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 BADANIA I ANALIZY 

 

Agnieszka FIHEL  

 

Wp yw czasowych migracji zagranicznych na 
perspektywy demograficzne Polski1  

 

Po 1989 r. mobilno  czasowa by a najwa niejsz , dominuj c  pod wzgl -

dem liczby zaanga owanych w ni  osób form  migracji mi dzynarodowych 

Polaków (Ja wi ska, Okólski, 2001; Okólski, 2004, 2012). Wyniki Narodowe-

go Spisu Powszechnego Ludno ci i Mieszka  z 2011 r. (NSP 2011) pokaza y, 

e nawet po wej ciu Polski do Unii Europejskiej, kiedy ostatecznie zniesiono 

obostrzenia instytucjonalne dotycz ce zatrudnienia w krajach unijnych, emigra-

cja czasowa Polaków przewa a a nad emigracj  sta . O ile bowiem w latach 

2004—2011 wyrejestrowa o si  z miejsca sta ego zamieszkania w Polsce 

z zamiarem wyjazdu za granic  ok. 222 tys. osób (Baza…, 2013), o tyle oszaco-

wanie liczby emigrantów czasowych w momencie krytycznym NSP 2011 wy-

nios o 2017 tys. (± 4,2 tys.) osób nieobecnych przez okres powy ej 3 miesi cy, 

w tym 1565 tys. (± 3,6 tys.) osób nieobecnych przez okres co najmniej 12 mie- 

si cy (Migracje…, 2013). Tym samym liczba przebywaj cych poza granicami 

naszego kraju przez ponad rok wzros a w porównaniu do danych NSP 2002 

o 939 tys. osób. 

Z bada  nap ywu (nie tylko z Polski) do krajów wysoko rozwini tych wynika, 

e sk onno  imigrantów do powrotu maleje wraz ze wzrostem d ugo ci pobytu 

za granic , a w szczególno ci po ok. 5 latach (International…, 2008). Tymcza-

sem bardziej szczegó owe opracowania NSP 2011 pokaza y, e ok. 460 tys. 

polskich emigrantów czasowych wyjecha o za granic  przed rokiem 20042. 

Oznacza to, e wyjazdy czasowe mog  cz sto przybiera  charakter d ugookre-

sowy czy osiedle czy. Nale y si  wi c liczy  z tym, e wielu takich emigrantów 

mo e nie powróci  do kraju w ci gu kilku-, kilkunastu- czy nawet kilkudziesi -

ciu lat. 

Celem podj tej analizy jest przedstawienie, jak mog  si  zmieni  perspektywy 

ludno ciowe Polski, je eli potraktujemy t  najnowsz  emigracj  czasow  jako 

                    
1 Tekst powsta  w ramach projektu finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki pt. Niezako -

czone przej cie migracyjne a starzenie si  ludno ci w Polsce. Asynchroniczno  przemian ludno cio-

wych a zmiana formalnych i nieformalnych instytucji opieku czych — nr 2013/08/A/HS4/00602. 

Autorka dzi kuje dr Marcie Anackiej oraz anonimowemu Recenzentowi za cenne uwagi. 
2 Migracje… (2013), s. 53. 
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odp yw o charakterze d ugookresowym lub definitywnym. W perspektywie de-

mograficznej emigracja czasowa mo e mie  wp yw na: 

 obecny stan i struktur  wieku ludno ci Polski, 

 strumie  urodze  ze wzgl du na wyjazdy m odych osób, 

 przysz y stan i struktur  wieku ludno ci, wynikaj ce z tych dwóch czynni-

ków. 

W takiej te  kolejno ci przedstawiono demograficzne konsekwencje emigracji 

czasowej trwaj cej przynajmniej 12 miesi cy. W analizie celowo pomini to tzw. 

krótkookresowych emigrantów czasowych, przebywaj cych za granic  od 3 do 

12 miesi cy, poniewa  uznano, e ich plany migracyjne mog  by  wci  niepre-

cyzyjne lub ogranicza  si  wy cznie do mobilno ci cyrkulacyjnej. W oblicze-

niach dotycz cych stanu ludno ci Polski w przysz o ci uwzgl dniono równie  

imigrantów czasowych mieszkaj cych w Polsce przez okres co najmniej 12 mie-

si cy zarejestrowanych w NSP 2011. Dzi ki temu analiza w wi kszym stopniu 

odzwierciedla maj ce obecnie miejsce rzeczywiste mi dzynarodowe przep ywy 

ludno ci.  

