
dana osoba przez co najmniej rok. Należy zaznaczyć, że liczba ta w powiązaniu z liczbą mi-
grantów nie określa liczby wszystkich przemieszczeń wewnętrznych, ponieważ osoba mogła 
wiele razy migrować, ale np. pomiędzy tylko dwoma miejscowościami. 

Przy interpretacji prezentowanych danych należy zatem mieć na uwadze, że dotyczą 
one liczby osób, które przynajmniej raz w życiu zmieniały miejsce zamieszkania. Dane o mi-
gracjach w latach 2002-2011 obejmują więc liczbę osób, które przynajmniej raz – w tym 
okresie – migrowały, a nie liczbę wszystkich faktów migracji jakie miały miejsce w tych la-
tach. 

Dane te nie są zatem w pełni porównywalne z danymi wynikającymi ze statystyki bie-
żącej. Liczba migracji wynikająca ze statystyki bieżącej, opartej na statystyce zameldowań na 
pobyt stały, uwzględnia wszystkie zameldowania na pobyt stały dokonane w danym roku, 
(niekiedy jedna osoba dokonuje takiego zameldowania kilka razy w ciągu roku) – dotyczy 
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zatem faktów migracji, nie zaś liczby osób migrujących w danym roku. W statystyce bieżącej 
nie uwzględnia się również kryterium dotyczącego okresu przebywania w danej miejscowo-
ści, w spisie uwzględniano zmiany miejsca zamieszkania, jeśli w poprzedniej miejscowości 
osoba przebywała co najmniej rok. Dodatkowa różnica polega na tym, że statystyka bieżąca 
ujmuje zarejestrowane fakty zmiany gminy zamieszkania (włączając przemieszczenia pomię-
dzy częścią miejską i wiejską w gminach miejsko-wiejskich), w spisie natomiast badano zmia-
ny miejscowości zamieszkania. 

W wyniku odpowiedzi na przytoczone powyżej pytanie wyodrębniono ludność za-
mieszkałą od urodzenia (nazywaną niekiedy ludnością zasiedziałą) oraz ludność przybyłą 
(na pobyt stały lub czasowy). Osoby, które w momencie spisu przebywały czasowo za granicą 
co najmniej 12 miesięcy wyłączono z obu kategorii, dane o tych osobach są prezentowane 
w tabelach odrębnie. Ludność przebywająca za granicą do 1 roku została włączona do ludno-
ści zamieszkałej od urodzenia (jeśli przed wyjazdem za granicę nie migrowała) lub do ludno-
ści przybyłej (jeśli wcześniej – przed wyjazdem za granicę – migrowała). Z powodu nieobec-
ności tych osób w czasie spisu dla znacznej ich części okres zamieszkania w miejscowości 
spisania nie został ustalony. 

Ludność zamieszkała od urodzenia to ludność, która od urodzenia nie opuszczała 
miejscowości aktualnego zamieszkania, lub opuszczała ją, ale na okres krótszy niż rok. Przyję-
to kryterium 1 roku, ponieważ osoba mieszkająca w innej miejscowości przez okres co naj-
mniej 1 roku była rezydentem tej miejscowości. 

W spisie 2011 nie uwzględniano przerw w zamieszkiwaniu (bez względu na okres ich 
trwania) spowodowanych: 

• odbywaniem zasadniczej służby wojskowej, 
• przebywaniem w zakładach karnych (aresztach śledczych, zakładach poprawczych), 
• przebywaniem w innych miejscach z powodu działań wojennych, udziału w misjach 

wojskowych. 

Do ludności przybyłej zaliczono ludność, która przybyła oraz tę, która powróciła 
do miejscowości aktualnego zamieszkania, po co najmniej rocznym pobycie poza tą miej-
scowością (w innej miejscowości w kraju lub za granicą) – pod warunkiem, że pobyt ten nie 
był spowodowany jedną z przyczyn wymienionych wcześniej. Jako datę przybycia przyjęto 
w tym przypadku rok powrotu do danej miejscowości. Ludność przybyła często nazywana 
jest ludnością napływową lub mobilną. 

W NSP 2011 badano również charakter zamieszkania w danej miejscowości (pobyt 
stały, pobyt czasowy). Osoby przebywające czasowo pytano o czas i przyczynę czasowego 
przebywania oraz miejsce stałego zamieszkania. Osobom przebywającym czasowo powyżej 
3 miesięcy poświęcono w publikacji odrębny dział. 

Badano także plany migracyjne mieszkańców Polski, a osoby zamierzające zmienić 
miejsce zamieszkania pytano o czas i przyczynę planowanej migracji. 
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Dane prezentowane w niniejszej publikacji pochodzą z badania reprezentacyjnego, 
prowadzonego w gospodarstwach domowych, które w skali kraju obejmowało ok. 20% 
mieszkań. Wyniki tego badania zostały uogólnione na populację zamieszkałą w mieszkaniach. 
Wyniki te zostały uzupełnione danymi o migracjach osób przebywających w obiektach zbio-
rowego zakwaterowania i bezdomnych, które zostały pobrane – o ile były dostępne – z reje-
strów administracyjnych, głównie rejestru PESEL i gminnych zbiorów meldunkowych. 

Jak zaznaczono wcześniej w 2011 r. badano zmianę miejscowości zamieszkania – 
osoba, która zmieniała miejscowość w ramach tej samej gminy wiejskiej lub części wiejskiej 
gminy miejsko-wiejskiej również została zaliczona do migrantów. W NSP 2002 natomiast 
za migrację uważano zmianę gminy zamieszkania – łącznie ze zmianami w ramach gminy 
miejsko-wiejskiej, jeśli migracja odbywała się między częścią miejską a wiejską tej gminy lub 
odwrotnie. Uzyskane dane w obu spisach nie są zatem w pełni porównywalne. 

Miasta podzielone na delegatury/dzielnice były traktowane w spisie jako miejsco-
wość. Jednakże część osób za migrację uznała również zmianę delegatury lub dzielnicy, dla-
tego dane o ludności przybyłej w latach 2002-2011 zawierają niewielką część migracji „mię-
dzydzielnicowych” – patrz uwagi do tablic. 

1.4. Metodologia badania zagranicznych migracji czasowych w NSP 2011 

Podobnie jak w 2002 r., w spisie w 2011 r. podjęto badanie zagranicznych migracji 
na pobyt czasowy – imigracji i emigracji, mimo iż rekomendacje międzynarodowe EKG ONZ 
i Eurostatu4 do tego nie zobowiązywały. Według rekomendacji, w spisie obowiązkowo nale-
żało badać kraj urodzenia i obywatelstwa, fakt przebywania kiedykolwiek za granicą, 
co oznaczało konieczność ustalenia, czy osoba była kiedykolwiek rezydentem innego kraju, 
miejsce poprzedniego zamieszkania migrantów oraz datę przybycia do aktualnego miejsca 
zamieszkania. W polskim spisie migracje badano znacznie szerzej, w szczególności wobec 
znacznego wzrostu liczby wyjazdów za granicę na pobyt czasowy po wstąpieniu Polski 
do Unii Europejskiej i dużego zapotrzebowania na badanie tego aspektu migracji. Terminu 
„imigracja na pobyt czasowy” używa się w przypadkach, kiedy osoba przybyła z zagranicy, ale 
nie uzyskała prawa pobytu stałego w Polsce, czyli możliwości zameldowania się na stałe 
w Polsce; zakłada się wtedy, że jest to pobyt czasowy. Od momentu zameldowania się imi-
granta na pobyt stały w Polsce jest on wliczany do ludności Polski. Podobnie terminu „emi-
gracja na pobyt czasowy” używa się wówczas, gdy osoba przebywa za granicą zachowując 
jednocześnie stałe zameldowanie w Polsce – istnieje zatem domniemanie, że wyjazd ten nie 
jest definitywny. Od momentu wymeldowania z pobytu stałego w Polsce w związku z wyjaz-
dem na stałe za granicę osoba nie jest już zaliczana do ludności Polski. 

                                                           
4 Recommendations for the 2010 Censuses of Population and Housing, United Nations, Geneva 2006, 
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/stats/publications/CES_2010_Census_Recommendations_English.pdf 
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W NSP 2011 badano migracje czasowe przyjmując za kryterium długości pobytu 
w Polsce (dla imigracji) i za granicą (dla emigracji) okres powyżej 3 miesięcy, w 2002 r. przyj-
mowano okres 2 miesięcy. 

Prezentowane w niniejszej publikacji dane pochodzą z prowadzonego w ramach spisu 
badania reprezentacyjnego, które w skali kraju obejmowało ok. 20% mieszkań. Wyniki tego 
badania zostały uogólnione na populację zamieszkałą w mieszkaniach. Badaniem tym nie 
były objęte osoby przebywające w obiektach zbiorowego zakwaterowania oraz bezdomni, 
zatem osoby te zostały dołączone (o ile nie były imigrantami czasowymi) do liczby ludności 
Polski. 

Dane dotyczące imigrantów prezentowane w niniejszej publikacji obejmują uogól-
nione dane o imigrantach pochodzące z badania reprezentacyjnego oraz imigrantów prze-
bywających w obiektach zbiorowego zakwaterowania. O drugiej grupie, zebrano jedynie 
podstawowe dane, osoby przebywające w obiektach zbiorowego zakwaterowania nie odpo-
wiadały na pytania zawarte w „długim” formularzu spisowym, zatem nie zebrano dla nich 
informacji o wykształceniu, stanie cywilnym (jeśli takiej informacji nie było w źródłach admi-
nistracyjnych), przyczynach przyjazdu do Polski, znajomości języka polskiego, statusu na ryn-
ku pracy, źródle utrzymania, liczbie posiadanych obywatelstw, planach wyjazdu z Polski itp. 
i jest to źródłem wielu braków danych występujących w charakterystyce ogółu imigrantów. 

Jednocześnie ustalono liczbę imigrantów wynikającą z badania pełnego, która obej-
mowała liczbę imigrantów zbadanych z spisie reprezentacyjnym (bez uogólnienia danych), 
liczbę imigrantów zidentyfikowanych na podstawie formularza „krótkiego”, który miała pra-
wo wypełnić każda osoba przebywająca na terytorium Polski, imigrantów przebywających 
w obiektach zbiorowego zakwaterowania oraz liczbę imigrantów wyodrębnionych spośród 
osób, dla których dane pobierano z rejestrów administracyjnych (PESEL i gminnych zbiorów 
meldunkowych), czyli osób przybyłych z zagranicy, zameldowanych w Polsce na pobyt cza-
sowy w Polsce. Uzyskana liczba imigrantów tylko nieznacznie różni się od liczby pochodzącej 
z badania reprezentacyjnego, zatem – ze względu na dużo bogatszą charakterystykę imigracji 
uzyskaną z tego badania – zdecydowano o prezentacji danych zgromadzonych na podstawie 
formularza „długiego”, uzupełnionych danymi o imigrantach przebywających w obiektach 
zbiorowego zakwaterowania. Braki informacji o kraju poprzedniego zamieszkania (zwłaszcza 
dla osób przebywających w obiektach zbiorowego zakwaterowania) – jako bardzo istotny 
element charakterystyki migrantów – zostały wyeliminowane poprzez imputację, z wykorzy-
staniem struktur ustalonych wśród imigrantów o znanym kraju pochodzenia i z uwzględnie-
niem zróżnicowania tych struktur zaobserwowanych w poszczególnych województwach. 

Dane dotyczące emigrantów prezentowane w niniejszej publikacji również pochodzą 
z badania reprezentacyjnego, tj. badania z wykorzystaniem formularza „długiego”. Informa-
cje te pozyskano trzema sposobami, przy czym od sposobu pozyskania danych zależała liczba 
pozyskanych cech charakteryzujących emigranta. 
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Pierwsza grupa emigrantów to osoby przebywające czasowo za granicą, których 
mieszkańcy wylosowanych mieszkań uznali za członków swoich gospodarstw i odpowiedzieli 
na pytania formularza spisowego dotyczące tych osób. O tych emigrantach zebrano najwię-
cej informacji. 

Druga grupa emigrantów, to osoby, o których w wylosowanych mieszkaniach powie-
dziano, że nie mieszkają – przebywają za granicą. O tych osobach pozyskano z założenia je-
dynie informację o płci, wieku, miejscu zamieszkania przed wyjazdem, kraju przebywania 
i okresie nieobecności (do 1 roku, rok lub dłużej). Dodatkowo, z rejestrów pozyskano dla nich 
informacje o stanie cywilnym prawnym, kraju urodzenia i obywatelstwa. Wskazówki meto-
dologiczne dla rachmistrzów pozwalały wybrać taki skrócony sposób spisania dla osoby, któ-
ra nie mieszkała pod danym adresem i nie zamierzała pod ten adres powrócić lub w przypad-
ku, gdy mieszkańcy nie byli w stanie odpowiedzieć na pytania z formularza spisowego doty-
czące tej osoby. 

Trzecia grupa emigrantów to osoby zameldowane w tych mieszkaniach, które w cza-
sie spisu były zamknięte i rachmistrz uzyskał informację, że wszyscy mieszkańcy przebywają 
za granicą. Informacja taka została zanotowana jako przyczyna nieprzeprowadzenia wywia-
du. Dla tych osób nie pozyskano informacji o kraju przebywania, ani o okresie nieobecności. 

O osobach z drugiej i trzeciej grupy nie pozyskiwano informacji wymaganych przez 
formularz spisowy, zatem w tablicach dla tych osób – poza informacjami m. in. o płci, wieku, 
stanie cywilnym prawnym, kraju urodzenia i obywatelstwa, które pozyskano z rejestrów – 
występują braki danych. 

Dla prawie 1/3 emigrantów nie pozyskano informacji o kraju przebywania. Prezento-
wane dane uwzględniają imputację nieustalonego kraju przebywania: dla osób z grupy 
pierwszej – według struktury krajów, które wystąpiły w tej grupie, dla osób z grupy drugiej 
i trzeciej – według struktury występującej w grupie drugiej. Przy imputacji krajów uwzględ-
niano wojewódzkie zróżnicowanie uzyskanych struktur. Zgromadzone w ramach badania 
reprezentacyjnego (próba 20%) dane zostały uogólnione na całą populację. 

Należy zaznaczyć, że zarejestrowane emigracje czasowe (wyjazd czasowy zgłoszony 
w gminie) stanowiły tylko około 3% wszystkich emigracji, o których pozyskano informacje 
w czasie spisu. Podobny wskaźnik odnotowano w 2002 r. Wielkość tego wskaźnika oznacza, 
że rejestry administracyjne nie mogą być traktowane jako bezpośrednie źródło danych 
o emigracji, ale jednocześnie analiza pochodzących z nich informacji pozwala śledzić trend 
i kierunki emigracji. 

W spisie ustalono również liczbę emigrantów wynikającą z badania pełnego, w któ-
rym mogła wziąć udział każda osoba mieszkająca na terytorium Polski oraz stali mieszkańcy 
Polski przebywający czasowo za granicą. Są to zatem dane zebrane w badaniu reprezenta-
cyjnym (nieuogólnione), dane od osób, które wypełniły formularz „krótki” w drodze samo-
spisu, bądź informacje z zakresu tego formularza zebrane poprzez rachmistrzów spisowych. 
Dla osób, które nie były zameldowane w mieszkaniach wylosowanych do badania reprezen-
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tacyjnego, ani nie spisały się na formularzu „krótkim” pozyskano informacje z rejestru PESEL 
i gminnych zbiorów meldunkowych – o ile dane takie były w tych rejestrach dostępne 
(tzn. o ile osoba zgłosiła swój wyjazd za granicę w organach ewidencji gminy zamieszkania 
przed wyjazdem). 

Należy zaznaczyć, że formularz „krótki” wypełniło ponad 125 tys. Polaków przebywa-
jących czasowo (powyżej 3 miesięcy) za granicą. Oczywiście nie wszyscy emigranci wzięli 
udział w polskim spisie, ponieważ np. nie interesowały się nim, nie miały odpowiedniej in-
formacji, lub uważały, że spis przeprowadzany w Polsce ich nie dotyczy. Powodów tych było 
na pewno znacznie więcej. Warto podkreślić, że odsetek osób mieszkających na terenie Pol-
ski, które wypełniły formularz „krótki” również nie był znaczący (ogólnie z metody interne-
towej spisania skorzystało ok. 10% ludności podlegającej spisowi). Uzyskane liczby są zatem 
znacznie mniejsze niż wyniki z uogólnionych danych pochodzących z badania reprezentacyj-
nego i nie odzwierciedlają rzeczywistej skali emigracji. Ponadto dane te nie pozwalają na tak 
szeroką charakterystykę emigracji jak badanie reprezentacyjne, zatem zdecydowano o pre-
zentacji danych z badania reprezentacyjnego. 
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Rozdział II. MIGRACJE WEWNĘTRZNE 

2.1. Ludność według okresu zamieszkiwania w miejscowości aktualnego 
zamieszkania 

Wyniki Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań przeprowadzonego 
w 2011 r. wykazały, że większość ludności województwa zachodniopomorskiego nie zmienia-
ła swego miejsca zamieszkania. Z danych wynika, że 866 tys. osób, tj. 50,3% ogółu ludności 
nie opuszczało swojej miejscowości na okres 12 miesięcy lub na dłużej. 

Prawie 44,3% ogółu mieszkańców województwa to migranci, którzy przybyli lub po-
wrócili do miejscowości obecnego zamieszkania – wcześniej mieszkali w innym miejscu przez 
co najmniej rok – z tego 9,5% (164 tys.) migrowała w latach 2002-2011, czyli w ostatnim 
okresie międzyspisowym. Prawie 5% ludności w czasie spisu przebywało poza granicami Pol-
ski 12 miesięcy lub dłużej, zatem osób tych również nie można zaliczyć do mieszkających 
od urodzenia. Łącznie zatem ludność mobilna stanowiła 49,1%. Dla 0,6% ludności nie ustalo-
no okresu zamieszkiwania w miejscowości aktualnego zamieszkania. 

Dla prawie 95,7% ludności przybyłej w latach 2002-2011 poprzednim miejscem za-
mieszkania było inne miejsce w kraju, a tylko dla 4,3% – zagranica. Zdecydowanie domino-
wały więc migracje wewnętrzne. 

Wykres 1. Ludność według okresu zamieszkiwania w obecnej miejscowości 

 

W 2002 r. ludność zamieszkała od urodzenia stanowiła 49,9% całej populacji, a lud-
ność przybyła – 48,8%. Przy porównywaniu wyników spisów 2002 i 2011 należy jednak brać 
pod uwagę – przedstawione wcześniej5 – różnice w metodologii badania migracji w obu spi-
sach. Porównując liczby osób, które przybyły lub powróciły do miejscowości obecnego za-
mieszkania w ostatnich dwóch okresach międzyspisowych (1989-2002 i 2002-2011) należy 
również uwzględniać długości badanych okresów. 
                                                           
5 Patrz dział 1.3. „Metodologia badania migracji wewnętrznych w NSP 2011”. 
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Nieco większą zasiedziałością charakteryzują się mieszkańcy miast – 51,1% mieszkań-
ców stwierdziło, że mieszka od urodzenia; tak samo odpowiedziało 48,4% mieszkańców wsi. 
W 2002 r. proporcje te były odwrotne (od urodzenia mieszkało wówczas 50,9% mieszkańców 
wsi i 49,5% mieszkańców miast). W ostatnich latach obserwuje się dodatnie saldo migracji 
dla wsi, stąd wzrost odsetka ludności przybyłej na wsi. Należy jednakże zaznaczyć, że w spisie 
2002 r. nie uwzględniano zmian miejsca zamieszkania w przypadkach, kiedy osoba przemie-
ściła się z jednej wsi do innej w tej samej gminie – stąd ograniczona porównywalność da-
nych. 

Odsetek osób zamieszkałych od urodzenia w ogólnej liczbie ludności jest wyraźnie 
uzależniony od wieku – najwyższy jest dla osób w wieku 0-4 lata (93,7%) i systematycznie 
maleje, osiągając najniższą wartość dla osób w wieku 70 lat i więcej (6,8%). W młodszych 
grupach wieku przeważa więc ludność zamieszkała od urodzenia – w grupie osób w wieku 
40 lat i więcej już ponad połowa ludności to ludność napływowa. 

Wykres 2. Udział ludności zamieszkałej od urodzenia i ludności napływowej 
w ogólnej liczbie ludności według grup wieku6 

 

Zaobserwowano znaczne zróżnicowanie zasiedziałości w przekroju regionalnym. Naj-
większy odsetek ludności zamieszkałej od urodzenia odnotowano w m. Szczecinie (55,2%), 
powiecie myśliborskim (54,1%) i sławieńskim (54,0%), najmniejszy zaś w powiecie polickim 
(34,3%). 

Największą zasiedziałość ludności wiejskiej zaobserwowano w powiecie gryfickim – 
prawie 56% mieszkańców wsi nigdy nie migrowało, najniższą w powiecie polickim, gdzie nie 
migrowało ponad 28% ludności zamieszkałej na wsi. Analogiczny wskaźnik zasiedziałości lud-
ności miejskiej wahał się od około 55% (w m. Szczecinie) do 40,5% (w powiecie polickim). 

                                                           
6 Dane podano dla ludności bez osób przebywających co najmniej 12 miesięcy za granicą i osób, dla których nie 
ustalono okresu zamieszkania w obecnej miejscowości. 
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Mapka 1. Ludność zamieszkała od urodzenia 
(w odsetkach ludności ogółem) 

 

Poniższy wykres przedstawia strukturę ludności według okresu zamieszkania dla 
miast na prawach powiatu. 

Wykres 3. Ludność według okresu zamieszkiwania w miastach na prawach powiatu 
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2.2. Migracje wewnętrzne ludności w latach 2002-2011 

W latach 2002-2011 przybyło lub powróciło (po nieobecności trwającej rok lub dłużej) 
do miejscowości aktualnego zamieszkania z innego miejsca w kraju na pobyt stały lub czaso-
wy 157,2 tys. osób – co stanowiło 9,1% ludności województwa. 

Należy podkreślić, że liczba ta nie odpowiada liczbie migracji, jakie miały miejsce 
w tym okresie – przedstawia liczbę osób, które przynajmniej raz w badanym okresie zmienia-
ły miejsce zamieszkania na terenie kraju po pobycie w innym miejscu w kraju przez co naj-
mniej rok. W spisie w 2011 r. (podobnie jak w 2002 r.) badano ostatnią migrację osoby, za-
tem ostatnie migracje „przysłoniły” migracje z lat poprzednich. Z tego powodu dane o liczbie 
ludności przybyłej według roku przybycia wskazują, że liczba migracji w ostatnich latach była 
większa niż w latach wcześniejszych – patrz wykres 4. 

Wykres 4. Ludność przybyła w latach 2002-2011 z innego miejsca w kraju według roku 
przybycia 

 

Najwięcej osób przemieściło się – podobnie jak w 2002 r. – z miast do miast. Ogólna 
liczba osób, które w badanym okresie przeniosły się ze wsi do miast była mniejsza od liczby 
osób, które przeniosły się z miast na wieś. 

Znaczna liczba osób, które przemieściły się ze wsi na wieś (patrz tabl. 1) wynika 
m. in. z faktu, że – jak zaznaczono wcześniej – w 2011 r. badano również przemieszczenia 
pomiędzy wsiami w ramach tej samej gminy wiejskiej oraz w ramach części wiejskiej gminy 
miejsko-wiejskiej. 

Tabl. 1. Migracje wewnętrzne w latach 2002-2011 według kierunków 

Obecne miejsce 
zamieszkania 

Poprzednie miejsce zamieszkania 
ogółem miasta wieś 

 w tys. 
Ogółem 157,2 92,4 64,8 
Miasta 84,3 49,1 35,2 
Wieś 72,9 43,3 29,6 
 w % 
Ogółem 100,0 58,8 41,2 
Miasta 53,6 31,2 22,4 
Wieś 46,4 27,5 18,8 
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Zaobserwowano zatem wyraźne zmiany w stosunku do 2002 r., kiedy to liczba migra-
cji ze wsi do miast przewyższała liczbę migracji z miast na wieś. Statystyka bieżąca potwier-
dza zmianę tego trendu – począwszy od 2001 r. odnotowuje się ujemne saldo migracji 
na pobyt stały dla miast. Przewaga migracji z miast na wieś nad migracjami w kierunku od-
wrotnym widoczna jest w ramach migracji wewnątrzwojewódzkich – są to głównie prze-
mieszczenia z miast do obszarów wiejskich znajdujących się w ich pobliżu. Przewaga ta nie 
występuje w przypadku migracji na większe odległości, tj. większości migracji międzywoje-
wódzkich. 

Ogólnie można stwierdzić, że przy rozpatrywaniu osobno migracji wewnątrzwoje-
wódzkich i międzywojewódzkich zaobserwowano znaczne zróżnicowanie udziału poszcze-
gólnych kierunków migracji w ogólnej liczbie migracji. Różnice te zostaną przedstawione 
w dalszej części analizy. 

Mapka 2. Ludność przybyła w latach 2002-2011 z innego miejsca w kraju 
(w odsetkach ludności ogółem) 
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Największy – co do wartości bezwzględnej – napływ i odpływ ludności odnotowano 
dla m. Szczecina. Wynika to m. in. z faktu, że jest to największy – pod względem liczby ludno-
ści – powiat. Należy zaznaczyć, że prezentowane poniżej dane dotyczące napływu i odpływu 
zawierają (jeśli nie zaznaczono inaczej) również przemieszczenia wewnątrzwojewódzkie. 

Największy odsetek ludności przybyłej w ogólnej liczbie ludności odnotowano w po-
wiecie polickim (23,3%), a w następnej kolejności w powiecie koszalińskim (14,7%), gole-
niowskim (11,7%) i kołobrzeskim (11,5%). Odsetek ten jest najmniejszy w m. Szczecinie 
(6,4%) i niewiele większy powiecie choszczeńskim i m. Świnoujściu (odpowiednio 7,2% 
i 7,3%). 

Mapka 3. Ludność przybyła w latach 2002-2011 do miast 
(w odsetkach ludności miejskiej) 

 

Nieco inaczej przedstawia się przestrzenny rozkład udziału ludności napływowej 
w ogólnej liczbie ludności dla miast i wsi. Wśród ludności miejskiej największy odsetek lud-
ności napływowej odnotowano w powiecie kamieńskim (9,0%). Stosunkowo wysoki wskaźnik 
odnotowano także dla powiatu gryfickiego i szczecineckiego (po 8,6%). Najniższy odsetek 
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zaobserwowano w powiecie sławieńskim (4,9%) i niewiele wyższy w powiecie myśliborskim 
(5,6%). Średnia wartość tego odsetka dla województwa zachodniopomorskiego wynosi 7,1%. 

Wśród ludności wiejskiej odsetek ten był zdecydowanie najwyższy w powiecie polic-
kim (38,4%), najniższy w powiecie choszczeńskim (8,0%), przy średniej wartości dla woje-
wództwa wynoszącej 13,6%. 

Mapka 4. Ludność przybyła w latach 2002-2011 na wieś 
(w odsetkach ludności wiejskiej) 

 

2.2.1. Migracje międzywojewódzkie i wewnątrzwojewódzkie 

Wśród migracji wewnętrznych w latach 2002-2011 przeważały zdecydowanie migra-
cje wewnątrzwojewódzkie – w granicach tego samego województwa migrowało 124,4 tys. 
osób. Tego typu migracje stanowiły zatem 79,1% wszystkich migracji wewnętrznych. 
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Wykres 5. Migracje międzywojewódzkie i wewnątrzwojewódzkie w latach 2002-2011 

 

Migracje wewnątrzwojewódzkie przeważały w większości powiatów (jedynie 
w m. Świnoujściu więcej było migracji międzywojewódzkich) – chociaż w poszczególnych 
powiatach proporcje były różne. Generalnie odległość pomiędzy poprzednim i nowym miej-
scem zamieszkania w przypadku migracji wewnętrznych odgrywa znaczną rolę – najczęstsze 
są migracje na niezbyt duże odległości. 

Tabl. 2. Udział procentowy migracji międzywojewódzkich i wewnątrzwojewódzkich 
w napływie ludności w latach 2002-2011 według powiatu obecnego 
zamieszkania 
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WOJEWÓDZTWO 
ZACHODNIOPOMORSKIE 100,0 79,1 20,9 

białogardzki 100,0 85,9 14,1 
choszczeński 100,0 82,6 17,4 
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sławieński 100,0 73,8 26,2 
stargardzki 100,0 88,2 11,8 
szczecinecki 100,0 71,5 28,5 
świdwiński 100,0 83,0 17,0 
wałecki 100,0 67,2 32,8 
m. Koszalin 100,0 58,6 41,4 
m. Szczecin 100,0 64,2 35,8 
m. Świnoujście 100,0 45,8 54,2 
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Największy udział migracji wewnątrzwojewódzkich w napływie ogółem odnotowano 
w powiecie polickim (93,4%), najmniejszy w miastach na prawach powiatu: w m. Świnoujściu 
(45,8%), m. Koszalinie (58,6%) i m. Szczecinie (64,2%). Dzieje się tak dlatego, że miasta te – 
głównie m. Szczecin „przyciągają” ludność praktycznie z całego kraju i udział migracji mię-
dzywojewódzkich w przypadku tych powiatów jest większy niż dla pozostałych. 

W skali całego województwa w migracjach wewnątrzwojewódzkich dominował kie-
runek z miast na wieś (w latach 1989-2002 – ze wsi do miast). Kierunek ten przeważał 
w siedmiu powiatach (goleniowskim, gryfińskim, kamieńskim, koszalińskim, myśliborskim, 
polickim i stargardzkim). Najwięcej osób z miast na wieś przemieściło się w powiecie polic-
kim – prawie 75% wszystkich migracji w ramach tego powiatu. Kierunek z miast do miast 
przeważał jedynie w miastach na prawach powiatu (m. Koszalin, m. Szczecin i m. Świnouj-
ście), w powiatach białogardzkim, drawskim, gryfickim i szczecineckim dominowały prze-
mieszczenia ze wsi do miast, w pozostałych powiatach – ze wsi na wieś (w tym zmiana wsi 
w ramach tej samej gminy). 

Wykres 6. Kierunki migracji wewnątrzwojewódzkich w latach 2002-2011 

 

W ruchu wewnątrzwojewódzkim dodatnie saldo dla miast wystąpiło w sześciu (poza 
miastami na prawach powiatu) powiatach – białogardzkim, gryfickim, sławieńskim, szczeci-
neckim, świdwińskim i wałeckim, w pozostałych było ujemne, czyli wielkość odpływu z miast 
na wieś przewyższała wielkość napływu ze wsi do miast. 

Interesujące są kierunki migracji wewnątrzwojewódzkich. Wyniki analizy powiatów 
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gracyjnych. Łatwo zauważyć, że najwięcej przemieszczeń odbywa się pomiędzy powiatami 
sąsiadującymi ze sobą (wyjątek stanowią migracje z m. Szczecina, głównie powroty po ukoń-
czeniu studiów). 

Największy – co do bezwzględnej wartość „przepływ” ludności (strumień migracyjny) 
w latach 2002-2011 zaobserwowano z m. Szczecina do powiatu polickiego (10,8 tys.). W od-
wrotnym kierunku – z powiatu polickiego do m. Szczecina – odpłynęło 2,0 tys. osób; powiat 
policki zyskał zatem w tym przypadku prawie 9 tys. osób. 
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Drugi co do wielkości strumień zaobserwowano z m. Koszalina do powiatu koszaliń-
skiego (3,9 tys. osób – wobec 2,2 tys. osób, którzy przemieścili się w kierunku przeciwnym). 

Warto zaznaczyć, że były również takie kierunki, na których nie zanotowano przepły-
wów, co było spowodowane zwykle dużą odległością, np. pomiędzy powiatem polickim 
a sławieńskim. Zarówno dla powiatu sławieńskiego, jak i wałeckiego było 5 innych powiatów, 
z których nie przybył żaden migrant. 

Tabl. 3. Powiaty poprzedniego i obecnego zamieszkania ludności w latach 2002-2011 

Powiat obecnego 
zamieszkania Najczęstszy powiat poprzedniego zamieszkaniaa 

białogardzki m. Koszalin, świdwiński, koszaliński, kołobrzeski 
choszczeński m. Szczecin, stargardzki, myśliborski, drawski 
drawski m. Szczecin, wałecki, szczecinecki, świdwiński 
goleniowski m. Szczecin, stargardzki, kamieński, łobeski 
gryficki m. Szczecin, kamieński, kołobrzeski, goleniowski 
gryfiński m. Szczecin, pyrzycki, myśliborski, stargardzki 
kamieński m. Szczecin, m. Świnoujście, goleniowski, gryficki 
kołobrzeski gryficki, białogardzki, świdwiński, m. Szczecin 
koszaliński m. Koszalin, sławieński, białogardzki, szczecinecki 
łobeski m. Szczecin, goleniowski, stargardzki, świdwiński 
myśliborski m. Szczecin, gryfiński, pyrzycki, choszczeński 
policki m. Szczecin, gryfiński, goleniowski, stargardzki 
pyrzycki m. Szczecin, stargardzki, gryfiński, myśliborski 
sławieński m. Koszalin, koszaliński, kołobrzeski, białogardzki 
stargardzki m. Szczecin, pyrzycki, choszczeński, łobeski 
szczecinecki m. Szczecin, drawski, m. Koszalin, koszaliński 
świdwiński białogardzki, drawski, m. Szczecin, szczecinecki 
wałecki drawski, m. Szczecin, gryficki, m. Koszalin 
m. Koszalin koszaliński, białogardzki, sławieński, świdwiński  
m. Szczecin gryfiński, policki, stargardzki, goleniowski 
m. Świnoujście kamieński, m. Szczecin, gryficki, kołobrzeski 
a Kolejność powiatów uszeregowano w zależności od wielkości strumienia migracyjnego pomiędzy powiatem 
poprzedniego i obecnego miejsca zamieszkania – malejąco. Podkreślono powiaty niesąsiadujące. 

W ruchu międzywojewódzkim największe – co do wartości bezwzględnej – napływy 
odnotowano dla powiatów: m. Szczecina, m. Koszalina, kołobrzeskiego i szczecineckiego, 
natomiast najmniejsze – dla pyrzyckiego i łobeskiego. Wielkości napływu zależą głównie 
od szeroko pojmowanej atrakcyjności danego obszaru, w tym od możliwości zatrudnienia czy 
podjęcia studiów. 

Największe odpływy zaobserwowano z powiatów: m. Szczecina, m. Koszalina, wałec-
kiego i szczecineckiego, najmniejsze zaś z łobeskiego i pyrzyckiego. Wielkości odpływów za-
leżne są głównie od liczby ludności powiatu, czyli potencjału migracyjnego danego obszaru, 
jak i działania czynników „wypychających” – głównie trudności na rynku pracy. W przypadku 
m. Szczecina i m. Koszalina, które w porównaniu do innych powiatów województwa mają 
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zdecydowanie charakter „przyciągający” znaczny odpływ jest m. in. wynikiem powrotu części 
osób, które po ukończeniu studiów wracają do miejsc pochodzenia. 

W latach 2002-2011 – biorąc pod uwagę ostatnią migrację osób – tylko dwa powiaty 
miały dodatnie saldo migracji, czyli wielkość napływu migracyjnego do tych powiatów prze-
wyższała wielkość odpływu z ich terytoriów. Były to powiaty: policki – z największym saldem 
wynoszącym 234 osoby; m. Świnoujście – 37 osób. Najniższe saldo migracji w badanym okre-
sie odnotowano w m. Szczecinie (-1,5 tys. osób), w powiecie myśliborskim i wałeckim 
(po -1,2 tys.) oraz stargardzkim (-1,1 tys.). 

Mapka 5. Migracje międzywojewódzkie w latach 2002-2011 – napływ i odpływ 

 

W ramach migracji międzywojewódzkich ludność najczęściej przemieszczała się 
z miast do miast. Przemieszczenia te stanowiły ponad 60% wszystkich migracji międzywoje-
wódzkich. Przepływy ze wsi do miast uplasowały się na drugim miejscu (17%) i były większe 
niż migracje w odwrotnym kierunku (z miast na wieś). Najmniej migracji odnotowano ze wsi 
na wieś (ok. 6,5%). Tak więc w przypadku migracji międzywojewódzkich widać większe zróż-
nicowanie częstości występowania poszczególnych kierunków, niż w przypadku migracji we-
wnątrzwojewódzkich. 
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Wykres 7. Kierunki migracji międzywojewódzkich w latach 2002-2011 

 

Inna jest przede wszystkim proporcja pomiędzy liczbami przemieszeń z miast na wieś 
i ze wsi do miast w porównaniu z migracjami wewnątrzwojewódzkimi – nie zmienia to jednak 
faktu, że zarówno dla migracji międzywojewódzkich, jak i wewnątrzwojewódzkich saldo dla 
miast jest ujemne (odpowiednio -9,6 tys. i -8,4 tys.). 

Wykres 8. Saldo migracji wewnętrznych w latach 2002-2011 dla miast i wsi w wybranych 
powiatach według płci 
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Ogólnie saldo migracji wewnętrznych dla miast było ujemne (-18,0 tys.), dodatnie 
saldo wystąpiło jedynie dla powiatu szczecineckiego (159 osób). Saldo dla wsi było dodatnie 
w sześciu powiatach (w tym znacząco w powiecie polickim – 10,6 tys.), ujemne było 
w dwunastu powiatach – w powiatach tych (poza szczecineckim) saldo migracji było zatem 
ujemne zarówno dla miast jak i dla wsi. 

Interesująca jest analiza sald migracji dla miast i wsi w poszczególnych powiatach 
według płci – występuje tu znaczne zróżnicowanie pomiędzy powiatami. Ze zgromadzonych 
danych wynika np., że na wielkość ujemnego salda w m. Szczecinie znaczący wpływ miała 
migracja mężczyzn. W powiecie polickim, w którym zaobserwowano najwyższe saldo dla wsi, 
saldo to dla mężczyzn i kobiet było podobne, a w powiecie szczecineckim, gdzie wystąpiło 
jedyne dodatnie saldo dla miast, była to głównie zasługa migracji kobiet – patrz wykres 8. 

