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1 WPROWADZENIE 

Migracje to złożony proces przemieszczeń lud-
ności. Wspólnie z procesami reprodukcji ludnoś-
ci nie tylko kształtują stan i strukturę ludności, 
lecz także w znacznym stopniu wpływają na jej 
rozmieszczenie. W odróżnieniu od procesów 
reprodukcyjnych odbywają się zarówno w cza-
sie, jak i w przestrzeni. Różnią się znacznie 
przyczynami, przebiegiem, czasem trwania, 
odległościami, skalą, selektywnością, organi-
zacją i wywierają niejednokrotnie bardzo róż-
noraki wpływ na modele ludności. Są ruchem 
świadomie zamierzonym, wynikającym z su-
biektywnych motywacji migrantów. Z przepro-
wadzonych badań wynika, że u podstaw decyzji 
migracyjnych leży przede wszystkim pow-
szechne dążenie człowieka do poprawy mater-
ialnych i pozamaterialnych warunków życia, 
w bliższym bądź dalszym okresie. Z dotychcza-
sowych badań nad motywacjami migracji wew-
nętrznych w Polsce można wyciągnąć wnioski, 
że ludność migrująca skłonna jest do poszu-
kiwania w nowym miejscu zamieszkania lep-
szych niż dotychczas warunków pracy i bytu, 
a na plan pierwszy wysuwa nadzieje związane 
z uzyskaniem wyższej płacy, lżejszej pracy 
i mieszkania. Teza o tym, że większość prze-
mieszczeń ludności dokonuje się z obszarów 
o niższym poziomie rozwoju społeczno-ekono-
micznego do obszarów będących na wyższym 
poziomie została udowodniona w licznych bada-
niach nad migracjami wewnętrznymi i zew-
nętrznymi.  

Ruch wędrówkowy ludności w warunkach 
względnej stabilizacji politycznej wykazuje nie-
wątpliwie związek z tempem i kierunkami 

rozwoju społeczno-gospodarczego na określo-
nym terytorium i w danym czasie. Jest jednym 
z warunków właściwego funkcjonowania społe-
czeństwa globalnego i społeczności lokalnych. 
Za ich pośrednictwem można kształtować pożą-
dane rozmieszczenie siły roboczej oraz przyczy-
niać się do wyrównywania poziomu społeczno-
ekonomicznego rozwoju regionów, jak również 
przezwyciężać gospodarcze i kulturalno-bytowe 
różnice istniejące między miastem i wsią. Nato-
miast w przypadku zbyt dużych rozmiarów i na-
tężenia mogą one powodować negatywne nas-
tępstwa, aż do niepożądanej depopulacji okreś-
lonych rejonów kraju włącznie.  

Migracje ludności są widocznym przejawem 
dostosowywania przestrzennego rozmieszczenia 
ludności do stale zmieniających się warunków 
społeczno-ekonomicznych w skali poszcze-
gólnych okręgów przemysłowych, aglomeracji 
ludzkich. Wywierają one wpływ na dynamikę 
wzrostu liczebnego ludności, zmiany rozmiesz-
czenia, proces koncentracji na określonych 
obszarach - w aglomeracjach, okręgach prze-
mysłowych - zmiany w strukturze demograficz-
nej i społeczno-zawodowej ludności. Wpływ ten 
był i nadal pozostaje dość silnie zróżnicowany 
zarówno w czasie, jak i w przestrzeni. Nie zaw-
sze i nie we wszystkich regionach siła oraz kie-
runki oddziaływań były i są takie same. 