 

EMIGRACJA CZASOWA I OBECNA SYTUACJA DEMOGRAFICZNA 

 

Jak ju  wspomniano, w momencie realizacji NSP 2011 ponad pó tora milio-

na osób zarejestrowanych na pobyt sta y w Polsce przebywa o za granic  przez 

co najmniej 12 miesi cy, co stanowi o 4,1% stanu ludno ci faktycznie zamiesz-

ka ej3. Mo na by ich traktowa  jako rzeczywisty ubytek ludno ciowy, gdyby 

emigracja czasowa zamieni a si  w permanentn . Ubytek ten okaza by si  

w wybranych grupach demograficznych znacznie wi kszy, poniewa  emigracja 

czasowa ma wyj tkowo selektywny charakter i dotyczy przede wszystkim 

roczników urodzonych na prze omie lat 1970. i 1980. W okresie poakcesyjnym 

w t  form  mobilno ci anga owa y si  przede wszystkim osoby w wieku 20— 

—24 lat i 25—29 lat (Grabowska-Lusi ska, Okólski, 2008)4, czyli w momencie 

NSP 2011 emigranci czasowi byli ju  odpowiednio starsi5, a ubytki ludno ci fak-

tycznej Polski wynosi yby ponad 10% w grupach wieku 25—29 lat i 30—34 lata 

(wykr. 1). Gdyby za  odj  emigrantów czasowych od ludno ci faktycznie za-

mieszka ej w poszczególnych grupach wieku, zmiana obecnej struktury wieku 

populacji Polski by aby nieznaczna, lecz polega aby na wzro cie odsetka osób 

w wieku do 15 lat oraz 50 lat i wi cej, jak równie  spadku odsetka osób w wie-

ku aktywno ci ekonomicznej, w szczególno ci w wieku mobilnym (18—44 lat, 

tabl. 1). 

                    
3 Dla porz dku trzeba wyja ni , e kategoria ludno ci faktycznie zamieszka ej obejmuje miesz-

ka ców zarejestrowanych na pobyt sta y, w tym osoby przebywaj ce czasowo za granic  (bez 

wzgl du na d ugo  pobytu poza granicami Polski). 
4 Na podstawie Badania Aktywno ci Ekonomicznej Ludno ci. 
5 Migracje… (2013), s. 59. 
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Wykr. 1. EMIGRANCI CZASOWI PRZEBYWAJĄCY ZAGRANICĄ CO NAJMNIEJ
12 MIESIĘCY JAKO ODSETEK LUDNOŚCI FAKTYCZNIE ZAMIESZKAŁEJ
W POLSCEWEDŁUG PŁCI I WIEKUW 2011 R.

Ź r ó d ł o: opracowanie własne na podstawie (2013b).Migracje…
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TABL. 1. STRUKTURA WIEKU LUDNO CI FAKTYCZNIE ZAMIESZKA EJ W POLSCE 
ORAZ LUDNO CI FAKTYCZNEJ BEZ EMIGRANTÓW CZASOWYCH W 2011 R. 

Grupy wieku 

Ludno  faktycznie zamieszka a 

ogó em 
bez emigrantów czasowych nieobecnych 

powy ej 3 miesi cy co najmniej rok 

  0—14 lat  ..................................................... 15,14 15,49 15,33 
15—19  .......................................................... 6,21 6,37 6,35 
20—24  .......................................................... 7,35 7,25 7,32 
25—29  .......................................................... 8,48 7,88 7,99 
30—34  .......................................................... 8,13 7,62 7,69 
35—39  .......................................................... 7,24 7,03 7,06 
40—44  .......................................................... 6,18 6,10 6,12 
45—49  .......................................................... 6,37 6,35 6,36 
50—54  .......................................................... 7,59 7,66 7,66 
55—59  .......................................................... 7,53 7,70 7,69 
60—64  .......................................................... 6,19 6,40 6,37 
65 lat i wi cej  ............................................... 13,58 14,15 14,05 

 r ó d  o: opracowanie w asne na podstawie publikacji Migracje… (2013). 

 

Odr bn  kwesti  stanowi  zmiany stanu ludno ci w uj ciu regionalnym. Naj-
wi cej emigrantów czasowych (bez wzgl du na d ugo  pobytu za granic ) wywo-
dzi si  z województw: l skiego, ma opolskiego, dolno l skiego i podkarpackiego6. 
Interesuj ce jest jednak porównanie ubytków ludno ciowych w poszczególnych 
grupach demograficznych w podziale na p e , wiek i miejsce zamieszkania przed 
wyjazdem z Polski. Tak dok adnych oszacowa  jeszcze nie opublikowano, ale 
gdyby przyj  za o enie, e struktura emigracji czasowej zarejestrowanej w NSP 
2011 wed ug regionów, p ci i wieku by a taka sama, jak struktura emigracji na 
pobyt sta y7 w latach 2004—2011, wówczas ubytki ludno ci faktycznej przekracza-
yby 15%, a nawet 20% kobiet i m czyzn w wieku 20—24 lata, 25—29 