Wielkości napływu do poszczególnych powiatów były zróżnicowane. Ranking powia-
tów według wielkości napływu – patrz wykres 9 – wskazuje na wyraźną przewagę m. Szczeci-
na (miasto wojewódzkie). Znaczne napływy odnotowano również dla powiatu polickiego. 

Wykres 9. Napływ do powiatów 

 

Napływowi do powiatów towarzyszył odpływ z ich terytoriów. Wielkość tego odpływu 
w większości powiatów przewyższa wielkość napływu i w rezultacie jedynie dla czterech po-
wiatów odnotowano dodatnie saldo migracji. Takimi powiatami są: powiat policki, koszaliń-
ski, goleniowski i kołobrzeski. 
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Wykres 10. Migracje wewnętrzne w latach 2002-2011 dla powiatów 

 

2.2.2. Przyczyny migracji wewnętrznych w latach 2002-20117 
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Wykres 11. Przyczyny migracji wewnętrznych w latach 2002-2011 
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dzielności zamieszkiwania w poprzednim miejscu zamieszkania było przyczyną przeprowadz-
ki dla 6% migrantów, a złe warunki mieszkaniowe w poprzednim miejscu – dla 5%. 

Z powodu pracy zmieniło miejsce zamieszkania ponad 11% migrantów, ale w przy-
padku migracji międzywojewódzkich przyczyna ta stanowiła prawie 19% ogółu odpowiedzi. 
W ramach tej grupy przyczyn najczęściej wskazywano ofertę bardziej atrakcyjnej pracy 
(6% ogółu). Utrata pracy bądź trudności znalezienia pracy w poprzednim miejscu zamieszka-
nia było przyczyną zmiany miejsca zamieszkania dla 2% migrantów. 

Ponad 4% migrantów zmieniło miejsce zamieszkania w związku z edukacją, najczę-
ściej z powodu podjęcia studiów. Podobnie jak przyczyny związane z pracą, przyczyna ta była 
bardziej znaczącą w przypadku migracji międzywojewódzkich – wskazano ją w przypadku 
prawie 7% tego typu migracji. 

Przyczyny związane ze zdrowiem wymieniło ok. 2% migrantów, w tym ponad 4% 
w przypadku migracji międzywojewódzkich. 

Rzadko zdarza się, że migracja jest spowodowana jedną tylko przyczyną. Zwykle 
na decyzję o zmianie miejsca zamieszkania wpływa wiele czynników. Prawdopodobnie, gdy-
by była możliwość wymienienia kilku przyczyn – zamiast jednej głównej – ich struktura była-
by inna. 

2.2.3. Struktura demograficzno-społeczna osób migrujących  
w latach 2002-2011 

Wiek i płeć 

Wśród ludności napływowej przeważały kobiety. Stanowiły one prawie 53% wszyst-
kich migrujących osób. 

Zdecydowana większość osób, które migrowały w latach 2002-2011, jest obecnie 
w wieku produkcyjnym (ponad 75%). Najwięcej jest osób w wieku 25-29 lat, przy czym naj-
liczniejsza pięcioletnia grupa wiekowa mężczyzn to 30-34 lata, a kobiet – 25-29 lat. 

Ważniejsza wydaje się jednak analiza wieku osób w momencie migracji. Z analizy tej 
wynika, że najczęściej migrowały osoby w wieku 25-29 lat (kobiety – w wieku 20-24 lata). 
Znaczna jest również liczba osób migrujących w wieku 20-24 lata. Zmiana miejsca zamiesz-
kania w tym właśnie wieku (20-29 lat) ma zapewne związek z zakładaniem rodziny, edukacją, 
rozpoczęciem pracy. Miejsce zamieszkania zmieniają często całe rodziny, stąd dosyć liczna 
jest grupa dzieci migrujących w wieku 0-9 lat. 

Ponad 70% ludności migrującej w momencie migracji było w wieku produkcyjnym, 
a ponad 24% w wieku przedprodukcyjnym. Osoby w wieku poprodukcyjnym migrowały sto-
sunkowo rzadko, w tym wieku zmieniało miejsce zamieszkania tylko 5% ogółu migrantów. 
Znaczny spadek liczby ludności migrującej obserwuje się już wśród ludności w wieku produk-
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cyjnym niemobilnym (tj. w wieku 45-59 lat dla kobiet i 45-64 lat dla mężczyzn) – migranci 
w tym wieku stanowili około 12%. 

Wykres 12. Ludność przybyła w latach 2002-2011 z innego miejsca w kraju według płci  
i wieku w momencie migracji 

 

W latach 1989-2002, czyli w poprzednim okresie międzyspisowym, najczęściej mi-
growały osoby w wieku 20-24 lata. Zmiana ta wiąże się z późniejszym zawieraniem mał-
żeństw i zakładaniem rodziny w ostatnich latach (w porównaniu z okresem wcześniejszym) 
oraz zmianami w strukturze ludności według wieku jakie dokonały się w latach 1989-2011. 

Wykres 13. Struktura wieku w momencie migracji osób migrujących w latach 1989-2002  
i 2002-2011 – w % 
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Stan cywilny prawny 

Analiza stanu cywilnego prawnego osób przybyłych w latach 2002-2011 musi ograni-
czyć się do analizy stanu cywilnego w momencie spisu, ponieważ stan cywilny w momencie 
migracji nie był badany. Najliczniejszą grupę wśród ludności przybyłej, będącej w 2011 r. 
w wieku 15 lat i więcej, stanowiły osoby pozostające w związku małżeńskim (prawie 57%), 
drugą co do liczności grupą były osoby, które nie założyły jeszcze rodziny, czyli kawalerowie 
lub panny (ponad 30%). 

Wykres 14. Ludność w wieku 15 lat i więcej przybyła w latach 2002-2011 z innego miejsca 
w kraju według stanu cywilnego prawnego w 2011 r. 

 

Udział procentowy kawalerów i panien wśród osób przybyłych do miast był zdecydo-
wanie wyższy niż wśród osób przybyłych na wieś (odpowiednio 35% i 25%). Wśród osób 
przybyłych na wieś zdecydowanie najwięcej było żonatych i zamężnych (ok. 65%). 

Tabl. 4. Ludność w wieku 15 lat i więcej ogółem i ludność w wieku 15 lat i więcej  
przybyła w latach 2002-2011 z innego miejsca w kraju według stanu cywilnego 
prawnego w 2011 r. 

Stan cywilny prawny 
Ludność ogółem 

Ludność przybyła w latach 2002-2011 
ogółem do miast na wieś 

w odsetkach 
Ogółem 100,0 100,0 100,0 100,0 
Kawalerowie, Panny 28,5 30,6 35,4 24,8 
Żonaci, Zamężne 53,1 56,9 50,2 65,1 
Wdowcy, Wdowy 9,0 4,0 4,7 3,2 
Rozwiedzeni, Rozwiedzione 6,7 6,5 7,0 5,9 
Nieustalony 2,7 1,9 2,7 1,0 
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Poziom wykształcenia 

Podobnie jak w przypadku stanu cywilnego, dane o poziomie wykształcenia ludności 
przybyłej można analizować jedynie według stanu w momencie spisu (nie zebrano danych 
o poziomie wykształcenia w momencie migracji). Wśród ludności w wieku 13 lat i więcej, 
przybyłej do miejscowości aktualnego zamieszkania w latach 2002-2011 najwięcej było osób 
z wykształceniem średnim (31,2%), nieco mniej z wyższym (29,4%) i prawie dwukrotnie mniej 
z wykształceniem zasadniczym zawodowym (15,8%). Udział grup o poszczególnych pozio-
mach wykształcenia wśród ludności ogółem przedstawiał się nieco inaczej. 

Jak widać z poniższego zestawienia, udział osób legitymujących się wyższym wy-
kształceniem wśród osób przybyłych był wyższy niż wśród ogółu ludności. Stosunkowo wyso-
ki był odsetek osób z wykształceniem wyższym wśród ludności przybyłej do miast. Ponad 2/3 
ludności przybyłej do miast miało wykształcenie co najmniej średnie. 

Tabl. 5. Ludność w wieku 13 lat i więcej – ogółem i przybyła w latach 2002-2011 
z innego miejsca w kraju według poziomu wykształcenia w 2011 r. 

Poziom wykształcenia 
Ludność ogółem 

Ludność przybyła w latach 2002-2011 
ogółem do miast na wieś 

w odsetkach 
Ogółem 100,0 100,0 100,0 100,0 
Wyższe 16,6 29,4 32,7 25,5 
Policealne 2,5 2,8 3,1 2,4 
Średnie 28,7 31,2 31,7 30,6 
Zasadnicze zawodowe 20,6 15,8 12,9 19,3 
Gimnazjalne 4,9 4,0 3,3 4,7 
Podstawowe ukończone 19,1 11,2 9,1 13,8 
Podstawowe nieukończone 

i bez wykształcenia szkolnego 1,7 1,0 0,9 1,1 
Nieustalone 5,9 4,6 6,1 2,7 

Analiza poziomu wykształcenia i płci wskazuje, że wśród kobiet (w wieku 13 lat i wię-
cej), które migrowały w badanym okresie, ponad 32% miało wykształcenie wyższe (analo-
giczny odsetek wśród ogółu ludności wynosił 18,4%). Wśród migrujących mężczyzn wykształ-
ceniem wyższym legitymowało się 26% (wśród ludności ogółem – niecałe 15%). Część osób 
mogła takie wykształcenie uzyskać po migracji. Chęć zdobycia wykształcenia mogła być przy-
czyną migracji, jednakże bardzo prawdopodobne jest, że osoby z wykształceniem wyższym 
mają większą skłonność do migracji, co wiąże się zapewne z większą możliwością uzyskania 
pracy w nowym miejscu zamieszkania. 

Zaobserwowano również terytorialne zróżnicowanie struktury ludności przybyłej we-
dług wykształcenia. Wśród ludności przybyłej do powiatu polickiego prawie 47% miało wy-
kształcenie wyższe (wśród kobiet nawet 49%), natomiast wśród osób przybyłych np. do po-
wiatu łobeskiego odsetek ten wynosił 12,7%. 

Najwyższy odsetek ludności przybyłej z wykształceniem wyższym wśród ogółu osób 
z tym wykształceniem odnotowano w powiecie polickim (ok. 48%), a w następnej kolejności 
w koszalińskim; najniższy zaobserwowano w m. Szczecinie (ok. 11%). 
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Wykres 15. Ludność w wieku 13 lat i więcej przybyła w latach 2002-2011 z innego miejsca 
w kraju według płci i poziomu wykształcenia w 2011 r. 

 

Mapka 6. Liczba osób z wykształceniem wyższym przybyłych w latach 2002-2011 
z innego miejsca w kraju na 1000 mieszkańców o tym poziomie wykształcenia 
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Główne źródło utrzymania 

Większość osób przybyłych – podobnie jak większość ludności ogółem – utrzymywała 
się z dochodów z pracy. Jednak w związku z tym, że zdecydowana większość ludności przyby-
łej jest w wieku produkcyjnym, odsetek ludności mającej własne źródło utrzymania utrzymu-
jącej się z dochodów z pracy był w tej grupie wyższy niż wśród ludności ogółem i wynosił 
ok. 48%. Dla ludności ogółem odsetek ten wynosił 36,3%. Porównywalny był natomiast odse-
tek utrzymujących się z dochodów z pracy w sektorze prywatnym – wynosił on po ok. 25%. 
Wśród ludności przybyłej własne źródło utrzymania posiadało prawie 66%, utrzymywanych 
było ok. 30%. Ludność przybyła rzadziej niż ludność ogółem utrzymywała się z niezarobko-
wego źródła. Z tego źródła utrzymywało się ok. 13% ludności przybyłej i 25,5% ludności ogó-
łem. 

Wykres 16. Ludność przybyła w latach 2002-2011 z innego miejsca w kraju według źródła 
utrzymania 

 

Aktywność ekonomiczna 

W związku z tym, że ponad 75% osób przybyłych było w wieku produkcyjnym, zdecy-
dowana większość, bo ok. 66% osób w wieku 15 lat i więcej było aktywnych zawodowo – 
pracowało lub poszukiwało pracy. Odsetek aktywnych zawodowo wśród mężczyzn był wy-
raźnie wyższy niż wśród kobiet (wynosił odpowiednio 75,5% i 58,5%). Pracujący byli najczę-
ściej pracownikami najemnymi, odsetek pracodawców wynosił ok. 2,5%. Odsetek bezrobot-
nych wśród osób przybyłych wynosił 8%, wśród kobiet był nieznacznie wyższy. Wskaźnik ten 
był zróżnicowany regionalnie i wahał się od 4,5% w powiecie polickim do 14,1% w łobeskim. 
Poza powiatem łobeskim ponad 10% bezrobotnych wśród ludności przybyłej odnotowano 
jeszcze w powiatach: białogardzkim, choszczeńskim, drawskim, szczecineckim i świdwińskim. 
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Wykres 17. Ludność w wieku 15 lat i więcej przybyła w latach 2002-2011 z innego miejsca 
w kraju według statusu na rynku pracy w 2011 r. 

 

Ludność pracująca 

Ludność przybyła w latach 2002-2011 stanowiła ok. 12% wszystkich osób pracujących 
w 2011 r., ale w niektórych działach gospodarki wskaźnik ten był znacznie wyższy. Wyższy 
odsetek wystąpił w 8-miu sekcjach PKD, w pozostałych był niższy od średniego odsetka dla 
województwa. Najwyższy udział ludności przybyłej odnotowano wśród pracujących w sekcji 
„informacja i komunikacja” (18,7%), stosunkowo wysoki był również udział wśród pracują-
cych w sekcji „działalność profesjonalna, naukowa i techniczna” (16,4%). Rodzaj działalności 
z dużym stopniem innowacyjności wymagał prawdopodobnie pracowników również spoza 
miejscowości, w której był ulokowany zakład pracy, na migracje mogła też mieć wpływ chęć 
pracy w tego typu zakładach pracy. 

Najniższe odsetki ludności przybyłej odnotowano wśród ludności pracującej w sekcji 
„dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność związana z rekulty-
wacją” (7,1%), a także „działalność związana z obsługą rynku nieruchomości” (8,4%), chociaż 
bezwzględna liczba osób przybyłych pracujących w tej obu tych sekcjach była niewielka. 

Najwięcej ludności przybyłej (po ok. 11,6 tys.) pracowało w sekcjach „handel hurtowy 
i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle” oraz „przetwórstwo 
przemysłowe”, które ogólnie są sekcjami, w których pracuje najwięcej osób. 

Ludność przybyła pracująca w handlu lub przetwórstwie przemysłowym przeważa li-
czebnie w większości powiatów, ale np. w powiecie choszczeńskim najwięcej osób przyby-
łych pracuje w rolnictwie, a w powiatach drawskim, gryfickim, kamieńskim, wałeckim 
i m. Świnoujściu – w sekcji „administracja publiczna i obrona narodowa; obowiązkowe za-
bezpieczenia społeczne”. 
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Najwięcej osób przybyłych pracowało jako specjaliści (21% pracujących), liczna była 
również grupa pracujących jako technicy i inny średni personel (16%), a także pracownicy 
usług osobistych i sprzedawcy (15%). 

Mapka 7. Liczba osób pracujących przybyłych w latach 2002-2011 z innego miejsca 
w kraju na 1000 osób pracujących 

 

Wielkość wskaźnika, jakim jest liczba osób pracujących przybyłych w latach 2002- 
-2011 z innego miejsca w kraju na 1000 osób pracujących w danym powiecie jest zróżnico-
wana terytorialnie – patrz mapka 7. Dla województwa zachodniopomorskiego wskaźnik ten 
wynosi 120 (dla Polski – 121). 
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zamieszkania z innego miejsca w kraju w latach 2002-2011 przeważały kobiety, osoby w wie-
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ku produkcyjnym (najliczniejsza pięcioletnia grupa wieku – 25-29 lat), pozostające w związku 
małżeńskim, posiadające wykształcenie średnie, pracujące8. 

Wykres 18. Profil osób migrujących w latach 1989-2002 i 2002-2011 – w %a 

 
a Odsetki dotyczące wykształcenia odnoszą się do osób w wieku 13 lat i więcej, dotyczące stanu cywilnego – 
w wieku 15 lat i więcej. 

Osoby migrujące we wcześniejszym okresie międzyspisowym (1989-2002) były rela-
tywnie młodsze, rzadziej miały wykształcenie wyższe, a częściej zasadnicze zawodowe, czę-
ściej przenosiły się ze wsi do miast, częściej też podejmowały migracje na większe odległości 
(częściej zmieniały województwo zamieszkania). 

2.3. Ludność przebywająca czasowo powyżej 3 miesięcy poza stałym  
miejscem zamieszkania 

Poniższe dane dotyczą osób, które na stale mieszkają w województwie zachodniopo-
morskim, ale w momencie spisu przebywały lub zamierzały przebywać czasowo powyżej 
3 miesięcy w innym miejscu w kraju. Według wyników spisu takich osób, które przebywały 
czasowo pod innym adresem niż adres stałego zamieszkania było około 53,7 tys.9 (nieco po-
nad 3% ludności województwa), z czego prawie 79% przebywało w miastach. 

Osoby przebywające czasowo pytano w spisie nie tylko o miejsce poprzedniego poby-
tu, ale również o miejsce stałego zamieszkania (te dwa ostatnie nie musiały się pokrywać). 
W przypadku większości osób, miejsce stałego i czasowego zamieszkania znajdowało się 

                                                           
8 Analiza danych o osobach pozostających w związku małżeńskim, posiadających wykształcenie wyższe, pracu-
jących dotyczy osób w wieku 15 lat i więcej. 
9 Liczba ta nie obejmuje osób przebywających w obiektach zbiorowego zakwaterowania. 
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w tym samym województwie, natomiast 33% osób (10,8 tys.) przebywało poza wojewódz-
twem stałego zamieszkania. 

Wśród „migrantów czasowych” liczebnie przeważały kobiety (stanowiły prawie 53%).  

Przeważały osoby z wykształceniem średnim, większość z nich zdobywała w miejscu 
przebywania wykształcenie wyższe. Znaczna była również liczba osób z wykształceniem wyż-
szym (ok. 8,1 tys.) chociaż grupa ta nie dominowała tak, jak to miało miejsce wśród ogółu 
ludności przybyłej w latach 2002-2011. 

Wykres 19. Ludność w wieku 13 lat i więcej przebywająca czasowo powyżej 3 miesięcy 
według poziomu wykształcenia w 2011 r. 

 

Połowę „migrantów czasowych” stanowiły osoby, które nie założyły jeszcze rodziny, 
drugą najliczniejszą grupę stanowiły osoby pozostające w związku małżeńskim. 

Wykres 20. Ludność w wieku 15 lat i więcej przebywająca czasowo powyżej 3 miesięcy 
według stanu cywilnego prawnego w 2011 r. 
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Blisko 2/3 ludności w wieku 15 lat i więcej przebywającej czasowo to osoby aktywne 
zawodowo (ok. 56% pracowało, natomiast 9% poszukiwało pracy). Bierni zawodowo 
to głównie osoby uczące się i studiujące. 

Wykres 21. Ludność w wieku 15 lat i więcej przebywająca czasowo powyżej 3 miesięcy 
według statusu na rynku pracy w 2011 r. 

 

Spis dostarczył również informacji o przyczynach migracji czasowych, czego nie moż-
na pozyskać z badań bieżących. Wśród przyczyn dominowały sprawy rodzinne. Taką przyczy-
nę wskazało prawie 11 tys. osób. Istotnym powodem była praca, którą wskazało ok. 8,7 tys. 
osób. Przyczynę tę częściej wskazywali mężczyźni (32%) niż kobiety (21%). 

Wykres 22. Ludność przebywająca czasowo powyżej 3 miesięcy według przyczyn  
czasowego przebywania 

 

Około 16% osób (5,3 tys.) zamieszkało czasowo w innym miejscu w kraju, aby zdoby-
wać wykształcenie, przy czym częściej wskazywały te przyczynę kobiety – wskazało ją 20% 
kobiet i 12% mężczyzn. 
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Z powodu warunków mieszkaniowych zdecydowało się zamieszkać czasowo w innym 
miejscu 9% ogółu migrantów czasowych, a 4% wskazało na potrzebę opieki ze strony rodzi-
ny. Należy podkreślić, że dane te nie obejmują osób przebywających w obiektach zbiorowe-
go zakwaterowania. 

Należy zaznaczyć, że dane te dotyczą głównej przyczyny czasowego przebywania. Po-
dobnie jak w przypadku innych typów migracji, na decyzję o zamieszkaniu czasowo poza sta-
łym miejscem zamieszkania wpływa jednocześnie kilka czynników. 

2.4. Plany migracyjne ludności województwa 

W badaniu reprezentacyjnym prowadzonym w ramach spisu pytano również o plany 
migracyjne osób. W celu uzyskania m. in. danych do prognoz migracji gromadzono informa-
cję o tym, czy osoba planuje zmianę miejsca zamieszkania, a jeśli tak, to kiedy i z jakiego po-
wodu. O plany migracyjne pytano wszystkie osoby objęte spisem, przy czym imigranci prze-
bywający w województwie czasowo byli pytani o plany odnośnie powrotu do kraju pocho-
dzenia, natomiast emigranci (bez względu na okres przebywania za granicą) – o plany powro-
tu do Polski. 

Ponad 75% z 1607,6 tys. osób mieszkających w województwie zachodniopomorskim 
nie planowało zmieniać miejsca zamieszkania (był to najniższy odsetek w skali kraju). Wiel-
kość tego odsetka różniła się w zależności od charakteru miejsca zamieszkania – nie miało 
zamiaru zmieniać miejsca zamieszkania 74% mieszkańców miast i 78% mieszkańców wsi. 

Wykres 23. Odpowiedzi na pytanie „Czy planuje Pan(i) zmienić miejsce zamieszkania?” 
w 2011 r. 

 

Zaobserwowano, że brak chęci (lub powodów) do migracji jest zależny również 
od wieku, stanu cywilnego, wykształcenia i źródła utrzymania. Wśród osób w wieku 55 lat 
i więcej, odsetek tych, którzy nie zamierzają migrować przekracza 90% podczas gdy w grupie 
osób w wieku 20-24 lata wynosi tylko 50%. Odsetek ten jest wyraźnie wyższy wśród osób 
z wykształceniem podstawowym i bez wykształcenia, niż wśród osób z wykształceniem wyż-
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szym (odpowiednio 85% i 69%). Stosunkowo wysoki jest wśród osób owdowiałych (92%), 
natomiast wśród osób, które nie założyły jeszcze rodziny (kawalerów i panien) wynosi 59%. 
Osoby utrzymujące się z pracy na rachunek własny w rolnictwie są bardziej przywiązane 
do swojego miejsca zamieszkania – nie zamierza go zmieniać 89%. Wśród utrzymujących się 
z pracy najemnej odsetek ten jest niższy i wynosi 74%. Jeśli chodzi o niezarobkowe źródła 
utrzymania, to wśród osób utrzymujących się z emerytury jest on zdecydowanie wyższy niż 
wśród utrzymujących się z zasiłku dla bezrobotnych (odpowiednio 93% i 75%). 

Ok. 17,5% pytanych nie wiedziało, czy będzie migrować, natomiast 6,5% (104,4 tys.) 
miało skrystalizowane plany – zamierzało migrować, przy czym ponad 85,5 tys. planowało 
zmienić miejsce zamieszkania w Polsce, natomiast 19 tys. wyjechać za granicę. Odsetek za-
mierzających migrować był podobny wśród mężczyzn i kobiet, różnił się natomiast nieznacz-
nie na wsi i w miastach. 

 Spośród powiatów województwa zachodniopomorskiego ludność powiatu polickiego 
ma największą skłonność do zmiany miejsca zamieszkania (9,6% deklaruje, że zamierza 
zmienić miejsca zamieszkania). Z drugiej strony, jedynie 4,5% ludności powiatu pyrzyckiego 
planuje wyjazd. 

Wykres 24. Ludność zamierzająca zmienić miejsce zamieszkania w odsetkach ogółu  
ludności powiatu10 

 
Większy odsetek planujących migrację występował wśród panien (12%) niż wśród 

kawalerów (ok. 8%). Minimalnie częściej planowały migrację osoby bezrobotne niż pracujące 
(odpowiednio 9,2% i 7,6%), bierni zawodowo rzadziej planowali migrację – zamiar taki wyra-
ziło niecałe 5% tej grupy. 

                                                           
10 Pytanej o zamiar migracji, tj. bez osób przebywających czasowo za granicą – bez względu na okres przebywa-
nia. 
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Osoby z wykształceniem wyższym miały wyraźnie wyższą – niż pozostała ludność – 
skłonność do migracji. Planowało ją prawie 11% ogółu osób z wykształceniem wyższym, pod-
czas, gdy np. z wykształceniem zasadniczym zawodowym nieco ponad 4%. 

Skłonność do migracji wewnętrznych w przyszłości jest podobna wśród Polaków jak 
i cudzoziemców mieszkających w województwie zachodniopomorskim na stałe. Jednakże 
odsetek planujących wyjazd za granicę był w grupie osób z niepolskim obywatelstwem wyż-
szy niż wśród obywateli polskich (wynosił odpowiednio 3,0% i 1,2%). Zróżnicowany był także 
odsetek osób niezdecydowanych. Odsetek odpowiedzi „nie wiem” wśród osób z obywatel-
stwem niepolskim wynosił 26,9%, a wśród Polaków – 17,5%. 

Jaki jest profil osoby, która zamierza zmienić miejsce zamieszkania? Jeśli analizuje się 
wiek – jest to najczęściej osoba w wieku 25-29 lat (znaczna jest również liczba osób w wieku 
20-24 lata), uwzględniając stan cywilny – kawaler lub panna, a biorąc pod uwagę wykształce-
nie – osoba z wykształceniem co najmniej średnim. 

Osoby, które nie zamierzają migrować są relatywnie starsze, rzadziej mają wykształ-
cenie wyższe, a częściej podstawowe, częściej mieszkają na wsi. 

Wykres 25. Profil osób zamierzających i niezamierzających migrować (wybrane cechy)a 

 
a Odsetki dotyczące wykształcenia odnoszą się do osób w wieku 13 lat i więcej, dotyczące stanu cywilnego – 
w wieku 15 lat i więcej. 

Ponad 36% osób, tj. 31,4 tys. (w tym 23,6 tys. mieszkańców miast) zamierzających 
zmienić miejsce zamieszkania w kraju planowało to zrobić w ciągu najbliższego roku, czyli 
do końca marca 2012 r. Znacznie więcej – prawie 48% – planowało migrację w ciągu kilku 
najbliższych lat. Niemal 16% – mimo iż było pewnych, że zmieni miejsce zamieszkania – nie 
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potrafiło określić kiedy to nastąpi. Odsetek osób planujących wyjazd za granicę, którzy nie 
potrafili określić kiedy zamierzają wyjechać był zbliżony. 

Wykres 26. Ludność planująca zmianę miejsca zamieszkania w kraju według odpowiedzi 
na pytanie „Kiedy planuje Pan(i) zmienić miejsce zamieszkania?” 

 

Zamiar zmiany miejsca zamieszkania w kraju był najczęściej spowodowany warunka-
mi mieszkaniowymi. Taka przyczynę wskazało 34,7 tys. spośród 85,5 tys. osób. Stosunkowo 
ważne były również sprawy rodzinne, chociaż były wymieniane dwukrotnie rzadziej. 
W związku z pracą zamierzało przeprowadzić się do innej miejscowości 14,3 tys. osób, 
a w związku z nauką 5,5 tys. 

Wykres 27. Przyczyny planowanej zmiany miejsca zamieszkania w kraju 

 

Mimo iż przedmiotem niniejszego rozdziału są migracje wewnętrzne, warto porów-
nać ich przyczyny z czynnikami, które biorą pod uwagę osoby planujące wyjazd za granicę. 
Okazuje się, że w przypadku planowania emigracji stopień ważności poszczególnych przyczyn 
rożni się znacznie od powodów migracji wewnętrznych. Planujący wyjazd za granicę – jako 
główny powód – najczęściej wymieniali pracę (ponad 55% z 19 tys. odpowiedzi). 
W celu kształcenia się chciało wyjechać 5,8% tej zbiorowości, czyli mniejszy odsetek niż spo-
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śród planujących migrację w granicach kraju. Warunki mieszkaniowe były w przypadku wy-
jazdu za granicę znacznie mniej istotne (wymieniło je 4,6% zamierzających emigrować). 

Wykres 28. Przyczyny planowanego wyjazdu za granicę 
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Rozdział III. IMIGRANCI PRZEBYWAJĄCY CZASOWO 
– wyniki badania reprezentacyjnego przeprowadzonego w ramach NSP 2011 

Uzyskanie przez Polskę 1 maja 2004 r. członkostwa w Unii Europejskiej niewątpliwe 
wpłynęło na zwiększenie skali imigracji czasowej, chociaż w kategoriach bezwzględnych licz-
ba imigrantów przebywających czasowo w województwie zachodniopomorskim jest ciągle 
bardzo niska. 

Nie oznacza to jednak, że Polska w niedalekiej przyszłości nie stanie się krajem doce-
lowym dla bardziej licznych niż obecnie grup migrantów głównie z Europy Wschodniej, Azji 
i Afryki. Położenie geopolityczne (w tym historyczne i kulturowe związki z sąsiadującymi kra-
jami), warunki gospodarcze oraz sprzyjające imigracji, zwłaszcza zarobkowej, istotne uła-
twienia w dostępie do rynku pracy dla cudzoziemców pozwalają wnioskować, że atrakcyj-
ność naszego kraju będzie się utrzymywać. Nie bez znaczenia może być również utrzymujący 
się ciągle kryzys gospodarczy w krajach UE, zwłaszcza tych, które odnotowują od kilku lat 
wysokie bezrobocie (jak Hiszpania, Portugalia i Grecja). 

Spis ludności w 2011 r. wykazał, że w województwie zachodniopomorskim przebywa 
czasowo powyżej 3 miesięcy 1351 stałych mieszkańców innych krajów. Prawie 1 tys. to imi-
granci przebywający co najmniej 12 miesięcy, przy czym liczba tych, którzy zamierzają prze-
bywać przez okres roku lub dłużej jest większa (ok. 1,3 tys.). 

Imigrantem jest osoba (posiadająca obywatelstwo polskie lub obywatelstwo innego 
kraju lub będąca bezpaństwowcem), która przybyła z zagranicy do kraju na pobyt stały lub 
czasowy. Osoby nieposiadające obywatelstwa polskiego w świetle prawa polskiego są cudzo-
ziemcami. 

W spisie ludności za czasowego imigranta długookresowego została uznana osoba, 
która przybyła do Polski przed 1 kwietnia 2010 r. i nie posiadała stałego miejsca zameldowa-
nia w Polsce. Imigranci przybyli z zagranicy przebywający w Polsce czasowo nie są włączani 
do stanów ludności faktycznie zamieszkałej, natomiast część z nich – przebywający 12 mie-
sięcy lub dłużej – wchodzi w skład ludności rezydującej. 

Mimo iż w 2011 r. spisano mniej imigrantów niż w poprzednim spisie (według spisu 
w 2002 r. w województwie zachodniopomorskim przebywało czasowo powyżej 2 miesięcy 
1651 imigrantów) to ocenia się, że wielkości uzyskane w obu spisach są zaniżone. 

Wydaje się, że główną przyczyną problemów w oszacowaniu faktycznej skali imigracji 
są nie tylko kwestie metodologiczne samego badania reprezentacyjnego przeprowadzonego 
w ramach NSP 2011 (dla przypomnienia – operat losowania mieszkań do badania reprezen-
tacyjnego został opracowany na podstawie informacji pochodzących z rejestrów i systemów 
informacyjnych, zatem danych nieuwzględniających zdarzeń nieudokumentowanych), ale 
również istota „polskiej” imigracji, która jak wnioskować z przytoczonych danych administra-
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cyjnych częstokroć przybiera bardziej cyrkulacyjny i niepełny11 charakter, przypominający 
emigrację Polaków z lat 90-tych i początku XXI wieku. 

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. 

Niewątpliwie ważną rolę w badaniu imigracji odgrywa strategia popularyzacji badania 
w środowisku imigranckim, zwłaszcza pośród cudzoziemców. W NSP 2011 prawdopodobnie 
osoby wynajmujące imigrantom mieszkania (najczęściej Polacy) mylnie sądziły, że spis doty-
czy wyłącznie obywateli polskich lub tych, którzy w Polsce mieszkają na stałe. Podobnie pod-
chodzili do badania sami imigranci. Kolejną kwestią bardzo utrudniającą skuteczne dotarcie 
do cudzoziemców jest bariera językowa (szerzej o znajomości języka polskiego wśród imi-
grantów, zwłaszcza cudzoziemców, w dalszej części analizy). Warto zaznaczyć, że formularz 
do badania reprezentacyjnego zawierał około 100 pytań, liczne z nich wymagały obszernych 
wyjaśnień i komentarzy. Zrozumienie pytań i poprawne udzielenie odpowiedzi wymagało 
znajomości języka polskiego na co najmniej dobrym poziomie. Alternatywnym rozwiązaniem 
był formularz w języku angielskim. 

Wykres 29. Imigranci przebywający czasowo powyżej 3 miesięcy w 2002 r.a i 2011 r. 

 
a  W NSP 2002 r. – imigranci na pobyt czasowy powyżej 2 miesięcy. 

Pomimo niedoszacowania skali imigracji, na podstawie zebranych danych można pod-
jąć próbę scharakteryzowania tej zbiorowości pod względem demograficzno- 
-społecznym i ekonomicznym, jak również kraju pochodzenia i regionu przebywania oraz 
przyczyn imigracji, znajomości języka polskiego i planów migracyjnych. 

 

 

                                                           
11 Migracja niepełna, ang. incomplete migration – szczególny przypadek cyrkulacji, prowadzący do zatrudnienia 
za granicą zwykle krótkotrwałego, zwykle nieformalnego i zwykle podejmowanego na tzw. wtórnym (podrzęd-
nym) rynku pracy; z zasady jest odbywana przez osobę migrującą w pojedynkę, z intencją jak najszybszego 
połączenia się z pozostałymi członkami rodziny pozostawionymi w kraju. Źródło: Biuletyn Migracyjny, 
sierpień 2005, 2, s.8. 
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Wykres 30. Imigranci przebywający czasowo 12 miesięcy i więcej według roku przybycia 

 

Wielu imigrantów przebywa w województwie zachodniopomorskim już dość długo – 
w momencie spisu ponad 0,2 tys. osób przebywało ponad 5 lat. Najwięcej imigrantów dłu-
gookresowych przebywało od 1 roku do 2 lat, co oznacza osoby przebywające od 2008 lub 
2009 roku (według NSP 2011 liczba takich osób wyniosła 292). 

W województwie zachodniopomorskim przebywało 3,4% wszystkich imigrantów 
w Polsce. Ich rozmieszczenie na terenie województwa jest nierównomierne. Prawie połowa 
z nich (42,6%) przebywa na terenie m. Szczecina. Znaczny odsetek, choć zdecydowanie 
mniejszy – w powiecie kołobrzeskim (11,2%) i m. Koszalinie (7,6%). Najmniej imigrantów 
(po mniej niż 1%) spisano w powiatach: łobeskim, świdwińskim, białogardzkim i wałeckim. 

Obserwowana jest wyraźna korelacja pomiędzy miejscem zamieszkania imigrantów 
a stopniem rozwoju gospodarczego i społeczno-ekonomicznego regionów. Niska stopa bez-
robocia, wyższy wskaźnik zatrudnienia z pewnością podnosi atrakcyjność danego regionu 
i stwarza przesłanki do wartościowania obszarów przez grupy ludności skłonne do podjęcia 
migracji. 

Najniższą stopą bezrobocia według danych ze spisu 2011 charakteryzowały się powia-
ty: policki (10,9%), m. Świnoujście (11,1%), m. Koszalin (11,8%), kołobrzeski (11,9%) 
i m. Szczecin (12,4%). Najwyższa stopa bezrobocia utrzymywała się w powiatach: łobeskim 
(22,9%), białogardzkim (21,2%), szczecineckim (20,4%), drawskim (19,9%), choszczeńskim 
(19,0%), świdwińskim (18,6%), gryfickim i pyrzyckim (po 18,1%). Z kolei najwyższy wskaźnik 
zatrudnienia odnotowano w powiatach: polickim – 55,7%, m. Świnoujściu – 49,2% oraz 
m. Koszalinie – 48,2%, najniższy w powiecie łobeskim – 38,7%, pyrzyckim – 39,7%, chosz-
czeńskim i szczecineckim – po 40,2% – przy ogólnym wskaźniku zatrudnienia wynoszącym 
45,5%. 

Ponad 79% imigrantów przebywało w miastach (wzrost w stosunku do 2002 r. o po-
nad 9 p. proc.).  
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Mapka 8. Imigranci przebywający czasowo powyżej 3 miesięcy według powiatu  
przebywania – w odsetkach ogólnej liczby imigrantów 

 

3.1. Kraj poprzedniego zamieszkania 

Podobnie jak w 2002 r. najwięcej imigrantów przebywających w województwie za-
chodniopomorskim czasowo pochodzi z krajów europejskich (w 2011 r. – 79%, w 2002 r. – 
ok. 76%); najliczniej są reprezentowani mieszkańcy z krajów sąsiadujących bezpośrednio 
z Polską, tj. z Niemiec (ok. 30%) i Ukrainy (ok. 11%), a także Białorusi (5%). 