Specyfika migracji i mnogość oddziałujących 
na nie czynników, zarówno o charakterze demo-
graficznym, jak i pozademograficznym, sprawia, 
że jest to proces, który najtrudniej poddaje się 
analizie, dlatego jego skutki do dziś nie są 
jeszcze wystarczająco zbadane. Wraz ze zmia-
nami cywilizacyjnymi należy się spodziewać, że 
procesy migracyjne będą podlegać 
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różnokierunkowym zmianom. Z jednej strony 
dynamiczny rozwój komunikacji dzięki telefo-
nowi, faksowi, poczcie elektronicznej i Interne-
towi może w krótkim czasie doprowadzić do 
ograniczenia ludzkiej mobilności w ogóle. 
Z drugiej zaś strony powoduje znaczne zwielo-
krotnienie wymiany informacji, umożliwia 
firmom korzystniejszą i tańszą lokalizację, 
a mieszkańcom wielkich miast pracę w domu 
w zielonej strefie podmiejskiej. Nie bez 
znaczenia są takie czynniki, jak: wzrost liczby 
ludności, co przy braku na przykład mieszkań 
jest ważnym czynnikiem migracyjnym, zmiany 
na rynku pracy, rozwój przemysłu usługowego, 
firm ponadnarodowych, handlu i turystyki, które 
stymulują mobilność przestrzenną. Polska od lat 
charakteryzowała się nasilonymi wędrówkami 
ludności, jednak przez kolejne dekady zmienił 
się charakter wędrówek wewnętrznych, ich 
przyczyny oraz konsekwencje. Wszystkie zja-
wiska demograficzne ulegają w klasycznej teorii 
transformacji demograficznej głębokim prze-
mianom, co ilustruje rys. 1. [1] 

 

Rys. 1. Model pierwszej i drugiej transformacji demograficznej. 

Zasadniczo zmienia się struktura ludności 
według wieku, społeczeństwa starzeją się, zmie-
niają się natężenie i formy migracji, a w konsek-
wencji również struktura osiedleńcza. W Polsce 
przestrzenne zróżnicowanie procesów demogra-
ficznych jest nadal czynnikiem, który kształtuje 
odmienną dynamikę liczby ludności oraz 
zmiany w jej strukturze, malejącą ruchliwość 
przestrzenną na obszarach wiejskich i w aglo-
meracjach miejskich w przekroju województw. 

Zróżnicowanie społeczno-gospodarcze woje-
wództw, jak również standard życia człowieka 
wpływa na mobilność przestrzenną, dlatego też 
analiza przestrzennej zmienności wielkości mi-
gracji powinna dokonywać się na tle przes-
trzennego zróżnicowania przede wszystkim 
zmiennych ekonomicznych, społecznych, środo-
wiskowych. Zatem powstaje potrzeba wery-
fikacji i koordynacji przebiegu procesów migra-
cyjnych na szczeblu wojewódzkim. 

2 PRZEDMIOT, CEL I ZAKRES 
ROZPRAWY 

Problematyka migracji wewnętrznych jest nie-
dostatecznie zbadana, szczególnie w ujęciu 
wojewódzkim, dlatego istnieje potrzeba pogłę-
bionych studiów, nie tylko w skali makro-, ale 
i mikroekonomicznej. Dotychczasowe badania 
dotyczące migracji wewnętrznych pozwoliły na 
rozpoznanie pewnych prawidłowości, przy czym 
kolejne badania powinny być niewątpliwie 
powiązane z rozwojem społeczno-gospodar-
czym Polski w przekroju wojewódzkim. Podsta-
wowym celem opracowania jest weryfikacja 
hipotez badawczych: 1) istnieje przestrzenne 
zróżnicowanie w natężeniu ruchów napływo-
wych i odpływowych ludności w ujęciu woje-
wództw, 2) istnieje przestrzenne zróżnicowanie 
cech społeczno-demograficznych ludności mi-
grującej, 3) czynnikami różnicującymi natężenie 
migracji są czynniki społeczno-gospodarcze, 
a także zmienne o charakterze demograficznym.  

Głównemu celowi pracy oraz wysuniętym 
hipotezom badawczym podporządkowano nastę-
pujące zadania cząstkowe: 
 ocena natężenia ruchu wędrówkowego w wo-

jewództwach w przekroju miasto-wieś, 
 odwzorowanie struktur demograficzno-spo-

łecznych za pomocą analizy korespondencji, 
 taksonometryczna analiza przestrzennego 

zróżnicowania struktury ludności migrującej, 
 wyodrębnienie podobnych województw 

o zbliżonej strukturze społeczno-demogra-
ficznej ludności napływającej i odpływającej 
w przekroju miasto-wieś, 

 dobór zmiennych diagnostycznych, 
 przeprowadzenie wielowymiarowej analizy 

regresji, przy zastosowaniu regresji krokowej, 
w celu zidentyfikowania zmiennych wpływa-
jących na ruch migracyjny, budowa modeli 
regresji poziomu ludności napływającej 
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i odpływającej względem zmiennych synte-
tycznych mających decydujący wpływ na 
badane zjawisko, w celu oszacowania stopnia 
objaśniania zmienności poziomu migracji 
przez te zmienne. 