i 30—34 lata w województwach: lubelskim, opolskim, podkarpackim, podlaskim 
i pomorskim. Emigranci czasowi stanowiliby 21% m czyzn w wieku 20—24 lata 
w woj. lubelskim, a w woj. podkarpackim nawet 28% zatem w uj ciu regionalnym 
emigracja czasowa mo e przyczynia  si  do powa nych ubytków ludno ciowych, 
zak ócaj cych funkcjonowanie spo eczno ci lokalnych i rynków pracy. 

Ze wzgl du na du y odsetek 20- i 30-latków w ród emigrantów czasowych, 
po redni efekt ludno ciowy emigracji polega by równie  na zmniejszeniu stru-
mienia urodze  w Polsce. 

Z roku na rok w g ównych krajach docelowych rodzi si  coraz wi cej dzieci 
polskich obywateli (wykr. 2): ok. 7 tys. rocznie w Niemczech, ponad 4 tys. 
w Irlandii, a w ostatnich latach nawet 20 tys. w Wielkiej Brytanii. Dane uzyska-
ne z urz dów statystycznych tylko tych trzech pa stw8 — Irlandii (dla lat 

                    
6 Migracje… (2013), s. 52. 
7 Jest to daleko id ce uproszczenie, poniewa , po pierwsze, wiek jest cech  zmieniaj c  si  wraz 

z up ywem czasu, a zatem strumie  i zasób emigrantów nie s  porównywalne pod tym wzgl dem, 

a po drugie ró ne motywy migracji mog  przy wieca  emigracji sta ej i czasowej, jak równie  osoby 

wyje d aj ce na sta e i czasowo mog  odznacza  si  odmiennymi cechami demograficznymi. 
8 W tego rodzaju rachunkach nale a oby uwzgl dni  te  inne kraje przyjmuj ce. Cytowane da-

ne irlandzkie i niemieckie nie s  publikowane, ale s  ogólnodost pne za po rednictwem tamtej-

szych urz dów statystycznych. 
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2009—2012), Niemiec (2004—2012) i Wielkiej Brytanii (2005—2012) — do-
kumentuj  200 tys. urodze  dzieci polskich kobiet. I chocia  wiele z tych dzieci 
po urodzeniu rejestrowano w Polsce na pobyt sta y, nie oznacza to, e w naszym 
kraju mieszkaj  lub kiedykolwiek zamieszkaj . Mo na te  oszacowa , i  gdyby 
emigrantki czasowe (przebywaj ce za granic  przez co najmniej 12 miesi cy) 
cechowa y si  takimi samymi wspó czynnikami p odno ci, jak kobiety mieszka-
j ce w Polsce, wówczas liczba urodze  maj cych miejsce w naszym kraju mo-
g aby by  wy sza w 2011 r. o 32,9 tys., czyli o 8,5%9. 

 

 

 

Warto podda  dyskusji wyniki brytyjskiego spisu ludno ci z 2011 r. dotycz ce 

p odno ci imigrantek. Otó  wspó czynnik dzietno ci teoretycznej dla mieszkaj -

cych w Wielkiej Brytanii Polek oszacowano na 2,13 (Childbearing…, 2014), 

podczas gdy analogiczna warto  dla Polski w tym czasie wynosi a 1,305. 

Porównanie cz stkowych wspó czynników p odno ci10 pokazuje, e we wszyst- 

kich grupach wieku Polki mieszkaj ce w Wielkiej Brytanii cechuj  si  istotnie 

wy sz  sk onno ci  do reprodukcji ni  kobiety pozosta e w Polsce (wykr. 3).  

                    
9 Gdyby uwzgl dni  wszystkie emigrantki czasowe — wy sza o 37,5 tys., czyli o 10%. 

Wynik ten uzyskano przez przemno enie cz stkowych wspó czynników p odno ci dla Polski 

w 2011 r. przez liczb  kobiet przebywaj cych czasowo za granic  (wed ug NSP 2011). 
10 Dane dotycz ce cz stkowych wspó czynników p odno ci dla Polek mieszkaj cych w Wielkiej 

Brytanii nie s  publikowane, lecz mo na je uzyska  za po rednictwem Office for National Stati-

stics (ONS). 