Warto odnotować wysoki odsetek imigrantów przybyłych z Wielkiej Brytanii – 6,1%; 
są to w większości obywatele polscy, którzy wcześniej opuścili nasz kraj na stałe. 
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Wykres 31. Imigranci przebywający czasowo powyżej 3 miesięcy według kraju  
poprzedniego zamieszkania i obywatelstwa 

 

Mieszkańcy Azji to kolejna dosyć liczna grupa imigrantów (prawie 14%). Najliczniej 
reprezentowany kraj tego kontynentu to Wietnam (prawie 28% wszystkich osób przybyłych 
z Azji), a następnie Indie (20,7%), Armenia (18,1%) oraz Chiny (15,4%). 

Wykres 32. Imigranci przebywający czasowo powyżej 3 miesięcy według kraju  
poprzedniego zamieszkania 

 
Z Ameryki Północnej i Środkowej pochodziło prawie 6% imigrantów – najwięcej osób 

przyjechało ze Stanów Zjednoczonych (54 osoby). Z Afryki i Ameryki Południowej przybyło 
mniej niż 1,5% wszystkich imigrantów. 
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3.2. Obywatelstwo i kraj urodzenia imigrantów 

Wśród imigrantów przebywających w województwie zachodniopomorskim czasowo 
ponad 3 miesiące zdecydowana większość, tj. 67% to cudzoziemcy, czyli osoby nieposiadają-
ce obywatelstwa polskiego (dla porównania w 2002 r. cudzoziemcy stanowili prawie 68% 
wszystkich imigrantów), jednak ponad 0,4 tys. osób (32,8%) to Polacy, którzy mieszkają 
na stałe za granicą, a do kraju przybyli na pewien czas. Część z nich miała wyłącznie obywa-
telstwo polskie (prawie 63%), a część obywatelstwo podwójne (prawie 35%) – polskie i inne. 

Wykres 33. Imigranci przebywający czasowo powyżej 3 miesięcy według obywatelstwa 

 

Wśród cudzoziemców największą grupę stanowili obywatele Niemiec (prawie 0,2 tys.) 
i Ukrainy (ponad 0,1 tys.). Na dalszym miejscu pod względem liczebności znajdowali się oby-
watele Wietnamu i Białorusi (po ok. 50 osób). 

Wykres 34. Imigranci z obywatelstwem niepolskim przebywający czasowo powyżej  
3 miesięcy według kraju obywatelstwa (w %)a 

 
a  Uwzględniono imigrantów, dla których ustalono kraj obywatelstwa. 
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Prawie 1/3 imigrantów przebywających w województwie zachodniopomorskim cza-
sowo urodziło się w Polsce. Osoby te mieszkają na stałe za granicą, nie tracą jednak kontaktu 
z krajem urodzenia, decydując się na zamieszkanie na pobyt czasowy (przyczyny imigracji 
zostały omówione w kolejnym podrozdziale). Jednocześnie dla prawie 7% nie ustalono miej-
sca urodzenia (patrz: wyjaśnienia metodologiczne). 

Tabl. 6. Imigranci przebywający czasowo powyżej 3 miesięcy według miejsca urodzenia 

Miejsce urodzenia 

Imigranci przebywający czasowo 
powyżej 3 miesięcy od 3 do 12 miesięcy 12 miesięcy i więcej 

ogółem męż-
czyźni kobiety ogółem męż-

czyźni kobiety ogółem męż-
czyźni kobiety 

          
Ogółem 1351 818 533 387 217 171 964 601 363 
 w odsetkach ( struktura pionowa) 
Urodzeni w Polsce 33,2 25,1 45,8 54,5 50,2 59,6 24,7 16,0 38,8 
Urodzeni za granicą 60,1 67,0 49,5 44,7 48,8 39,2 66,3 73,7 54,0 
Nieustalone miejsce 

urodzenia 6,7 7,8 4,9 0,8 0,9 0,6 9,0 10,3 6,9 

3.3. Przyczyny imigracji 

Kluczową kwestią dla zrozumienia fenomenu migracji jest zdefiniowanie czynników 
odpowiedzialnych za mobilność osób. Z reguły przyczyny 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 powiązaniu z krajem poprzedniego zamieszkania, okresem przebywania oraz innymi ce-
chami demograficzno-społecznymi migranta pomaga w budowaniu prawidłowego systemu 
zarządzania migracjami i monitorowania jego przebiegu. 

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

Podobnie jak miało to miejsce w 2002 r. w spisie w 2011 r. dominowały trzy główne 
przyczyny imigracji. Należy jednak zaznaczyć, że dla 10% imigrantów nie ustalono przyczyny 
(patrz: wyjaśnienia metodologiczne). 

Imigranci przyjeżdżali najczęściej w sprawach rodzinnych. Przyczynę tę wskazała po-
nad 1/3 wszystkich imigrantów zarówno długookresowych, jak ich tych pozostających 
do 12 miesięcy. Ta przyczyna dominowała przede wszystkim wśród obywateli polskich (sze-
rzej w dalszej części analizy). 
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Tabl. 7. Imigranci przebywający czasowo powyżej 3 miesięcy według obywatelstwa  
i przyczyn imigracji 

Przyczyny imigracji Ogółem 
Obywatelstwo 

polskie niepolskie 
 W odsetkach 
Ogółem 100,0 100,0 100,0 
Praca 28,9 23,6 31,5 
Edukacja 8,4 7,3 9,0 
Sprawy rodzinne 35,4 36,0 35,1 
Leczenie, rehabilitacja 2,2 5,8 0,4 
Inne 14,6 27,3 8,4 
Nieustalona przyczyna 10,4 x 15,5 

Druga – co do liczebności – grupa imigrantów przyjechała z zamiarem podjęcia pracy. 
Ta przyczyna została wskazana przez prawie 29% imigrantów i częściej była wskazywana 
przez imigrantów długookresowych niż krótkookresowych (w 2002 r. udział imigrantów dłu-
gookresowych był znacząco wyższy – 23,5% imigrantów długookresowych w stosunku 
do 14,6% przebywających do 1 roku; w 2011 r. – odpowiednio 30,7% do 24,6%). W 2011 r. 
zdecydowanie częściej ta przyczyna była wybierana przez mężczyzn. 

Wzrost znaczenia ekonomicznej migracji oraz ograniczenie czasowego wykonywania 
do 1 roku to znak przemian w globalnej gospodarce i w pewnym sensie potwierdzenie wcze-
śniejszej tezy o specyfice „polskiej imigracji”. 

Trzecia najczęściej wskazywana przyczyna przyjazdu (nie licząc „innej”) to edukacja. 
Według danych z NSP 2011 w celu podjęcia studiów, nauki, podniesienia kwalifikacji przyje-
chało ok. 8,4% imigrantów (spadek w stosunku do 2002 r. o ponad 8,5 p. proc.). Częściej 
przyczynę tę wskazywały osoby przebywające 12 miesięcy i więcej (8,8%; w 2002 r. odpo-
wiednio – 20,6%) niż imigranci krótkookresowi (7,7%; w 2002 r. odpowiednio – 8,6%). 

W spisie w 2011 r., podobnie jak w 2002 r. zadawano pytanie dotyczące ochrony 
międzynarodowej. W 2011 r. w województwie zachodniopomorskim nie było osób, które 
podały ubieganie się o ochronę międzynarodową lub krajową jako główną przyczynę przy-
jazdu. W 2002 r. tę przyczynę, sformułowaną jako uchodźctwo, wskazały 23 osoby. 

Leczenie i rehabilitacja nie były wskazywane zbyt często, podobnie jak w spisie 
2002 r. (2011 r. – 2,2%, w 2002 r. odpowiednio – 1,7%). 

Analiza danych spisowych wykazuje, że mieszkańcy Ukrainy oraz Białorusi najczęściej 
podawali pracę jako główny powód przyjazdu do naszego kraju. Więcej niż co trzecia osoba 
spośród wszystkich imigrantów z Ukrainy wskazała na tę przyczynę. Podobna korelacja wy-
stępuje w przypadku Białorusi – 31% spośród wszystkich imigrantów z Białorusi przyjechało 
ze względów ekonomicznych. 

Poniższa tabela prezentuje, jakie przyczyny były najważniejsze dla imigrantów z kra-
jów, z których przybyło najwięcej osób. 
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Tabl. 8. Imigranci przebywający czasowo powyżej 3 miesięcy według przyczyn imigracji 
i wybranych krajów poprzedniego zamieszkania 

Kraj poprzedniego 
zamieszkania Ogółem 

Przyczyny imigracji 

praca edukacja sprawy 
rodzinne 

pozostałe 
i nieustalone 

  w odsetkach (struktura pozioma) 
Ogółem 1351 28,9 8,4 35,4 27,2 

w tym:      
Niemcy 410 21,0 6,6 42,2 30,2 
Ukraina 151 40,4 14,6 19,2 25,2 
Wielka Brytania 82 14,6 6,1 47,6 32,9 
Białoruś 67 31,3 14,9 4,5 49,3 
Norwegia 66 15,2 54,5 21,2 10,6 
Stany Zjednoczone 54 x 5,6 88,9 5,6 
Wietnam 52 59,6 x 40,4 x 

Sprawy rodzinne jako główny powód przybycia były wskazywane przede wszystkim 
przez stałych mieszkańców krajów Unii Europejskiej. Analizując obywatelstwo tych osób 
można stwierdzić, że w większości są to Polacy, którzy z dużym prawdopodobieństwem po-
zostawili w Polsce bliskich (rodziców, dzieci, dziadków, krewnych) i względy rodzinne zmusiły 
ich do czasowego przyjazdu do Polski. Drugi aspekt, jaki należy wziąć pod uwagę to łączenie 
rodzin, w tym zawieranie małżeństw z obywatelami polskimi (w kraju i za granicą). Wśród 
krajów UE sprawy rodzinne najczęściej wskazywali mieszkańcy Wielkiej Brytanii (47,6% spo-
śród wszystkich imigrantów z tego kraju) i Niemiec (42,2%). Z krajów spoza UE należy wy-
mienić Stany Zjednoczone (88,9%) – kraj, w którym znajduje się jedno z liczniejszych skupisk 
Polonii. 

Przyczyny związane z nauką i studiami (edukacją) najczęściej wskazywali mieszkańcy 
Norwegii (54,5% spośród wszystkich imigrantów z tego kraju), w dalszej kolejności Białorusi 
(14,9%) i Ukrainy (14,6%). 

3.4. Znajomość języka polskiego 

Znajomość języka kraju przyjmującego jest jednym z podstawowych elementów sku-
tecznej integracji imigrantów w nowym kraju pobytu. Dzięki tej umiejętności istnieje możli-
wość uzyskania lepszej pracy, pozwala ona utrzymywać kontakty ze społeczeństwem przyj-
mującym oraz w bardziej skuteczny sposób funkcjonować w otoczeniu instytucjonalnym. 

Na kwestię znajomości języka kraju goszczącego zwraca uwagę komunikat Komisji do-
tyczący imigracji, integracji i zatrudnienia, który został opublikowany w 2003 roku. Jest 
on uznawany za punkt przełomowy w rozwoju polityki integracyjnej na poziomie Unii Euro-
pejskiej12. Polska również podjęła w ostatnim okresie działania zmierzające do opracowania 

                                                           
12 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. 
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kompleksowej polityki integracji cudzoziemców w Polsce13. W dokumencie szczególny nacisk 
położono na umiejętność posługiwania się językiem polskim, słusznie wychodząc z założenia, 
iż 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 w 2011 r. 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. 

Z ogółu imigrantów przebywających w województwie zachodniopomorskim czasowo 
powyżej 3 miesięcy bardzo dobrą znajomość języka polskiego zadeklarowało ok. 36% mi-
grantów, nieco ponad 13% jako dobrą, 22% wystarczającą i 13% zadeklarowało trudności 
w porozumiewaniu się. Dla ok. 15,5% imigrantów nie zebrano informacji o znajomości języka 
polskiego. (patrz: wyjaśnienia metodologiczne). 

Analizując dane według obywatelstwa uzyskujemy jednak zupełnie inny obraz. Wśród 
osób deklarujących obywatelstwo polskie ok. 85% posługiwało się językiem polskim 
w co najmniej dobrym stopniu, spośród osób z niepolskim obywatelstwem odsetek ten był 
znacznie niższy i wyniósł 33%. Jeśli jednak uwzględni się cudzoziemców deklarujących posłu-
giwanie się językiem polskim w stopniu wystarczającym można stwierdzić, że prawie 2/3 
osób z niepolskim obywatelstwem nie ma kłopotów w komunikacji. 

Tabl. 9. Imigranci w wieku 5 lat i więcej przebywający czasowo powyżej 3 miesięcy 
według znajomości języka polskiego i wybranych krajów obywatelstwa 
niepolskiego 

Kraj 
obywatelstwa Ogółem 

Znajomość języka polskiego 

bardzo 
dobra dobra wystar- 

czająca 

trudności 
w porozumie-

waniu się 
nieustalona 

Obywatelstwo 
niepolskie 908 150 149 279 162 168 

  w odsetkach (struktura pozioma) 
w tym:   
Niemcy 196 21,3 8,1 32,0 32,6 6,0 
Ukraina 130 51,4 24,4 11,1 x 13,1 
Wietnam 52 x x 80,0 20,0 x 
Białoruś 51 x 47,3 x x 52,7 
Indie 42 x x 83,1 7,4 9,5 
Norwegia 40 x x 10,4 89,6 x 

Tym niemniej ok. 13% imigrantów miało trudności w porozumiewaniu się w języku 
polskim. Być może obraz ten uległby zasadniczej zmianie, gdyby dla wszystkich imigrantów 
udało się ustalić tę informację. 
                                                           
13 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-i-inne/ 
olskapolitykaintegracjicudzoziemcw-zaoeniaiwytyczne/ 
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Spośród osób przebywających pierwszy raz w Polsce ok. 73% deklarowało posługiwa-
nie się językiem polskim w stopniu co najmniej wystarczającym, przy czym częściej byli 
to mężczyźni (prawie 77%) niż kobiety (65%). Jednocześnie, aż 26% miało trudności w poro-
zumiewaniu się. Kolejne pobyty w Polsce sprzyjają lepszej znajomości języka polskiego wśród 
imigrantów. 85% imigrantów stwierdziło, że język polski zna w stopniu co najmniej wystar-
czającym i tylko nieco ponad 8% przyznało, że w dalszym ciągu ma trudności w komuniko-
waniu się. 

3.5. Przebywanie w Polsce po raz pierwszy 

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

Ponad 0,4 tys. (ponad 32%) imigrantów przebywało w Polsce po raz pierwszy, pozo-
stali przebywali w Polsce kolejny raz. Dla ok. 11% nie ustalono informacji o wielokrotności 
przebywania (patrz: wyjaśnienia metodologiczne). Spośród osób z obywatelstwem polskim 
prawie 88% przebywało w Polsce wcześniej. Z kolei wśród cudzoziemców po raz kolejny 
przybywały najczęściej osoby z Niemiec i Ukrainy. Najliczniej reprezentowaną grupą przeby-
wającą w Polsce po raz pierwszy były osoby w wieku 20-39 lat (51%), przy czym odsetek ko-
biet był znacznie wyższy niż mężczyzn (ok. 71% kobiet w wieku 20-39 lat, mężczyzn odpo-
wiednio – prawie 42%). 

Tabl. 10. Imigranci przebywający czasowo według wielokrotności przebywania oraz 
obywatelstwa 

Obywatelstwo Ogółem 
Czy imigrant czasowy 

przebywa w Polsce po raz pierwszy? 
tak nie nieustalone 

  w odsetkach (struktura pozioma) 
Ogółem 1351 32,1 56,6 11,3 
Polskie 443 9,7 87,7 2,6 
Niepolskie 908 43,1 41,4 15,5 

w tym kraj obywatelstwa:     
Niemcy 196 29,5 70,0 0,5 
Ukraina 130 33,2 53,7 13,1 
Wietnam 52 80,0 20,0 x 
Białoruś 51 47,3 x 52,7 
Indie 42 74,1 16,4 9,5 
Norwegia 40 89,6 10,4 x 

3.6. Plany migracyjne 

Spośród ogółu imigrantów przebywających w województwie zachodniopomorskim 
czasowo prawie 1/3 zadeklarowała, że nie zamierza wyjeżdżać w najbliższym czasie z Polski, 
tyle samo osób miało trudności ze sprecyzowaniem swoich zamiarów (odpowiedziało – nie 
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wiem), z kolei nieco ponad 1/4 planowała wyjazd. Jednocześnie dla ok. 11% nie udało się 
zebrać informacji o planach wyjazdu (patrz: wyjaśnienia metodologiczne). 

Odsetek mężczyźni planujących wyjechać z Polski do kraju poprzedniego zamieszka-
nia lub do innego kraju w ich ogólnej liczbie był niższy niż odpowiednio odsetek kobiet (wy-
niósł ponad 23%, wobec prawie 29%). Spośród imigrantów najmniejszą skłonnością do wy-
jazdu z Polski odznaczały się osoby owdowiałe oraz pozostające w związkach małżeńskich – 
odpowiednio 59% i 48% stwierdziło, że nie planuje wyjeżdżać. Osoby z wykształceniem wyż-
szym były nieco bardziej skłonne pozostać w Polsce niż z niej wyjechać, natomiast odsetek 
osób ze średnim wykształceniem chcących opuścić Polskę był wyższy niż tych, których planu-
ją pozostać. Spośród nich największy odsetek osób skłonnych wyjechać z Polski stanowili 
imigranci legitymujący się wykształceniem ogólnokształcącym – ok. 42%. 

3.7. Cechy demograficzno-społeczne imigrantów 

Płeć i wiek 

Wśród ogółu imigrantów przeważali mężczyźni (nieco ponad 60%, w 2002 r. – odpo-
wiednio – 56%). Liczebną przewagę mężczyzn nad kobietami odnotowano w przypadku 
większości krajów poprzedniego zamieszkania. Kobiety przeważały wśród przybyłych z Ukra-
iny i Rosji, czyli krajów zza naszej wschodniej granicy. Zarówno wśród imigrantów, którzy 
wybrali wieś jako miejsce swojego czasowego przebywania, jak i tych z miast większość sta-
nowili mężczyźni (odpowiednio 63% i 60%). 

Wykres 35. Imigranci przebywający czasowo 12 miesięcy i więcej według wieku  
w momencie przyjazdu 

 

W momencie spisu zdecydowana większość – prawie 78% imigrantów – była w wieku 
produkcyjnym, a 58% – w wieku produkcyjnym mobilnym, tzn. poniżej 45 roku życia. Najwię-
cej osób było w wieku 20-29 lat (nieco ponad 28%). 

0
20
40
60
80

100
120
140
160

0-
4 

la
ta 5-
9

10
-1

4

15
-1

9

20
-2

4

25
-2

9

30
-3

4

35
-3

9

40
-4

4

45
-4

9

50
-5

4

55
-5

9

60
-6

4

65
 la

t i
 w

ię
ce

j

w
ie

k 
ni

eu
st

al
on

y
Mężczyźni Kobiety Ogółem



MIGRACJE ZAGRANICZNE I WEWNĘTRZNE LUDNOŚCI WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO 87 
 

W momencie przyjazdu byli to ludzie bardzo młodzi. Prawie 56% imigrantów długo-
okresowych nie przekroczyło 45 lat, a 33% nie przekroczyło 30 lat. Należy jednak zaznaczyć, 
że dla prawie 16% osób nie ustalono wieku w momencie przyjazdu. 

Stan cywilny prawny 

Analiza danych dotyczących stanu cywilnego imigrantów województwa zachodnio-
pomorskiego wskazuje, że do Polski przybywają osoby zarówno pozostające w związkach 
małżeńskich (prawie 39%), jak i kawalerowie i panny (ok. 34%). To wyraźna zmiana w sto-
sunku do 2002 r. Wówczas osoby żonate lub zamężne stanowiły ponad połowę imigrantów 
w wieku 15 lat i więcej (ok. 51%), natomiast kawalerowie i panny stanowili 33,5%. 

W 2011 r. większą przewagę imigrantów zamężnych/żonatych odnotowano wśród 
imigrantów długookresowych (39,7%), natomiast wśród imigrantów pozostających do roku 
udział ten był niższy i wyniósł 36%. Odsetek kawalerów i panien był nieznacznie wyższy 
wśród imigrantów krótkookresowych (ponad 35%), wśród imigrantów długookresowych wy-
nosił 33,6%. 

Wykres 36. Imigranci w wieku 15 lat i więcej przebywający czasowo powyżej 3 miesięcy 
według okresu przebywania i stanu cywilnego prawnego 

 
Poziom wykształcenia 

Imigranci byli bardzo dobrze wykształceni. Prawie 66% osób w wieku 13 lat i więcej 
miało wykształcenie co najmniej średnie, a nieco ponad 25% wykształcenie wyższe (dla po-
równania – odsetek osób z wykształceniem wyższym ogółu ludności województwa zachod-
niopomorskiego wynosił 16,6%). 

Odsetek osób z wykształceniem wyższym był zdecydowanie wyższy wśród obywateli 
polskich i wynosił ok. 34% (odpowiednio wśród cudzoziemców – 21,1%). Imigranci z obywa-
telstwem polskim częściej niż cudzoziemcy mieli wykształcenie średnie (41,7%). Imigranci 
z obywatelstwem polskim i innym nieco częściej legitymowali się wykształceniem wyższym 
lub średnim niż imigranci z obywatelstwem wyłącznie polskim. 
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Kobiety częściej legitymowały się wykształceniem wyższym niż mężczyźni, którzy 
w zdecydowanej większości posiadali wykształcenie zasadnicze zawodowe. 

Wykres 37. Imigranci w wieku 13 lat i więcej przebywający czasowo powyżej 3 miesięcy 
według płci i poziomu wykształcenia 

 

W zbadanej grupie imigrantów z wykształceniem wyższym z tytułem magistra, leka-
rza, inżyniera, licencjata najwięcej było osób (28,9%), które ukończyły nauki społeczne, eko-
nomię lub prawo (dla ogółu ludności odsetek ten wyniósł 36,2%). 

Tabl. 11. Imigranci przebywający czasowo powyżej 3 miesięcy oraz ludność ogółem 
o wykształceniu wyższym z tytułem magistra, lekarza lub równorzędnym, 
inżyniera, licencjata, dyplomowanego ekonomisty według kierunku 
wykształcenia 

Grupy kierunków wykształcenia Imigrancia Ludność ogółem 

Ogółem 318 244042 
 w odsetkach (struktura pionowa) 
Kształcenie nauczycieli, pedagogika 18,0 17,2 
Nauki humanistyczne, nauka o językach, sztuka 7,4 7,1 
Nauki społeczne, ekonomia, prawo 28,9 36,2 
Nauki biologiczne 2,4 1,8 
Nauki fizyczne 5,2 2,0 
Matematyka, statystyka 3,3 0,6 
Informatyka 1,6 2,7 
Inżynieria, procesy produkcyjne i budownictwo 13,3 15,6 
Rolnictwo i weterynaria x 4,6 
Zdrowie i opieka społeczna 11,3 6,1 
Usługi 8,6 6,0 
a  Imigranci, dla których pozyskano informacje o poziomie wykształcenia i kierunku kształcenia. 
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Większy odsetek niż w strukturze kierunków dla ludności województwa zachodnio-
pomorskiego odnotowano w kształceniu nauczycieli, pedagogice (18,0%), naukach humani-
stycznych, o językach, sztuce (7,4%), naukach biologicznych (2,4%), naukach fizycznych 
(5,2%), matematyce, statystyce (3,3%), zdrowiu i opiece społecznej (11,3%) oraz usługach 
(8,6%). Nie odnotowano imigrantów, którzy ukończyli rolnictwo i weterynarię (w woj. za-
chodniopomorskim – 4,6%). 

3.8. Aktywność ekonomiczna 

Wyniki NSP 2011 pokazały, że 49% imigrantów w wieku 15 lat i więcej było aktywnych 
zawodowo, co stanowiło wzrost w stosunku do 2002 r. o 14,5 p. proc. Nieco ponad 46% 
(0,6 tys.) pracowało, a 2,9% określiło się jako osoby bezrobotne. Niecałe 40% stanowili bierni 
zawodowo. 

Odsetek pracujących był wyższy wśród imigrantów długookresowych (prawie 48%, 
odpowiednio dla imigrantów krótkookresowych – niecałe 43%). Wśród pracujących najwię-
cej było pracowników najemnych (0,4 tys.), a 70 osób stworzyło miejsca pracy dla innych – 
było pracodawcami (dla porównania, w 2002 r. liczba pracowników najemnych wyniosła 
ok. 0,3 tys., tj. 17,1%, a pracodawców – 58, tj. 3,5%). 

Ponad 73% pracujących imigrantów stanowili mężczyźni i tylko oni byli pracodawca-
mi. 

Wykres 38. Imigranci w wieku 15 lat i więcej przebywający czasowo powyżej 3 miesięcy 
według statusu na rynku pracy 

 

Analizując zbiorowości imigrantów spisane w poszczególnych powiatach, można zau-
ważyć zróżnicowanie odsetka pracujących. W powiecie szczecineckim, sławieńskim, 
m. Szczecinie, m. Koszalinie i powiecie świdwińskim pracował co najmniej co drugi imigrant 
przebywający w tym powiecie. Dosyć duży odsetek odnotowano w powiatach: m. Świnouj-
ście (47,0%), myśliborskim (45,6%) i gryfickim (45,3%). Najmniejszy odsetek pracujących od-
notowano w zbiorowościach imigrantów przebywających w powiatach: kamieńskim (19,2%) 
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i goleniowskim (22,9%). W powiecie drawskim i łobeskim przebywały jedynie osoby bezro-
botne, bądź bierne zawodowo. 

Największy udział procentowy pracodawców w ogólnej liczbie imigrantów przebywa-
jących w danym powiecie odnotowano w powiatach: gryfickim i gryfińskim (po ok. 19%), 
najmniejszy w powiecie kołobrzeskim (3,0%). Warto zaznaczyć, że nie we wszystkich powia-
tach występowali imigranci będący jednocześnie pracodawcami, a ok. 47% z nich przebywało 
w m. Szczecinie. 

Wśród pracujących imigrantów przebywających w województwie zachodniopomor-
skim powyżej 3 miesięcy najwięcej było obywateli Niemiec (prawie 0,1 tys.), w dalszej kolej-
ności Ukrainy (57 osób), Wietnamu i Indii (odpowiednio 42 i 35 osób). Pracodawcami najczę-
ściej byli obywatele Niemiec i Turcji. 

Analizując aktywność ekonomiczną obywateli poszczególnych krajów, uzyskujemy in-
ny obraz. Do pracujących zaliczono ok. 83% obywateli Indii, 82% Danii, 81% Wietnamu i Turcji 
oraz 80% Meksyku. Pracodawcami byli wyłącznie obywatele Turcji, Bułgarii, Niemiec i Armenii. 

Najwięcej (125 osób, tj. ok. 1/5) pracujących imigrantów było zatrudnionych w sekcji 
„działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi”. Około 15,5% było 
zatrudnionych w handlu hurtowym i detalicznym; naprawie pojazdów samochodowych, włą-
czając motocykle, a prawie 13% pracowało w przetwórstwie przemysłowym. 

Imigranci najczęściej pracowali jako pracownicy usług osobistych i sprzedawcy albo 
specjaliści (odpowiednio 32% i 22%), co dziesiąta osoba zadeklarowała, że wykonuje zawód 
robotnika przemysłowego, rzemieślnika, albo technika (średni personel). 

3.9. Wykonywanie pracy zgodnie z kwalifikacjami 

W spisie 2011 r. osobom w wieku 15 lat i więcej, które w tygodniu od 25 do 31 marca 
2011 r. miały lub wykonywały pracę zadano pytanie, mające na celu ustalenie czy wykony-
wana praca jest zgodna z wyuczonym zawodem, czy też praca jest wykonywana powy-
żej/poniżej kwalifikacji. 

Spośród 0,6 tys. imigrantów ok. 52% odpowiedziało, że pracowało zgodnie z kwalifi-
kacjami. Jednocześnie nieco ponad 1/4 osób nie potrafiła określić czy ich praca jest zgodna 
z kwalifikacjami. Tak wysoki udział imigrantów może świadczyć o trudnościach w rozumieniu 
pytania. Być może nie dla wszystkich osób objętych badaniem wystarczające były dodatkowe 
wyjaśnienia udzielane przez rachmistrza, jak należy rozumieć pojęcie „kwalifikacje”. To re-
komendacja do przyszłych spisów, by włączając to pytanie do formularza, zastanowić się nad 
jego bardziej precyzyjnym sformułowaniem. 

Według NSP 2011 8,5% osób pracowało poniżej kwalifikacji, ok. 6% imigrantów 
stwierdziło, że pracuje powyżej kwalifikacji. Analizując wykonywanie pracy według poziomu 
wykształcenia można stwierdzić, że imigranci najczęściej wykonywali prace zgodnie ze swoim 
wyuczonym zawodem i kwalifikacjami. Wśród imigrantów z wyższym wykształceniem ponad 
70% wykonywało pracę zgodnie z kwalifikacjami, a tylko nieco ponad 11% pracowało poniżej. 
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Tabl. 12. Imigranci przebywający czasowo powyżej 3 miesięcy według zgodności  
wykonywanej pracy z kwalifikacjami oraz poziomu wykształcenia 

Poziom 
wykształcenia Ogółem 

Zgodność wykonywanej pracy z kwalifikacjami 

tak 

nie – 
poniżej 

posiada-
nych 

kwalifikacji 

nie – 
powyżej 
posiada-

nych 
kwalifikacji 

nie 
posiadam 
żadnych 

kwalifikacji 

trudno 
określić nieustalona 

Ogółem 606 318 52 37 28 163 8 
  w odsetkach (struktura pozioma) 
Wyższe 231 72,1 11,6 4,5 x 11,8 x 
Policealne 5 x x x x 100,0 x 
Średnie 220 49,3 11,4 5,5 x 33,8 x 

zawodowe 120 49,6 12,7 10,1 x 27,6 x 
ogólnokształcące 100 48,9 9,8 x x 41,3 x 

Zasadnicze zawodowe 62 34,0 x 23,1 6,1 36,8 x 
Gimnazjalne 14 73,0 x x x 27,0 x 
Podstawowe 66 18,5 x x 36,5 45,0 x 
Nieustalony 8 x x x x x 100,0 

3.10. Źródła utrzymania 

Większość imigrantów przebywających czasowo posiadała własne źródło utrzymania 
– ponad 73% (wzrost o 27 p. proc. w stosunku do 2002 r.). Z pracy na rachunek własny 
utrzymywało się ok. 13% wszystkich imigrantów, z pracy najemnej 1/3 imigrantów, przy 
czym była to głównie praca poza rolnictwem w sektorze prywatnym. 

Wykres 39. Imigranci przebywający czasowo powyżej 3 miesięcy według głównego źródła 
utrzymania 

 
Nieco ponad 18% imigrantów posiadało niezarobkowe źródło utrzymania. Na utrzy-

maniu pozostawało 15% imigrantów. Zwraca uwagę wysoki (11,4%) odsetek imigrantów 
utrzymujących się z innych dochodów, do których zakwalifikowane zostały dochody 
z wynajmu, z własności oraz pozostałe źródła (w stosunku do 2002 r. jest to prawie 10-krotny 
wzrost). 
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Rozdział IV. EMIGRANCI PRZEBYWAJĄCY CZASOWO ZA GRANICĄ 

Jak zaznaczono w podrozdziale dotyczącym metodologii badania migracji czasowych 
w NSP 2011, informacje o emigrantach przebywających czasowo za granicą prezentowane 
w niniejszej publikacji pochodzą z prowadzonego w ramach spisu badania reprezentacyjne-
go, tj. badania z wykorzystaniem formularza „długiego”. 

W spisie pozyskano – oprócz danych dotyczących podstawowych cech demograficz-
nych emigrantów (płeć, wiek) – szeroki zakres informacji, m. in. o kraju przebywania, co po-
zwoliło ustalić kierunki emigracji oraz okresie przebywania za granicą, umożliwiającym wyod-
rębnienie emigracji krótkookresowych i długookresowych. Zamieszczone dane przedstawiają 
liczbę osób przebywających w momencie spisu (czyli w końcu marca 2011 r.) za granicą po-
wyżej 3 miesięcy, jednak informacje o roku wyjazdu pozwalają na zorientowanie się 
co do skali strumieni migracyjnych (liczby wyjazdów w danym roku). Informacja ta nie jest 
jednak dokładnym odzwierciedleniem wielkości strumieni emigracji, ponieważ w międzycza-
sie następowały powroty i osoby, które powróciły przed spisem nie wchodziły już do zasobu 
emigrantów. W spisie badano również przyczyny wyjazdów i plany migracyjne emigrantów. 
Badając miejsce zamieszkania przed wyjazdem ustalono, z których regionów województwa 
wyjechało najwięcej Polaków. 

Należy zaznaczyć, że analiza tej grupy ludności województwa jest utrudniona, ponie-
waż osób tych nie było w momencie spisu w kraju, zebrano jedynie informację, których ze-
chcieli udzielić członkowie gospodarstw domowych pozostali w kraju. Osoby te nie miały 
wszystkich informacji, zwłaszcza wtedy, kiedy pobyt byłego członka ich gospodarstwa trwał 
już dość długo. Jak już wspomniano, w danych wystąpiło wiele braków, szczególnie w tych – 
niestety bardzo licznych – przypadkach, kiedy wybrano skrócony sposób spisania emigranta 
(patrz Rozdział I. Uwagi metodyczne) lub wszyscy mieszkańcy spod danego adresu przebywa-
li za granicą. Najdokładniej została zbadana grupa tych emigrantów, którzy zostali uznani 
za członków gospodarstwa domowego przez osoby pozostające w kraju. 

W spisie badano również powroty po pobycie za granicą trwającym co najmniej 1 rok. 
Bogaty zakres zebranych danych pozwala na szeroką charakterystykę reemigrantów. W ni-
niejszej publikacji jedynie zasygnalizowano ten temat. 
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EMIGRANCI PRZEBYWAJĄCY CZASOWO ZA GRANICĄ POWYŻEJ 3 MIESIĘCY 
– wyniki badania reprezentacyjnego przeprowadzonego w ramach NSP 2011 

Wyniki spisu ludności w 2011 r. potwierdziły obserwowany w ostatnich latach wzrost 
liczby osób przebywających za granicą. Wykazały, że w momencie spisu 107,5 tys. osób ma-
jących stałe miejsce zamieszkania w województwie zachodniopomorskim, przebywało powy-
żej 3 miesięcy poza krajem. Oznacza to, że średnio na każde 1000 mieszkańców wojewódz-
twa zachodniopomorskiego przypadały 62 osoby przebywające czasowo za granicą. 

Prawie 78% emigrantów, tj. niemal 83,2 tys., przebywało za granicą 12 miesięcy lub 
dłużej – byli to emigranci długookresowi. Pozostali, prawie 24,3 tys. osób, to emigranci krót-
kookresowi, czyli osoby przebywające za granicą od 3 do 12 miesięcy. 

Wykres 40. Emigranci przebywający za granicą czasowo powyżej 3 miesięcy 
według okresu przebywania 

 
Dla porównania – wyniki spisu w 2002 r. wykazały ok. 25,4 tys. osób przebywających 

za granicą powyżej 2 miesięcy, co oznaczało, że na 1000 mieszkańców województwa za gra-
nicą przebywało czasowo 15 osób. 

Tabl. 13. Emigranci przebywający za granicą czasowo powyżej 3 miesięcy 
w 2002a i 2011 r. 

Lata Ogółem Mężczyźni Kobiety 
Miasta Wieś 

razem mężczyźni kobiety razem mężczyźni kobiety 
 w tysiącach 

2002 25,4 10,6 14,8 19,3 8,1 11,2 6,2 2,6 3,6 
2011 107,5 53,9 53,6 79,2 39,8 39,5 28,3 14,2 14,1 

 w odsetkach (struktura pozioma) 
2002 100,0 41,7 58,3 75,7 31,7 44,0 24,3 10,0 14,2 
2011 100,0 50,2 49,8 73,7 37,0 36,7 26,3 13,2 13,1 

a  W NSP 2002 – emigranci na pobyt czasowy powyżej 2 miesięcy. 
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Wśród emigrantów większość stanowili mężczyźni (50,2%) i ich odsetek był większy 
niż w 2002 r. Zmniejszył się natomiast odsetek osób mieszkających przed wyjazdem w mia-
stach – wynosił on prawie 74%, czyli był niższy niż ogólny odsetek ludności województwa 
mieszkającej w miastach (68,9%). Fakt ten wskazuje na większą skłonność do wyjazdu miesz-
kańców miast. 

Należy zaznaczyć, że osoby przebywające czasowo za granicą (nawet przez kilka lat) 
są włączone do stanu ludności Polski. Część z tych osób prawdopodobnie traktuje już kraj 
obecnego przebywania jako kraj swojego stałego zamieszkani – dopóki jednak osoby te nie 
dokonają formalności związanych z wymeldowaniem się z pobytu stałego w Polsce w związku 
z wyjazdem za granicę, są traktowane także jako ludność faktycznie zamieszkała w Polsce. 

4.1. Kierunki emigracji 

Emigranci przebywali na wszystkich kontynentach, jednak najwięcej osób przebywało 
oczywiście w innych krajach europejskich. W Europie przebywało prawie 98,9 tys. osób 
(92%), w tym ponad 84% ogółu – w krajach Unii Europejskiej. Zdecydowanie najczęściej wy-
bieranym krajem była Wielka Brytania, gdzie przebywało 32,3 tys. osób, tj. ponad 30% 
wszystkich emigrantów z województwa zachodniopomorskiego. Niemcy, które w 2002 r. 
zajmowały zdecydowanie pierwsze miejsce, uplasowały się tym razem na drugiej pozycji – 
przebywało tam ponad 26,3 tys. osób (ponad 24% ogółu). Znaczna liczba osób przebywała 
w Irlandii (prawie 7,8 tys., 7,2%), w Holandii (prawie 6,7 tys., 6,2%) oraz w Szwecji (4,4 tys., 
4,1%). W okresie międzyspisowym kierunki emigracji uległy zatem nieznacznej zmianie. 
W Europie, ale poza krajami UE przebywało 8,5 tys. osób, w tym najwięcej w Norwegii – 7,3 
tys. 