Sformułowane hipotezy badawcze są wieloas-
pektowe. Dotyczą zarówno rozważań poznaw-
czych, jak i metodologicznych. Aspekt poznaw-
czy wyraża się w rozpoznaniu podstawowych 
prawidłowości w zakresie wpływu zmiennych 
syntetycznych na ludność napływającą i odpły-
wającą. Z kolei aspekty metodyczne związane są 
z poszukiwaniem metod ilościowych do badania 
zjawiska migracji i oceną „dobroci” metod ana-
lizy do określenia stopnia zależności badanego 
zjawiska od czynników determinujących go.  

Wyniki przeprowadzonego badania mają 
wzbogacić nie tylko wiedzę o ludności migru-
jącej z punktu widzenia ich cech społeczno-
demograficznych, ale także zidentyfikować 
zmienne objaśniające, które mają decydujący 
wpływ na poziom migracji na szczeblu woje-
wódzkim.  

3 ŹRÓDŁA I METODY BADAWCZE 

Badanie wybranych składników struktury spo-
łeczno-ekonomicznej, jej zmienności w czasie 
oraz w układach regionalnych jest tematem niez-
miernie skomplikowanym, ponieważ brakuje 
danych statystycznych o odpowiedniej szczegó-
łowości, geograficznej dezagregacji i chrono-
logii. Niewątpliwie do dyspozycji są bogate i 
zróżnicowane materiały statystyczne, ale ich 
istotnym mankamentem jest brak ciągłości niek-
tórych ujęć, nieporównywalność danych 
zamieszczonych w publikacjach GUS i w pod-
ległych im jednostkach regionalnych, uwzględ-
nianie coraz to innych cech, stosowanie różno-
rodnych zasad grupowania danych itp. Wszystko 
to utrudnia analizę różnych aspektów migracji 
w dłuższych przedziałach czasowych, zwłaszcza 
gdy zachodzi potrzeba lub celowość uwzględ-
niania określonych przekrojów przestrzennych 
lub regionalnych.  

Dla realizacji celu badawczego wykorzystano 
dane zaczerpnięte z Głównego Urzędu Statys-
tycznego dotyczące migracji. Od 1990 r. dane 
o migracjach pochodzą z Ministerstwa Spraw 
Wewnętrznych i Administracji. Powyższe dane 
były opracowywane przez MSWiA na 

podstawie dokumentów przekazywanych przez 
komórki ewidencji gmin włącznie do 2005 r. Od 
2006 r. dane te są pozyskiwane bezpośrednio 
z rejestru PESEL. Uzupełniający materiał źród-
łowy stanowiły dane zawarte w Rocznikach De-
mograficznych za lata 2000-2005. Dane pocho-
dzące z GUS dotyczą ludności migrującej 
w Polsce w poszczególnych województwach, 
w latach 1999-2004, według płci, wieku, stanu 
cywilnego i wykształcenia. Wyszczególnione 
cechy tworzą zespół 16 kategorii charaktery-
zujących strukturę społeczno-demograficzną 
ludności napływającej i odpływającej, zarówno 
mężczyzn, jak i kobiet w latach 1999-2004, 
w przekroju miasto-wieś:  
 grupy wieku: 0-4, 5-9, 10-14, 15-19, 20-24, 

25-29, 30-34, 35-39, 40-44, 45-49, 50-54, 55-
59, 60-64, 65-69, 70-74, 75-79, 80-84, 85+; 

 stan cywilny: kawalerowie (panny), żonaci 
(zamężne), wdowcy (wdowy), rozwiedzeni 
(rozwiedzione); 

 poziom wykształcenia: wyższy, policealny, 
średni, zasadniczy zawodowy, podstawowy. 

Natomiast dane dotyczące sytuacji społeczno-
gospodarczej, demograficznej i środowiskowej 
poszczególnych województw, w latach 1999-
2004, zaczerpnięto z Roczników Statystycznych 
Województw za lata 2000-2005. Przyjęto, iż 
dane z GUS są jak najbardziej wiarygodne do 
analizy powyższego zjawiska.  