Wykr. 2. LICZBADZIECI URODZONYCH PRZEZ OBYWATELKI POLSKI
WWYBRANYCH KRAJACH EUROPEJSKICH

Ź r ó d ł o: awie ... (2013), Central Statistics Office of Ireland oraz
Statistisches Bundesamt (dane niepublikowane).
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Wyniki te nale y traktowa  ze sceptycyzmem ze wzgl du na fakt, e z roku na rok 

liczba i struktura wieku subpopulacji polskich emigrantów na Wyspach Brytyj-

skich mo e si  zmienia  i dlatego stosowanie przekrojowych miar p odno ci nie 

jest wskazane11. Prawdopodobne jest jednak, e w tym akurat kraju docelowym 

(dla innych krajów brakuje bowiem tak szczegó owych danych) polskie emigrant-

ki ch tniej zak adaj  rodziny. Wy sza p odno  emigrantek w Wielkiej Brytanii 

mo e po cz ci wynika  z bardziej sprzyjaj cych zak adaniu rodziny warunków 

spo eczno-ekonomicznych, przede wszystkim wy szych zarobków, bardziej sta-

bilnej sytuacji na rynku pracy czy hojniejszej ochrony socjalnej. Ale nie mo na 

równie  wykluczy  zjawiska selekcji czy autoselekcji kobiet anga uj cych si  

w migracje mi dzynarodowe, np. kobiet bardzo m odych (nastolatek lub w wieku 

20—24 lat), które nie zamierzaj  kontynuowa  edukacji i s  sk onne do wczesne-

go za o enia rodziny12. 
 

                    
11 Na przyk ad, cz stkowy wspó czynnik p odno ci dla Polek w wieku 15—19 lat mieszkaj -

cych w Wielkiej Brytanii obliczono na podstawie zaledwie 340 urodze  i mniej ni  10 tys. kobiet 

w tym wieku. 
12 W trzech przypadkach na cztery dziecko polskiej matki mieszkaj cej w Wielkiej Brytanii ma 

równie  ojca Polaka. Przeczy to hipotezie o ewentualnym wp ywie ojca innej (ni  polska) naro-

dowo ci i wychowanego w nieco innej kulturze na decyzj  kobiety o za o eniu rodziny. 

Ź r ó d ł o: awie ... (2013) oraz niepublikowanych danych ONS.Bazaopracowanie własne na podst
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Stosunkowo du a skala emigracji czasowej, jej selektywno  ze wzgl du 

na wiek i zaanga owanie w ni  roczników o najwi kszej potencjalnej rozrod-

czo ci sprawiaj , e nie sposób ignorowa  wp ywu tych zjawisk na przysz o  

demograficzn  naszego kraju. Prezentowana tu analiza polega na modyfika- 

cji najnowszej prognozy GUS dla Polski (Prognoza…, 2014) poprzez 

uwzgl dnienie obecnych zmian w stanie, strukturze wieku i liczbie urodze  

wynikaj cych z emigracji czasowej. W celu zbli enia si , w jak najwi kszym 

stopniu, do rzeczywistego stanu ludno ci Polski uwzgl dniono dodatkowo 

imigracj  czasow  do Polski trwaj c  przynajmniej 12 miesi cy, której wiel-

ko  oszacowano w NSP 2011 na 27 tys. osób13. G ównym celem tego podej-

cia jest wyodr bnienie i uwypuklenie wp ywu emigracji czasowej na depopu-

lacj  i starzenie si  ludno ci Polski. W przedstawionych wynikach oddzielono 

efekt wynikaj cy z uwzgl dnienia w prognozie GUS czasowej emigracji 

i imigracji, natomiast nie podj to dyskusji z za o eniami oryginalnej progno-

zy GUS dotycz cymi ruchu naturalnego i w drówkowego w okresie 2014— 

—2050. 

 

EMIGRACJA CZASOWA I PRZYSZ A SYTUACJA DEMOGRAFICZNA 

 

Modyfikacja najbardziej prawdopodobnego scenariusza prognozy GUS (Pro-

gnoza…, 2014) dotyczy okresu 2014—2050. Polega ona na odj ciu od stanu 

ludno ci zarejestrowanej na pobyt sta y w Polsce w 2011 r. liczby emigrantów 

czasowych (wed ug p ci i wieku) przebywaj cych za granic  co najmniej 

12 miesi cy oraz dodaniu liczby imigrantów czasowych przebywaj cych w Pol-

sce przez co najmniej 12 miesi cy, których liczb  oszacowano na podstawie 

NSP 2011 (Migracje…, 2013). Stan i struktur  wieku grupy emigrantów i imi-

grantów czasowych dla lat przysz ych (2014—2050) obliczono na podstawie 

oryginalnych za o e  prognozy GUS dotycz cej prze ywalno ci, p odno ci 

i struktury urodze  wed ug p ci. 