Wykres 41. Emigranci przebywający za granicą czasowo powyżej 3 miesięcy 
według kontynentu przebywania 
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Innym kontynentem ciągle chętnie wybieranym przez Polaków była Ameryka Północ-
na i Środkowa, gdzie przebywało czasowo ok. 7,1 tys. emigrantów (6,6% ogółu). Mimo 
zwiększenia się bezwzględnej liczby emigrantów przebywających na tym kontynencie, ich 
udział procentowy w stosunku do 2002 r. znacznie się zmniejszył, wtedy przebywało tam 
prawie 16% wszystkich emigrantów z województwa zachodniopomorskiego. W 2011 r. 
w Stanach Zjednoczonych przebywało 4,3 tys. osób (w 2002 r. – 2,5 tys.), co stanowiło 4% 
wszystkich emigrantów; w Kanadzie ok. 2,6% emigrantów. Zwiększyła się mobilność emi-
grantów, ale jednocześnie łatwość znalezienia pracy w bliższej odległości od Polski, otwarcie 
rynków pracy krajów UE spowodowało, że więcej mieszkańców województwa zachodniopo-
morskiego (procentowo) wybrało kraje europejskie. 

Zdecydowanie mniej, bo 0,5% osób wybrało Oceanię (0,9% w 2002 r.). Na tym konty-
nencie mieszkańcy województwa zachodniopomorskiego przebywali głównie w Australii 
(ok. 0,6 tys. osób). W Azji przebywało 0,6% emigrantów województwa zachodniopomorskie-
go, około 0,2% w Afryce i mniej niż 0,1% w Ameryce Południowej. 

Wykres 42. Emigranci przebywający za granicą czasowo powyżej 3 miesięcy 
według kraju przebywania w 2011 r. 

 

We wszystkich powiatach województwa dwoma najczęściej wybieranymi krajami były 
Wielka Brytania i Niemcy. Kolejne miejsca zajmowały takie kraje jak: Irlandia, Norwegia, Ho-
landia, Szwecja i Stany Zjednoczone. 

Patrząc od strony kraju wyjazdu można zauważyć, że Wielką Brytanię najczęściej wy-
bierali mieszkańcy powiatu koszalińskiego, m. Koszalina i powiatu gryfickiego; Niemcy – po-
wiatu myśliborskiego, sławieńskiego i gryfińskiego; Irlandię – m. Świnoujścia, powiatu star-
gardzkiego i świdwińskiego; Norwegię – powiatu gryfińskiego, goleniowskiego i m. Świnouj-
ścia; Holandię – powiatu wałeckiego, łobeskiego i choszczeńskiego; Szwecję – powiatu łobe-
skiego, goleniowskiego i kamieńskiego; Stany Zjednoczone – powiatu polickiego, kołobrze-
skiego i goleniowskiego. 
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W wyborze kraju emigracji odgrywają znaczną rolę nie tylko warunki życia w kraju 
przyjmującym i stosunek do imigrantów mieszkańców tego kraju, ale również uwarunkowa-
nia historyczne, bliskość kraju oraz w ogromnej mierze ukształtowane sieci migracyjnej – 
informacje o doświadczeniach krewnych, sąsiadów i znajomych. 

4.2. Emigranci przebywający za granicą czasowo powyżej 3 miesięcy według 
powiatów zamieszkania przed wyjazdem 

Najwięcej osób przebywających w 2011 r. za granicą – podobnie jak w 2002 r. – 
mieszkało przed wyjazdem w m. Szczecinie (23,8 tys., co stanowi 22,1% wszystkich emigran-
tów) i w m. Koszalinie (prawie 8,5 tys.). Dość dużo emigrantów mieszkało wcześniej w po-
wiecie stargardzkim (prawie 6,9 tys.) i szczecineckim (ponad 5,6 tys.). Najmniej osób pocho-
dziło z powiatu pyrzyckiego (1,8 tys.) i niewiele więcej z choszczeńskiego i łobeskiego 
(po ok. 2,5 tys.). 

Mapka 9. Liczba emigrantów przebywających za granicą czasowo powyżej 3 miesięcy 
na 1000 mieszkańców 
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Biorąc pod uwagę charakter miejsca stałego zamieszkania najwięcej osób, które 
przed wyjazdem mieszkały na wsi pochodziło z powiatu koszalińskiego (11,6% ogółu emi-
grantów, którzy wyjechali ze wsi), podczas gdy w tym powiecie mieszka 9,6% ogółu ludności 
wiejskiej województwa. Wskaźniki te pokazują większą niż w innych regionach skłonność 
do wyjazdu mieszkańców wsi tego powiatu. Z miast najwięcej wyjechało mieszkańców 
m. Szczecina (30%), ale wynika to głównie z dużej liczby ludności mieszkającej w tym powie-
cie (w m. Szczecinie mieszka ponad 1/3 ludności miejskiej województwa). 

Biorąc z kolei pod uwagę liczbę emigrantów w stosunku do liczby mieszkańców w da-
nym powiecie (patrz mapka 9), na pierwszym miejscu należy wymienić powiat szczecinecki, 
gdzie na 1000 mieszkańców przypadało ok. 114 osób przebywających za granicą. Następne 
miejsca zajmowały: powiat policki (ok. 97) i powiat wałecki (ok. 91). Uwzględniając takie kry-
terium, w czołówce rankingu w 2002 r. znalazły się natomiast: powiat kamieński, m. Koszalin 
i m. Świnoujście. 

4.3. Emigranci przebywający za granicą czasowo co najmniej 12 miesięcy 
według roku wyjazdu 

W ostatnim spisie niestety nie pozyskano informacji o roku wyjazdu dla wszystkich 
emigrantów długookresowych. W grupie, dla której pozyskano takie dane (14,7 tys.), ponad 
82% osób wyjechało w roku 2004 i później, przed 2004 r. – ok. 18%. 

Wykres 43. Emigranci przebywający za granicą czasowo 12 miesięcy i więcej 
według roku wyjazduab 

 
a  W odsetkach ogółu emigrantów, dla których ustalono rok wyjazdu. 
b  Dane dotyczące 2010 r. obejmują wyjazdy do końca marca 2010 r. 

Gdyby założyć, że struktura roku wyjazdu była taka sama wśród wszystkich osób 
przebywających za granicą 12 miesięcy i więcej, liczba osób, które wyjechały w poszczegól-
nych latach kształtowałyby się jak w tabl. 14. Oznaczałoby to, że wśród emigrantów ponad 
11 tys. wyjechało przed 2002 r., a np. w 2008 r. – prawie 14 tys. Należy przypomnieć, 
że według wyników poprzedniego spisu w maju 2002 r. za granicą przebywało prawie 18,5 
tys. osób. 
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Wydaje się jednak, że takie uproszczenie jest obarczone pewnym błędem, ponieważ 
osoby, które nie zostały uznane za członków gospodarstw domowych mogły być znacznie 
dłużej nieobecne (wyjechać we wcześniejszych latach) niż to wynika z szacunku opartego 
na strukturze emigrantów według roku wyjazdu uzyskanej dla osób, które wyjechały 
w ostatnich latach. 

Tabl. 14. Emigranci przebywający za granicą czasowo 12 miesięcy i więcej 
według roku wyjazdu (w tys.)a 

Ogółem 
Rok wyjazdu 

2001 i 
wcześniej 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010b 

83,2 11,1 1,7 2,3 4,2 8,4 11,4 12,4 13,7 12,9 5,2 

a  Przy założeniu, że struktura roku wyjazdu dla wszystkich emigrantów jest taka sama jak struktura dla osób, 
dla których pozyskano informacje o roku wyjazdu. 
b  Do końca marca 2010 r. 

Należy również zaznaczyć, że prezentowanych danych nie należy utożsamiać z liczbą 
wyjazdów w danym roku (strumieniami migracyjnymi), ponieważ wiele osób, które wyjecha-
ły w danym roku po pewnym czasie powróciły do kraju i w czasie spisu już nie przebywały 
za granicą. Ponadto wiele osób, które powróciły w danym roku wyjechały ponownie w póź-
niejszym okresie. Takie wnioski płyną z badania przeszłości migracyjnej osób. Pomimo tych 
zastrzeżeń widać wyraźnie, że liczba wyjazdów znacząco wzrosła po 2004 roku, tj. po wstą-
pieniu Polski do Unii Europejskiej. 

4.4. Przyczyny wyjazdu 

Podobnie jak w 2002 r., w ostatnim spisie badano również przyczyny emigracji. Jed-
nakże – tak jak wiele innych cech – w 2011 r. przyczynę ustalono jedynie dla tych osób (20,5 
tys.), dla których wypełniono formularz, tzn. zebrano informacje w pełnym zakresie badania 
reprezentacyjnego, dlatego wszystkie podane niżej odsetki odnoszą się do tej grupy osób. 

W zakresie głównych grup przyczyn (praca, edukacja, sprawy rodzinne) w spisie 2011 
istniała możliwość podania bardziej szczegółowej odpowiedzi. Należy zaznaczyć, że wszystkie 
informacje o przyczynach wyjazdu zostały podane przez pozostałych w kraju członków go-
spodarstwa domowego, do którego osoba należała przed wyjazdem. 

Najczęściej mieszkańcy województwa zachodniopomorskiego wyjeżdżali za granicę 
z zamiarem podjęcia pracy. W tym celu wyjechało prawie 72% emigrantów, dla których usta-
lono przyczynę wyjazdu, czyli znacznie więcej niż w 2002 r. (40%). Odsetek ten był podobny 
zarówno dla emigrantów krótkookresowych jak i długookresowych. W przypadku prawie 
połowy osób, które wyjechały w związku z pracą podano, że głównym powodem ich wyjazdu 
były wyższe zarobki za granicą. Nieco rzadziej (dla 40%) – podając bardziej szczegółową przy-
czynę – wskazywano na trudności w znalezieniu pracy w kraju, a 4% – na większe możliwości 
rozwoju zawodowego za granicą. Pozostałe przyczyny związane z pracą (ciekawa oferta pracy 
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za granicą, oddelegowanie przez pracodawcę, praca w kraju niezgodna z kwalifikacjami, za-
miar prowadzenia działalności gospodarczej za granicą), były wymieniane rzadziej. 

Zaobserwowano zróżnicowanie przyczyny związanej z pracą w zależności od płci emi-
grantów. Chęć podjęcia pracy była powodem wyjazdu dla prawie 83% mężczyzn i ponad 58% 
kobiet. Częściej do pracy wyjeżdżali mieszkańcy wsi (ok. 77%) niż mieszkańcy miast 
(ok. 70%). 

Tabl. 15. Przyczyny emigracji na pobyt czasowy powyżej 3 miesięcy 
według płci emigrantówa 

Przyczyny emigracji 
Ogółem Miasta Wieś 

ogółem męż-
czyźni kobiety ogółem męż-

czyźni kobiety ogółem męż-
czyźni kobiety 

Ogółem 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
Praca 71,9 82,8 58,2 70,2 81,6 56,2 76,7 86,1 64,6 
Edukacja 6,3 3,8 9,4 7,3 4,4 10,9 3,3 2,2 4,7 
Sprawy rodzinne 16,0 8,6 25,4 16,4 8,5 26,1 15,0 8,7 23,3 
Leczenie, rehabilitacja 0,2 0,2 0,1 0,2 0,3 0,1 0,1 x 0,2 
Pozostałe 5,6 4,6 6,9 5,8 5,1 6,7 4,8 3,0 7,2 
a  W odsetkach ogółu emigrantów, dla których ustalono przyczynę przebywania za granicą. 

Prawie 96% emigrantów, którzy wyjechali w związku z pracą przebywało w krajach 
europejskich, w tym ok. 84% w krajach Unii Europejskiej. W poszczególnych krajach odsetek 
osób przebywających w związku z pracą w ogóle emigrantów przebywających w danym kraju 
był różny – w krajach UE wahał się od 15% w Grecji, przez 84% w Holandii do 100% w Luk-
semburgu i na Cyprze. Ogólnie w krajach UE omawiany odsetek wynosił 73,2%, przy czym 
w dwóch głównych krajach przyjmujących Polaków, tj. w Wielkiej Brytanii i Niemczech wyno-
sił odpowiednio 76,1% i 61,8%. 

Odnotowano również zróżnicowanie regionalne częstości występowania tej przyczyny 
emigracji, chociaż we wszystkich powiatach była ona najpowszechniejsza. Najczęściej poszu-
kiwali pracy za granicą mieszkańcy powiatu wałeckiego (ok. 81%) i niewiele rzadziej miesz-
kańcy powiatów: gryfickiego, łobeskiego, koszalińskiego i szczecineckiego. Najrzadziej z za-
miarem podjęcia pracy wyjeżdżali mieszkańcy m. Szczecina (ok. 66%), m. Koszalina (ok. 68%) 
i powiatu polickiego (ok. 70%). 

Wyjazdy spowodowane sprawami rodzinnymi uplasowały się na drugim (co do czę-
stości występowania) miejscu. Wskazano je dla 16% osób. Inaczej niż w przypadku pracy, 
sprawy rodzinne częściej były przyczyną wyjazdów kobiet (25%) niż mężczyzn (9%). Nieco 
częściej z tego powodu wyjeżdżali mieszkańcy miast niż mieszkańcy wsi. Występowanie tej 
przyczyny zależne było również od obywatelstwa, dla cudzoziemców była ona najczęstszą 
przyczyną wyjazdu – wskazano ją dla prawie 55% emigrantów bez polskiego obywatelstwa. 

Analizując szczegółowe przyczyny związane ze sprawami rodzinnymi można zauwa-
żyć, że najczęściej wskazywano na towarzyszenie rodzinie (44% wszystkich spraw rodzin-
nych). Były to wyjazdy osób (np. żony, męża, dzieci), które jechały z członkiem rodziny jadą-
cym najczęściej do pracy. Często również wskazywano na połączenie rodziny (prawie 28%). 
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Były to wyjazdy do osoby z rodziny, która wyjechała wcześniej (np. żony do męża, dziecka 
do matki lub ojca itp.). Około 19% osób, dla których wskazano sprawy rodzinne, wyjechało 
w celu założenia rodziny. 

Tabl. 16. Przyczyny emigracji na pobyt czasowy powyżej 3 miesięcy według powiatu  
poprzedniego zamieszkania emigrantówa 

Powiat 
poprzedniego 
zamieszkania 

Ogółem 
Przyczyny emigracji 

praca edukacja sprawy 
rodzinne pozostałe 

WOJEWÓDZTWO 
ZACHODNIOPOMORSKIE 100,0 71,9 6,3 16,0 5,8 

białogardzki 100,0 75,2 2,6 19,6 2,6 
choszczeński 100,0 75,8 6,2 9,5 8,5 
drawski 100,0 70,5 4,5 19,8 5,2 
goleniowski 100,0 74,8 4,7 17,1 3,4 
gryficki 100,0 79,6 3,3 13,4 3,7 
gryfiński 100,0 71,8 4,3 19,5 4,4 
kamieński 100,0 75,3 6,5 15,8 2,4 
kołobrzeski 100,0 72,7 6,1 19,1 2,2 
koszaliński 100,0 77,5 2,7 17,4 2,5 
łobeski 100,0 78,2 3,9 16,0 1,9 
myśliborski 100,0 70,6 4,6 19,6 5,3 
policki 100,0 69,8 9,4 14,4 6,4 
pyrzycki 100,0 70,1 4,2 24,2 1,5 
sławieński 100,0 72,2 4,2 20,4 3,1 
stargardzki 100,0 70,9 8,7 14,0 6,4 
szczecinecki 100,0 77,4 4,6 14,5 3,5 
świdwiński 100,0 74,8 5,5 8,0 11,7 
wałecki 100,0 81,2 6,0 9,4 3,4 
m. Koszalin 100,0 68,2 10,0 14,3 7,5 
m. Szczecin 100,0 66,2 9,3 15,5 9,0 
m. Świnoujście 100,0 74,2 2,7 16,1 7,0 

a  W odsetkach ogółu emigrantów, dla których ustalono przyczynę przebywania za granicą. 

Średni odsetek osób, które wyjechały z powodów rodzinnych dla krajów UE wyniósł 
15%, ale np. w Niemczech z tego powodu przebywała niemal co czwarta osoba, w Szwecji 
i we Włoszech – co piąta, a w Grecji było to aż 85%. Sprawy rodzinne były często wskazywa-
ne w przypadku emigrantów przebywających w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie (odpo-
wiednio 30% i 40%). 

Na studia lub w celu podniesienia kwalifikacji wyjechało na okres ponad 3 miesięcy 
ok. 6% osób. Ponad dwukrotnie częściej z tego powodu wyjeżdżały kobiety i mieszkańcy 
miast. Największy odsetek wyjazdów z tego powodu odnotowano w m. Koszalinie (10%), 
a także w powiecie polickim i m. Szczecinie (odpowiednio 9,3% i 9,2%). Przyczyna ta była 
nieco częściej wskazywana dla emigracji krótkookresowych niż dla emigracji długookreso-
wych. Wśród przyczyn szczegółowych w tej grupie przyczyn najczęściej wskazywano na nau-
kę lub studia (77%), dosyć ważna była również nauka języka obcego lub poprawa jego zna-
jomości (8%), inne powody były wskazywane rzadziej. Najczęściej wybierane były takie kraje 
jak Wielka Brytania, Niemcy i Stany Zjednoczone. 
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Gdyby przyjąć założenie, że struktura przyczyn wyjazdu była taka sama wśród wszyst-
kich osób przebywających za granicą powyżej 3 miesięcy, jak wśród osób, dla których ustalo-
no przyczynę wyjazdu, liczba osób, które wyjechały z poszczególnych powodów kształtowa-
łyby się jak w tabl. 17. 

Tabl. 17. Przyczyny emigracji na pobyt czasowy powyżej 3 miesięcy według płci  
emigrantów w 2011 r. – symulacja dla całej populacji emigrantówa 

Przyczyny emigracji 

Ogółem Miasta Wieś 

ogółem męż-
czyźni kobiety ogółem męż-

czyźni kobiety ogółem męż-
czyźni kobiety 

w tys. 
Ogółem 107,5 53,9 53,6 79,2 39,8 39,5 28,3 14,2 14,1 
Edukacja 6,8 2,1 5,0 5,8 1,8 4,3 0,9 0,3 0,7 
Praca 77,3 44,6 31,2 55,6 32,5 22,2 21,7 12,2 9,1 
Sprawy rodzinne 17,2 4,6 13,6 13,0 3,4 10,3 4,2 1,2 3,3 
Leczenie, rehabilitacja 0,2 0,1 0,1 0,2 0,1 0,0 0,0 - 0,0 
Pozostałe 6,0 2,5 3,7 4,6 2,0 2,7 1,4 0,4 1,0 
a  Przy założeniu, że struktura przyczyn wyjazdu dla wszystkich emigrantów jest taka sama, jak struktura dla 
osób, dla których pozyskano informację o przyczynie. 
 

Oznaczałoby to, że ponad 77 tys. osób przebywało za granicą w związku z pracą, 
a 17 tys. – w związku ze sprawami rodzinnymi. 

Należy jednak mieć na uwadze fakt, że struktura przedstawiona w tabl. 17. obrazuje 
w znacznej mierze przyczynę wyjazdów w ostatnich latach, wyjazdy w latach wcześniejszych 
mogły być spowodowane nieco innymi przyczynami. Według wyników NSP 2002 najczęstszą 
przyczyną wyjazdów również była praca, ale prawie 37% wyjechało w związku ze sprawami 
rodzinnymi. Część tych osób w dalszym ciągle pozostaje za granicą. 

Wykres 44. Emigranci według przyczyn i roku wyjazdu (A) oraz struktura przyczyn wyjazdu 
według roku wyjazdu (B)a 

  A B 

 
a  Dla emigrantów długookresowych, dla których ustalono przyczynę i rok wyjazdu. 
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Zależność struktury przyczyn wyjazdu od roku wyjazdu widoczna jest również wśród 
osób przebywających za granicą w 2011 r., dla których ustalono przyczynę i rok wyjazdu. 
W przypadku tych, którzy wyjechali przed 2002 r. praca była głównym powodem wyjazdu dla 
58% osób, a sprawy rodzinne – dla 28%. Dla osób, które wyjechały w 2005 r. odsetki te wy-
nosiły odpowiednio 81% i 9% (patrz wykres 44). Z tego powodu dane przedstawione 
w tabl. 17. należy traktować wyłącznie jako szacunek. 

4.5. Cechy demograficzno-społeczne emigrantów 

Płeć i wiek 

Jak już wspomniano wcześniej, wśród przebywających za granicą nieznacznie przewa-
żali mężczyźni (50,2%). Przewaga ta występowała zarówno wśród emigrantów pochodzących 
z miast, jak i ze wsi. Jedynie wśród emigrantów długookresowych przeważały nieznacznie 
kobiety. 

Wykres 45. Emigranci przebywający za granicą czasowo powyżej 3 miesięcy według płci  
i okresu przebywania 

 

Większe zróżnicowanie liczby kobiet i mężczyzn można zauważyć analizując zbioro-
wości przebywające w danym kraju. W Wielkiej Brytanii przebywało nieco więcej mężczyzn 
niż kobiet, natomiast w Niemczech kobiety stanowiły 55% emigrantów z województwa za-
chodniopomorskiego. Przykładowo – kobiety stanowiły prawie 63% emigrantów przebywają-
cych we Włoszech, ale tylko ok. 40% w Norwegii – patrz wykres przedstawiający strukturę 
emigrantów z województwa zachodniopomorskiego w głównych krajach przyjmujących. 

Nieznaczne zróżnicowanie odsetka kobiet i mężczyzn przebywających za granicą za-
obserwowano również w niektórych powiatach, np. wśród osób, które wyjechały z powiatu 
goleniowskiego kobiety stanowiły ponad 53%. Przewagę liczby mężczyzn odnotowano wśród 
emigrantów pochodzących z 10 powiatów, przewagę liczby kobiet – spośród 11. 
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Wykres 46. Emigranci przebywający za granicą czasowo powyżej 3 miesięcy według płci  
i kraju przebywania 

 

Około 82% wszystkich osób przebywających w 2011 r. za granicą powyżej 3 miesięcy 
było w wieku produkcyjnym, a ponad 66% w produkcyjnym mobilnym, tj. poniżej 45 roku 
życia. 

Wykres 47. Emigranci przebywający za granicą czasowo powyżej 3 miesięcy według  
ekonomicznych grup wieku 

 

Najliczniejsza była grupa w wieku 25-29 lat (prawie 20,9 tys.), w grupie tej przeważały 
kobiety (10,9 tys., 52,4%). Kobiety przeważały w grupie wiekowej 20-29 lat oraz 65 lat i wię-
cej, w pozostałych przeważali mężczyźni. 
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Wykres 48. Emigranci przebywający za granicą czasowo powyżej 3 miesięcy według płci  
i 5-cio letnich grup wieku 

 

Często na emigracji przebywały całe rodziny z dziećmi, stąd dosyć liczna grupa osób 
w wieku poniżej 20 lat. 

Ze względu na fakt, że wyjechały głównie osoby w wieku produkcyjnym populacja 
osób w tym wieku pozostała w województwie uległa zmniejszeniu. Skala tego ubytku jest 
widoczna na piramidach wieku przedstawionych na wykresie 49 oraz w tabl. 18. 

Tabl. 18. Ludność ogółem i emigranci przebywający czasowo za granicą powyżej  
3 miesięcy według ekonomicznych grup wieku w 2011 r. 

Wiek 
Ludność ogółem Emigranci 

w tys. w % w tys. w % 
ludności ogółem 

Ogółem 1722885 100,0 107491 6,2 
Przedprodukcyjny 317052 18,4 16094 5,1 
Produkcyjny 1131975 65,7 88540 7,8 

mobilny 684678 39,7 71233 10,4 
niemobilny 447297 26,0 17307 3,9 

Poprodukcyjny 273858 15,9 2857 1,0 
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Wykres 49. Piramida wieku ludności w 2011 r. z uwzględnieniem osób przebywających 
czasowo za granicą: 

A. powyżej 3 miesięcy 

 

B. 12 miesięcy i więcej 
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Szczególnie duży ubytek widoczny jest w grupie osób w wieku produkcyjnym mobil-
nym – za granicą przebywało 10,4% ludności województwa zachodniopomorskiego w tym 
wieku. Dysproporcje w strukturze wieku ludności ogółem i emigrantów widoczne są na wy-
kresie 50. 

Wykres 50. Struktura ludności ogółem i emigrantów przebywających czasowo za granicą 
powyżej 3 miesięcy według ekonomicznych grup wieku 

 

Wiek a kraj urodzenia emigrantów 

Interesująca jest analiza wieku i kraju urodzenia emigrantów. Wynika z niej zauważal-
ny wzrost liczby emigrantów urodzonych za granicą po 1989 r., a szczególnie wyraźny uro-
dzonych po 2004 r. W każdym roczniku w wieku 0-20 lat odsetek urodzonych za granicą 
przekraczał 5% (w grupie wieku 0-8 – powyżej 10%), podczas gdy w grupie emigrantów 
w wieku 23-53 lata kształtował się na poziomie 1% i poniżej. 

Ogółem prawie 4,5 tys. (4%) emigrantów urodziło się za granicą, z czego ponad 3,5 
tys. urodziło się po 1989 r., a 2,6 tys. w 2004 r. i później. Dzieci urodzone w ostatnich latach 
za granicą (po 2003 r.) stanowiły 58% wszystkich emigrantów urodzonych poza Polską i bar-
dzo prawdopodobne jest, że nigdy nie mieszkały w Polsce, ale zostały zameldowane i weszły 
do ludności województwa. 

Liczba urodzonych za granicą emigrantów we wcześniejszych latach nie jest duża, ale 
wśród urodzonych przed wojną ich odsetek w ogólnej liczbie emigrantów urodzonych w da-
nym roku jest zauważalny. Jest to zrozumiałe, ponieważ dla tych lat odsetek osób urodzo-
nych za granicą w ludności województwa jest znaczący14. 

 

 

                                                           
14 Por. wykres 11 w publikacji „Ludność w województwie zachodniopomorskim. Stan i struktura demograficzno-
-społeczna”, Szczecin 2013, 
http://szczecin.stat.gov.pl/publikacje-i-foldery/spisy-powszechne/ludnosc-w-wojewodztwie-
zachodniopomorskim-stan-i-struktura-demograficzno-spoleczna-nsp-2011,8,1.html 

18,4 

15,0 

65,7 

82,4 

15,9 

2,7 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Ludność ogółem

Emigranci

Przedprodukcyjny Produkcyjny Poprodukcyjny



108 WYNIKI NARODOWEGO SPISU POWSZECHNEGO LUDNOŚCI I MIESZKAŃ 2011 
 

Wykres 51. Emigranci przebywający za granicą czasowo powyżej 3 miesięcy urodzeni 
za granicą według roku urodzenia (A) oraz odsetek urodzonych za granicą 
w ogólnej liczbie emigrantów urodzonych w danym roku (B) 

 

Fakt, że część osób urodzonych za granicą tam pozostaje (lub ponownie wyjeżdża), 
widoczny jest szczególnie wyraźnie w przypadku osób urodzonych w ostatnich 20 latach 
(po 1990 r.). 

Wykres 52. Ludność w wieku 0-20 lat urodzona za granicą według wieku 

 

Stan cywilny prawny 

W spisie 2011 r. stan cywilny w momencie wyjazdu nie był badany, można analizować 
jedynie stan cywilny w momencie spisu. Nie wyklucza się jednak przypadków łączenia infor-
macji o stanie cywilnym, zwłaszcza w takich sytuacjach, gdy za granicą przebywały całe ro-
dziny, a informacja o stanie cywilnym była pobierana z rejestrów. 
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Wśród emigrantów w wieku 15 lat i więcej 42% stanowiły osoby pozostające w związ-
ku małżeńskim. Liczną grupę stanowili kawalerowie i panny – 12% ogółu przebywających 
za granicą powyżej 3 miesięcy. Odsetek osób rozwiedzionych (prawie 9%) był wśród emi-
grantów nieco wyższy od odsetka wyznaczonego dla ludności ogółem (prawie 7%). Kawale-
rów było więcej niż panien, w pozostałych kategoriach przeważały kobiety. Należy wspo-
mnieć, że dla prawie 36% emigrantów w wieku 15 lat i więcej nie udało się ustalić stanu cy-
wilnego prawnego. 

Wykres 53. Emigranci w wieku 15 lat i więcej przebywający za granicą czasowo powyżej  
3 miesięcy według stanu cywilnego prawnego 

 

W porównaniu z 2002 r. wzrósł odsetek osób rozwiedzionych, zmalał natomiast odse-
tek osób żonatych/zamężnych. 

Poziom wykształcenia 

Jak już wspomniano, informacji o poziomie wykształcenia nie gromadzono dla 
wszystkich emigrantów. Ustalono go dla 19 tys. osób, tj. dla 20% emigrantów w wieku 
13 lat i więcej. W zbadanej grupie ponad 2/3 miało co najmniej średnie wykształcenie – 
24,5% ukończyło studia wyższe, a prawie 40% stanowiły osoby z wykształceniem średnim, 
z których nieznaczna większość miała wykształcenie średnie ogólnokształcące. Prawie 
co czwarta osoba miała wykształcenie zasadnicze zawodowe. Nieustalony poziom wykształ-
cenia dla emigrantów znacznie wpływał na wielkość odsetka nieustalonego wykształcenia 
w całej populacji. 

Emigranci charakteryzowali się wyższym wykształceniem niż ogół ludności wojewódz-
twa. Odsetki osób z wykształceniem ponadgimnazjalnym były w tej populacji wyraźnie wyż-
sze niż wśród ogółu ludności województwa, przy czym największe dysproporcje występują 
w przypadku wykształcenia średniego i wyższego (patrz wykres 55). 
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Wykres 54. Emigranci w wieku 13 lat i więcej przebywający za granicą czasowo powyżej  
3 miesięcy według poziomu wykształceniaa 

 
a  W odsetkach ogółu emigrantów, dla których ustalono poziom wykształcenia. 

Wykres 55. Emigranci i ludność ogółem w wieku 13 lat i więcej przebywający za granicą 
czasowo powyżej 3 miesięcy według poziomu wykształceniaa 

 
a  W odsetkach ogólnej liczby osób z ustalonym wykształceniem w danej zbiorowości. 

W zbadanej grupie emigrantów z wykształceniem wyższym z tytułem magistra, leka-
rza, inżyniera, licencjata najwięcej było osób (40,5%), które ukończyły nauki społeczne, eko-
nomię lub prawo (dla ogółu ludności województwa odsetek ten wynosił 36,2%). W tej grupie 
najliczniej byli reprezentowani ekonomiści. Ponadto większy odsetek niż wynika to ze struk-
tury kierunków wykształcenia ludności województwa z wyższym wykształceniem odnotowa-
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no wśród emigrantów, którzy ukończyli nauki humanistyczne i nauki o językach, nauki biolo-
giczne, fizyczne i informatykę. Nasuwa się wniosek, że decyzję o emigracji ułatwia dobra zna-
jomość języków obcych (absolwenci filologii obcych), zapotrzebowanie na daną grupę zawo-
dów za granicą (np. absolwenci informatyki), jak również trudności w znalezieniu pracy 
zgodnej z wykształceniem na polskim rynku pracy. 

Tabl. 19. Emigranci przebywający czasowo za granicą powyżej 3 miesięcy oraz ludność 
ogółem o wykształceniu wyższym z tytułem magistra, lekarza lub równorzęd-
nym, inżyniera, licencjata, dyplomowanego ekonomisty według kierunku  
wykształcenia 

Kierunek wykształcenia 
Emigrancia Ludność 

ogółem 
w odsetkach 

Ogółem 100,0 100,0 
Kształcenie nauczycieli, pedagogika 10,7 17,2 

w tym pedagogika specjalna 2,8 4,5 
Nauki humanistyczne, nauka o językach, sztuka 10,2 7,1 

w tym filologie obce 3,4 1,5 
Nauki społeczne, ekonomia, prawo 40,5 36,2 

w tym ekonomia 16,6 16,3 
Nauki biologiczne 1,9 1,8 
Nauki fizyczne 2,3 2,0 
Matematyka, statystyka 0,2 0,6 
Informatyka 6,3 2,7 
Inżynieria, procesy produkcyjne, budownictwo 14,0 15,6 

w tym mechanika i budowa maszyn 2,9 3,7 
Rolnictwo, weterynaria 3,0 4,6 
Zdrowie i opieka społeczna 3,3 6,1 
Usługi 7,5 6,0 

w tym turystyka i rekreacja 3,0 1,1 
Nieustalony 0,1 0,0 
a  Emigranci, dla których pozyskiwano informację o poziomie i kierunku wykształcenia. 

Dla osób z wykształceniem średnim zawodowym, policealnym, zasadniczym zawodo-
wym oraz tych, którzy ukończyli kolegia gromadzono w spisie informację o zawodzie wyu-
czonym. Informację taką uzyskano dla 8,6 tys. emigrantów. W badanej grupie wystąpiło 
prawie 150 zawodów, ale pierwsza piętnastka najczęściej występujących zawodów obejmo-
wała 60% osób tej grupy. Najliczniej reprezentowane zawody w tej grupie to: betoniarz – 
zbrojarz, mechanik pojazdów samochodowych, ślusarz, technik ekonomista, sprzedawca 
i kucharz. 

W zbadanej grupie kobiety były lepiej wykształcone od mężczyzn. Kobiety częściej niż 
mężczyźni miały wykształcenie wyższe (prawie 57%), policealne (około 61%) lub średnie 
ogólnokształcące (58%). Mężczyźni przeważali wśród osób z wykształceniem średnim zawo-
dowym, gimnazjalnym, podstawowym, a przede wszystkim zasadniczym zawodowym. 
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Tabl. 20. Emigranci przebywający czasowo za granicą powyżej 3 miesięcy z wykształce-
niem średnim zawodowym, policealnym i zasadniczym zawodowym według 
zawodu wyuczonegoa 

Zawód wyuczony Ogółem 
w % 

Ogółem 100,0 
w tym:  

betoniarz – zbrojarz 8,6 
mechanik pojazdów samochodowych 8,3 
ślusarz 5,2 
technik ekonomista 4,9 
sprzedawca 4,7 
kucharz 4,7 
stolarz 3,8 
technik mechanik 3,7 
elektromechanik 2,7 
krawiec 2,5 
fryzjer 2,2 
elektryk 2,1 
blacharz 2,1 

a  Emigranci, dla których pozyskiwano informację o poziomie wykształcenia i zawodzie wyuczonym. 

W związku z tym, że dla wielu emigrantów nie ustalono poziomu wykształcenia 
w tabl. 21. przedstawiono symulację – przełożenie struktury zbadanej grupy emigrantów 
na całą populację emigrantów, aby można było zorientować się ile osób o danym poziomie 
wykształcenia wyjechało z kraju. Należy zastrzec, że symulacja taka jest obarczona sporym 
błędem, ponieważ zbadana grupa jest zbyt mała w stosunku do ogółu. 

Wykres 56. Emigranci w wieku 13 lat i więcej przebywający za granicą czasowo powyżej  
3 miesięcy według płci i poziomu wykształceniaa 

 
a  W odsetkach ogólnej liczby osób, dla której ustalono dany poziom wykształcenia. 
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Tabl. 21. Emigranci w wieku 13 lat i więcej przebywający za granicą czasowo powyżej  
3 miesięcy według poziomu wykształcenia w 2011 r. – symulacja dla całej  
populacji emigrantówa 

Poziom wykształcenia Ogółem 
W odsetkach ogółu osób 

o danym poziomie 
wykształceniab 

Ogółem 95099 6,3 
Wyższe 23287 8,8 
Policealne 2865 7,1 
Średnie 37695 8,2 
Zasadnicze zawodowe 22209 6,8 
Gimnazjalne 2176 2,8 
Podstawowe ukończone 6443 2,1 
Podstawowe nieukończone i bez wykształcenia szkolnego 424 1,6 
a  Przy założeniu, że struktura wykształcenia wszystkich emigrantów jest taka sama jak struktura wykształcenia 
tych emigrantów, dla których uzyskano informacje o poziomie wykształcenia. 
b  Ogólną liczbę osób o danym poziomie wykształcenia obliczono z uwzględnieniem rozszacowania liczby osób 
z wykształceniem nieustalonym. 

Z powyższego przybliżonego szacunku wynika, że z województwa zachodniopomor-
skiego wyjechało ponad 63,8 tys. osób z wykształceniem co najmniej średnim, w tym ponad 
23 tys. z wykształceniem wyższym, czyli prawie 9% ogółu ludności o takim wykształceniu. 