Badanie empiryczne oparto na badaniach lite-
raturowych, krajowych oraz zagranicznych 
dotyczących migracji. Do rozwiązania problemu 
badawczego zastosowano metody statystyczne 
wykorzystywane do badania zależności między 
zmiennymi: analizę korelacji i regresji dwu- 
i wielu zmiennych, analizę skupień oraz analizę 
korespondencji. Modele regresji umożliwiły 
określenie zależności między migracjami i czyn-
nikami je kształtującymi. Przy pomocy regresji 
krokowej wybrano zmienne syntetyczne, które 
w największym stopniu wpływają na poziom 
napływu i odpływu ludności. Istotność osza-
cowania parametrów modeli regresji liniowych 
i nieliniowych, dwu- i wielu zmiennych została 
przeprowadzona za pomocą statystycznych tes-
tów istotności, tj.: statystyki t-Studenta oraz 
testu F. Dobór zmiennych diagnostycznych 
określony został za pomocą parametrycznej me-
tody Z. Hellwiga. Metody taksonomiczne wyko-
rzystano do skonstruowania zmiennych synte-
tycznych. Za pomocą analizy korespondencji 
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dokonano odwzorowania struktur ludności mi-
grującej według cech społeczno-demograficz-
nych. Powyższą metodę zastosowano po raz 
pierwszy w badaniu ruchu wędrówkowego, tj. 
migracji wewnętrznych. Efektem tej analizy 
było przedstawienie na jednym diagramie 
w przestrzeni dwóch pierwszych osi czynni-
kowych równocześnie wierszy (województw) 
i kolumn (cech opisujących struktury społeczno-
demograficzne ludności migrującej), co pozwo-
liło na analizę związków między wojewódz-
twami i kategoriami. Klasyfikacja typologiczna 
województw ze względu na struktury ludności 
napływającej i odpływającej została przeprowa-
dzona przy użyciu hierarchicznej metody aglo-
meracyjnej Warda (metoda taksonomiczna). Jej 
celem było wyodrębnienie klas województw 
(jednorodnych ze względu na strukturę społecz-
no-demograficzną ludności napływającej i od-
pływającej). Interpretacja wyników klasyfikacji 
sprowadzająca się do opisu województw w kla-
sach została przeprowadzona za pomocą analizy 
wartości testu różnic średnich cech ciągłych. 

4 UKŁAD I TREŚĆ PRACY 

Cel dysertacji i podporządkowane wysuniętym 
hipotezom badawczym zadania cząstkowe zna-
lazły swój wyraz w konstrukcji pracy. Rozprawa 
ma charakter teoretyczno-poznawczy. Składa się 
z siedmiu rozdziałów, wliczając w to wstęp 
i zakończenie. Teoretyczny charakter mają roz-
działy: drugi i trzeci. Natomiast charakter poz-
nawczy mają rozdziały: czwarty, piąty i szósty, 
w których na podstawie wyników badań empi-
rycznych został zrealizowany główny cel pracy. 
We wstępie sformułowano problem badania, cel, 
przedmiot oraz zakres pracy.  

W następnym rozdziale, na podstawie lite-
ratury przedmiotu z zakresu analiz teoretycz-
nych i przeprowadzonych badań przedstawiono 
stan i przegląd badań nad migracjami oraz teorie 
i modele migracji. Zdefiniowano również poję-
cia: migracji i współczynników natężenia ruchu 
wędrówkowego, takich jak: współczynnik na-
pływu i odpływu wędrówkowego, współczynnik 
salda migracji, współczynnik ruchliwości lud-
ności, współczynnik selektywności oraz współ-
czynnik efektywności migracji.  

Charakterystykę materiałów źródłowych oraz 
opis wykorzystanych metod uwzględnionych 
w pracy zawarto w rozdziale trzecim. 

Natomiast w czwartym rozdziale zostały wy-
korzystane współczynniki migracji do przedsta-
wienia natężenia ruchu wędrówkowego w woje-
wództwach, zarówno dla mężczyzn, jak i dla 
kobiet, w przekroju miasto-wieś.  

Taksonometryczną analizę przestrzennego 
zróżnicowania struktur ludności napływającej 
i odpływającej według cech społeczno-demogra-
ficznych, w przekroju miasto-wieś zawiera roz-
dział piąty. W tym rozdziale procedura badania 
struktur obejmowała trzy następujące etapy: 
1 odwzorowanie struktur społeczno-demogra-

ficznych ludności migrującej na diagramie za 
pomocą analizy korespondencji; 

2 klasyfikację województw charakteryzowa-
nych ze względu na struktury ludności napły-
wającej i odpływającej na podstawie wyni-
ków analizy korespondencji i przy użyciu 
hierarchicznej metody aglomeracyjnej Warda; 

3 opis cech charakterystycznych województw 
w klasach przeprowadzono za pomocą ana-
lizy wartości testu różnic średnich cech 
ciągłych. 