Z kolei stan i struktur  ludno ci Polski dla lat przysz ych (2014—2050) obli-

czono uwzgl dniaj c liczb  odpowiednio „postarzonych” emigrantów i imigran-

tów czasowych. Strumie  urodze  w nadchodz cych latach oszacowano przy 

uwzgl dnieniu nieobecno ci w naszym kraju polskich emigrantek czasowych i 

obecno ci imigrantek czasowych, poprzez zastosowanie wspó czynników p od-

no ci do odpowiednio zmienionej liczby kobiet pozosta ych w naszym kraju. 

Oprócz potraktowania emigracji i imigracji czasowej jako rzeczywistej mobilno-

ci d ugookresowej, nie zmieniano oryginalnej prognozy GUS dotycz cej mi-

gracji z i do Polski oraz umieralno ci i p odno ci. 

                    
13 Migracje… (2013), s. 28. Autorzy opracowania dotycz cego wyników NSP 2011 przyznaj , 

e jest to prawdopodobnie zani ony szacunek. 
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Dalsza modyfikacja prognozy polega a na przyj ciu trzech scenariuszy doty-

cz cych ewentualnych powrotów emigrantów czasowych do Polski. Uznano, e 

jednym z wa niejszych impulsów do powrotu mo e by  rozpocz cie edukacji 

szkolnej przez dzieci emigrantów czasowych, co mo e mie  miejsce przede 

wszystkim w latach 2015—2025. W scenariuszach powrotu przyj to zatem 

w sposób arbitralny, e do 2020 r. do Polski mo e wróci  25%, 50% albo 75% 

emigrantów czasowych, przy czym nap yw ten roz o ono po równo na dwie fale 

powrotów — w latach 2015 i 2020. Na podstawie cytowanych bada  w krajach 

wysoko rozwini tych (International…, 2008) uznano, e wraz z up ywem czasu 

sk onno  polskich emigrantów czasowych do powrotu b dzie male , z tego 

wzgl du pomini to ewentualne przyjazdy po 2020 r. W tych trzech scenariu-

szach uwzgl dniono fakt, e dzi ki powrotom m odych kobiet liczba urodze  

w Polsce b dzie od 2015 r. odpowiednio wy sza. Nie przyj to jednak adnego 

za o enia dotycz cego ewentualnej selektywno ci powrotów ze wzgl du na 

wiek. 

 

WYNIKI 

 

Wed ug prognozy GUS liczba ludno ci Polski zmaleje w okresie 2011—2050  

o 4561 tys. osób (11,8% stanu w 2011 r. wed ug NSP 2011, tabl. 2). Modyfikacja 

tej prognozy traktuj ca emigracj  i imigracj  czasow  jako mobilno  o charakte-

rze permanentnym wskazuje na ni szy stan ludno ci w 2050 r. o 6390 tys. osób 

(16,6% stanu w 2011 r.), czyli o dalsze 1829 tys. Imigracja czasowa do Polski, 

która mog aby neutralizowa  ubytek ludno ciowy wynikaj cy z emigracji cza-

sowej Polaków, okaza a si  mie  marginalny wp yw na prognozowany stan 

ludno ci. Gdyby nie bra  bowiem pod uwag  obecnego nap ywu cudzoziem-

ców, liczba ludno ci Polski by aby w 2050 r. o 6421 tys. osób mniejsza 

(16,7%) ni  w 2011 r. (modyfikacj  zak adaj c  wy cznie emigracj  czasow  

przedstawia tabl. 2). Du o wi ksze znaczenie mia aby migracja powrotna. Na 

przyk ad scenariusz zak adaj cy nap yw 50% emigrantów czasowych do 2020 r. 

wskazuje stan ni szy o 5570 tys. (14,5%). W rezultacie ogólny stan ludno ci 

Polski w 2050 r. zmniejszy by si  do 32122 tys. w scenariuszu nieuwzgl dnia-

j cym powrotów lub do 32942 tys. przy za o eniu powrotu po owy emigran-

tów czasowych. Ró nica mi dzy prognoz  GUS i jej modyfikacj  traktuj c  

emigracj  i imigracj  czasow  jako mobilno  o charakterze permanentnym 

by aby najwi ksza dla osób w wieku 15—44 lat i 45—64 lat (wykr. 4). Liczba 

osób w wieku mobilnym by aby w 2020 r. mniejsza o 852 tys. ni  w prognozie 

GUS, a w 2050 r. o 504 tys. Z kolei liczba osób w wieku niemobilnym by a- 

by w 2020 r. mniejsza o 465 tys., w roku 2030 o 838 tys., a w 2050 r. 