4.6. Aktywność ekonomiczna 

Interesująca jest analiza zależności miedzy poziomem wykształcenia a aktywnością 
ekonomiczną emigrantów. W badanej grupie osób w wieku 15 lat i więcej, dla której ustalo-
no poziom wykształcenia, pracowało prawie 73% emigrantów (pokrywa się to z przyczynami 
nieobecności związanymi z pracą). Blisko 1/4 osób była bierna zawodowo i bardzo niewielki 
odsetek stanowiły osoby bezrobotne. Z analizy wynika, że najłatwiej pracę za granicą znaj-
dowały osoby z wykształceniem zasadniczym zawodowym (pracowało 80% z nich), średnim 
zawodowym (pracowało 79%) i wyższym (ponad 73%). Pracowało zarobkowo prawie 73% 
osób z wykształceniem nieukończonym podstawowym i bez wykształcenia szkolnego (w skali 
kraju 33%), pozostałe osoby z tym wykształceniem były bierne zawodowo. Z analizy danych 
wynika, że trudniej znaleźć pracę osobom z wykształceniem średnim ogólnokształcącym 
i podstawowym. 
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Tabl. 22. Emigranci w wieku 15 lat i więcej przebywający za granicą czasowo powyżej 
3 miesięcy według statusu na rynku pracy i poziomu wykształceniaa 

Poziom wykształcenia Ogółem 
Status na rynku pracy 

pracujący bezrobotni bierni 
zawodowo 

w odsetkach 
Ogółem 100,0 72,8 2,7 24,5 
Wyższe 100,0 73,1 2,2 24,7 
Policealne 100,0 71,1 4,9 24,1 
Średnie 100,0 71,8 3,1 25,1 

zawodowe 100,0 79,0 2,5 18,6 
ogólnokształcące 100,0 65,3 3,7 31,0 

Zasadnicze zawodowe 100,0 80,0 2,6 17,4 
Gimnazjalne 100,0 45,1 2,6 52,2 
Podstawowe ukończone 100,0 61,3 2,0 36,8 
Podstawowe nieukończone 

i bez wykształcenia szkolnego 100,0 72,7 x 27,3 
a  Dla osób, dla których ustalono poziom wykształcenia i status na rynku pracy. 

Odsetek pracujących był wyższy wśród mężczyzn (ponad 81%). Niższy był natomiast 
odsetek bezrobotnych, a także – ponad dwukrotnie – odsetek biernych zawodowo. 

Aktywność ekonomiczna emigrantów zależała oczywiście od ich wieku. Wśród osób 
w wieku 25-54 lat odsetek pracujących przekraczał 70%, przy czym w wieku 45-49 lat praco-
wało nawet ok. 83% osób (patrz wykres 58). 

Wykres 57. Emigranci w wieku 15 lat i więcej przebywający za granicą czasowo powyżej  
3 miesięcy według aktywności ekonomicznej i płcia 

 
a  W odsetkach ogólnej liczby osób danej płci, dla których ustalono aktywność ekonomiczną. 
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Wykres 58. Emigranci w wieku 15 lat i więcej przebywający za granicą czasowo powyżej  
3 miesięcy według aktywności ekonomicznej i wiekua 

 
a  Dla osób, dla których ustalono status na rynku pracy. 

4.7. Obywatelstwo emigrantów 

Ponad 99,6% emigrantów to obywatele polscy. Cudzoziemcy mający prawo stałego 
pobytu w Polsce, a więc zaliczani do mieszkańców naszego kraju stanowili jedynie 0,3% ogó-
łu (0,4 tys.). Wśród nich najliczniejsi byli Niemcy (prawie 0,1 tys.). W 2002 r. wśród emigran-
tów odnotowano większy odsetek osób z podwójnym obywatelstwem – polskim i innym – 
niż wśród ogółu ludności. Tak jest zapewne obecnie, ale analiza tego aspektu na podstawie 
wyników NSP 2011 jest utrudniona, ze względu na liczne braki odpowiedzi na pytanie doty-
czące liczby posiadanych obywatelstw. Podwójne i potrójne obywatelstwo było badane 
na formularzu, natomiast – jak wspomniano na wstępie – wielu emigrantów zostało spisa-
nych w skrócony sposób i liczba obywatelstw pozostała nieustalona. Obywatelstwo tych 
osób zostało pobrane z rejestrów, a tam z reguły gromadzi się informacje o jednym tylko 
obywatelstwie. Wśród osób, dla których badano liczbę posiadanych obywatelstw odsetek 
osób z obywatelstwem polskim i innym wynosił 6,0%. Przypuszcza się, że wśród osób, dla 
których nie uzyskano informacji o liczbie posiadanych obywatelstw, a osoby te przebywają 
za granicą stosunkowo długo (kilka lub kilkanaście lat) odsetek osób z obywatelstwem pol-
skim i innym jest znacznie wyższy, niż w grupie, dla której taką informację uzyskano. Należy 
przypomnieć, że w 2002 r. odsetek emigrantów z obywatelstwem polskim i innym wynosił 
16,8%. 

4.8. Plany migracyjne 

Z założenia, emigranci którzy zostali spisani w skróconej formie to były osoby, których 
pobyt za granicą jest raczej trwały. W instrukcji metodologicznej zostało zapisane, że w ten 
sposób mogą być spisane osoby wykazane jako zameldowane (na pobyt stały lub czasowy) 
w danym mieszkaniu, ale które faktycznie w nim nie mieszkają i nie jest przewidziany ich 
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powrót, np. wyjechały za granicę, założyły tam rodzinę, podjęły pracę itp. i zamierzają tam 
pozostać na stałe. Inna przyczyna skróconego spisania emigrantów to przypadki, kiedy osoby 
mieszkające pod adresem zameldowania emigranta nie znały odpowiedzi na dotyczące 
go pytania, np. mieszkanie wynajmowała inna rodzina czy osoba. Z pewnością część tych 
emigrantów powróci do Polski, ale nie zebrano dla nich informacji o planach powrotu 
do kraju. 

Wykres 59. Odpowiedzi na pytanie o plany powrotu do Polski 
„Czy planuje Pan/Pani powrócić do Polski?”a 

 
a  Dla osób, dla których uzyskano informację (18,8 tys. osób). 

Osoby nieobecne, które zostały uznane za członków gospodarstwa domowego przez 
pozostałe w kraju osoby, teoretycznie zamierzały powrócić do Polski. Jednakże zadane 
wprost pytanie o powrót do Polski dla tych osób nie w pełni potwierdziło ten zamiar (patrz 
wykres 59). Odpowiedź na pytanie o plany migracyjne uzyskano dla 18,8 tys. osób. Tylko dla 
44% z nich uzyskano zdecydowane zapewnienie, że powrócą do kraju, a dla 13% – że nie za-
mierzają powrócić. Jednocześnie znaczny był odsetek tych, którzy nie mieli dokładnie sprecy-
zowanych planów lub ich bliscy tych zamierzeń nie znali. 

Tabl. 23. Osoby przebywające w kraju, które zamierzają wyjechać za granicę według  
czasu i przyczyn wyjazdu 

Przyczyna wyjazdu za granicę 
Ogółem 

Kiedy planowana jest zmiana 
miejsca zamieszkania 

w ciągu roku w ciągu kilku 
najbliższych lat nie wiem 

w tysiącach 
Ogółem 19,0 7,2 8,8 3,0 
Praca 10,5 4,2 5,0 1,4 
Edukacja 1,1 0,4 0,6 0,1 
Sprawy rodzinne 3,0 1,5 1,2 0,3 
Potrzeba opieki ze strony rodziny 0,2 0,1 0,1 0,0 
Warunki mieszkaniowe 0,9 0,2 0,4 0,2 
Inna 3,2 0,8 1,5 1,0 

Tak 
43,8% 

Nie 
13,1% 

Nie wiem 
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Pozostałe w kraju osoby również pytano o ich własne plany migracyjne. Około 19 tys. 
odpowiedziało, że planuje wyjazd za granicę, z czego 7 tys. planowało go w ciągu najbliższe-
go roku, pozostali w ciągu najbliższych lat lub nie wiedzieli jeszcze kiedy, ale mieli taki za-
miar. Osoby, które planowały wyjazd za granicę stanowiły 18% wszystkich, którzy planowali 
zmianę miejsca zamieszkania. Wśród przyczyn wyjazdu najczęściej była wymieniana praca. 

Jednocześnie prawie 281 tys. osób nie potrafiło odpowiedzieć, czy zamierza zmienić 
miejsca zamieszkania – odpowiedziały „nie wiem”. 

4.9. Przebywanie kiedykolwiek za granicą – powroty z emigracji 

W badaniu reprezentacyjnym przeprowadzanym w ramach NSP 2011 pytano również 
o przebywanie kiedykolwiek za granicą. Było to pytanie zalecane przez rekomendacje EKG 
ONZ i Eurostatu jako obowiązkowe. W polskim spisie badano pobyty trwające co najmniej 
1 rok. Spośród osób, które kiedykolwiek przebywały za granicą wyodrębniono osoby, które 
wyjechały z Polski i po pewnym czasie (trwającym co najmniej rok) powróciły do kraju. Osoby 
te pytano o kraj przebywania, liczbę lat przebywania za granicą, rok powrotu, zawód wyko-
nywany przed wyjazdem (jeśli pracowały przed wyjazdem), czy pracowały za granicą i jeśli 
pracowały – czy praca, którą wykonywały była zgodna z ich kwalifikacjami. Badanie to po-
zwoliło na określenie skali powrotów oraz analizę sytuacji emigrantów na zagranicznym ryn-
ku pracy, a także na polskim rynku pracy po powrocie do kraju. Przyczyny wyjazdów i powro-
tów pozwoliły poznać uwarunkowania tych migracji. Zgromadzony materiał pozwala na sze-
roką analizę, w niniejszej publikacji jedynie zasygnalizowano ten temat. Ta grupa była obecna 
w Polsce, zatem odpowiadała na pytania formularza i w tym przypadku liczba braków odpo-
wiedzi nie jest znaczna. 

Wyniki spisu wykazały, że w prawie 48 tys. mieszkańców województwa zachodnio-
pomorskiego przebywało kiedykolwiek za granicą przez co najmniej rok. Liczba ta nie obej-
muje osób, które w momencie spisu przebywały na emigracji przez co najmniej rok (zacho-
wując zameldowanie na stałe w województwie). Wśród osób, które kiedykolwiek w życiu 
przebywały za granicą, ponad 32 tys. wyjechało i powróciło (reemigrowało), pozostali nigdy 
wcześniej w Polsce nie mieszkali. Wśród osób, które powróciły są również te osoby, które 
wymeldowały się z pobytu stałego w Polsce, ale w późniejszym okresie powróciły i zameldo-
wały się ponownie na pobyt stały w kraju. Należy zaznaczyć, że powróciło znacznie więcej 
osób, ale część z nich ponownie przebywała w momencie spisu na emigracji. Wniosek taki 
wypływa z analizy historii migracyjnej niewielkiej części emigrantów, dla których uzyskano 
informacje o wcześniejszym przebywaniu za granicą. Jednakże dla wielu emigrantów nie uzy-
skano takiej informacji ze względu na skrócony sposób ich spisania lub brak wiedzy osób od-
powiadających na pytania dotyczące emigranta. 

Powroty odbywały się w różnych latach, jednakże ich wzrost był widoczny po każdej 
większej fali emigracji, ponieważ wyjazdom zawsze w jakimś stopniu towarzyszą powroty. 
Liczba powrotów jest również zależna od uwarunkowań historycznych i sytuacji ekonomicz-
nej w Polsce i na świecie. Wyraźna jest fala powrotów po drugiej wojnie światowej, 
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po 1970 r. – w tym wzrost liczby powrotów po 1989 r. Widoczna jest również fala powrotów 
towarzysząca najnowszej fali emigracji, w tym szczególnie powrotów w latach 2008-2011, 
czyli w latach kryzysu ekonomicznego w Europie i na świecie (patrz wykres 60). 

Wykres 60. Ludność, która przebywała za granicą przez co najmniej rok i powróciła do 
krajua według roku powrotu 

 
a  Bez osób, które w momencie spisu przebywały za granicą przez co najmniej rok. 

W latach 2002-2011 powróciło do kraju prawie 14,7 tys. osób, w tym ok. 60% 
(8,8 tys.) w latach 2008-201115. Mężczyźni stanowili prawie 61% reemigrantów. 

Powroty następowały po pobycie trwającym kilka, a często i kilkanaście lat, ale naj-
liczniejsze były powroty po jednym roku za granicą (ponad 25% ogółu powrotów) i niewiele 
mniej liczne po dwóch latach pobytu. Powroty po 10 i więcej latach stanowiły 8%. W latach 
2002-2011 dominowały powroty po roku pobytu, które stanowiły jednak tylko niecałe 27% 
wszystkich reemigracji odnotowanych w tym okresie, pozostałe powroty nastąpiły po dłuż-
szym pobycie za granicą. 

W całym okresie („kiedykolwiek”) najwięcej osób powróciło z Niemiec (ponad 
12 tys.), Wielkiej Brytanii (ponad 4 tys.), Stanów Zjednoczonych (prawie 2,5 tys.), Rosji i Ir-
landii (po ok. 1,3 tys.), natomiast w latach 2002-2011 dominowały powroty z Wielkiej Bryta-
nii (prawie 3,8 tys., z czego ponad 2,6 tys. po 2007 r.) , a w dalszej kolejności z Niemiec (pra-
wie 3,7 tys.), Irlandii (prawie 1,3 tys.) i Stanów Zjednoczonych (0,9 tys.). 

Interesujące są przyczyny zarówno wyjazdów jak i powrotów. Prawie 59% osób, które 
powróciły, wyjechały w związku z pracą, w tym głównie dlatego, że spodziewały się wyższych 
zarobków za granicą (28,5%), miały trudności ze znalezieniem pracy w kraju (11,6%) lub zo-
stały oddelegowane przez pracodawców (10,7%). 16,5% wyjechało z powodów rodzinnych, 
w tym towarzyszenie rodzinie wymieniło 3,4% osób – często była to rodzina osoby wyjeżdża-
jącej do pracy. 

                                                           
15 Zdecydowanie więcej było powrotów po pobytach krótszych niż 1 rok, ale tego aspektu w spisie nie badano. 
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Wykres 61. Ludność, która przebywała za granicą przez co najmniej rok i powróciła do 
Polskia w latach 2004, 2008 i 2010 według liczby lat przebywania za granicą 

 
a  Bez osób, które w momencie spisu przebywały za granicą przez co najmniej rok. 

Ogólnie najczęstszą przyczyną powrotu była tęsknota za rodziną (21,6%), o czym za-
decydowały powroty w latach 2002-2011 – została ona wskazana przez prawie 28% osób, 
które powróciły w tym okresie, ale już tylko 16,5% tych, którzy powrócili przed 2002 r. Zaraz 
na drugim miejscu plasuje się zakończenie kontraktu. Ta przyczyna dominuje wśród powro-
tów sprzed 2002 r. Wskazało ją prawie 27% osób, które powróciły w tych latach. Część osób 
powróciła w latach 2002-2011, ponieważ uznała, że poprawiła się sytuacja na rynku pracy 
w Polsce. 

W latach 2008-2011, czyli w latach kryzysu ekonomicznego na świecie, wśród przy-
czyn wyraźnie zaznaczyła się utrata pracy i trudności w znalezieniu innej za granicą (0,7 tys.), 
dla powrotów w tym okresie odnotowano więcej wskazań tej przyczyny niż dla powrotów 
w całym wcześniejszym okresie i prawie 3/4 wskazań tej przyczyny w latach 2002-2011. 

Spośród osób, które powróciły do Polski po 2001 r. 78% (11,4 tys.) pracowało za gra-
nicą, z czego prawie 30% (prawie 3,4 tys.) nie pracowało przed wyjazdem. 

Spośród tych, którzy przed wyjazdem pracowali, najwięcej było osób, które przed wy-
jazdem wykonywały takie zawody jak: murarz, sprzedawca, ślusarz, kierowca, kucharz, ro-
botnik budowlany, pielęgniarka, cieśla. 

Interesujące są wnioski z analizy zgodności pracy wykonywanej za granicą z kwalifika-
cjami rozumianymi najczęściej jako zawód wyuczony. Ponad 42% osób pracujących za grani-
cą odpowiedziało, że pracowało tam zgodnie z kwalifikacjami, ale 29% (3,3 tys.) pracowało 
poniżej swoich kwalifikacji, w tym prawie 2,7 tys. miało wykształcenie co najmniej średnie, 
a 1,3 tys. wykształcenie wyższe. 
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Wykres 62. Powroty w latach 2002-2011 po co najmniej rocznym pobycie za granicą 
według przyczyn powrotu 

 
Ogólnie wśród osób z wykształceniem wyższym, którzy pracowali za granicą odsetek 

tych, którzy pracowali zgodnie z kwalifikacjami był niższy niż tych, którzy pracowali poniżej 
kwalifikacji (odpowiednio 36% i 47%). Prawie 15% miało problem z oceną, czy pracowali 
zgodnie z kwalifikacjami, czy też powyżej lub poniżej nich. Wśród osób z wykształceniem 
średnim odsetki te kształtowały się na poziomie odpowiednio: 42%, 29%, a ponad 1/5 od-
powiedziała „trudno określić”. Najwyższy odsetek pracujących zgodnie z kwalifikacjami od-
notowano wśród osób z wykształceniem zasadniczym zawodowym (51%), 18% pracowało 
poniżej swoich kwalifikacji, 5% powyżej kwalifikacji, a 24% nie potrafiło się na temat ten te-
mat wypowiedzieć. 

Aktywność ekonomiczna reemigrantów 

Osoby, które powróciły w latach 2002-2011 z zagranicy w większości pracowały 
po powrocie – spośród osób w wieku 15 lat i więcej pracowało prawie 61%, czyli wskaźnik 
zatrudnienia był znacznie wyższy niż wśród ludności ogółem. Wyższa była wśród reemigran-
tów również stopa bezrobocia (19%). Ludność, która powróciła z zagranicy w latach 2002- 
-2011 to w zdecydowanej większości osoby w wieku produkcyjnym (prawie 89% ogółu), za-
tem są to osoby, które w większości są aktywne zawodowe – pracują lub chcą pracować (po-
szukują pracy). 
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Tabl. 24. Wskaźniki aktywności ekonomicznej w 2011 r. dla ludności ogółem i osób,  
które powróciły z zagranicy w latach 2002-2011a 

Wyszczególnienie 

Współczynnik 
aktywności 
zawodowej 

w % 

Wskaźnik 
zatrudnienia 

w % 

Stopa bezrobocia 
w % 

Ludność ogółem 53,5 45,5 14,8 
Reemigranci 74,8 60,6 19,0 
a  Dla osób w wieku 15 lat i więcej, dla których ustalono status na rynku pracy. 

Wskaźnik zatrudnienia jest wyraźnie wyższy wśród mężczyzn i wynosi prawie 66% 
(wśród kobiet ok. 52%). Wśród kobiet odnotowano ponad dwukrotnie wyższy niż wśród 
mężczyzn odsetek biernych zawodowo, przy czym jako przyczynę bierności najczęściej po-
dawano emeryturę lub obowiązki rodzinne. Niewiele kobiet (3%) sądziło, że nie znajdzie od-
powiedniej pracy lub wyczerpało wszystkie znane możliwości znalezienia pracy. Odsetek bez-
robotnych kobiet był mniejszy niż mężczyzn (wynosił odpowiednio 9,4%, 17,2%). 

Spośród pracujących reemigrantów nieco ponad 3% stworzyło nowe miejsca pracy – 
byli pracodawcami, a ok. 15% pracowało na własny rachunek nie zatrudniając pracowników. 
Najwięcej, bo prawie 81% pracowało jako pracownicy najemni. 

4.10. Gospodarstwa domowe z emigrantami 

W spisie 2011 zebrano wiele informacji dotyczących gospodarstw domowych i rodzin 
z osobami przebywającymi za granicą powyżej 3 miesięcy. Według wyników spisu, ponad 
71,6 tys., tj. 11,2% wszystkich gospodarstw domowych w województwie zachodniopomor-
skim miały w swoim składzie osobę lub osoby przebywające za granicą powyżej 3 miesięcy. 
Dla porównania, w 2002 r. takich gospodarstw było 3,1%. W powiecie kamieńskim i sławień-
skim gospodarstwa z osobami za granicą stanowiły ponad 13%, podczas gdy w pyrzyckim, 
choszczeńskim i goleniowskim, gdzie odnotowano najniższy odsetek takich gospodarstw – 
stanowiły poniżej 10%. 

Około 48% wszystkich gospodarstw z osobami za granicą stanowiły gospodarstwa, 
w których wszyscy członkowie przebywali za granicą (w 2002 r. podobny odsetek). Najczę-
ściej były to gospodarstwa jednoosobowe (prawie 16,3 tys., tj. ok. 23% wszystkich gospo-
darstw z osobami przebywającymi za granicą). Gospodarstw dwuosobowych było ponad 10,6 
tys. Odnotowano również gospodarstwa o większej liczbie osób, w tym np. ok. 0,7 tys. go-
spodarstw 5-cio osobowych. 

Udział gospodarstw domowych, w których wszyscy członkowie przebywali za granicą 
w ogólnej liczbie gospodarstw z osobami za granicą był zróżnicowany regionalnie. W powie-
cie świdwińskim, koszalińskim, kołobrzeskim i szczecineckim przekraczał 52%, w gryfińskim 
wynosił 41%. 
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Tabl. 25. Gospodarstwa domowe z osobami przebywającymi za granicą czasowo 
powyżej 3 miesięcy w 2011 r. 

Wyszczególnienie 

Gospodarstwa domowe 

ogółem 
w wojewódz-

twie 

z osobami przebywającymi za granicą 

ogółem 
wszystkie 

osoby 
za granicą 

nie wszystkie 
osoby 

za granicą 

w tysiącach 
w % 

gospodarstw 
ogółem 

w % 
gospodarstw z osobami 

za granicą ogółem 
OGÓŁEM 639,2 71,6 11,2 48,0 52,0 

miasta 469,7 53,9 11,5 46,9 53,1 

wieś 169,5 17,7 10,5 51,4 48,6 

białogardzki 17,5 2,2 12,5 47,7 52,3 
choszczeński 16,9 1,6 9,5 51,9 48,1 
drawski 21,4 2,8 13,0 50,9 49,1 
goleniowski 27,7 2,7 9,6 50,0 50,0 
gryficki 20,7 2,4 11,5 50,9 49,1 
gryfiński 27,8 3,0 10,9 41,3 58,7 
kamieński 17,4 2,3 13,4 51,5 48,5 
kołobrzeski 30,1 3,2 10,6 52,5 47,5 
koszaliński 22,1 2,8 12,6 53,4 46,6 
łobeski 13,3 1,6 12,1 45,7 54,4 
myśliborski 22,8 2,6 11,5 46,3 53,7 
policki 25,5 2,6 10,2 46,1 53,9 
pyrzycki 13,0 1,1 8,7 47,8 52,2 
sławieński 19,6 2,6 13,3 47,5 52,5 
stargardzki 42,2 4,6 10,9 46,2 53,8 
szczecinecki 29,3 3,7 12,7 52,2 47,8 
świdwiński 17,6 2,3 13,0 53,8 46,2 
wałecki 20,3 2,4 11,8 50,3 49,7 
m. Koszalin 45,6 5,8 12,7 46,9 53,1 
m. Szczecin 170,3 17,1 10,0 45,3 54,7 
m. Świnoujście 18,1 2,2 12,1 47,3 52,7 

Gospodarstwa, w których nie wszyscy członkowie przebywali za granicą stanowiły 
średnio 52% gospodarstw z osobami za granicą. Wśród tego typu gospodarstw, dominowały 
gospodarstwa trzyosobowe (prawie 12,3 tys.) z jedną osobą za granicą. 
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TABLICE WYNIKOWE 
 
 
 
 
 

Prezentowane wyniki NSP stanowią uogólnienie danych z badania reprezentacyjnego, 
wyliczonych poprzez zastosowanie (sumowanie) dokładnych wartości wagowych (liczb ułam-
kowych) – zaokrąglonych do pełnych jedności. W związku z powyższym w prezentowanych 
tablicach mogą wystąpić drobne rozbieżności w sumowaniu danych na wyższy poziomy 
agregacji (różnice między sumą zaokrąglonych wartości szczegółowych a kategoriami agregu-
jącymi – podawanymi w wierszu/kolumnie „razem”, „ogółem” itp.), jak również na poziomie 
przekroju terytorialnego. 

Wszystkie tablice dostępne są w wersji elektronicznej – w formacie Excel. Dla części ta-
blic upowszechnianych elektronicznie (na CD oraz w Internecie) dostępny jest szerszy zakres 
informacji (np. o kolejne grupowanie zmiennej lub dodatkowy przekrój terytorialny). 
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TABL. 1. LUDNOŚĆ WEDŁUG PŁCI I OKRESU ZAMIESZKIWANIA W DANEJ MIEJSCOWOŚCI 
W 2011 ROKU 

Wyszczególnienie 
Ogółem Miasta Wieś 

ogółem męż-
czyźni kobiety ogółem męż-

czyźni kobiety ogółem męż-
czyźni kobiety 

 W liczbach bezwzględnych 
OGÓŁEM ...........................  1722885 839680 883205 1187748 569742 618006 535137 269938 265199 
Ludność zamieszkała 
od urodzeniaa ....................  866161 452223 413938 607414 310370 297044 258747 141853 116894 
Ludność, która 
przybyła/powróciłaa ..........  762382 340656 421726 510400 224631 285769 251982 116025 135957 

od 1988 r. lub później .......  455934 194624 261310 332535 141142 191393 123399 53482 69917 
w latach 1989-2001 ..........  142124 67652 74472 87819 41444 46375 54305 26208 28097 
w latach 2002-2011 ..........  164308 78376 85932 90032 42043 47989 74276 36333 37943 

przybyła/powróciła 
z innego miejsca 
w kraju ...........................  157199 74449 82750 84284 38826 45458 72915 35623 37292 

przybyła z innego 
miejsca w kraju ...........  134200 63443 70756 68918 31491 37427 65282 31952 33330 

w latach:          
2002-2003 .............  21477 10032 11445 11425 5124 6301 10052 4907 5144 
2004-2007 .............  56410 26643 29768 29260 13453 15807 27150 13190 13961 
2008-2011 .............  56313 26769 29544 28233 12914 15319 28080 13855 14224 

powróciła z innego 
miejsca w kraju ...........  22999 11006 11994 15366 7335 8031 7634 3671 3963 

w latach:          
2002-2003 .............  2459 1127 1332 1521 682 839 938 445 492 
2004-2007 .............  7264 3447 3817 4711 2238 2473 2553 1209 1344 
2008-2011 .............  13276 6431 6845 9133 4415 4718 4143 2017 2127 

przybyła/powróciła 
z zagranicy .....................  7074 3908 3166 5718 3202 2516 1355 706 649 

przybyła z zagranicy ....  3207 1697 1510 2320 1248 1072 887 449 438 
w latach:          

2002-2003 .............  361 144 217 262 103 159 99 41 58 
2004-2007 .............  1140 638 502 795 435 360 344 203 142 
2008-2011 .............  1706 915 791 1263 710 553 443 206 238 

powróciła z zagranicy..  3867 2211 1656 3398 1954 1444 469 257 212 
w latach:          

2002-2003 .............  194 80 114 175 77 99 19 4 15 
2004-2007 .............  942 489 453 853 441 413 89 48 41 
2008-2011 .............  2731 1642 1089 2370 1437 933 361 205 156 

nie ustalono miejsca 
poprzedniego pobytu ....  35 19 16 30 15 15 5 4 1 

nie ustalono okresu 
przybycia ..........................  16 4 12 14 2 12 2 2 - 

Nie ustalono od kiedy 
mieszkaa ............................  11149 5927 5223 8369 4452 3917 2780 1475 1306 
Emigranci przebywający 
za granicą czasowo 
12 miesięcy lub dłużej .......  83193 40875 42318 61565 30289 31277 21627 10586 11042 
a  Bez emigrantów przebywających za granicą czasowo 12 miesięcy lub dłużej. 
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TABL. 1. LUDNOŚĆ WEDŁUG PŁCI I OKRESU ZAMIESZKIWANIA W DANEJ MIEJSCOWOŚCI 
W 2011 ROKU (DOK.) 

Wyszczególnienie 
Ogółem Miasta Wieś 

ogółem męż-
czyźni kobiety ogółem męż-

czyźni kobiety ogółem męż-
czyźni kobiety 

 W odsetkach (struktura pionowa) 
OGÓŁEM ...........................  100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
Ludność zamieszkała 
od urodzeniaa ....................  50,3 53,9 46,9 51,1 54,5 48,1 48,4 52,6 44,1 
Ludność, która 
przybyła/powróciłaa ..........  44,3 40,6 47,7 43,0 39,4 46,2 47,1 43,0 51,3 

od 1988 r. lub później .......  26,5 23,2 29,6 28,0 24,8 31,0 23,1 19,8 26,4 
w latach 1989-2001 ..........  8,2 8,1 8,4 7,4 7,3 7,5 10,1 9,7 10,6 
w latach 2002-2011 ..........  9,5 9,3 9,7 7,6 7,4 7,8 13,9 13,5 14,3 

przybyła/powróciła 
z innego miejsca 
w kraju ...........................  9,1 8,9 9,4 7,1 6,8 7,4 13,6 13,2 14,1 

przybyła z innego 
miejsca w kraju ...........  7,8 7,6 8,0 5,8 5,5 6,1 12,2 11,8 12,6 

w latach:          
2002-2003 .............  1,2 1,2 1,3 1,0 0,9 1,0 1,9 1,8 1,9 
2004-2007 .............  3,3 3,2 3,4 2,5 2,4 2,6 5,1 4,9 5,3 
2008-2011 .............  3,3 3,2 3,3 2,4 2,3 2,5 5,2 5,1 5,4 

powróciła z innego 
miejsca w kraju ...........  1,3 1,3 1,4 1,3 1,3 1,3 1,4 1,4 1,5 

w latach:          
2002-2003 .............  0,1 0,1 0,2 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2 
2004-2007 .............  0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,5 0,4 0,5 
2008-2011 .............  0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,7 0,8 

przybyła/powróciła 
z zagranicy .....................  0,4 0,5 0,4 0,5 0,6 0,4 0,3 0,3 0,2 

przybyła z zagranicy ....  0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 
w latach:          

2002-2003 .............  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
2004-2007 .............  0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 
2008-2011 .............  0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 

powróciła z zagranicy..  0,2 0,3 0,2 0,3 0,3 0,2 0,1 0,1 0,1 
w latach:          

2002-2003 .............  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
2004-2007 .............  0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0 
2008-2011 .............  0,2 0,2 0,1 0,2 0,3 0,2 0,1 0,1 0,1 

nie ustalono miejsca 
poprzedniego pobytu ....  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

nie ustalono okresu 
przybycia ..........................  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 x 

Nie ustalono od kiedy 
mieszkaa ............................  0,6 0,7 0,6 0,7 0,8 0,6 0,5 0,5 0,5 
Emigranci przebywający 
za granicą czasowo 
12 miesięcy lub dłużej .......  4,8 4,9 4,8 5,2 5,3 5,1 4,0 3,9 4,2 
a  Bez emigrantów przebywających za granicą czasowo 12 miesięcy lub dłużej. 
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TABL. 2. LUDNOŚĆ PRZYBYŁA DO MIEJSCOWOŚCI OBECNEGO ZAMIESZKANIA W LATACH 
2002-2011 Z INNEGO MIEJSCA W KRAJU WEDŁUG PŁCI I WIEKUa 

Grupy wieku 
Ogółem Miasta Wieś 

ogółem męż-
czyźni kobiety ogółem męż-

czyźni kobiety ogółem męż-
czyźni kobiety 

 W liczbach bezwzględnych 

OGÓŁEM ...........................  157199 74449 82750 84284 38826 45458 72915 35623 37292 
0-4 lata .............................  4697 2363 2333 2267 1100 1168 2429 1264 1166 
5-9 ....................................  9233 4814 4419 4423 2300 2123 4810 2515 2296 
10-14 ................................  9419 4767 4652 4218 2234 1984 5201 2534 2668 
15-19 ................................  9014 4300 4714 4836 2054 2782 4178 2245 1932 
20-24 ................................  16715 6409 10305 11140 4309 6831 5575 2100 3475 
25-29 ................................  27643 11609 16034 17361 7268 10093 10281 4341 5940 
30-34 ................................  24306 11950 12355 13610 6632 6979 10696 5319 5377 
35-39 ................................  16686 8963 7723 8365 4643 3722 8321 4320 4002 
40-44 ................................  8167 4473 3695 3452 1840 1612 4715 2633 2082 
45-49 ................................  6306 3340 2966 2653 1330 1323 3653 2010 1643 
50-54 ................................  6286 3204 3082 2519 1297 1222 3767 1907 1860 
55-59 ................................  5703 2825 2878 2124 1021 1103 3579 1804 1775 
60-64 ................................  4935 2452 2482 2246 1067 1178 2689 1385 1304 
65-69 ................................  2302 1066 1236 1299 523 776 1003 543 460 
70-74 ................................  2015 864 1151 1248 532 716 767 332 436 
75-79 ................................  1535 565 970 983 321 663 551 244 307 
80-84 ................................  1140 260 880 773 176 597 367 84 283 
85 lat i więcej ...................  1098 223 874 766 179 587 332 44 288 
          
Przedprodukcyjny .............  28598 14577 14021 13570 6858 6712 15029 7719 7310 
Produkcyjny ......................  118028 56894 61135 64465 30236 34229 53563 26658 26905 

mobilny ..........................  97281 45072 52209 56102 25521 30581 41178 19551 21627 
niemobilny .....................  20748 11822 8926 8363 4715 3648 12385 7107 5278 

Poprodukcyjny ..................  10572 2978 7594 6249 1732 4517 4324 1246 3077 
a  W momencie spisu 2011. 
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TABL. 2. LUDNOŚĆ PRZYBYŁA DO MIEJSCOWOŚCI OBECNEGO ZAMIESZKANIA W LATACH 
2002-2011 Z INNEGO MIEJSCA W KRAJU WEDŁUG PŁCI I WIEKUa (DOK.) 