Przedostatni rozdział pracy prezentuje rezul-
taty analizy związku pomiędzy napływem 
i odpływem a odpowiednimi zmiennymi synte-
tycznymi. Przedstawiono w nim oszacowane 
parametry równań regresji objaśniających po-
ziom ruchu wędrówkowego dla mężczyzn i dla 
kobiet względem wyodrębnionych zmiennych 
syntetycznych, które podzielono na pięć grup 
tematycznych – demografia, rolnictwo, aktyw-
ność sektora budowlanego, jakość życia, aktyw-
ność gospodarcza i infrastruktura oraz ich wery-
fikację i wynikające z tych równań wnioski. 
W rozdziale tym zawarto również wyszcze-
gólnienie województw wykazujących podobny 
poziom rozwoju społeczno-gospodarczego.  

Podsumowanie wyników badawczych i reali-
zacja zamierzonych celów została przedstawiona 
w zakończeniu. Uzyskane wyniki niewątpliwie 
mogą być wykorzystane dla celów polityki 
społecznej i demograficznej. 

5 REZULTATY I WNIOSKI Z ROZPRAWY 

Migracje to czynnik zmian w przestrzennym 
rozmieszczeniu ludności oraz jej struktury, które 
kształtują potrzeby społeczeństwa. Występo-
wanie migracji obserwuje się niewątpliwie na 
wszystkich etapach rozwoju społecznego 
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i gospodarczego. Rozwój ruchu wędrówkowego, 
jego form, kierunków i tendencji wynika ze zło-
żonego oddziaływania czynników demograficz-
nych, społecznych i ekonomicznych. Najogól-
niej można powiedzieć, że poziom oraz skala 
migracji zależą od poziomu rozwoju społeczno-
gospodarczego. 

Struktura osób uczestniczących w migracjach 
wewnętrznych według płci i wieku jest zróżni-
cowana. Wśród kobiet największą ruchliwość 
wykazuje grupa w wieku 20-24 lat. Natomiast 
wiek największej intensywności migracji męż-
czyzn jest nieco wyższy i przypada na grupę 
w wieku 30-34 lat. W migracjach wewnętrznych 
występuje liczebna przewaga kobiet. Mediana 
wieku napływających i odpływających kobiet 
ogółem wynosiła 26,6 lat. Nieco odmiennie 
kształtował się przeciętny wiek dla napływa-
jących i odpływających mężczyzn, który wyno-
sił 27,6 lat. 

W województwach cechujących się dodatnim 
saldem migracji efektem ruchu wędrówkowego 
był wzrost udziału młodzieży i kobiet wśród 
ogółu mieszkańców, a odwrotny był kierunek 
oddziaływania migracji tam, gdzie ich saldo 
było ujemne. Ponadto można stwierdzić, że 
w województwach „napływowych do miast”: 
mazowieckim i podlaskim migracje potęgowały 
stopień feminizacji mieszkańców, tym samym 
hamowały proces starzenia się ludności. Nato-
miast w pozostałych województwach „odpływo-
wych z miast” migracje osłabiały przewagę li-
czebną kobiet wśród ogółu ludności. Diamet-
ralnie odmienne zjawisko stwierdzono na wsi 
w trzynastu województwach. Zaobserwowano 
tam dodatnie saldo migracji, z kolei ubytek 
migracyjny stwierdzono tylko na wsi w woje-
wództwach: warmińsko-mazurskim, podlaskim 
i lubelskim. W latach 1999-2004 rośnie prze-
pływ ludności miejskiej na obszary wiejskie. 
Przemieszczenia te motywowane są względami 
ekologicznymi, celowością rozwoju wielofunk-
cyjnego obszarów wiejskich. Wiąże się to po-
nadto ze stylem życia społeczeństwa, by wyko-
rzystać walory środowiska przyrodniczego na 
cele wypoczynku, turystyki itd. Powyższa kon-
kluzja daje przesłankę do stwierdzenia, że 
w coraz szerszym zakresie zasadna staje się 
w naszym kraju koncepcja W. Zelinsky’ego [2]. 
Przyjmując za W. Zelinsky’im podział na V faz, 
można przyjąć, że nasze społeczeństwo znajduje 
się w IV fazie. Charakteryzuje się ona przepły-
wami ludności ze wsi do miast, które trwają 

nadal, lecz podlegają dalszej redukcji. Niewąt-
pliwie pojawiło się również zjawisko importu 
siły roboczej. Przykładem może być tu wylu-
dnianie „ściany wschodniej” [3]. 