o 257 tys. 
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Ź r ó d ł o: awie opracowaniaobliczenia własne na podst ... (2014).Prognoza
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TABL. 2. LICZBA LUDNO CI POLSKI ORAZ WSPÓ CZYNNIK OBCI ENIA LUDNO CI  
W WIEKU 65 LAT I WI CEJ WED UG ORYGINALNEJ PROGNOZY GUS (2014) 

ORAZ JEJ MODYFIKACJI, 2015—2035 

Scenariusze prognozy NSP 2011 2020 2030 2040 2050 

Liczba ludno ci wed ug grup wieku 

O g ó  e m 

Prognoza GUS ...................................................... 38512 38138 37185 35668 33951

Modyfikacja:   

emigracja i imigracja czasowa  ......................... x 36466 35459 33916 32122

wy cznie emigracja czasowa  .......................... x 36436 35428 33885 32091

50% powrotów  ................................................. x 37287 36369 34812 32942

0—14 lat 

Prognoza GUS ...................................................... 5832 5659 4856 4302 4120

Modyfikacja:  

emigracja i imigracja czasowa  ......................... x 5401 4600 4092 3818

wy cznie emigracja czasowa  .......................... x 5396 4595 4089 3815

50% powrotów  ................................................. x 5503 4722 4167 3863

15—44 

Prognoza GUS ...................................................... 16789 15293 12837 11002 10174

Modyfikacja:  

emigracja i imigracja czasowa  ......................... x 14441 12426 10554 9670

wy cznie emigracja czasowa  .......................... x 14424 12415 10545 9661

50% powrotów  ................................................. x 14875 12677 10818 9925

45—64 

Prognoza GUS ...................................................... 10661 9992 10846 10935 8559

Modyfikacja:  

emigracja i imigracja czasowa  ......................... x 9527 10007 10233 8301

wy cznie emigracja czasowa  .......................... x 9520 9996 10219 8293

50% powrotów  ................................................. x 9763 10432 10591 8434
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TABL. 2. LICZBA LUDNO CI POLSKI ORAZ WSPÓ CZYNNIK OBCI ENIA LUDNO CI  
W WIEKU 65 LAT I WI CEJ WED UG ORYGINALNEJ PROGNOZY GUS (2014) 

ORAZ JEJ MODYFIKACJI, 2015—2035 (dok.) 

Scenariusze prognozy NSP 2011 2020 2030 2040 2050 

Liczba ludno ci wed ug grup wieku (dok.) 

O g ó  e m  (dok.) 

65 lat i wi cej 

Prognoza GUS ...................................................... 5230 7194 8646 9429 11097

Modyfikacja:  

emigracja i imigracja czasowa  ......................... x 7098 8425 9037 10332

wy cznie emigracja czasowa  .......................... x 7096 8422 9032 10322

50% powrotów  ................................................. x 7147 8538 9236 10720

Wspó czynnik obci enia ludno ci  w wieku 65 lat i wi cej w % 

Prognoza GUS ...................................................... 19,1 28,5 36,5 43,0 59,2

Modyfikacja:  

emigracja i imigracja czasowa  ......................... x 29,6 37,6 43,5 57,5

wy cznie emigracja czasowa  .......................... x 29,6 37,6 43,5 57,5

50% powrotów  ................................................. x 29,0 36,9 43,1 58,4

U w a g a. Wspó czynnik obci enia obliczono przez podzielenie liczby ludno ci w wieku 65 lat i wi cej przez liczb  ludno-

ci w wieku 15—64 lat. Scenariusz dotycz cy 50% powrotów uwzgl dnia te  imigracj  czasow  do Polski. 

 r ó d  o: Migracje… (2013), Prognoza… (2014) oraz obliczenia w asne. 

 

W oryginalnej prognozie GUS na spadek liczby ludno ci Polski do 2050 r. 

sk ada si  z jednej strony spadek liczby dzieci, m odzie y i osób w wieku ak-

tywno ci ekonomicznej, a z drugiej strony — wzrost liczby osób w wieku 65 lat 

i wi cej. W prezentowanej tu modyfikacji prognozy zmiany stanów poszczegól-

nych grup wieku ludno ci w odniesieniu do 2011 r. s  jeszcze silniejsze. 