Grupy wieku 
Ogółem Miasta Wieś 

ogółem męż-
czyźni kobiety ogółem męż-

czyźni kobiety ogółem męż-
czyźni kobiety 

 W odsetkach (struktura pionowa) 

OGÓŁEM ...........................  100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
0-4 lata .............................  3,0 3,2 2,8 2,7 2,8 2,6 3,3 3,5 3,1 
5-9 ....................................  5,9 6,5 5,3 5,2 5,9 4,7 6,6 7,1 6,2 
10-14 ................................  6,0 6,4 5,6 5,0 5,8 4,4 7,1 7,1 7,2 
15-19 ................................  5,7 5,8 5,7 5,7 5,3 6,1 5,7 6,3 5,2 
20-24 ................................  10,6 8,6 12,5 13,2 11,1 15,0 7,6 5,9 9,3 
25-29 ................................  17,6 15,6 19,4 20,6 18,7 22,2 14,1 12,2 15,9 
30-34 ................................  15,5 16,1 14,9 16,1 17,1 15,4 14,7 14,9 14,4 
35-39 ................................  10,6 12,0 9,3 9,9 12,0 8,2 11,4 12,1 10,7 
40-44 ................................  5,2 6,0 4,5 4,1 4,7 3,5 6,5 7,4 5,6 
45-49 ................................  4,0 4,5 3,6 3,1 3,4 2,9 5,0 5,6 4,4 
50-54 ................................  4,0 4,3 3,7 3,0 3,3 2,7 5,2 5,4 5,0 
55-59 ................................  3,6 3,8 3,5 2,5 2,6 2,4 4,9 5,1 4,8 
60-64 ................................  3,1 3,3 3,0 2,7 2,7 2,6 3,7 3,9 3,5 
65-69 ................................  1,5 1,4 1,5 1,5 1,3 1,7 1,4 1,5 1,2 
70-74 ................................  1,3 1,2 1,4 1,5 1,4 1,6 1,1 0,9 1,2 
75-79 ................................  1,0 0,8 1,2 1,2 0,8 1,5 0,8 0,7 0,8 
80-84 ................................  0,7 0,3 1,1 0,9 0,5 1,3 0,5 0,2 0,8 
85 lat i więcej ...................  0,7 0,3 1,1 0,9 0,5 1,3 0,5 0,1 0,8 
          
Przedprodukcyjny .............  18,2 19,6 16,9 16,1 17,7 14,8 20,6 21,7 19,6 
Produkcyjny ......................  75,1 76,4 73,9 76,5 77,9 75,3 73,5 74,8 72,1 

mobilny ..........................  61,9 60,5 63,1 66,6 65,7 67,3 56,5 54,9 58,0 
niemobilny .....................  13,2 15,9 10,8 9,9 12,1 8,0 17,0 19,9 14,2 

Poprodukcyjny ..................  6,7 4,0 9,2 7,4 4,5 9,9 5,9 3,5 8,3 
a  W momencie spisu 2011. 
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TABL. 3. LUDNOŚĆ W WIEKU 15 LAT I WIĘCEJ PRZYBYŁA DO MIEJSCOWOŚCI OBECNEGO 
ZAMIESZKANIA W LATACH 2002-2011 Z INNEGO MIEJSCA W KRAJU WEDŁUG 
PŁCI I STANU CYWILNEGO PRAWNEGO 

Stan cywilny prawny 
Ogółem Miasta Wieś 

ogółem męż-
czyźni kobiety ogółem męż-

czyźni kobiety ogółem męż-
czyźni kobiety 

 W liczbach bezwzględnych 

OGÓŁEM ...........................  133850 62504 71346 73376 33193 40183 60474 29311 31163 
Kawalerowie/Panny ............  40977 19947 21030 25993 11988 14005 14984 7959 7024 
Żonaci/Zamężne ..................  76182 36696 39487 36824 17672 19152 39358 19024 20334 
Wdowcy/Wdowy ................  5379 775 4604 3421 446 2975 1958 329 1629 
Rozwiedzeni/Rozwiedzione  8760 3845 4916 5163 2176 2987 3597 1669 1929 
Nieustalony .........................  2551 1241 1310 1975 912 1063 577 330 247 

 W odsetkach (struktura pionowa) 

OGÓŁEM ...........................  100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
Kawalerowie/Panny ............  30,6 31,9 29,5 35,4 36,1 34,9 24,8 27,2 22,5 
Żonaci/Zamężne ..................  56,9 58,7 55,3 50,2 53,2 47,7 65,1 64,9 65,3 
Wdowcy/Wdowy ................  4,0 1,2 6,5 4,7 1,3 7,4 3,2 1,1 5,2 
Rozwiedzeni/Rozwiedzione  6,5 6,2 6,9 7,0 6,6 7,4 5,9 5,7 6,2 
Nieustalony .........................  1,9 2,0 1,8 2,7 2,7 2,6 1,0 1,1 0,8 

 W odsetkach (struktura pozioma) 

OGÓŁEM ...........................  100,0 46,7 53,3 54,8 24,8 30,0 45,2 21,9 23,3 
Kawalerowie/Panny ............  100,0 48,7 51,3 63,4 29,3 34,2 36,6 19,4 17,1 
Żonaci/Zamężne ..................  100,0 48,2 51,8 48,3 23,2 25,1 51,7 25,0 26,7 
Wdowcy/Wdowy ................  100,0 14,4 85,6 63,6 8,3 55,3 36,4 6,1 30,3 
Rozwiedzeni/Rozwiedzione  100,0 43,9 56,1 58,9 24,8 34,1 41,1 19,0 22,0 
Nieustalony .........................  100,0 48,7 51,3 77,4 35,7 41,7 22,6 12,9 9,7 
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TABL. 4. IMIGRANCI PRZEBYWAJĄCY CZASOWO POWYŻEJ 3 MIESIĘCY WEDŁUG CZASU 
PRZEBYWANIA ORAZ PŁCI I KRAJU POPRZEDNIEGO ZAMIESZKANIA 

Kraj poprzedniego 
zamieszkania 

Ogółem Przebywający 
od 3 do 12 miesięcy 

Przebywający 
12 miesięcy i więcej 

ogółem męż-
czyźni kobiety ogółem męż-

czyźni kobiety ogółem męż-
czyźni kobiety 

OGÓŁEM ...........................  1351 818 533 387 217 171 964 601 363 
EUROPA ............................  1067 634 433 357 204 153 710 430 280 

KRAJE UNII 
EUROPEJSKIEJ .................  742 472 270 252 145 107 490 327 163 
w tym:          

Niemcy ...........................  410 269 141 91 39 52 319 229 89 
Wielka Brytania .............  82 44 38 51 42 8 31 2 29 
Szwecja ..........................  40 4 36 25 3 22 14 1 13 
Bułgaria ..........................  33 21 12 - - - 33 21 12 
Włochy ...........................  31 20 10 - - - 31 20 10 
Dania..............................  30 26 4 18 18 - 12 8 4 
Francja ...........................  29 12 17 29 12 17 - - - 
Holandia ........................  24 19 5 8 8 - 16 11 5 
Belgia .............................  14 14 - 5 5 - 10 10 - 
Austria ...........................  8 8 - 7 7 - 1 1 - 
Luksemburg ...................  7 - 7 7 - 7 - - - 
Łotwa .............................  7 7 - - - - 7 7 - 

POZOSTAŁE KRAJE 
EUROPEJSKIE ..................  325 162 163 105 59 47 220 104 117 
w tym:          

Ukraina ..........................  151 63 87 44 17 27 107 47 60 
Białoruś ..........................  67 48 19 27 22 5 40 26 14 
Norwegia .......................  66 22 44 22 14 9 44 8 36 
Turcja .............................  28 26 2 5 4 1 23 22 1 
Rosja ..............................  12 3 9 7 2 5 5 1 4 

AZJA ..................................  188 141 47 15 9 5 173 132 42 
w tym:          

Wietnam ...........................  52 52 - - - - 52 52 - 
Indie..................................  39 36 3 2 1 1 37 35 2 
Armenia ............................  34 20 14 5 1 4 29 19 9 
Chiny .................................  29 15 15 7 7 - 22 7 15 
Izrael .................................  11 10 1 - - - 11 10 1 

AMERYKA PÓŁNOCNA 
I ŚRODKOWA ....................  77 35 42 15 3 12 62 32 30 
w tym:          

Stany Zjednoczone 
Ameryki ............................  54 26 28 10 3 7 44 23 21 
Kanada ..............................  17 8 9 4 - 4 13 8 5 

AMERYKA POŁUDNIOWA ..  5 1 4 - - - 5 1 4 
AFRYKA .............................  13 7 7 - - - 13 7 7 
w tym:          

Mauretania .......................  6 - 6 - - - 6 - 6 
 
 



130 WYNIKI NARODOWEGO SPISU POWSZECHNEGO LUDNOŚCI I MIESZKAŃ 2011 
 

TABL. 5. IMIGRANCI PRZEBYWAJĄCY CZASOWO POWYŻEJ 3 MIESIĘCY WEDŁUG PŁCI 
I OBYWATELSTWA 

Obywatelstwo 
Ogółem Miasta Wieś 

ogółem męż-
czyźni kobiety ogółem męż-

czyźni kobiety ogółem męż-
czyźni kobiety 

 W liczbach bezwzględnych 

 PRZEBYWAJĄCY POWYŻEJ 3 MIESIĘCY 

OGÓŁEM ...........................  1351 818 533 1068 639 428 284 178 105 
Polskie .................................  443 207 236 347 167 180 96 40 56 

wyłącznie polskie ..............  278 133 144 230 112 119 47 21 26 
polskie i inne ....................  154 62 92 113 52 61 41 10 30 
nieustalona liczba 
obywatelstwa ....................  12 12 - 4 4 - 8 8 - 

Niepolskie............................  908 610 297 720 472 248 188 139 49 
niepolskie – jedno ............  744 491 253 568 363 204 177 128 49 
niepolskie – podwójne .....  10 10 - 10 10 - - - - 
nieustalona liczba 
obywatelstw .....................  153 109 44 142 98 44 11 11 - 

Bezpaństwowcy i obywa-
telstwo nieustalone ............  - - - - - - - - - 

 PRZEBYWAJĄCY OD 3 DO 12 MIESIĘCY 

OGÓŁEM ...........................  387 217 171 306 176 130 81 40 41 
Polskie .................................  208 116 92 162 102 60 46 15 31 

wyłącznie polskie ..............  162 93 70 130 81 49 33 12 21 
polskie i inne ....................  46 24 22 32 21 12 13 3 10 
nieustalona liczba 
obywatelstwa ....................  - - - - - - - - - 

Niepolskie............................  179 100 79 144 75 69 35 25 10 
niepolskie – jedno ............  141 75 66 108 52 56 33 23 10 
niepolskie – podwójne .....  - - - - - - - - - 
nieustalona liczba 
obywatelstw .....................  38 25 13 36 23 13 2 2 - 

Bezpaństwowcy i obywa-
telstwo nieustalone ............  - - - - - - - - - 

 PRZEBYWAJĄCY 12 MIESIĘCY I WIĘCEJ 

OGÓŁEM ...........................  964 601 363 761 463 298 203 138 64 
Polskie .................................  235 91 144 185 66 120 50 25 25 

wyłącznie polskie ..............  115 41 74 101 31 70 14 10 5 
polskie i inne ....................  108 38 70 81 31 50 28 7 20 
nieustalona liczba 
obywatelstwa ....................  12 12 - 4 4 - 8 8 - 

Niepolskie............................  729 510 218 576 397 179 153 113 39 
niepolskie – jedno ............  603 416 187 459 312 148 144 104 39 
niepolskie – podwójne .....  10 10 - 10 10 - - - - 
nieustalona liczba 
obywatelstw .....................  115 84 31 106 75 31 9 9 - 

Bezpaństwowcy i obywa-
telstwo nieustalone ............  - - - - - - - - - 
a  Nie ustalono czy osoba posiadająca obywatelstwo polskie ma również inne obywatelstwa. 
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TABL. 5. IMIGRANCI PRZEBYWAJĄCY CZASOWO POWYŻEJ 3 MIESIĘCY WEDŁUG PŁCI 
I OBYWATELSTWA (DOK.) 

Obywatelstwo 
Ogółem Miasta Wieś 

ogółem męż-
czyźni kobiety ogółem męż-

czyźni kobiety ogółem męż-
czyźni kobiety 

 W odsetkach (struktura pionowa) 

 PRZEBYWAJĄCY POWYŻEJ 3 MIESIĘCY 

OGÓŁEM ...........................  100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
Polskie .................................  32,8 25,3 44,2 32,5 26,2 42,0 33,8 22,3 53,2 

wyłącznie polskie ..............  20,6 16,3 27,1 21,6 17,5 27,7 16,7 12,1 24,5 
polskie i inne ....................  11,4 7,6 17,2 10,6 8,1 14,3 14,3 5,9 28,7 
nieustalona liczba 
obywatelstwa ....................  0,9 1,4 x 0,4 0,6 x 2,8 4,4 x 

Niepolskie............................  67,2 74,7 55,8 67,5 73,8 58,0 66,2 77,7 46,8 
niepolskie – jedno ............  55,1 60,0 47,5 53,2 56,8 47,7 62,4 71,5 46,8 
niepolskie – podwójne .....  0,8 1,3 x 1,0 1,6 x x x x 
nieustalona liczba 
obywatelstw .....................  11,3 13,3 8,2 13,3 15,3 10,3 3,9 6,2 x 

Bezpaństwowcy i obywa-
telstwo nieustalone ............  x x x x x x x x x 

 PRZEBYWAJĄCY OD 3 DO 12 MIESIĘCY 

OGÓŁEM ...........................  100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
Polskie .................................  53,7 53,8 53,6 52,9 57,6 46,6 56,6 36,9 76,1 

wyłącznie polskie ..............  42,0 42,8 40,9 42,4 45,9 37,5 40,5 29,0 51,7 
polskie i inne ....................  11,8 11,0 12,7 10,6 11,7 9,0 16,2 7,8 24,4 
nieustalona liczba 
obywatelstwa ....................  x x x x x x x x x 

Niepolskie............................  46,3 46,2 46,4 47,1 42,4 53,4 43,4 63,1 23,9 
niepolskie – jedno ............  36,5 34,7 38,7 35,3 29,3 43,4 40,9 58,2 23,9 
niepolskie – podwójne .....  x x x x x x x x x 
nieustalona liczba 
obywatelstw .....................  9,8 11,5 7,6 11,8 13,0 10,0 2,5 5,0 x 

Bezpaństwowcy i obywa-
telstwo nieustalone ............  x x x x x x x x x 

 PRZEBYWAJĄCY 12 MIESIĘCY I WIĘCEJ 

OGÓŁEM ...........................  100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
Polskie .................................  24,4 15,1 39,8 24,3 14,2 40,1 24,6 18,1 38,7 

wyłącznie polskie ..............  12,0 6,8 20,5 13,2 6,7 23,4 7,2 7,1 7,2 
polskie i inne ....................  11,2 6,4 19,3 10,6 6,7 16,7 13,6 5,3 31,4 
nieustalona liczba 
obywatelstwa ....................  1,2 2,0 x 0,5 0,8 x 3,9 5,7 x 

Niepolskie............................  75,6 84,9 60,2 75,7 85,8 59,9 75,4 81,9 61,3 
niepolskie – jedno ............  62,6 69,2 51,6 60,4 67,3 49,5 70,9 75,4 61,3 
niepolskie – podwójne .....  1,1 1,7 x 1,4 2,2 x x x x 
nieustalona liczba 
obywatelstw .....................  11,9 14,0 8,5 13,9 16,2 10,4 4,4 6,5 x 

Bezpaństwowcy i obywa-
telstwo nieustalone ............  x x x x x x x x x 
a  Nie ustalono czy osoba posiadająca obywatelstwo polskie ma również inne obywatelstwa. 
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TABL. 6. IMIGRANCI PRZEBYWAJĄCY CZASOWO POWYŻEJ 3 MIESIĘCY WEDŁUG PŁCI 
I PRZYCZYN IMIGRACJI 

Przyczyny imigracji 
Ogółem Miasta Wieś 

ogółem męż-
czyźni kobiety ogółem męż-

czyźni kobiety ogółem męż-
czyźni kobiety 

 W liczbach bezwzględnych 

 PRZEBYWAJĄCY POWYŻEJ 3 MIESIĘCY 

OGÓŁEM ...........................  1351 818 533 1068 639 428 284 178 105 
Praca ...................................  391 288 103 332 241 91 58 47 12 
Edukacja ..............................  114 30 84 101 22 78 13 7 6 
Sprawy rodzinne .................  478 282 196 324 189 136 154 93 60 
Leczenie, rehabilitacja .........  30 3 27 23 - 23 7 3 4 
Ubieganie się o ochronę 
międzynarodową 
lub krajową .........................  - - - - - - - - - 
Pozostałe i nieustalone .......  339 216 123 287 187 100 51 29 23 

 PRZEBYWAJĄCY OD 3 DO 12 MIESIĘCY 

OGÓŁEM ...........................  387 217 171 306 176 130 81 40 41 
Praca ...................................  95 68 27 88 61 27 7 7 - 
Edukacja ..............................  30 3 26 26 - 26 3 3 - 
Sprawy rodzinne .................  117 68 49 68 45 24 49 23 26 
Leczenie, rehabilitacja .........  15 - 15 11 - 11 4 - 4 
Ubieganie się o ochronę 
międzynarodową 
lub krajową .........................  - - - - - - - - - 
Pozostałe i nieustalone .......  130 77 52 112 71 42 17 6 11 

 PRZEBYWAJĄCY 12 MIESIĘCY I WIĘCEJ 

OGÓŁEM ...........................  964 601 363 761 463 298 203 138 64 
Praca ...................................  296 220 76 245 181 64 51 39 12 
Edukacja ..............................  84 26 58 74 22 52 10 4 6 
Sprawy rodzinne .................  361 214 147 256 144 112 105 70 35 
Leczenie, rehabilitacja .........  14 3 11 11 - 11 3 3 - 
Ubieganie się o ochronę 
międzynarodową 
lub krajową .........................  - - - - - - - - - 
Pozostałe i nieustalone .......  209 138 71 175 116 59 34 22 12 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



MIGRACJE ZAGRANICZNE I WEWNĘTRZNE LUDNOŚCI WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO 133 
 

TABL. 6. IMIGRANCI PRZEBYWAJĄCY CZASOWO POWYŻEJ 3 MIESIĘCY WEDŁUG PŁCI 
I PRZYCZYN IMIGRACJI (DOK.) 

Przyczyny imigracji 
Ogółem Miasta Wieś 

ogółem męż-
czyźni kobiety ogółem męż-

czyźni kobiety ogółem męż-
czyźni kobiety 

 W odsetkach (struktura pionowa) 

 PRZEBYWAJĄCY POWYŻEJ 3 MIESIĘCY 

OGÓŁEM ...........................  100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
Praca ...................................  28,9 35,2 19,3 31,1 37,7 21,3 20,6 26,1 11,2 
Edukacja ..............................  8,4 3,6 15,8 9,5 3,5 18,3 4,6 4,0 5,7 
Sprawy rodzinne .................  35,4 34,5 36,8 30,4 29,5 31,7 54,1 52,2 57,4 
Leczenie, rehabilitacja .........  2,2 0,3 5,0 2,1 x 5,3 2,5 1,6 4,2 
Ubieganie się o ochronę 
międzynarodową 
lub krajową .........................  x x x x x x x x x 
Pozostałe i nieustalone .......  25,1 26,4 23,1 26,9 29,2 23,5 18,1 16,2 21,5 

 PRZEBYWAJĄCY OD 3 DO 12 MIESIĘCY 

OGÓŁEM ...........................  100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
Praca ...................................  24,6 31,4 15,9 28,7 34,4 20,9 9,2 18,5 x 
Edukacja ..............................  7,7 1,5 15,5 8,6 x 20,4 4,0 8,0 x 
Sprawy rodzinne .................  30,3 31,4 28,9 22,4 25,4 18,2 60,3 57,6 63,0 
Leczenie, rehabilitacja .........  4,0 x 9,1 3,6 x 8,5 5,4 x 10,8 
Ubieganie się o ochronę 
międzynarodową 
lub krajową .........................  x x x x x x x x x 
Pozostałe i nieustalone .......  33,4 35,7 30,6 36,7 40,2 32,0 21,1 15,9 26,2 

 PRZEBYWAJĄCY 12 MIESIĘCY I WIĘCEJ 

OGÓŁEM ...........................  100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
Praca ...................................  30,7 36,6 20,9 32,1 39,0 21,5 25,1 28,3 18,3 
Edukacja ..............................  8,8 4,4 16,0 9,8 4,9 17,4 4,9 2,9 9,3 
Sprawy rodzinne .................  37,4 35,6 40,4 33,6 31,1 37,5 51,7 50,6 53,9 
Leczenie, rehabilitacja .........  1,5 0,5 3,2 1,5 x 3,8 1,4 2,0 x 
Ubieganie się o ochronę 
międzynarodową 
lub krajową .........................  x x x x x x x x x 
Pozostałe i nieustalone .......  21,7 23,0 19,5 23,0 25,0 19,8 16,9 16,2 18,5 
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TABL. 7. IMIGRANCI W WIEKU 15 LAT I WIĘCEJ PRZEBYWAJĄCY CZASOWO POWYŻEJ 
3 MIESIĘCY WEDŁUG PŁCI I STANU CYWILNEGO PRAWNEGO 

Stan cywilny prawny 
Ogółem Miasta Wieś 

ogółem męż-
czyźni kobiety ogółem męż-

czyźni kobiety ogółem męż-
czyźni kobiety 

 W liczbach bezwzględnych 

 PRZEBYWAJĄCY POWYŻEJ 3 MIESIĘCY 

OGÓŁEM ...........................  1306 798 509 1040 634 406 266 164 102 
Kawalerowie/Panny ............  444 296 148 387 260 127 57 36 21 
Żonaci/Zamężne ..................  505 312 193 359 225 134 146 87 59 
Wdowcy/Wdowy ................  85 29 56 68 20 48 17 10 7 
Rozwiedzeni/Rozwiedzione  144 76 69 109 55 54 35 21 15 
Pozostały i nieustalony .......  128 85 43 117 74 43 11 11 - 

 PRZEBYWAJĄCY OD 3 DO 12 MIESIĘCY 

OGÓŁEM ...........................  376 208 168 301 171 130 75 37 38 
Kawalerowie/Panny ............  132 91 41 119 85 35 12 6 6 
Żonaci/Zamężne ..................  135 73 62 99 56 44 36 18 18 
Wdowcy/Wdowy ................  25 - 25 21 - 21 4 - 4 
Rozwiedzeni/Rozwiedzione  50 23 28 30 12 18 21 11 9 
Pozostały i nieustalony .......  33 21 12 31 19 12 2 2 - 

 PRZEBYWAJĄCY 12 MIESIĘCY I WIĘCEJ 

OGÓŁEM ...........................  931 590 341 739 463 276 191 127 64 
Kawalerowie/Panny ............  312 205 107 267 175 92 45 30 15 
Żonaci/Zamężne ..................  369 238 131 259 169 90 110 69 41 
Wdowcy/Wdowy ................  60 29 31 47 20 28 13 10 3 
Rozwiedzeni/Rozwiedzione  94 53 41 79 43 36 15 9 5 
Pozostały i nieustalony .......  95 64 31 86 55 31 9 9 - 
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TABL. 7. IMIGRANCI W WIEKU 15 LAT I WIĘCEJ PRZEBYWAJĄCY CZASOWO POWYŻEJ 
3 MIESIĘCY WEDŁUG PŁCI I STANU CYWILNEGO PRAWNEGO (DOK.) 

Stan cywilny prawny 
Ogółem Miasta Wieś 

ogółem męż-
czyźni kobiety ogółem męż-

czyźni kobiety ogółem męż-
czyźni kobiety 

 W odsetkach (struktura pionowa) 

 PRZEBYWAJĄCY POWYŻEJ 3 MIESIĘCY 

OGÓŁEM ...........................  100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
Kawalerowie/Panny ............  34,0 37,1 29,1 37,2 41,0 31,3 21,5 22,1 20,6 
Żonaci/Zamężne ..................  38,6 39,1 37,9 34,5 35,5 32,9 54,7 52,8 57,9 
Wdowcy/Wdowy ................  6,5 3,7 10,9 6,6 3,1 11,9 6,3 5,9 7,1 
Rozwiedzeni/Rozwiedzione  11,1 9,5 13,5 10,5 8,7 13,3 13,3 12,6 14,4 
Pozostały i nieustalony .......  9,8 10,7 8,5 11,3 11,7 10,6 4,1 6,7 x 

 PRZEBYWAJĄCY OD 3 DO 12 MIESIĘCY 

OGÓŁEM ...........................  100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
Kawalerowie/Panny ............  35,1 43,6 24,5 39,7 49,5 26,8 16,5 16,4 16,6 
Żonaci/Zamężne ..................  36,0 35,3 37,0 33,1 32,6 33,8 47,8 47,9 47,8 
Wdowcy/Wdowy ................  6,7 x 14,9 6,9 x 16,1 5,5 x 10,8 
Rozwiedzeni/Rozwiedzione  13,4 11,0 16,5 9,9 6,8 14,1 27,5 30,3 24,8 
Pozostały i nieustalony .......  8,8 10,1 7,1 10,3 11,1 9,2 2,7 5,4 x 

 PRZEBYWAJĄCY 12 MIESIĘCY I WIĘCEJ 

OGÓŁEM ...........................  100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
Kawalerowie/Panny ............  33,6 34,8 31,4 36,2 37,9 33,3 23,5 23,7 23,0 
Żonaci/Zamężne ..................  39,7 40,4 38,4 35,1 36,6 32,5 57,5 54,2 63,9 
Wdowcy/Wdowy ................  6,5 5,0 9,0 6,4 4,3 10,0 6,7 7,6 4,9 
Rozwiedzeni/Rozwiedzione  10,1 9,0 12,1 10,7 9,4 13,0 7,7 7,4 8,2 
Pozostały i nieustalony .......  10,2 10,8 9,1 11,6 11,9 11,2 4,7 7,1 x 
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TABL. 8. IMIGRANCI W WIEKU 13 LAT I WIĘCEJ PRZEBYWAJĄCY CZASOWO POWYŻEJ 
3 MIESIĘCY WEDŁUG PŁCI I POZIOMU WYKSZTAŁCENIA 

Poziom wykształcenia 
Ogółem Miasta Wieś 

ogółem męż-
czyźni kobiety ogółem męż-

czyźni kobiety ogółem męż-
czyźni kobiety 

 W liczbach bezwzględnych 

 PRZEBYWAJĄCY POWYŻEJ 3 MIESIĘCY 

OGÓŁEM ...........................  1310 802 509 1040 634 406 270 168 102 
Wyższe ................................  329 190 139 274 156 119 55 35 20 
Policealne ............................  11 5 6 11 5 6 - - - 
Średnie ................................  521 296 225 446 252 194 74 44 31 

zawodowe ........................  224 148 76 200 136 64 24 13 12 
ogólnokształcące ..............  296 148 148 246 117 130 50 31 19 

Zasadnicze zawodowe ........  138 107 31 72 67 5 66 41 26 
Gimnazjalne ........................  27 18 9 14 14 - 13 4 9 
Podstawowe ukończone .....  119 68 51 84 49 35 35 18 17 
Podstawowe 
nieukończone i bez 
wykształcenia szkolnego .....  12 8 4 4 - 4 8 8 - 
Nieustalony .........................  153 109 44 134 90 44 19 19 - 

 PRZEBYWAJĄCY OD 3 DO 12 MIESIĘCY 

OGÓŁEM ...........................  376 208 168 301 171 130 75 37 38 
Wyższe ................................  112 65 47 86 52 34 26 13 12 
Policealne ............................  11 5 6 11 5 6 - - - 
Średnie ................................  164 100 63 149 86 63 14 14 - 

zawodowe ........................  114 78 37 112 75 37 3 3 - 
ogólnokształcące ..............  49 22 27 38 11 27 11 11 - 

Zasadnicze zawodowe ........  29 12 17 4 4 - 25 8 17 
Gimnazjalne ........................  3 - 3 - - - 3 - 3 
Podstawowe ukończone .....  19 - 19 14 - 14 5 - 5 
Podstawowe 
nieukończone i bez 
wykształcenia szkolnego .....  - - - - - - - - - 
Nieustalony .........................  38 25 13 36 23 13 2 2 - 

 PRZEBYWAJĄCY 12 MIESIĘCY I WIĘCEJ 

OGÓŁEM ...........................  935 594 341 739 463 276 195 131 64 
Wyższe ................................  217 125 92 188 104 84 29 21 8 
Policealne ............................  - - - - - - - - - 
Średnie ................................  357 196 161 297 166 131 60 30 31 

zawodowe ........................  110 70 40 88 61 28 22 10 12 
ogólnokształcące ..............  247 126 122 209 106 103 39 20 19 

Zasadnicze zawodowe ........  110 96 14 68 63 5 42 33 8 
Gimnazjalne ........................  24 18 6 14 14 - 10 4 6 
Podstawowe ukończone .....  100 68 32 70 49 21 30 18 11 
Podstawowe 
nieukończone i bez 
wykształcenia szkolnego .....  12 8 4 4 - 4 8 8 - 
Nieustalony .........................  115 84 31 98 67 31 17 17 - 
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TABL. 8. IMIGRANCI W WIEKU 13 LAT I WIĘCEJ PRZEBYWAJĄCY CZASOWO POWYŻEJ 
3 MIESIĘCY WEDŁUG PŁCI I POZIOMU WYKSZTAŁCENIA (DOK.) 

Poziom wykształcenia 
Ogółem Miasta Wieś 

ogółem męż-
czyźni kobiety ogółem męż-

czyźni kobiety ogółem męż-
czyźni kobiety 

 W odsetkach (struktura pionowa) 

 PRZEBYWAJĄCY POWYŻEJ 3 MIESIĘCY 

OGÓŁEM ...........................  100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
Wyższe ................................  25,1 23,7 27,2 26,4 24,5 29,2 20,2 20,6 19,5 
Policealne ............................  0,8 0,7 1,1 1,1 0,9 1,4 x x x 
Średnie ................................  39,7 36,9 44,1 42,9 39,8 47,7 27,5 26,0 30,0 

zawodowe ........................  17,1 18,5 15,0 19,2 21,4 15,8 9,0 7,5 11,6 
ogólnokształcące ..............  22,6 18,5 29,2 23,7 18,4 31,9 18,5 18,6 18,3 

Zasadnicze zawodowe ........  10,6 13,4 6,1 6,9 10,5 1,3 24,6 24,2 25,1 
Gimnazjalne ........................  2,1 2,3 1,8 1,4 2,3 x 4,9 2,4 8,9 
Podstawowe ukończone .....  9,1 8,4 10,1 8,1 7,8 8,5 12,9 10,8 16,5 
Podstawowe 
nieukończone i bez 
wykształcenia szkolnego .....  1,0 1,0 0,9 0,4 x 1,1 3,0 4,8 x 
Nieustalony .........................  11,7 13,6 8,7 12,9 14,2 10,8 7,0 11,2 x 

 PRZEBYWAJĄCY OD 3 DO 12 MIESIĘCY 

OGÓŁEM ...........................  100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
Wyższe ................................  29,8 31,5 27,8 28,7 30,4 26,5 34,1 36,3 32,0 
Policealne ............................  2,9 2,6 3,3 3,7 3,2 4,3 x x x 
Średnie ................................  43,6 48,3 37,7 49,7 50,5 48,7 18,8 38,0 x 

zawodowe ........................  30,5 37,5 21,8 37,1 43,9 28,1 3,8 7,8 x 
ogólnokształcące ..............  13,1 10,8 15,9 12,6 6,6 20,6 15,0 30,3 x 

Zasadnicze zawodowe ........  7,7 5,6 10,3 1,4 2,4 x 33,0 20,2 45,4 
Gimnazjalne ........................  0,8 x 1,9 x x x 4,2 x 8,3 
Podstawowe ukończone .....  5,1 x 11,3 4,5 x 10,4 7,2 x 14,3 
Podstawowe 
nieukończone i bez 
wykształcenia szkolnego .....  x x x x x x x x x 
Nieustalony .........................  10,1 12,0 7,7 12,0 13,5 10,0 2,7 5,4 x 

 PRZEBYWAJĄCY 12 MIESIĘCY I WIĘCEJ 

OGÓŁEM ...........................  100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
Wyższe ................................  23,2 21,0 27,0 25,4 22,4 30,4 14,8 16,1 12,1 
Policealne ............................  x x x x x x x x x 
Średnie ................................  38,2 33,0 47,3 40,1 35,9 47,2 30,9 22,6 47,6 

zawodowe ........................  11,7 11,8 11,6 11,9 13,1 10,0 11,0 7,4 18,5 
ogólnokształcące ..............  26,4 21,1 35,7 28,2 22,8 37,2 19,8 15,3 29,1 

Zasadnicze zawodowe ........  11,7 16,1 4,0 9,2 13,5 1,9 21,3 25,4 13,2 
Gimnazjalne ........................  2,6 3,1 1,8 1,9 3,1 x 5,1 3,1 9,3 
Podstawowe ukończone .....  10,7 11,4 9,5 9,5 10,7 7,6 15,1 13,8 17,8 
Podstawowe 
nieukończone i bez 
wykształcenia szkolnego .....  1,3 1,4 1,3 0,6 x 1,6 4,1 6,2 x 
Nieustalony .........................  12,3 14,1 9,1 13,2 14,5 11,2 8,6 12,8 x 
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TABL. 9. IMIGRANCI W WIEKU 15 LAT I WIĘCEJ PRZEBYWAJĄCY CZASOWO POWYŻEJ 
3 MIESIĘCY WEDŁUG PŁCI I STATUSU NA RYNKU PRACY 

Status na rynku pracy 
Ogółem Miasta Wieś 

ogółem męż-
czyźni kobiety ogółem męż-

czyźni kobiety ogółem męż-
czyźni kobiety 

 W liczbach bezwzględnych 

 PRZEBYWAJĄCY POWYŻEJ 3 MIESIĘCY 

OGÓŁEM ...........................  1306 798 509 1040 634 406 266 164 102 
Aktywni zawodowo .............  644 471 173 519 388 131 125 83 42 

pracujący ..........................  606 443 164 492 367 125 114 76 39 
pracownicy najemni .....  400 270 130 329 231 99 71 40 31 
pracodawcy ..................  70 70 - 57 57 - 12 12 - 
pozostali .......................  136 102 34 105 79 26 31 23 8 

bezrobotni ........................  38 28 9 27 21 7 10 8 3 
Bierni zawodowo ................  517 226 292 387 156 231 131 70 61 
Osoby o nieustalonym 
statusie ................................  145 101 44 134 90 44 11 11 - 

 PRZEBYWAJĄCY OD 3 DO 12 MIESIĘCY 

OGÓŁEM ...........................  376 208 168 301 171 130 75 37 38 
Aktywni zawodowo .............  178 118 61 156 107 49 22 10 11 

pracujący ..........................  161 110 51 150 107 43 11 3 9 
pracownicy najemni .....  108 68 40 97 65 31 11 3 9 
pracodawcy ..................  10 10 - 10 10 - - - - 
pozostali .......................  44 32 11 44 32 11 - - - 

bezrobotni ........................  17 8 9 7 - 7 10 8 3 
Bierni zawodowo ................  159 65 94 108 40 68 51 25 26 
Osoby o nieustalonym 
statusie ................................  38 25 13 36 23 13 2 2 - 

 PRZEBYWAJĄCY 12 MIESIĘCY I WIĘCEJ 

OGÓŁEM ...........................  931 590 341 739 463 276 191 127 64 
Aktywni zawodowo .............  466 353 112 363 281 82 103 73 30 

pracujący ..........................  445 332 112 342 260 82 103 73 30 
pracownicy najemni .....  292 202 90 233 165 68 59 37 22 
pracodawcy ..................  60 60 - 48 48 - 12 12 - 
pozostali .......................  93 70 22 61 47 14 31 23 8 

bezrobotni ........................  21 21 - 21 21 - - - - 
Bierni zawodowo ................  358 161 197 279 115 163 79 45 34 
Osoby o nieustalonym 
statusie ................................  107 76 31 98 67 31 9 9 - 
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TABL. 9. IMIGRANCI W WIEKU 15 LAT I WIĘCEJ PRZEBYWAJĄCY CZASOWO POWYŻEJ 
3 MIESIĘCY WEDŁUG PŁCI I STATUSU NA RYNKU PRACY (DOK.) 

Status na rynku pracy 
Ogółem Miasta Wieś 

ogółem męż-
czyźni kobiety ogółem męż-

czyźni kobiety ogółem męż-
czyźni kobiety 

 W odsetkach (struktura pionowa) 

 PRZEBYWAJĄCY POWYŻEJ 3 MIESIĘCY 

OGÓŁEM ...........................  100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
Aktywni zawodowo .............  49,3 59,0 34,0 49,9 61,2 32,3 46,9 50,7 40,7 

pracujący ..........................  46,4 55,5 32,2 47,3 57,9 30,7 43,0 46,1 37,9 
pracownicy najemni .....  30,6 33,9 25,5 31,7 36,4 24,3 26,6 24,3 30,1 
pracodawcy ..................  5,3 8,7 x 5,5 9,0 x 4,7 7,6 x 
pozostali .......................  10,4 12,8 6,6 10,1 12,5 6,4 11,7 14,2 7,8 

bezrobotni ........................  2,9 3,6 1,9 2,6 3,3 1,6 3,9 4,6 2,8 
Bierni zawodowo ................  39,6 28,3 57,3 37,2 24,6 56,8 49,0 42,6 59,3 
Osoby o nieustalonym 
statusie ................................  11,1 12,7 8,7 12,9 14,2 10,8 4,1 6,7 x 

 PRZEBYWAJĄCY OD 3 DO 12 MIESIĘCY 

OGÓŁEM ...........................  100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
Aktywni zawodowo .............  47,4 56,6 36,1 52,0 62,8 37,8 29,1 28,0 30,2 

pracujący ..........................  42,9 53,0 30,5 49,8 62,8 32,8 15,3 7,8 22,6 
pracownicy najemni .....  28,8 32,9 23,7 32,1 38,3 24,0 15,3 7,8 22,6 
pracodawcy ..................  2,6 4,7 x 3,2 5,7 x x x x 
pozostali .......................  11,6 15,5 6,8 14,5 18,8 8,8 x x x 

bezrobotni ........................  4,5 3,6 5,6 2,2 x 5,1 13,8 20,2 7,6 
Bierni zawodowo ................  42,4 31,3 56,2 36,0 23,7 52,2 68,2 66,6 69,8 
Osoby o nieustalonym 
statusie ................................  10,1 12,0 7,7 12,0 13,5 10,0 2,7 5,4 x 

 PRZEBYWAJĄCY 12 MIESIĘCY I WIĘCEJ 

OGÓŁEM ...........................  100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
Aktywni zawodowo .............  50,0 59,9 33,0 49,1 60,6 29,7 53,8 57,3 46,9 

pracujący ..........................  47,8 56,4 33,0 46,2 56,1 29,7 53,8 57,3 46,9 
pracownicy najemni .....  31,4 34,3 26,4 31,5 35,7 24,5 31,0 29,2 34,6 
pracodawcy ..................  6,5 10,2 x 6,4 10,3 x 6,5 9,8 x 
pozostali .......................  9,9 11,9 6,6 8,3 10,1 5,2 16,3 18,3 12,4 

bezrobotni ........................  2,2 3,5 x 2,8 4,5 x x x x 
Bierni zawodowo ................  38,5 27,2 57,9 37,7 24,9 59,1 41,5 35,6 53,1 
Osoby o nieustalonym 
statusie ................................  11,5 12,9 9,1 13,2 14,5 11,2 4,7 7,1 x 
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TABL. 10. EMIGRANCI PRZEBYWAJĄCY ZA GRANICĄ CZASOWO POWYŻEJ 3 MIESIĘCY 
WEDŁUG CZASU PRZEBYWANIA ORAZ PŁCI I KRAJU PRZEBYWANIA 

Kraj przebywania 
Ogółem Przebywający 

od 3 do 12 miesięcy 
Przebywający 

12 miesięcy i więcej 

ogółem męż-
czyźni kobiety ogółem męż-

czyźni kobiety ogółem męż-
czyźni kobiety 

OGÓŁEM ...........................  107491 53934 53556 24298 13060 11238 83193 40875 42318 
EUROPA ............................  98851 49837 49015 23107 12448 10659 75745 37389 38356 

KRAJE UNII 
EUROPEJSKIEJ .................  90348 44829 45518 20441 10880 9561 69907 33950 35957 
w tym:          

Wielka Brytania .............  32313 16961 15352 6587 3415 3172 25727 13546 12181 
Niemcy ...........................  26310 11863 14447 5802 3024 2778 20508 8839 11669 
Irlandia ...........................  7778 4106 3672 1114 580 534 6664 3526 3138 
Holandia ........................  6685 3679 3006 2667 1495 1172 4018 2184 1834 
Szwecja ..........................  4424 2318 2107 1258 674 584 3167 1643 1523 
Włochy ...........................  2575 957 1618 348 188 160 2227 769 1458 
Dania..............................  2368 1348 1020 744 435 309 1623 912 711 
Francja ...........................  2303 1015 1288 461 300 161 1841 715 1126 
Hiszpania .......................  1860 741 1119 278 126 152 1582 615 967 
Belgia .............................  1639 808 831 490 266 224 1149 542 607 
Austria ...........................  748 386 362 211 126 85 537 260 277 
Grecja ............................  247 105 142 25 14 11 222 91 131 
Finlandia ........................  178 111 67 62 46 16 116 64 51 
Luksemburg ...................  173 59 114 75 28 48 98 31 67 
Portugalia ......................  163 79 85 122 63 60 41 16 25 
Słowacja .........................  150 73 77 122 59 63 29 14 14 
Cypr ...............................  121 56 65 7 7 - 114 49 65 

POZOSTAŁE KRAJE 
EUROPEJSKIE ..................  8503 5007 3496 2666 1568 1098 5838 3439 2399 
w tym:          

Norwegia .......................  7302 4386 2916 2376 1412 963 4926 2974 1953 
Islandia ..........................  406 214 192 83 29 54 324 186 138 
Szwajcaria ......................  375 154 221 68 23 45 307 131 176 
Rosja ..............................  113 80 33 34 34 - 79 46 33 
Turcja .............................  93 58 35 47 36 11 46 22 25 

AZJA ..................................  656 412 244 300 189 111 356 223 133 
w tym:          

Chiny .................................  113 79 34 67 49 18 46 30 16 
AMERYKA PÓŁNOCNA 
I ŚRODKOWA ....................  7105 3229 3876 742 334 408 6363 2895 3468 
w tym:          

Stany Zjednoczone 
Ameryki ............................  4297 1888 2409 516 229 287 3781 1659 2122 
Kanada ..............................  2744 1309 1436 208 91 117 2536 1217 1319 

AMERYKA POŁUDNIOWA ..  78 60 18 34 34 - 44 26 18 
AFRYKA .............................  221 109 111 58 23 35 163 87 76 
AUSTRALIA I OCEANIA .......  580 287 293 58 32 26 522 255 267 
w tym:          

Australia ...........................  562 278 284 49 23 26 513 255 258 
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TABL. 11. EMIGRANCI PRZEBYWAJĄCY ZA GRANICĄ CZASOWO POWYŻEJ 3 MIESIĘCY 
WEDŁUG CZASU PRZEBYWANIA ORAZ PŁCI I KRAJU OBYWATELSTWAa 

Kraj obywatelstwa 
Ogółem Przebywający 

od 3 do 12 miesięcy 
Przebywający 

12 miesięcy i więcej 

ogółem męż-
czyźni kobiety ogółem męż-

czyźni kobiety ogółem męż-
czyźni kobiety 

OGÓŁEM ...........................  107491 53934 53556 24298 13060 11238 83193 40875 42318 
OBYWATELSTWO POLSKIE ..  107035 53705 53330 24175 12984 11191 82860 40721 42139 
OBYWATELSTWO 
NIEPOLSKIE ..........................  373 199 174 103 71 33 269 128 141 
w tym:          

Niemcy .............................  88 50 38 31 23 7 57 27 30 
Ukraina .............................  36 10 26 3 - 3 33 10 23 
Rosja .................................  34 12 21 19 12 7 15 - 15 
Litwa .................................  29 14 15 - - - 29 14 15 
Białoruś.............................  26 15 11 22 11 11 4 4 - 
Holandia ...........................  23 12 12 - - - 23 12 12 
Armenia ............................  16 16 - - - - 16 16 - 
Stany Zjednoczone ...........  15 7 8 - - - 15 7 8 
Szwecja .............................  14 - 14 - - - 14 - 14 
Bułgaria ............................  11 6 5 - - - 11 6 5 
Dania ................................  11 11 - 11 11 - - - - 

BEZPAŃSTWOWCY 
I OBYWATELSTWO 
NIEUSTALONE .....................  83 30 52 19 5 15 63 26 38 
a  W przypadku, gdy osoba ma obywatelstwo polskie i obce - uwzględniono obywatelstwo polskie, w przypadku 
podwójnego obywatelstwa niepolskiego uwzględniono obywatelstwo podane w kwestionariuszu spisowym 
jako pierwsze. 
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TABL. 12. EMIGRANCI PRZEBYWAJĄCY ZA GRANICĄ CZASOWO POWYŻEJ 3 MIESIĘCY 
WEDŁUG OBYWATELSTWA I PRZYCZYN EMIGRACJI 

Przyczyny emigracji Ogółem 

Obywatelstwo 

polskie niepolskie 
bezpaństwowcy 
i obywatelstwo 

nieustalone 

 PRZEBYWAJĄCY POWYŻEJ 3 MIESIĘCY 

OGÓŁEM ...............................................  107491 107035 373 83 
     
Ze zbadaną przyczyną migracjia ...............  20524 20438 86 - 
     

praca ......................................................  14751 14737 13 - 
edukacja ................................................  1297 1294 3 - 
sprawy rodzinne ....................................  3292 3245 47 - 
inne........................................................  1184 1162 22 - 
     

Brak informacji o przyczynie migracjib .....  86967 86597 287 83 

 PRZEBYWAJĄCY OD 3 DO 12 MIESIĘCY 

OGÓŁEM ...............................................  24298 24175 103 19 
     
Ze zbadaną przyczyną migracjia ...............  5869 5847 22 - 
     

praca ......................................................  4257 4248 9 - 
edukacja ................................................  406 406 - - 
sprawy rodzinne ....................................  845 838 6 - 
inne........................................................  361 355 7 - 
     

Brak informacji o przyczynie migracjib .....  18429 18328 81 19 

 PRZEBYWAJĄCY 12 MIESIĘCY I WIĘCEJ 

OGÓŁEM ...............................................  83193 82860 269 63 
     
Ze zbadaną przyczyną migracjia ...............  14655 14591 64 - 
     

praca ......................................................  10493 10489 4 - 
edukacja ................................................  891 888 3 - 
sprawy rodzinne ....................................  2447 2406 41 - 
inne........................................................  823 807 15 - 
     

Brak informacji o przyczynie migracjib .....  68538 68269 206 63 
a  Dla osób, dla których gromadzono informacje o przyczynie emigracji. 
b  Dla osób, dla których formularz spisowy został wypełniony w formie skróconej – nie pytano o przyczynę 
emigracji. 
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TABL. 12. EMIGRANCI PRZEBYWAJĄCY ZA GRANICĄ CZASOWO POWYŻEJ 3 MIESIĘCY 
WEDŁUG OBYWATELSTWA I PRZYCZYN EMIGRACJI (DOK.) 