Obecnie liczba ludności miast rośnie wolno, 
głównie na skutek niskiego przyrostu natural-
nego ludności miejskiej. W 1946 r. w miastach 
zamieszkiwało jedynie 32% ludności – 7,5 mln 
ludzi, a na wsi 68% – 16 mln mieszkańców. 
W 2007 roku proporcje te prawie odwróciły się. 
Obecnie w miastach mieszka 61% ogółu lud-
ności Polski, a na wsi 39%. Zwiększył się udział 
migrujących z miast na wieś, a zmniejszył udział 
osób migrujących ze wsi do miast. Spowodo-
wane jest to z jednej strony wzrostem atrak-
cyjności obszarów wiejskich położonych wokół 
miast, których środowisko naturalne nie uległo 
jeszcze degradacji, a z drugiej strony spadkiem 
atrakcyjności miast ze względu na stopień zanie-
czyszczenia środowiska, uciążliwości komuni-
kacyjne, czy trudności w zdobyciu pracy. Za-
mieszkanie na terenach wiejskich jest znacznie 
mniej uciążliwe niż dawniej. Przyczyną 
zmniejszania się wielkości migracji ze wsi do 
miast może być znaczny stopień konkurencyj-
ności cen gruntów przeznaczonych pod zabu-
dowę na obszarach wiejskich w strefie dużych 
miast, w stosunku do cen gruntów w miastach. 
Wspomniane uwarunkowania społeczno-gospo-
darcze mogą powodować, że w najbliższych 
latach nasili się trend do opuszczania miast i sfer 
podmiejskich. Konkurencyjność miast i regio-
nów może mieć charakter konkurencyjności 
bezpośredniej lub pośredniej. Wpływa ona na 
postępowanie podmiotów gospodarczych i styl 
życia społeczeństwa.  

W empirycznej części pracy oprócz po-
równania struktur migrantów według płci, wie-
ku, stanu cywilnego i poziomu wykształcenia 
bardzo przydatne okazało się zastosowanie 
współczynnika selektywności migracji według 
płci i wieku. Analiza selektywności migracji 
w przemieszczeniach w relacji miasto-wieś do-
wiodła, że ruch wędrówkowy mimo mniejszych 
rozmiarów i intensywności wywiera istotny 
wpływ na zmiany określonych struktur ludności 
w skali województw oraz w podziale na ludność 
miejską i wiejską. Ludność zamieszkująca ob-
szary wiejskie podlega niewątpliwie defemini-
zacji i stosunkowo zaawansowanemu procesowi 
starzenia się. W 2007 r. udział ludności w wieku 
60 lat i więcej do ogółu ludności mieszkającej 
na wsi wynosił 17,3%, a w miastach 18,5%. 
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Z kolei mimo znacznej poprawy struktury lud-
ności wiejskiej według poziomu wykształcenia, 
stale trwa przepływ ze wsi do miast osób 
o relatywnie wyższych kwalifikacjach zarówno 
ogólnych, jak i zawodowych. Stosunkowo naj-
słabiej populację migrującą różnicuje stan 
cywilny w podziale na miasto i wieś. Przeważają 
żonaci mężczyźni i zamężne kobiety. Zaś drugą 
liczną zbiorowość stanowią osoby stanu 
wolnego. 

Najistotniejszą cechą charakteryzującą lud-
ność migrującą według płci w latach 1999-2004 
był poziom wykształcenia. Cecha ta determinuje 
terytorialne zróżnicowanie migracji w przekroju 
miasto-wieś, w ujęciu wojewódzkim, co przed-
stawia rozdział piąty niniejszej rozprawy. 
Wzrost poziomu wykształcenia należy wiązać ze 
zmianami psycho-kulturowymi i zmianami doty-
czącymi świadomości kobiet czy mężczyzn, ich 
aspiracjami zawodowymi, hierarchią potrzeb, 
poglądami dotyczącymi ich realizacji. 