W scenariuszu uwzgl dniaj cym emigracj  i imigracj  czasow  i niezak adaj -

cym powrotów, na spadek liczby ludno ci o ponad 6 mln do 2050 r. sk adaj  si : 

zmniejszenie si  liczby dzieci i m odzie y o 2014 tys., osób w wieku mobilnym 

o 7119 tys., w wieku niemobilnym o 2359 tys., a tak e zwi kszenie si  liczby 

osób w wieku 65 lat i wi cej o 5102 tys. (wykr. 5). Przyj cie za o enia o powro-

cie po owy emigrantów czasowych powoduje, e ubytek ludno ci w wieku mo-

bilnym by by mniej dotkliwy, ale pocz wszy od 2030 r. silniej ros aby liczba 

osób w wieku 65 lat i wi cej (tabl. 2). 
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Wykr. 5. ZMIANY LICZBY
ODNIESIENIU DO 2011 R. W SC

LUDNOŚCI POLSKI WEDŁUG GRUPWIEKU
W ENARIUSZU Z EMIGRACJĄ
I IMIGRACJĄ CZASOWĄ (bez powrotów)

Ź r ó d ł o: obliczenia własne na podstawie (2013); (2014).Migracje… Prognoza…
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O starzeniu si  populacji Polski wiadczy warto  wspó czynnika obci enia 
pokazuj cego liczb  osób w wieku 65 lat i wi cej przypadaj c  na liczb  osób 
w wieku aktywno ci zawodowej (wyra ony w %). W modyfikacji progno- 
zy nieuwzgl dniaj cej powrotów wzrasta on z 19,1% w 2011 r. do 57,5% 
w 2050 r., a w scenariuszu zak adaj cym powrót po owy emigrantów czasowych 
do naszego kraju — do 58,4%. Migracja powrotna mog aby zatem agodzi  sta-
rzenie si  populacji Polski tylko do pewnego momentu, tj. do ok. 2030 r. 
W latach 2040. i pó niejszych emigranci czasowi — a s  to przede wszystkim 
osoby urodzone na prze omie lat 1970. i 1980. — osi gn  wiek emerytalny i ich 
ewentualne powroty mog yby nasili  starzenie si  populacji Polski w wymiarze 
zarówno ilo ciowym (poprzez wzrost liczby osób w wieku 65 lat i wi cej), jak 
i strukturalnym (poprzez wzrost odsetka takich osób i wspó czynnika obci e-
nia) (Pool, 2010). Pokazuje to wyra nie modyfikacja prognozy GUS, a tak e 
wykonana w ten sam sposób modyfikacja prognozy Eurostatu dla Polski do 
2060 r. (Anacka, Fihel, 2014). 

Je eli emigracja i imigracja czasowa b d  mia y charakter permanentny, per-
spektywy demograficzne Polski wyra nie si  zmieni , przy czym dwa najwa -
niejsze obecnie problemy ludno ciowe naszego kraju — depopulacja i starzenie 
— wyra nie si  pog bi . Wynika to po pierwsze z masowego charakteru emi-
gracji czasowej, a po drugie — z silnej selektywno ci odp ywu, który anga uje 
przede wszystkim roczniki urodzone na prze omie lat 1970. i 1980. Efekt takie-
go odp ywu by by dalekosi ny, poniewa  w jego wyniku zmniejszy aby si  
równie  liczba dzieci i m odzie y yj cej w Polsce. Ewentualne powroty przy-
czyni yby si  do z agodzenia tych negatywnych tendencji, w szczególno ci 
spadku liczby ludno ci Polski, ale ich wp yw na os abienie starzenia si  ludno ci 
by by krótkookresowy. W d ugim okresie — pocz wszy od lat 2040. — powroty 
emigrantów czasowych do kraju przyczyni yby si  do wzrostu liczby i odsetka 
osób w wieku 65 lat i wi cej. 

 

DYSKUSJA 

 

Modyfikacja prognozy GUS ma swoje ograniczenia, poniewa  nie zmienia 
oryginalnych za o e  dotycz cych nap ywu do naszego kraju, a ewentualn  
emigracj , imigracj  czy migracj  powrotn  traktuje jako mobilno  definityw-
n  — na sta e. Tymczasem prognoza uwzgl dniaj ca emigracj  i imigracj  
czasow  powinna konsekwentnie zawiera  inne za o enia dotycz ce przep y-
wów mi dzynarodowych osób do i z Polski. Modyfikacja ta nie uwzgl dnia 
tak e dwóch cech wspó czesnych migracji mi dzynarodowych Polaków; po 
pierwsze, innego poziomu p odno ci Polek przebywaj cych czasowo poza gra-
nicami naszego kraju. Brakuje jednak systematycznych bada  po wi conych 
zachowaniom reprodukcyjnym polskich emigrantów mieszkaj cych w najwa -
niejszych krajach docelowych i dlatego nie jest mo liwe przyj cie w tej kwestii 
za o e  opartych na przes ankach uzasadnionych naukowo. Po drugie, bardzo 
prawdopodobne jest, e ewentualne powroty do Polski b d  mia y charakter 
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selektywny ze wzgl du na wiek. Z regu y wy sz  sk onno ci  do powrotu ce-
chuj  si  osoby starsze, a nie ich potomkowie, cz sto urodzeni i/lub wychowani 
w innym kraju, zintegrowani z tamtejszym rynkiem pracy, lokalnym spo ecze -
stwem i otoczeniem instytucjonalnym. Nale y przypuszcza , e powrót do Pol-
ski b dzie w mniejszym stopniu udzia em m odzie y i osób w wieku mobilnym, 
natomiast w wi kszym stopniu osób w wieku niemobilnym i emerytalnym, 
przyczyniaj c si  tym samym do pog bienia procesu starzenia si  ludno ci 
Polski. 