Przyczyny emigracji Ogółem 

Obywatelstwo 

polskie niepolskie 
bezpaństwowcy 
i obywatelstwo 

nieustalone 

 PRZEBYWAJĄCY POWYŻEJ 3 MIESIĘCY 

OGÓŁEM ...............................................  100,0 100,0 100,0 100,0 
 W odsetkach (Ogółem=100%) 
Ze zbadaną przyczyną migracjia ...............  19,1 19,1 23,0 x 
 W odsetkach (Ze zbadaną przyczyną migracji=100%) 

praca ......................................................  71,9 72,1 15,7 x 
edukacja ................................................  6,3 6,3 3,6 x 
sprawy rodzinne ....................................  16,0 15,9 55,4 x 
inne........................................................  5,8 5,7 25,4 x 
 W odsetkach (Ogółem=100%) 

Brak informacji o przyczynie migracjib .....  80,9 80,9 77,0 100,0 

 PRZEBYWAJĄCY OD 3 DO 12 MIESIĘCY 

OGÓŁEM ...............................................  100,0 100,0 100,0 100,0 
 W odsetkach (Ogółem=100%) 
Ze zbadaną przyczyną migracjia ...............  24,2 24,2 21,4 x 
 W odsetkach (Ze zbadaną przyczyną migracji=100%) 

praca ......................................................  72,5 72,7 41,5 x 
edukacja ................................................  6,9 6,9 x x 
sprawy rodzinne ....................................  14,4 14,3 28,9 x 
inne........................................................  6,2 6,1 29,6 x 
 W odsetkach (Ogółem=100%) 

Brak informacji o przyczynie migracjib .....  75,8 75,8 78,6 100,0 

 PRZEBYWAJĄCY 12 MIESIĘCY I WIĘCEJ 

OGÓŁEM ...............................................  100,0 100,0 100,0 100,0 
 W odsetkach (Ogółem=100%) 
Ze zbadaną przyczyną migracjia ...............  17,6 17,6 23,6 x 
 W odsetkach (Ze zbadaną przyczyną migracji=100%) 

praca ......................................................  71,6 71,9 6,7 x 
edukacja ................................................  6,1 6,1 4,8 x 
sprawy rodzinne ....................................  16,7 16,5 64,6 x 
inne........................................................  5,6 5,5 23,9 x 
 W odsetkach (Ogółem=100%) 

Brak informacji o przyczynie migracjib .....  82,4 82,4 76,4 100,0 
a  Dla osób, dla których gromadzono informacje o przyczynie emigracji. 
b  Dla osób, dla których formularz spisowy został wypełniony w formie skróconej – nie pytano o przyczynę 
emigracji. 
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TABL. 13. EMIGRANCI W WIEKU 15 LAT I WIĘCEJ PRZEBYWAJĄCY ZA GRANICĄ CZASOWO 
POWYŻEJ 3 MIESIĘCY WEDŁUG PŁCI I STANU CYWILNEGO PRAWNEGO 

Stan cywilny prawny 
Ogółem Miasta Wieś 

ogółem męż-
czyźni kobiety ogółem męż-

czyźni kobiety ogółem męż-
czyźni kobiety 

 W liczbach bezwzględnych 

 PRZEBYWAJĄCY POWYŻEJ 3 MIESIĘCY 

OGÓŁEM ...........................  93509 46827 46682 69428 34743 34685 24080 12083 11997 
Kawalerowie/Panny ............  11249 6523 4727 8400 4895 3505 2849 1628 1222 
Żonaci/Zamężne ..................  39284 18471 20813 28861 13447 15414 10423 5024 5399 
Wdowcy/Wdowy ................  1400 281 1119 1063 219 844 337 62 275 
Rozwiedzeni/Rozwiedzione  8118 4053 4066 6457 3225 3232 1661 827 834 
Pozostały i nieustalony .......  33457 17500 15957 24647 12957 11690 8809 4542 4267 

 PRZEBYWAJĄCY OD 3 DO 12 MIESIĘCY 

OGÓŁEM ...........................  20584 11081 9503 14996 8010 6986 5588 3071 2517 
Kawalerowie/Panny ............  3320 2054 1266 2339 1447 893 980 607 374 
Żonaci/Zamężne ..................  8722 4465 4257 6283 3190 3093 2440 1275 1164 
Wdowcy/Wdowy ................  559 85 474 414 53 361 145 32 113 
Rozwiedzeni/Rozwiedzione  1930 965 965 1591 805 786 339 160 179 
Pozostały i nieustalony .......  6053 3512 2540 4369 2515 1854 1684 997 687 

 PRZEBYWAJĄCY 12 MIESIĘCY I WIĘCEJ 

OGÓŁEM ...........................  72924 35746 37179 54433 26734 27699 18492 9012 9480 
Kawalerowie/Panny ............  7929 4469 3460 6061 3448 2613 1869 1021 848 
Żonaci/Zamężne ..................  30562 14006 16556 22578 10257 12321 7984 3749 4235 
Wdowcy/Wdowy ................  841 196 645 649 166 483 192 30 162 
Rozwiedzeni/Rozwiedzione  6188 3088 3100 4867 2421 2446 1321 667 654 
Pozostały i nieustalony .......  27404 13987 13417 20278 10442 9836 7126 3545 3580 
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TABL. 13. EMIGRANCI W WIEKU 15 LAT I WIĘCEJ PRZEBYWAJĄCY ZA GRANICĄ CZASOWO 
POWYŻEJ 3 MIESIĘCY WEDŁUG PŁCI I STANU CYWILNEGO PRAWNEGO (DOK.) 

Stan cywilny prawny 
Ogółem Miasta Wieś 

ogółem męż-
czyźni kobiety ogółem męż-

czyźni kobiety ogółem męż-
czyźni kobiety 

 W odsetkach (struktura pionowa) 

 PRZEBYWAJĄCY POWYŻEJ 3 MIESIĘCY 

OGÓŁEM ...........................  100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
Kawalerowie/Panny ............  12,0 13,9 10,1 12,1 14,1 10,1 11,8 13,5 10,2 
Żonaci/Zamężne ..................  42,0 39,4 44,6 41,6 38,7 44,4 43,3 41,6 45,0 
Wdowcy/Wdowy ................  1,5 0,6 2,4 1,5 0,6 2,4 1,4 0,5 2,3 
Rozwiedzeni/Rozwiedzione  8,7 8,7 8,7 9,3 9,3 9,3 6,9 6,8 6,9 
Pozostały i nieustalony .......  35,8 37,4 34,2 35,5 37,3 33,7 36,6 37,6 35,6 

 PRZEBYWAJĄCY OD 3 DO 12 MIESIĘCY 

OGÓŁEM ...........................  100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
Kawalerowie/Panny ............  16,1 18,5 13,3 15,6 18,1 12,8 17,5 19,8 14,9 
Żonaci/Zamężne ..................  42,4 40,3 44,8 41,9 39,8 44,3 43,7 41,5 46,3 
Wdowcy/Wdowy ................  2,7 0,8 5,0 2,8 0,7 5,2 2,6 1,0 4,5 
Rozwiedzeni/Rozwiedzione  9,4 8,7 10,2 10,6 10,0 11,3 6,1 5,2 7,1 
Pozostały i nieustalony .......  29,4 31,7 26,7 29,1 31,4 26,5 30,1 32,5 27,3 

 PRZEBYWAJĄCY 12 MIESIĘCY I WIĘCEJ 

OGÓŁEM ...........................  100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
Kawalerowie/Panny ............  10,9 12,5 9,3 11,1 12,9 9,4 10,1 11,3 8,9 
Żonaci/Zamężne ..................  41,9 39,2 44,5 41,5 38,4 44,5 43,2 41,6 44,7 
Wdowcy/Wdowy ................  1,2 0,5 1,7 1,2 0,6 1,7 1,0 0,3 1,7 
Rozwiedzeni/Rozwiedzione  8,5 8,6 8,3 8,9 9,1 8,8 7,1 7,4 6,9 
Pozostały i nieustalony .......  37,6 39,1 36,1 37,3 39,1 35,5 38,5 39,3 37,8 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



146 WYNIKI NARODOWEGO SPISU POWSZECHNEGO LUDNOŚCI I MIESZKAŃ 2011 
 

TABL. 14. EMIGRANCI W WIEKU 13 LAT I WIĘCEJ PRZEBYWAJĄCY ZA GRANICĄ CZASOWO 
POWYŻEJ 3 MIESIĘCY WEDŁUG PŁCI I POZIOMU WYKSZTAŁCENIA 

Poziom wykształcenia 
Ogółem Miasta Wieś 

ogółem męż-
czyźni kobiety ogółem męż-

czyźni kobiety ogółem męż-
czyźni kobiety 

 PRZEBYWAJĄCY POWYŻEJ 3 MIESIĘCY 

OGÓŁEM ...................................  95099 47594 47505 70576 35304 35272 24524 12290 12233 
          

W tym z ustalonym 
poziomem wykształceniaa .........  19056 10666 8390 14285 7932 6353 4771 2734 2037 

          
wyższe ......................................  4666 2021 2645 3998 1752 2247 668 269 398 
policealne .................................  574 222 352 451 164 287 124 58 66 
średnie ......................................  7553 4044 3509 5768 3159 2610 1785 886 899 

zawodowe .............................  3619 2400 1218 2763 1937 826 856 463 393 
ogólnokształcące ...................  3935 1644 2291 3005 1221 1784 930 423 507 

zasadnicze zawodowe ..............  4450 3332 1117 2887 2213 673 1563 1119 444 
gimnazjalne ..............................  436 266 170 302 186 117 134 81 53 
podstawowe ukończone ..........  1291 759 532 803 444 359 488 315 173 
podstawowe nieukończone 
i bez wykształcenia szkolnego ..  85 21 64 76 15 61 9 7 3 

 PRZEBYWAJĄCY OD 3 DO 12 MIESIĘCY 

OGÓŁEM ...................................  20966 11288 9679 15275 8165 7110 5691 3123 2569 
          

W tym z ustalonym 
poziomem wykształceniaa .........  5444 3338 2106 3833 2353 1480 1611 985 626 

          
wyższe ......................................  1090 528 562 887 439 448 202 89 113 
policealne .................................  110 50 60 89 40 48 21 10 11 
średnie ......................................  2298 1300 997 1698 997 702 599 303 296 

zawodowe .............................  1113 746 367 825 595 230 288 151 137 
ogólnokształcące ...................  1185 555 630 873 402 472 311 153 159 

zasadnicze zawodowe ..............  1441 1133 308 890 720 171 551 413 137 
gimnazjalne ..............................  138 96 42 80 61 19 57 35 23 
podstawowe ukończone ..........  363 228 135 187 96 92 176 133 43 
podstawowe nieukończone 
i bez wykształcenia szkolnego ..  5 2 3 - - - 5 2 3 

 PRZEBYWAJĄCY 12 MIESIĘCY I WIĘCEJ 

OGÓŁEM ...................................  74133 36306 37827 55300 27138 28162 18832 9168 9665 
          

W tym z ustalonym 
poziomem wykształceniaa .........  13612 7328 6284 10452 5579 4873 3160 1749 1411 

          
wyższe ......................................  3576 1493 2084 3111 1312 1799 465 180 285 
policealne .................................  464 172 293 362 124 238 103 48 54 
średnie ......................................  5256 2744 2512 4070 2162 1908 1186 582 604 

zawodowe .............................  2506 1655 851 1938 1343 595 568 312 256 
ogólnokształcące ...................  2750 1089 1661 2132 819 1312 618 270 348 

zasadnicze zawodowe ..............  3009 2199 810 1996 1494 503 1013 706 307 
gimnazjalne ..............................  298 170 128 222 125 98 76 46 31 
podstawowe ukończone ..........  928 531 397 616 348 267 312 182 130 
podstawowe nieukończone 
i bez wykształcenia szkolnego ..  80 19 61 76 15 61 4 4 - 

a  Dla osób, dla których gromadzono informacje o poziomie wykształcenia. 



MIGRACJE ZAGRANICZNE I WEWNĘTRZNE LUDNOŚCI WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO 147 
 

TABL. 14. EMIGRANCI W WIEKU 13 LAT I WIĘCEJ PRZEBYWAJĄCY ZA GRANICĄ CZASOWO 
POWYŻEJ 3 MIESIĘCY WEDŁUG PŁCI I POZIOMU WYKSZTAŁCENIA (DOK.) 

Poziom wykształcenia 
Ogółem Miasta Wieś 

ogółem męż-
czyźni kobiety ogółem męż-

czyźni kobiety ogółem męż-
czyźni kobiety 

 PRZEBYWAJĄCY POWYŻEJ 3 MIESIĘCY 

OGÓŁEM ...................................  100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
 W odsetkach (Ogółem=100%) 

W tym z ustalonym 
poziomem wykształceniaa .........  20,0 22,4 17,7 20,2 22,5 18,0 19,5 22,2 16,6 

 W odsetkach (W tym z ustalonym poziomem wykształcenia=100%) 
wyższe ......................................  24,5 18,9 31,5 28,0 22,1 35,4 14,0 9,8 19,6 
policealne .................................  3,0 2,1 4,2 3,2 2,1 4,5 2,6 2,1 3,2 
średnie ......................................  39,6 37,9 41,8 40,4 39,8 41,1 37,4 32,4 44,2 

zawodowe .............................  19,0 22,5 14,5 19,3 24,4 13,0 17,9 16,9 19,3 
ogólnokształcące ...................  20,6 15,4 27,3 21,0 15,4 28,1 19,5 15,5 24,9 

zasadnicze zawodowe ..............  23,4 31,2 13,3 20,2 27,9 10,6 32,8 40,9 21,8 
gimnazjalne ..............................  2,3 2,5 2,0 2,1 2,3 1,8 2,8 2,9 2,6 
podstawowe ukończone ..........  6,8 7,1 6,3 5,6 5,6 5,7 10,2 11,5 8,5 
podstawowe nieukończone 
i bez wykształcenia szkolnego ..  0,4 0,2 0,8 0,5 0,2 1,0 0,2 0,2 0,1 

 PRZEBYWAJĄCY OD 3 DO 12 MIESIĘCY 

OGÓŁEM ...................................  100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
 W odsetkach (Ogółem=100%) 

W tym z ustalonym 
poziomem wykształceniaa .........  26,0 29,6 21,8 25,1 28,8 20,8 28,3 31,6 24,4 

 W odsetkach (W tym z ustalonym poziomem wykształcenia=100%) 
wyższe ......................................  20,0 15,8 26,7 23,2 18,7 30,3 12,6 9,0 18,1 
policealne .................................  2,0 1,5 2,8 2,3 1,7 3,3 1,3 1,0 1,8 
średnie ......................................  42,2 38,9 47,4 44,3 42,4 47,4 37,2 30,8 47,2 

zawodowe .............................  20,4 22,3 17,4 21,5 25,3 15,6 17,9 15,3 21,9 
ogólnokształcące ...................  21,8 16,6 29,9 22,8 17,1 31,9 19,3 15,5 25,4 

zasadnicze zawodowe ..............  26,5 33,9 14,6 23,2 30,6 11,5 34,2 42,0 21,9 
gimnazjalne ..............................  2,5 2,9 2,0 2,1 2,6 1,3 3,6 3,5 3,6 
podstawowe ukończone ..........  6,7 6,8 6,4 4,9 4,1 6,2 10,9 13,5 6,9 
podstawowe nieukończone 
i bez wykształcenia szkolnego ..  0,1 0,1 0,1 x x x 0,3 0,2 0,4 

 PRZEBYWAJĄCY 12 MIESIĘCY I WIĘCEJ 

OGÓŁEM ...................................  100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
 W odsetkach (Ogółem=100%) 

W tym z ustalonym 
poziomem wykształceniaa .........  18,4 20,2 16,6 18,9 20,6 17,3 16,8 19,1 14,6 

 W odsetkach (W tym z ustalonym poziomem wykształcenia=100%) 
wyższe ......................................  26,3 20,4 33,2 29,8 23,5 36,9 14,7 10,3 20,2 
policealne .................................  3,4 2,3 4,7 3,5 2,2 4,9 3,3 2,8 3,9 
średnie ......................................  38,6 37,4 40,0 38,9 38,8 39,1 37,5 33,3 42,8 

zawodowe .............................  18,4 22,6 13,5 18,5 24,1 12,2 18,0 17,9 18,1 
ogólnokształcące ...................  20,2 14,9 26,4 20,4 14,7 26,9 19,6 15,4 24,7 

zasadnicze zawodowe ..............  22,1 30,0 12,9 19,1 26,8 10,3 32,1 40,4 21,8 
gimnazjalne ..............................  2,2 2,3 2,0 2,1 2,2 2,0 2,4 2,6 2,2 
podstawowe ukończone ..........  6,8 7,2 6,3 5,9 6,2 5,5 9,9 10,4 9,2 
podstawowe nieukończone 
i bez wykształcenia szkolnego ..  0,6 0,3 1,0 0,7 0,3 1,3 0,1 0,2 x 

a  Dla osób, dla których gromadzono informacje o poziomie wykształcenia. 
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TABL. 15. GOSPODARSTWA DOMOWE Z OSOBAMI PRZEBYWAJĄCYMI ZA GRANICĄ 
CZASOWO POWYŻEJ 3 MIESIĘCY WEDŁUG LICZBY OSÓB PRZEBYWAJĄCYCH 
ZA GRANICĄ I LICZBY OSÓB W GOSPODARSTWIE 

Liczba osób 
w gospodarstwie Ogółem 

Gospodarstwa, 
których wszyscy 

członkowie 
przebywają 
za granicą 

Pozostałe gospodarstwa 
(nie wszyscy członkowie przebywają za granicą) 

razem 
według liczby osób przebywających za granicą 

1 2 3 4 5 
i więcej 

OGÓŁEM .................   71630 34385 37245 34237 2216 595 133 64 
1 .............................   16271 16271 - - - - - - 
2 .............................   18691 10625 8066 8066 - - - - 
3 .............................   17136 4271 12865 12313 551 - - - 
4 .............................   10793 2076 8717 7644 873 200 - - 
5 .............................   4858 713 4145 3498 376 209 62 - 
6 .............................   2271 311 1959 1576 240 106 26 12 
7 .............................   839 60 779 638 70 44 24 4 
8 i więcej................   771 59 712 500 106 36 21 49 

         
MIASTA ...................   53887 25260 28627 26437 1647 412 94 38 

1 .............................   12158 12158 - - - - - - 
2 .............................   14541 7786 6755 6755 - - - - 
3 .............................   13646 3101 10545 10102 443 - - - 
4 .............................   8176 1504 6673 5811 722 140 - - 
5 .............................   3367 464 2903 2426 272 154 52 - 
6 .............................   1323 194 1130 875 143 83 17 12 
7 .............................   375 31 344 278 30 18 17 - 
8 i więcej................   300 22 278 191 36 17 8 26 

         
WIEŚ .......................   17743 9125 8617 7800 569 183 39 27 

1 .............................   4112 4112 - - - - - - 
2 .............................   4150 2839 1311 1311 - - - - 
3 .............................   3490 1170 2320 2212 108 - - - 
4 .............................   2617 572 2045 1833 151 60 - - 
5 .............................   1491 249 1242 1073 104 55 10 - 
6 .............................   947 118 830 701 97 23 9 - 
7 .............................   464 29 435 360 40 26 6 4 
8 i więcej................   471 37 434 309 69 20 13 23 
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TABL. 1. WSKAŹNIKI PRECYZJI DLA LUDNOŚCI WEDŁUG PŁCI I OKRESU ZAMIESZKIWANIA 
W DANEJ MIEJSCOWOŚCI W 2011 ROKU 

Wyszczególnienie 
Ogółem Miasta Wieś 

ogółem męż-
czyźni kobiety ogółem męż-

czyźni kobiety ogółem męż-
czyźni kobiety 

OGÓŁEM ...........................  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Ludność zamieszkała 
od urodzeniaa ....................  0,25 0,31 0,34 0,31 0,41 0,42 0,39 0,47 0,54 
Ludność, która 
przybyła/powróciłaa ..........  0,21 0,31 0,26 0,28 0,42 0,34 0,30 0,43 0,36 

od 1988 r. lub później .......  0,29 0,42 0,34 0,36 0,52 0,42 0,46 0,66 0,53 
w latach 1989-2001 ..........  0,73 0,89 0,84 1,00 1,24 1,16 1,00 1,20 1,12 
w latach 2002-2011 ..........  0,72 0,86 0,83 1,08 1,33 1,26 0,90 1,04 1,01 

przybyła/powróciła 
z innego miejsca 
w kraju ...........................  0,73 0,88 0,85 1,12 1,38 1,29 0,91 1,05 1,02 

przybyła z innego 
miejsca w kraju ...........  0,80 0,97 0,93 1,27 1,58 1,47 0,96 1,12 1,09 

w latach:          
2002-2003 .............  2,02 2,44 2,38 2,99 3,80 3,57 2,66 3,03 3,01 
2004-2007 .............  1,28 1,55 1,46 1,97 2,48 2,27 1,60 1,83 1,77 
2008-2011 .............  1,29 1,53 1,51 2,04 2,49 2,40 1,59 1,83 1,79 

powróciła z innego 
miejsca w kraju ...........  1,60 2,01 1,96 2,07 2,63 2,55 2,41 2,97 2,90 

w latach:          
2002-2003 .............  4,68 6,38 5,77 6,23 8,89 7,77 6,96 8,69 8,26 
2004-2007 .............  2,94 3,66 3,72 4,00 4,95 5,08 3,93 4,98 4,92 
2008-2011 .............  2,06 2,59 2,51 2,59 3,29 3,17 3,29 4,05 3,95 

przybyła/powróciła 
z zagranicy .....................  3,90 4,49 5,06 4,59 5,24 6,03 6,18 7,24 7,90 

przybyła z zagranicy ....  5,71 6,80 7,19 7,29 8,57 9,34 7,87 9,65 9,52 
w latach:          

2002-2003 .............  14,93 19,86 17,33 18,75 24,80 21,92 22,41 31,14 24,54 
2004-2007 .............  8,18 10,00 11,53 10,44 13,07 14,44 12,30 14,26 17,89 
2008-2011 .............  8,49 10,00 10,30 10,78 12,20 13,72 11,18 14,48 12,44 

powróciła z zagranicy..  5,09 5,86 6,90 5,64 6,48 7,65 9,27 10,56 13,84 
w latach:          

2002-2003 .............  19,62 28,77 25,89 21,07 29,84 28,53 49,14 86,54 57,26 
2004-2007 .............  9,40 11,94 13,62 10,17 12,99 14,71 19,42 23,42 27,43 
2008-2011 .............  6,12 6,89 8,42 6,87 7,70 9,43 10,66 11,63 16,51 

nie ustalono miejsca 
poprzedniego pobytu ....  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

nie ustalono okresu 
przybycia ..........................  45,46 0,00 61,03 52,11 0,00 61,03 0,00 0,00 x 

Nie ustalono od kiedy 
mieszkaa ............................  2,42 2,73 3,16 2,86 3,23 3,79 4,48 5,00 5,53 
Emigranci przebywający 
za granicą czasowo 
12 miesięcy lub dłużej .......  0,95 1,19 1,20 1,16 1,46 1,47 1,55 1,89 1,95 
a  Bez emigrantów przebywających za granicą czasowo 12 miesięcy lub dłużej. 
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TABL. 2. WSKAŹNIKI PRECYZJI DLA LUDNOŚCI PRZYBYŁEJ DO MIEJSCOWOŚCI OBECNEGO 
ZAMIESZKANIA W LATACH 2002-2011 Z INNEGO MIEJSCA W KRAJU WEDŁUG 
PŁCI I WIEKUa 

Grupy wieku 
Ogółem Miasta Wieś 

ogółem męż-
czyźni kobiety ogółem męż-

czyźni kobiety ogółem męż-
czyźni kobiety 

OGÓŁEM ...........................  0,73 0,88 0,85 1,12 1,38 1,29 0,91 1,05 1,02 
0-4 lata .............................  3,22 4,30 4,46 5,22 7,03 7,15 3,89 5,22 5,32 
5-9 ....................................  2,28 3,04 3,19 3,76 4,99 5,26 2,69 3,62 3,73 
10-14 ................................  2,22 3,03 2,97 3,70 5,01 5,11 2,66 3,61 3,53 
15-19 ................................  2,38 2,96 3,42 3,67 4,64 5,06 2,90 3,77 4,07 
20-24 ................................  2,36 3,55 2,70 3,30 4,90 3,77 2,52 4,05 3,06 
25-29 ................................  1,57 2,28 1,84 2,22 3,24 2,59 1,91 2,77 2,29 
30-34 ................................  1,49 1,97 1,90 2,20 2,95 2,83 1,89 2,46 2,35 
35-39 ................................  1,83 2,28 2,35 2,96 3,64 3,91 2,15 2,65 2,71 
40-44 ................................  2,42 3,05 3,20 4,18 5,47 5,52 2,87 3,48 3,75 
45-49 ................................  2,80 3,42 3,80 4,86 6,16 6,61 3,30 3,97 4,34 
50-54 ................................  2,80 3,51 3,63 4,98 6,28 6,78 3,28 4,08 4,05 
55-59 ................................  2,86 3,68 3,61 5,22 7,10 6,55 3,35 4,14 4,20 
60-64 ................................  3,09 3,99 3,98 5,05 6,94 6,49 3,80 4,63 4,78 
65-69 ................................  4,55 5,83 5,94 6,67 9,22 8,10 5,89 7,23 8,24 
70-74 ................................  4,77 6,68 6,11 6,64 9,24 8,51 6,33 9,10 8,06 
75-79 ................................  5,44 8,58 6,29 7,38 12,64 8,21 7,51 10,87 8,97 
80-84 ................................  5,72 11,06 6,53 7,42 14,26 8,54 8,42 16,68 9,38 
85 lat i więcej ...................  6,03 14,55 6,55 7,76 17,32 8,60 8,80 21,80 9,45 
          
Przedprodukcyjny .............  1,47 1,85 1,91 2,39 3,02 3,12 1,78 2,24 2,29 
Produkcyjny ......................  0,77 0,94 0,91 1,18 1,48 1,41 0,90 1,08 1,03 

mobilny ..........................  0,84 1,07 0,99 1,27 1,63 1,48 0,98 1,24 1,13 
niemobilny .....................  1,61 1,79 2,10 2,83 3,28 3,84 1,90 2,04 2,37 

Poprodukcyjny ..................  2,20 3,67 2,29 3,11 5,31 3,26 2,94 4,73 3,03 
a  W momencie spisu 2011. 
 
 

 

TABL. 3. WSKAŹNIKI PRECYZJI DLA LUDNOŚCI W WIEKU 15 LAT I WIĘCEJ PRZYBYŁEJ 
DO MIEJSCOWOŚCI OBECNEGO ZAMIESZKANIA W LATACH 2002-2011 Z INNEGO 
MIEJSCA W KRAJU WEDŁUG PŁCI I STANU CYWILNEGO PRAWNEGO 

Stan cywilny prawny 
Ogółem Miasta Wieś 

ogółem męż-
czyźni kobiety ogółem męż-

czyźni kobiety ogółem męż-
czyźni kobiety 

OGÓŁEM ...........................  0,73 0,90 0,85 1,11 1,42 1,29 0,88 1,05 0,99 
Kawalerowie/Panny ............  1,47 1,87 1,87 2,10 2,76 2,58 1,68 2,14 2,22 
Żonaci/Zamężne ..................  0,90 1,05 0,99 1,50 1,76 1,66 1,03 1,18 1,13 
Wdowcy/Wdowy ................  2,77 7,20 3,00 3,77 10,49 4,03 3,84 9,26 4,19 
Rozwiedzeni/Rozwiedzione  2,38 3,51 3,08 3,40 5,23 4,35 3,12 4,33 4,03 
Nieustalony .........................  1,83 2,68 2,43 1,92 2,71 2,70 4,75 6,74 5,52 
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TABL. 4. WSKAŹNIKI PRECYZJI DLA IMIGRANTÓW PRZEBYWAJĄCYCH CZASOWO POWYŻEJ 
3 MIESIĘCY WEDŁUG CZASU PRZEBYWANIA ORAZ PŁCI I KRAJU POPRZEDNIEGO 
ZAMIESZKANIA 

Kraj poprzedniego 
zamieszkania 

Ogółem Przebywający 
od 3 do 12 miesięcy 

Przebywający 
12 miesięcy i więcej 

ogółem męż-
czyźni kobiety ogółem męż-

czyźni kobiety ogółem męż-
czyźni kobiety 

OGÓŁEM ...........................  4,82 6,97 9,49 9,41 13,79 14,03 7,26 7,97 13,11 
EUROPA ............................  4,62 7,12 10,98 9,96 14,25 15,42 7,91 8,49 15,25 

KRAJE UNII 
EUROPEJSKIEJ .................  5,20 8,16 10,62 12,20 17,55 19,52 7,85 10,46 13,78 
w tym:          

Niemcy ...........................  6,56 8,58 12,19 17,26 29,93 20,13 7,77 10,06 15,33 
Wielka Brytania .............  20,06 26,13 37,85 24,68 27,37 56,63 43,04 0,00 45,99 
Szwecja ..........................  29,73 0,00 32,95 46,53 0,00 52,49 0,00 0,00 0,00 
Bułgaria ..........................  36,04 37,83 32,92 x x x 36,04 37,83 32,92 
Włochy ...........................  43,96 45,35 95,04 x x x 43,96 45,35 95,04 
Dania..............................  57,28 66,00 0,00 97,18 97,18 x 0,00 0,00 0,00 
Francja ...........................  37,69 0,00 64,71 37,69 0,00 64,71 x x x 
Holandia ........................  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 x 0,00 0,00 0,00 
Belgia .............................  29,13 29,13 x 88,19 88,19 x 0,00 0,00 x 
Austria ...........................  81,87 81,87 x 93,10 93,10 x 0,00 0,00 x 
Luksemburg ...................  93,10 x 93,10 93,10 x 93,10 x x x 
Łotwa .............................  93,10 93,10 x x x x 93,10 93,10 x 

POZOSTAŁE KRAJE 
EUROPEJSKIE ..................  15,02 14,56 23,27 17,00 23,83 23,98 18,61 12,47 31,11 
w tym:          

Ukraina ..........................  8,00 10,71 11,41 22,76 0,00 37,11 6,35 14,59 0,00 
Białoruś ..........................  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Norwegia .......................  54,81 45,19 78,84 49,86 73,00 57,86 78,68 0,00 97,18 
Turcja .............................  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Rosja ..............................  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

AZJA ..................................  22,49 24,45 30,03 53,38 73,12 71,40 21,73 24,60 32,58 
w tym:          

Wietnam ...........................  0,00 0,00 x x x x 0,00 0,00 x 
Indie..................................  76,12 82,43 0,00 0,00 0,00 0,00 80,22 84,78 0,00 
Armenia ............................  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Chiny .................................  93,10 93,10 93,10 93,10 93,10 x 93,10 93,10 93,10 
Izrael .................................  0,00 0,00 0,00 x x x 0,00 0,00 0,00 

AMERYKA PÓŁNOCNA 
I ŚRODKOWA ....................  26,67 18,45 35,73 0,00 0,00 0,00 33,25 20,33 49,90 
w tym:          

Stany Zjednoczone 
Ameryki ............................  37,31 19,49 53,67 0,00 0,00 0,00 46,27 22,25 72,27 
Kanada ..............................  23,71 50,30 0,00 0,00 x 0,00 30,66 50,30 0,00 

AMERYKA POŁUDNIOWA ..  0,00 0,00 0,00 x x x 0,00 0,00 0,00 
AFRYKA .............................  37,85 0,00 76,74 x x x 37,85 0,00 76,74 
w tym:          

Mauretania .......................  0,00 x 0,00 x x x 0,00 x 0,00 
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TABL. 5. WSKAŹNIKI PRECYZJI DLA IMIGRANTÓW PRZEBYWAJĄCYCH CZASOWO POWYŻEJ 
3 MIESIĘCY WEDŁUG PŁCI I OBYWATELSTWA 

Obywatelstwo 
Ogółem Miasta Wieś 

ogółem męż-
czyźni kobiety ogółem męż-

czyźni kobiety ogółem męż-
czyźni kobiety 

 PRZEBYWAJĄCY POWYŻEJ 3 MIESIĘCY 

OGÓŁEM ...........................  4,82 6,97 9,49 5,99 8,74 11,65 4,24 6,18 8,27 
Polskie .................................  8,34 14,59 12,23 10,34 17,52 15,29 9,09 18,30 15,54 

wyłącznie polskie ..............  11,80 19,37 16,55 14,07 23,10 19,74 10,09 0,00 18,51 
polskie i inne ....................  16,15 21,63 18,36 21,00 26,01 24,69 17,89 0,00 24,09 
nieustalona liczba 
obywatelstwa ....................  62,09 62,09 x 0,00 0,00 x 93,25 93,25 x 