Hipotetyczny rozwój sytuacji demograficznej Polski, uwzgl dniaj cy emi-
gracj  i imigracj  czasow , wpisuje si  w dyskusj  dotycz c  zasadno ci sto-
sowania kategorii ludno ci faktycznie zamieszka ej jako g ównej kategorii 
okre laj cej stan ludno ci Polski (Bijak i in., 2007; Kupiszewski, Bijak, 2006; 
Paradysz, 2005). Jednym z argumentów wysuwanych przeciwko traktowaniu 
ludno ci faktycznej jako kategorii wiod cej jest w a nie nieuwzgl dnianie mi-
gracji czasowych, wewn trznych i mi dzynarodowych, które w rzeczywisto ci 
mog  mie  charakter d ugookresowy  (Jo czy, 2010; Okólski, 2004; Sakson, 
2002; leszy ski, 2004a, 2004b). Mi dzy innymi z tego powodu kategoria lud-
no ci rezyduj cej, która zgodnie z rekomendacjami ONZ nie obejmuje emigran-
tów przebywaj cych poza granicami kraju przez co najmniej 12 miesi cy14, sta-
nie si  wed ug rozporz dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Nr 763/2008  
z 9 lipca 2008 r. g ówn  kategori  szacunków ludno ci i spisów powszechnych, 
a co za tym idzie — równie  prognoz demograficznych (Rozporz dzenie…, 
2014). Staje si  to coraz bardziej pilne i zasadne, poniewa  wraz ze wzrostem 
mobilno ci mi dzynarodowej Polaków rosn  te  rozbie no ci mi dzy szacun-
kami ludno ci faktycznej i rezyduj cej. W opracowaniu dotycz cym wyników 
ostatnich spisów powszechnych E. Go ata (2012) stwierdzi a, e o ile ró nica 
mi dzy tymi dwiema kategoriami wynosi a 1,6% ludno ci faktycznej podczas 
NSP 2002, to ju  wed ug NSP 2011 wzros a ona do 3,3%, a w niektórych wo-
jewództwach przekroczy a 5,0% (woj. podkarpackie), 6,0% (woj. podlaskie) 
czy nawet 8,0% (woj. opolskie). 

Uwzgl dnienie najnowszej mobilno ci mi dzynarodowej Polaków w bada-
niach demograficznych mo e powa nie zmieni  nasze oczekiwania dotycz ce 
przysz ych zjawisk ludno ciowych. Zaprezentowana analiza uwypukla mo liwy 
wp yw emigracji czasowej trwaj cej co najmniej 12 miesi cy na depopulacj  
i starzenie si  populacji naszego kraju. S  to wyzwania, które ju  w chwili obec-
nej stwarzaj  potrzeb  reorganizacji funkcjonowania instytucji spo ecznych 
w naszym kraju, spo eczno ci lokalnych, rodzin i jednostek. Wa ne jest zatem, 
aby w analizach i prognozach demograficznych wykorzystywa  wszystkie in-
formacje dotycz ce ludno ci Polski, tak e te odnosz ce si  do mobilno ci mi -
dzynarodowej. 

dr Agnieszka Fihel — O rodek Bada  nad Migracjami Uniwersytetu Warszawskiego 

                    
14 Conference… (2006), s. 35 i 36. 
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SUMMARY 

 

 The National Population Census 2011 showed that over 2 million of Polish 

citizens have been temporarily staying abroad for at least 3 months. The aim of 

analysis is to present an impact of temporary emigration on the present and 

future demographic situation of our country, especially the change in the popu-

lation size and number of births, as well as the advancement of aging process in 

the coming years. The results of the census 2011 indicate that the population 

losses due to temporary emigration may exceed 10% in the age groups 25—29 

and 30—34. The results for 2014—2050 based on the CSO modified forecast 

including temporary emigration and immigration show a relevant decrease in 

the number of population at the age of economic activity. The possible return of 

emigrants could counteract the depopulation of our country, but in the long run 

will be intensified by the aging of the population. 
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