Niepolskie............................  7,24 8,39 14,50 9,06 10,71 17,38 4,41 5,97 0,00 
niepolskie – jedno ............  7,52 8,05 17,02 9,75 10,63 21,12 4,68 6,49 0,00 
niepolskie – podwójne .....  0,00 0,00 x 0,00 0,00 x x x x 
nieustalona liczba 
obywatelstw .....................  7,56 10,61 0,00 8,15 11,80 0,00 0,00 0,00 x 

Bezpaństwowcy i obywa-
telstwo nieustalone ............  x x x x x x x x x 

 PRZEBYWAJĄCY OD 3 DO 12 MIESIĘCY 

OGÓŁEM ...........................  9,41 13,79 14,03 11,79 16,94 18,07 5,89 0,00 11,69 
Polskie .................................  13,64 22,52 17,49 17,26 25,81 25,27 10,39 0,00 15,35 

wyłącznie polskie ..............  17,46 25,28 22,93 21,56 28,93 31,36 14,55 0,00 22,61 
polskie i inne ....................  25,91 49,57 0,00 36,41 57,14 0,00 0,00 0,00 0,00 
nieustalona liczba 
obywatelstwa ....................  x x x x x x x x x 

Niepolskie............................  12,74 14,27 22,51 15,85 19,13 25,67 0,00 0,00 0,00 
niepolskie – jedno ............  14,57 13,71 26,93 19,03 19,92 31,58 0,00 0,00 0,00 
niepolskie – podwójne .....  x x x x x x x x x 
nieustalona liczba 
obywatelstw .....................  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 x 

Bezpaństwowcy i obywa-
telstwo nieustalone ............  x x x x x x x x x 

 PRZEBYWAJĄCY 12 MIESIĘCY I WIĘCEJ 

OGÓŁEM ...........................  7,26 7,97 13,11 9,07 10,07 15,76 5,44 7,98 11,30 
Polskie .................................  14,57 22,53 18,71 18,07 29,04 21,77 14,60 29,18 29,21 

wyłącznie polskie ..............  17,84 32,27 23,79 20,41 42,52 25,38 0,00 0,00 0,00 
polskie i inne ....................  22,95 35,06 24,06 29,44 43,34 30,53 26,41 0,00 35,94 
nieustalona liczba 
obywatelstwa ....................  62,09 62,09  0,00 0,00  93,25 93,25  

Niepolskie............................  8,27 8,82 18,00 10,37 11,14 21,97 5,42 7,31 0,00 
niepolskie – jedno ............  9,17 9,18 20,97 11,91 11,95 26,58 5,76 7,94 0,00 
niepolskie – podwójne .....  0,00 0,00 x 0,00 0,00 x x x x 
nieustalona liczba 
obywatelstw .....................  10,06 13,77 0,00 10,91 15,42 0,00 0,00 0,00 x 

Bezpaństwowcy i obywa-
telstwo nieustalone ............  x x x x x x x x x 
a  Nie ustalono czy osoba posiadająca obywatelstwo polskie ma również inne obywatelstwa. 
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TABL. 6. WSKAŹNIKI PRECYZJI DLA IMIGRANTÓW PRZEBYWAJĄCYCH CZASOWO POWYŻEJ 
3 MIESIĘCY WEDŁUG PŁCI I PRZYCZYN IMIGRACJI 

Przyczyny imigracji 
Ogółem Miasta Wieś 

ogółem męż-
czyźni kobiety ogółem męż-

czyźni kobiety ogółem męż-
czyźni kobiety 

 PRZEBYWAJĄCY POWYŻEJ 3 MIESIĘCY 

OGÓŁEM ...........................  4,82 6,97 9,49 5,99 8,74 11,65 4,24 6,18 8,27 
Praca ...................................  12,38 14,65 19,92 14,39 17,21 22,50 12,48 15,64 0,00 
Edukacja ..............................  33,38 51,38 41,34 37,73 67,72 44,50 0,00 0,00 0,00 
Sprawy rodzinne .................  7,73 8,66 14,80 10,87 12,16 20,72 7,18 8,89 12,04 
Leczenie, rehabilitacja .........  32,35 0,00 35,68 42,67 x 42,67 0,00 0,00 0,00 
Ubieganie się o ochronę 
międzynarodową 
lub krajową .........................  x x x x x x x x x 
Pozostałe i nieustalone .......  8,57 11,93 10,92 9,96 13,77 12,51 9,28 0,00 21,12 

 PRZEBYWAJĄCY OD 3 DO 12 MIESIĘCY 

OGÓŁEM ...........................  9,41 13,79 14,03 11,79 16,94 18,07 5,89 0,00 11,69 
Praca ...................................  23,44 23,71 56,74 25,42 26,61 56,74 0,00 0,00 x 
Edukacja ..............................  16,17 0,00 18,14 18,14 x 18,14 0,00 0,00 x 
Sprawy rodzinne .................  10,29 11,36 18,81 17,64 17,24 39,26 0,00 0,00 0,00 
Leczenie, rehabilitacja .........  43,85 x 43,85 61,31 x 61,31 0,00 x 0,00 
Ubieganie się o ochronę 
międzynarodową 
lub krajową .........................  x x x x x x x x x 
Pozostałe i nieustalone .......  21,18 30,94 25,73 24,03 33,74 30,24 27,90 0,00 44,63 

 PRZEBYWAJĄCY 12 MIESIĘCY I WIĘCEJ 

OGÓŁEM ...........................  7,26 7,97 13,11 9,07 10,07 15,76 5,44 7,98 11,30 
Praca ...................................  14,16 17,72 17,85 16,84 21,17 21,13 14,30 18,61 0,00 
Edukacja ..............................  44,76 57,64 59,63 50,73 67,72 66,51 0,00 0,00 0,00 
Sprawy rodzinne .................  10,35 10,82 18,74 13,93 15,01 23,68 10,53 11,84 20,95 
Leczenie, rehabilitacja .........  47,82 0,00 59,39 59,39 x 59,39 0,00 0,00 x 
Ubieganie się o ochronę 
międzynarodową 
lub krajową .........................  x x x x x x x x x 
Pozostałe i nieustalone .......  7,23 10,93 0,00 8,65 13,05 0,00 0,00 0,00 0,00 
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TABL. 7. WSKAŹNIKI PRECYZJI DLA IMIGRANTÓW W WIEKU 15 LAT I WIĘCEJ 
PRZEBYWAJĄCYCH CZASOWO POWYŻEJ 3 MIESIĘCY WEDŁUG PŁCI I STANU 
CYWILNEGO PRAWNEGO 

Stan cywilny prawny 
Ogółem Miasta Wieś 

ogółem męż-
czyźni kobiety ogółem męż-

czyźni kobiety ogółem męż-
czyźni kobiety 

 PRZEBYWAJĄCY POWYŻEJ 3 MIESIĘCY 

OGÓŁEM ...........................  4,84 7,13 9,81 5,97 8,82 12,09 4,36 6,45 8,50 
Kawalerowie/Panny ............  11,48 15,06 29,19 13,05 16,92 34,05 12,70 20,11 0,00 
Żonaci/Zamężne ..................  6,25 7,68 10,65 8,18 10,07 13,93 7,96 8,86 14,68 
Wdowcy/Wdowy ................  19,35 40,04 20,66 24,13 59,39 23,76 0,00 0,00 0,00 
Rozwiedzeni/Rozwiedzione  11,21 18,39 12,06 14,84 25,30 15,33 0,00 0,00 0,00 
Pozostały i nieustalony .......  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 x 

 PRZEBYWAJĄCY OD 3 DO 12 MIESIĘCY 

OGÓŁEM ...........................  9,70 14,38 14,27 12,02 17,50 18,07 6,36 0,00 12,58 
Kawalerowie/Panny ............  20,60 27,44 38,98 22,74 29,42 46,03 0,00 0,00 0,00 
Żonaci/Zamężne ..................  13,74 18,06 21,03 18,06 23,83 27,65 13,30 0,00 26,33 
Wdowcy/Wdowy ................  46,06 x 46,06 55,14 x 55,14 0,00 x 0,00 
Rozwiedzeni/Rozwiedzione  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Pozostały i nieustalony .......  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 x 

 PRZEBYWAJĄCY 12 MIESIĘCY I WIĘCEJ 

OGÓŁEM ...........................  7,21 8,11 13,23 8,96 10,07 16,10 5,53 8,33 11,30 
Kawalerowie/Panny ............  17,48 18,36 37,54 20,23 21,10 43,57 16,21 24,19 0,00 
Żonaci/Zamężne ..................  7,09 8,72 12,13 9,23 11,40 15,73 9,62 11,15 17,69 
Wdowcy/Wdowy ................  19,60 40,04 0,00 24,87 59,39 0,00 0,00 0,00 0,00 
Rozwiedzeni/Rozwiedzione  17,22 26,30 20,17 20,42 32,01 23,14 0,00 0,00 0,00 
Pozostały i nieustalony .......  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 x 
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TABL. 8. WSKAŹNIKI PRECYZJI DLA IMIGRANTÓW W WIEKU 13 LAT I WIĘCEJ 
PRZEBYWAJĄCYCH CZASOWO POWYŻEJ 3 MIESIĘCY WEDŁUG PŁCI I POZIOMU 
WYKSZTAŁCENIA 

Poziom wykształcenia 
Ogółem Miasta Wieś 

ogółem męż-
czyźni kobiety ogółem męż-

czyźni kobiety ogółem męż-
czyźni kobiety 

 PRZEBYWAJĄCY POWYŻEJ 3 MIESIĘCY 

OGÓŁEM ...........................  4,82 7,10 9,81 5,97 8,82 12,09 4,29 6,29 8,50 
Wyższe ................................  10,11 16,62 14,64 11,73 19,84 16,62 15,26 19,71 23,91 
Policealne ............................  45,95 0,00 90,45 45,95 0,00 90,45 x x x 
Średnie ................................  9,32 14,92 18,48 10,75 17,51 21,07 9,78 0,00 23,74 

zawodowe ........................  12,30 17,07 14,51 13,32 18,64 12,93 29,78 0,00 61,10 
ogólnokształcące ..............  18,27 24,35 26,83 21,97 30,87 30,71 0,00 0,00 0,00 

Zasadnicze zawodowe ........  7,20 9,28 0,00 12,95 13,99 0,00 5,29 8,63 0,00 
Gimnazjalne ........................  12,18 18,28 0,00 23,40 23,40 x 0,00 0,00 0,00 
Podstawowe ukończone .....  14,18 12,70 23,69 20,09 17,36 35,26 0,00 0,00 0,00 
Podstawowe 
nieukończone i bez 
wykształcenia szkolnego .....  0,00 0,00 0,00 0,00 x 0,00 0,00 0,00 x 
Nieustalony .........................  4,77 6,70 0,00 0,00 0,00 0,00 38,71 38,71 x 

 PRZEBYWAJĄCY OD 3 DO 12 MIESIĘCY 

OGÓŁEM ...........................  9,70 14,38 14,27 12,02 17,50 18,07 6,36 0,00 12,58 
Wyższe ................................  20,24 24,23 34,78 25,65 30,52 44,94 18,63 0,00 39,32 
Policealne ............................  45,95 0,00 90,45 45,95 0,00 90,45 x x x 
Średnie ................................  16,65 23,22 22,31 18,22 27,02 22,31 0,00 0,00 x 

zawodowe ........................  20,36 28,62 18,57 20,89 29,72 18,57 0,00 0,00 x 
ogólnokształcące ..............  27,68 30,30 44,14 35,86 60,51 44,14 0,00 0,00 x 

Zasadnicze zawodowe ........  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 x 0,00 0,00 0,00 
Gimnazjalne ........................  0,00 x 0,00 x x x 0,00 x 0,00 
Podstawowe ukończone .....  48,91 x 48,91 68,44 x 68,44 0,00 x 0,00 
Podstawowe 
nieukończone i bez 
wykształcenia szkolnego .....  x x x x x x x x x 
Nieustalony .........................  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 x 

 PRZEBYWAJĄCY 12 MIESIĘCY I WIĘCEJ 

OGÓŁEM ...........................  7,17 8,05 13,23 8,96 10,07 16,10 5,41 8,07 11,30 
Wyższe ................................  14,62 21,92 17,77 16,48 25,55 19,42 23,56 32,29 0,00 
Policealne ............................  x x x x x x x x x 
Średnie ................................  15,17 18,91 24,20 18,08 22,28 29,36 12,07 0,00 23,74 

zawodowe ........................  15,02 19,93 22,02 16,77 23,10 17,28 33,76 0,00 61,10 
ogólnokształcące ..............  21,02 27,13 31,26 24,92 32,28 36,95 0,00 0,00 0,00 

Zasadnicze zawodowe ........  9,09 10,40 0,00 13,73 14,89 0,00 8,43 10,58 0,00 
Gimnazjalne ........................  13,76 18,28 0,00 23,40 23,40 x 0,00 0,00 0,00 
Podstawowe ukończone .....  14,08 12,70 24,29 20,00 17,36 37,57 0,00 0,00 0,00 
Podstawowe 
nieukończone i bez 
wykształcenia szkolnego .....  0,00 0,00 0,00 0,00 x 0,00 0,00 0,00 x 
Nieustalony .........................  6,35 8,69 0,00 0,00 0,00 0,00 43,31 43,31 x 
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TABL. 9. WSKAŹNIKI PRECYZJI DLA IMIGRANTÓW W WIEKU 15 LAT I WIĘCEJ 
PRZEBYWAJĄCYCH CZASOWO POWYŻEJ 3 MIESIĘCY WEDŁUG PŁCI I STATUSU 
NA RYNKU PRACY 

Status na rynku pracy 
Ogółem Miasta Wieś 

ogółem męż-
czyźni kobiety ogółem męż-

czyźni kobiety ogółem męż-
czyźni kobiety 

 PRZEBYWAJĄCY POWYŻEJ 3 MIESIĘCY 

OGÓŁEM ...........................  4,84 7,13 9,81 5,97 8,82 12,09 4,36 6,45 8,50 
Aktywni zawodowo .............  8,53 10,56 15,26 10,38 12,53 19,32 8,47 12,72 17,47 

pracujący ..........................  6,87 9,91 14,96 8,19 11,60 18,73 9,24 13,98 18,76 
pracownicy najemni ......  7,41 12,75 15,55 8,72 14,96 19,02 10,29 0,00 23,60 
pracodawcy ...................  21,87 21,87 x 26,64 26,64 x 0,00 0,00 x 
pozostali ........................  5,35 7,12 0,00 0,00 0,00 0,00 23,36 31,37 0,00 

bezrobotni ........................  16,96 22,61 0,00 23,36 30,72 0,00 0,00 0,00 0,00 
Bierni zawodowo ................  7,94 12,90 14,97 10,55 18,68 18,79 3,65 0,00 7,86 
Osoby o nieustalonym 
statusie ................................  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 x 

 PRZEBYWAJĄCY OD 3 DO 12 MIESIĘCY 

OGÓŁEM ...........................  9,70 14,38 14,27 12,02 17,50 18,07 6,36 0,00 12,58 
Aktywni zawodowo .............  15,27 19,03 25,57 17,41 20,87 31,53 0,00 0,00 0,00 

pracujący ..........................  15,72 18,22 30,31 16,93 18,71 36,41 0,00 0,00 0,00 
pracownicy najemni ......  17,43 22,33 27,78 19,49 23,32 35,41 0,00 0,00 0,00 
pracodawcy ...................  0,00 0,00 x 0,00 0,00 x x x x 
pozostali ........................  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 x x x 

bezrobotni ........................  0,00 0,00 0,00 0,00 x 0,00 0,00 0,00 0,00 
Bierni zawodowo ................  16,73 30,39 18,97 24,25 48,96 25,43 9,32 0,00 18,01 
Osoby o nieustalonym 
statusie ................................  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 x 

 PRZEBYWAJĄCY 12 MIESIĘCY I WIĘCEJ 

OGÓŁEM ...........................  7,21 8,11 13,23 8,96 10,07 16,10 5,53 8,33 11,30 
Aktywni zawodowo .............  10,58 12,28 19,01 13,26 15,00 24,45 10,27 14,54 24,08 

pracujący ..........................  9,77 12,14 16,85 12,33 15,00 21,27 10,27 14,54 24,08 
pracownicy najemni ......  12,06 16,00 18,76 14,81 19,59 22,50 12,27 0,00 32,68 
pracodawcy ...................  25,40 25,40 x 32,05 32,05 x 0,00 0,00 x 
pozostali ........................  7,87 10,38 0,00 0,00 0,00 0,00 23,36 31,37 0,00 

bezrobotni ........................  30,72 30,72 x 30,72 30,72 x x x x 
Bierni zawodowo ................  12,87 11,87 20,18 16,54 16,51 24,40 0,00 0,00 0,00 
Osoby o nieustalonym 
statusie ................................  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 x 
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TABL. 10. WSKAŹNIKI PRECYZJI DLA EMIGRANTÓW PRZEBYWAJĄCYCH ZA GRANICĄ 
CZASOWO POWYŻEJ 3 MIESIĘCY WEDŁUG CZASU PRZEBYWANIA ORAZ PŁCI 
I KRAJU PRZEBYWANIA 

Kraj przebywania 
Ogółem Przebywający 

od 3 do 12 miesięcy 
Przebywający 

12 miesięcy i więcej 

ogółem męż-
czyźni kobiety ogółem męż-

czyźni kobiety ogółem męż-
czyźni kobiety 

OGÓŁEM ...........................  0,85 1,05 1,07 1,99 2,25 2,47 0,95 1,19 1,20 
EUROPA ............................  0,89 1,09 1,12 2,01 2,29 2,53 0,99 1,24 1,25 

KRAJE UNII 
EUROPEJSKIEJ .................  0,92 1,14 1,15 2,08 2,40 2,60 1,03 1,30 1,29 
w tym:          

Wielka Brytania .............  1,31 1,67 1,81 3,01 3,88 3,97 1,51 1,91 2,07 
Niemcy ...........................  1,48 2,03 1,85 3,21 4,12 4,35 1,74 2,41 2,09 
Irlandia ...........................  2,92 3,70 3,82 6,92 9,34 9,01 3,20 4,04 4,18 
Holandia ........................  2,87 3,60 4,08 4,47 5,54 6,48 3,76 4,68 5,32 
Szwecja ..........................  4,04 4,93 5,36 6,58 8,56 8,58 5,03 6,02 6,64 
Włochy ...........................  4,90 7,43 5,69 11,49 16,97 14,08 5,37 8,28 6,09 
Dania..............................  5,16 6,14 7,38 8,54 10,50 12,66 6,41 7,54 9,07 
Francja ...........................  6,06 7,23 7,97 12,30 13,78 18,04 6,93 8,48 8,75 
Hiszpania .......................  5,76 8,09 7,06 13,42 21,03 17,29 6,35 8,75 7,70 
Belgia .............................  6,09 7,67 8,06 9,45 12,79 12,92 7,66 9,55 9,95 
Austria ...........................  10,73 13,64 12,98 14,62 19,12 21,51 13,78 18,03 15,59 
Grecja ............................  22,29 27,46 22,70 83,02 73,71 95,02 22,99 29,59 23,29 
Finlandia ........................  21,07 22,70 38,32 31,45 38,28 52,09 27,63 27,66 47,55 
Luksemburg ...................  16,61 22,76 20,50 26,91 33,45 35,41 20,86 31,05 24,41 
Portugalia ......................  20,67 25,61 28,67 25,11 30,44 35,02 34,08 39,37 49,56 
Słowacja .........................  16,14 24,30 20,18 18,66 28,36 22,79 30,17 42,63 42,69 
Cypr ...............................  21,67 32,82 27,08 60,19 60,19 x 22,66 36,35 27,08 

POZOSTAŁE KRAJE 
EUROPEJSKIE ..................  3,08 3,48 4,32 4,98 6,18 7,07 3,70 4,12 5,25 
w tym:          

Norwegia .......................  3,21 3,62 4,58 5,15 6,40 7,30 3,96 4,33 5,82 
Islandia ..........................  12,07 14,33 16,53 21,08 33,01 27,28 13,83 15,76 19,24 
Szwajcaria ......................  18,04 20,96 21,00 36,91 53,66 48,55 16,90 22,76 18,53 
Rosja ..............................  25,12 28,65 42,93 50,24 50,24 x 28,73 33,37 42,93 
Turcja .............................  25,38 30,59 41,30 38,46 43,33 62,43 33,32 38,89 52,58 

AZJA ..................................  10,29 12,77 14,22 14,00 18,32 20,61 14,85 17,79 19,60 
w tym:          

Chiny .................................  22,61 25,65 37,17 26,60 29,55 45,63 39,90 47,35 60,20 
AMERYKA PÓŁNOCNA 
I ŚRODKOWA ....................  3,25 4,31 4,04 8,53 11,71 10,93 3,48 4,61 4,31 
w tym:          

Stany Zjednoczone 
Ameryki ............................  3,87 5,42 4,80 10,32 14,28 12,80 4,16 5,85 5,14 
Kanada ..............................  5,59 6,93 7,06 14,80 20,83 20,50 5,91 7,29 7,47 

AMERYKA POŁUDNIOWA ..  23,54 24,53 44,42 31,31 31,31 x 33,98 39,08 44,42 
AFRYKA .............................  15,21 20,82 21,70 30,72 35,70 44,98 17,49 24,53 24,00 
AUSTRALIA I OCEANIA .......  12,40 14,72 17,28 32,88 45,85 46,81 13,29 15,54 18,41 
w tym:          

Australia ...........................  12,64 14,84 17,71 37,18 58,90 46,81 13,39 15,28 18,91 
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TABL. 11. WSKAŹNIKI PRECYZJI DLA EMIGRANTÓW PRZEBYWAJĄCYCH ZA GRANICĄ 
CZASOWO POWYŻEJ 3 MIESIĘCY WEDŁUG CZASU PRZEBYWANIA ORAZ PŁCI 
I KRAJU OBYWATELSTWAa 

Kraj obywatelstwa 
Ogółem Przebywający 

od 3 do 12 miesięcy 
Przebywający 

12 miesięcy i więcej 

ogółem męż-
czyźni kobiety ogółem męż-

czyźni kobiety ogółem męż-
czyźni kobiety 

OGÓŁEM ...........................  0,85 1,05 1,07 1,99 2,25 2,47 0,95 1,19 1,20 
OBYWATELSTWO POLSKIE ..  0,85 1,05 1,08 1,98 2,25 2,48 0,95 1,19 1,20 
OBYWATELSTWO 
NIEPOLSKIE ..........................  13,76 16,43 17,68 23,59 29,23 39,61 16,77 19,76 19,76 
w tym:          

Niemcy .............................  24,13 31,34 35,38 42,44 52,25 60,96 29,27 36,82 41,33 
Ukraina .............................  38,38 48,55 47,65 84,20 x 84,20 41,27 48,55 52,96 
Rosja .................................  32,53 64,67 35,11 46,98 64,67 61,28 42,83 x 42,83 
Litwa .................................  72,02 76,93 71,30 x x x 72,02 76,93 71,30 
Białoruś.............................  58,47 73,45 95,46 67,37 95,08 95,46 84,04 84,04 x 
Holandia ...........................  95,46 95,46 95,46 x x x 95,46 95,46 95,46 
Armenia ............................  52,12 52,12 x x x x 52,12 52,12 x 
Stany Zjednoczone ...........  44,06 62,03 62,27 x x x 44,06 62,03 62,27 
Szwecja .............................  67,04 x 67,04 x x x 67,04 x 67,04 
Bułgaria ............................  90,12 90,12 90,12 x x x 90,12 90,12 90,12 
Dania ................................  64,29 64,29 x 64,29 64,29 x x x x 

BEZPAŃSTWOWCY 
I OBYWATELSTWO 
NIEUSTALONE .....................  24,45 33,31 29,89 54,63 89,27 51,81 27,20 35,84 36,30 
a  W przypadku, gdy osoba ma obywatelstwo polskie i obce - uwzględniono obywatelstwo polskie, w przypadku 
podwójnego obywatelstwa niepolskiego uwzględniono obywatelstwo podane w kwestionariuszu spisowym 
jako pierwsze. 
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TABL. 12. WSKAŹNIKI PRECYZJI DLA EMIGRANTÓW PRZEBYWAJĄCYCH ZA GRANICĄ 
CZASOWO POWYŻEJ 3 MIESIĘCY WEDŁUG OBYWATELSTWA I PRZYCZYN 
EMIGRACJI 

Przyczyny emigracji Ogółem 

Obywatelstwo 

polskie niepolskie 
bezpaństwowcy 
i obywatelstwo 

nieustalone 

 PRZEBYWAJĄCY POWYŻEJ 3 MIESIĘCY 

OGÓŁEM ...............................................  0,85 0,85 13,76 24,45 
     
Ze zbadaną przyczyną migracjia ...............  1,90 1,90 32,59 x 
     

praca ......................................................  1,97 1,97 52,66 x 
edukacja ................................................  6,84 6,85 84,12 x 
sprawy rodzinne ....................................  4,90 4,88 52,67 x 
inne........................................................  8,37 8,45 45,69 x 
     

Brak informacji o przyczynie migracjib .....  0,98 0,98 15,00 24,45 

 PRZEBYWAJĄCY OD 3 DO 12 MIESIĘCY 

OGÓŁEM ...............................................  1,99 1,98 23,59 54,63 
     
Ze zbadaną przyczyną migracjia ...............  3,38 3,39 42,09 x 
     

praca ......................................................  3,54 3,55 65,29 x 
edukacja ................................................  12,96 12,96 x x 
sprawy rodzinne ....................................  9,65 9,71 60,82 x 
inne........................................................  16,36 16,58 91,18 x 
     

Brak informacji o przyczynie migracjib .....  2,39 2,39 27,74 54,63 

 PRZEBYWAJĄCY 12 MIESIĘCY I WIĘCEJ 

OGÓŁEM ...............................................  0,95 0,95 16,77 27,20 
     
Ze zbadaną przyczyną migracjia ...............  2,22 2,22 41,43 x 
     

praca ......................................................  2,33 2,33 88,40 x 
edukacja ................................................  7,95 7,97 84,12 x 
sprawy rodzinne ....................................  5,53 5,49 60,15 x 
inne........................................................  9,62 9,69 52,25 x 
     

Brak informacji o przyczynie migracjib .....  1,07 1,07 17,84 27,20 
a  Dla osób, dla których gromadzono informacje o przyczynie emigracji. 
b  Dla osób, dla których formularz spisowy został wypełniony w formie skróconej – nie pytano o przyczynę 
emigracji. 
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TABL. 13. WSKAŹNIKI PRECYZJI DLA EMIGRANTÓW W WIEKU 15 LAT I WIĘCEJ 
PRZEBYWAJĄCYCH ZA GRANICĄ CZASOWO POWYŻEJ 3 MIESIĘCY WEDŁUG PŁCI 
I STANU CYWILNEGO PRAWNEGO 

Stan cywilny prawny 
Ogółem Miasta Wieś 

ogółem męż-
czyźni kobiety ogółem męż-

czyźni kobiety ogółem męż-
czyźni kobiety 

 PRZEBYWAJĄCY POWYŻEJ 3 MIESIĘCY 

OGÓŁEM ...........................  0,84 1,09 1,07 1,03 1,34 1,31 1,39 1,75 1,75 
Kawalerowie/Panny ............  2,17 2,80 3,19 2,65 3,42 3,94 3,47 4,50 4,97 
Żonaci/Zamężne ..................  1,22 1,62 1,50 1,51 2,03 1,83 1,97 2,48 2,43 
Wdowcy/Wdowy ................  6,00 14,23 6,58 7,34 17,22 8,07 9,27 21,43 10,15 
Rozwiedzeni/Rozwiedzione  2,60 3,70 3,53 3,07 4,36 4,18 4,33 6,27 5,75 
Pozostały i nieustalony .......  1,31 1,76 1,78 1,61 2,17 2,19 2,10 2,77 2,84 

 PRZEBYWAJĄCY OD 3 DO 12 MIESIĘCY 

OGÓŁEM ...........................  1,97 2,32 2,48 2,42 2,88 3,03 3,27 3,65 4,08 
Kawalerowie/Panny ............  3,98 4,98 6,07 5,08 6,41 7,72 5,86 7,15 9,12 
Żonaci/Zamężne ..................  2,81 3,31 3,38 3,46 4,16 4,13 4,64 5,09 5,67 
Wdowcy/Wdowy ................  8,90 21,05 9,70 10,91 28,77 11,70 14,43 29,27 16,05 
Rozwiedzeni/Rozwiedzione  5,43 7,62 7,13 6,29 8,73 8,32 9,18 13,56 11,94 
Pozostały i nieustalony .......  3,14 3,96 4,31 3,86 4,97 5,27 5,18 6,14 7,21 

 PRZEBYWAJĄCY 12 MIESIĘCY I WIĘCEJ 

OGÓŁEM ...........................  0,94 1,24 1,20 1,15 1,52 1,46 1,52 1,98 1,93 
Kawalerowie/Panny ............  2,57 3,37 3,75 3,09 4,02 4,57 4,24 5,73 5,92 
Żonaci/Zamężne ..................  1,36 1,88 1,67 1,68 2,34 2,05 2,16 2,85 2,68 
Wdowcy/Wdowy ................  8,05 18,25 8,91 9,80 20,79 11,07 12,09 31,41 13,11 
Rozwiedzeni/Rozwiedzione  2,95 4,23 4,04 3,51 5,03 4,81 4,90 7,07 6,56 
Pozostały i nieustalony .......  1,44 1,96 1,95 1,77 2,41 2,41 2,26 3,07 3,07 
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TABL. 14. WSKAŹNIKI PRECYZJI DLA EMIGRANTÓW W WIEKU 13 LAT I WIĘCEJ 
PRZEBYWAJĄCYCH ZA GRANICĄ CZASOWO POWYŻEJ 3 MIESIĘCY WEDŁUG PŁCI 
I POZIOMU WYKSZTAŁCENIA 

Poziom wykształcenia 
Ogółem Miasta Wieś 

ogółem męż-
czyźni kobiety ogółem męż-

czyźni kobiety ogółem męż-
czyźni kobiety 

 PRZEBYWAJĄCY POWYŻEJ 3 MIESIĘCY 

OGÓŁEM ...................................  0,84 1,08 1,07 1,03 1,33 1,31 1,39 1,74 1,75 
          

W tym z ustalonym 
poziomem wykształceniaa .........  1,85 2,28 2,55 2,27 2,81 3,12 2,91 3,58 4,03 

          
wyższe ......................................  3,64 5,48 4,57 4,07 6,09 5,15 7,09 11,15 8,72 
policealne .................................  9,02 15,04 11,19 10,67 18,49 12,93 15,64 24,09 20,37 
średnie ......................................  2,75 3,67 3,73 3,34 4,40 4,60 4,31 5,96 5,84 

zawodowe .............................  3,80 4,79 5,89 4,62 5,60 7,66 6,01 8,14 8,62 
ogólnokształcące ...................  3,70 5,51 4,62 4,48 6,81 5,50 5,92 8,51 7,82 

zasadnicze zawodowe ..............  3,33 3,77 6,14 4,47 5,01 8,69 4,64 5,28 8,07 
gimnazjalne ..............................  9,46 11,40 16,07 12,00 14,42 21,01 14,65 17,75 22,56 
podstawowe ukończone ..........  6,03 7,72 9,06 8,31 10,99 11,94 8,21 10,32 12,74 
podstawowe nieukończone 
i bez wykształcenia szkolnego ..  34,48 54,94 34,01 38,23 74,67 35,31 50,47 62,40 83,21 

 PRZEBYWAJĄCY OD 3 DO 12 MIESIĘCY 

OGÓŁEM ...................................  1,97 2,30 2,48 2,41 2,86 3,03 3,28 3,64 4,09 
          

W tym z ustalonym 
poziomem wykształceniaa .........  3,33 4,00 5,08 4,29 5,15 6,55 4,76 5,64 7,24 

          
wyższe ......................................  7,67 10,80 10,28 8,96 12,41 12,20 12,71 18,83 16,36 
policealne .................................  20,27 30,73 26,91 23,68 36,30 31,13 34,51 48,47 48,87 
średnie ......................................  5,01 6,58 7,00 6,25 8,02 8,93 7,40 10,05 10,39 

zawodowe .............................  6,97 8,91 10,27 8,66 10,54 13,93 10,49 14,52 14,48 
ogólnokształcące ...................  6,81 9,74 9,32 8,45 12,36 11,42 10,44 13,93 14,79 

zasadnicze zawodowe ..............  5,78 6,48 11,79 8,08 8,95 18,05 7,61 8,51 14,01 
gimnazjalne ..............................  16,91 19,62 32,81 24,46 26,69 57,07 21,77 26,98 36,48 
podstawowe ukończone ..........  10,71 12,64 18,83 16,64 22,08 25,01 13,23 14,83 25,39 
podstawowe nieukończone 
i bez wykształcenia szkolnego ..  57,65 79,06 83,21 x x x 57,65 79,06 83,21 

 PRZEBYWAJĄCY 12 MIESIĘCY I WIĘCEJ 

OGÓŁEM ...................................  0,94 1,24 1,20 1,15 1,51 1,47 1,53 1,97 1,94 
          

W tym z ustalonym 
poziomem wykształceniaa .........  2,18 2,76 2,93 2,62 3,33 3,51 3,57 4,53 4,80 

          
wyższe ......................................  4,09 6,37 5,10 4,52 6,99 5,67 8,50 13,84 10,32 
policealne .................................  10,08 17,23 12,30 11,95 21,47 14,22 17,47 27,25 22,40 
średnie ......................................  3,25 4,41 4,36 3,91 5,24 5,29 5,24 7,26 7,06 

zawodowe .............................  4,51 5,64 7,16 5,43 6,58 9,14 7,26 9,63 10,74 
ogólnokształcące ...................  4,36 6,69 5,28 5,22 8,16 6,22 7,18 10,77 9,17 

zasadnicze zawodowe ..............  4,04 4,64 7,19 5,32 6,04 9,92 5,86 6,74 9,79 
gimnazjalne ..............................  11,24 13,99 18,43 13,75 17,05 22,50 18,16 23,56 28,50 
podstawowe ukończone ..........  7,21 9,52 10,31 9,51 12,46 13,54 10,37 14,19 14,72 
podstawowe nieukończone 
i bez wykształcenia szkolnego ..  36,50 61,11 35,31 38,23 74,67 35,31 86,93 86,93 x 

a  Dla osób, dla których gromadzono informacje o poziomie wykształcenia. 
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TABL. 15. WSKAŹNIKI PRECYZJI DLA GOSPODARSTW DOMOWYCH Z OSOBAMI 
PRZEBYWAJĄCYMI ZA GRANICĄ CZASOWO POWYŻEJ 3 MIESIĘCY WEDŁUG 
LICZBY OSÓB PRZEBYWAJĄCYCH ZA GRANICĄ I LICZBY OSÓB 
W GOSPODARSTWIE 

Liczba osób 
w gospodarstwie Ogółem 

Gospodarstwa, 
których wszyscy 

członkowie 
przebywają 
za granicą 

Pozostałe gospodarstwa 
(nie wszyscy członkowie przebywają za granicą) 

razem 
według liczby osób przebywających za granicą 

1 2 3 4 5 
i więcej 

OGÓŁEM .................   0,75 1,11 1,09 1,15 4,45 8,95 16,24 21,23 
1 .............................   1,73 1,73 x x x x x x 
2 .............................   1,60 2,04 2,55 2,55 x x x x 
3 .............................   1,61 3,20 1,87 1,92 9,13 x x x 
4 .............................   2,04 4,56 2,29 2,46 7,34 16,21 x x 
5 .............................   2,90 7,29 3,18 3,47 10,69 15,19 25,78 x 
6 .............................   4,04 10,22 4,41 4,96 12,59 19,82 33,22 49,83 
7 .............................   6,40 20,82 6,72 7,49 20,32 31,03 37,01 86,83 
8 i więcej................   6,79 25,16 7,06 8,51 18,54 34,56 35,93 24,38 

         
MIASTA ...................   0,92 1,38 1,32 1,38 5,48 11,82 20,62 29,33 

1 .............................   2,14 2,14 x x x x x x 
2 .............................   1,91 2,54 2,90 2,90 x x x x 
3 .............................   1,89 3,99 2,16 2,21 10,65 x x x 
4 .............................   2,48 5,71 2,78 3,00 8,44 21,18 x x 
5 .............................   3,76 9,70 4,09 4,51 13,42 19,17 29,27 x 
6 .............................   5,78 13,77 6,37 7,36 17,57 23,68 44,26 49,83 
7 .............................   10,74 28,44 11,47 12,89 30,98 61,69 45,62 x 
8 i więcej................   12,99 49,88 13,45 16,50 38,29 62,84 65,06 36,18 

         
WIEŚ .......................   1,19 1,70 1,75 1,85 6,95 11,80 24,33 30,08 

1 .............................   2,63 2,63 x x x x x x 
2 .............................   2,64 3,18 4,77 4,77 x x x x 
3 .............................   2,78 4,90 3,41 3,49 16,24 x x x 
4 .............................   3,21 6,98 3,64 3,87 13,12 21,96 x x 
5 .............................   4,17 10,47 4,57 4,94 16,25 21,35 49,45 x 
6 .............................   5,34 14,76 5,75 6,31 17,32 31,76 47,75 x 
7 .............................   7,66 30,52 7,92 8,78 26,93 29,72 59,52 86,83 
8 i więcej................   7,43 26,98 7,74 9,26 19,89 34,70 42,00 31,96 
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