W świetle uzyskanych wyników potwierdza 
się fakt wpływu poziomu społeczno-gospodar-
czego województw na mobilność przestrzenną 
zarówno mężczyzn, jak i kobiet. Przedstawiona 
analiza korelacji między współczynnikami mig-
racji według płci i wybranym zbiorem poten-
cjalnych czynników objaśniających wykazała, 
że największą liczbę statystycznie istotnych 
i wysokich wartości współczynników korelacji 
uzyskano dla zmiennych charakteryzujących 
aktywność gospodarczą i infrastrukturę, aktyw-
ność sektora budowlanego oraz jakość życia. 
Między powyższymi zmiennymi grupowymi 
a migracją tak mężczyzn, jak i kobiet zaobser-
wowano różnokierunkową zależność korelacyj-
ną. Niewątpliwie zmienne określające warunki 
mieszkaniowe ludności w sposób statystycznie 
istotny oddziałują zarówno na poziom migracji, 
jak i jej dyspersję w przekroju wojewódzkim. 
Rozpatrując zatem związki zachodzące między 
migracją ludności według płci a grupowymi 
miernikami zmiennych syntetycznych opisują-
cych poziom rozwoju społeczno-gospodarczego 
województw, należy mieć na uwadze również te 
okoliczności, które wpływają na zmienność 
poziomu rozwoju województw w czasie.  

Z badań wynika, że potwierdziła się hipoteza 
głosząca przestrzenne zróżnicowanie natężenia 
migracji wewnętrznych w Polsce w latach 1999-
2004. Największe natężenie napływających 
mężczyzn i kobiet do miast zauważono w woje-
wództwach: mazowieckim, podlaskim, pomor-

skim, warmińsko-mazurskim, wielkopolskim, 
zachodniopomorskim. Natomiast najmniejsze 
w województwach: łódzkim, śląskim, święto-
krzyskim i w województwie małopolskim wśród 
napływających mężczyzn. Z kolei największe 
nasilenie napływających na wieś mężczyzn i ko-
biet stwierdzono w województwach: dolnośląs-
kim, kujawsko-pomorskim, lubuskim, pomor-
skim, zachodniopomorskim. Odpowiednio naj-
mniejsze w województwie podkarpackim wśród 
mężczyzn i kobiet oraz w województwie mało-
polskim dla mężczyzn i w województwie świę-
tokrzyskim dla kobiet. Potwierdziła się również 
hipoteza głosząca przestrzenne zróżnicowanie 
natężenia ludności odpływowej. Największe na-
silenie odpływających z miast mężczyzn i kobiet 
odnotowano w województwach: lubelskim, 
lubuskim, podkarpackim i świętokrzyskim. Na-
tomiast najmniejsze w województwach łódzkim 
i małopolskim. Z kolei w odpływie ze wsi naj-
większe natężenie zaobserwowano dla męż-
czyzn w województwach: zachodniopomorskim, 
warmińsko-mazurskim i lubuskim, a dla kobiet 
– analogicznie jak u mężczyzn w trzech woje-
wództwach: zachodniopomorskim i warmińsko-
mazurskim oraz podlaskim. Najmniejsze w wo-
jewództwach małopolskim i śląskim, zarówno 
dla mężczyzn, jak i kobiet. 

Z kolei w wyniku odwzorowania struktur 
demograficzno-społecznych zbiorowości migru-
jących za pomocą diagramu analizy korespon-
dencji sprawdziła się hipoteza, że cechą różni-
cującą ludność napływającą i odpływającą 
według płci, w czterech podstawowych kierun-
kach ruchu wędrówkowego w przekroju woje-
wódzkim, są poziom wykształcenia oraz wiek. 

Wyniki analizy potwierdziły również hipote-
zę głoszącą przestrzenne zróżnicowanie zmien-
nych syntetycznych (demografia, rolnictwo, 
aktywność sektora budowlanego, jakość życia, 
aktywność gospodarcza i infrastruktura) wpły-
wających na napływ i odpływ ludności.  

Weryfikacja hipotez o wpływie zmiennych 
syntetycznych na kierunek ruchu wędrówko-
wego, tj. napływu do miast, potwierdziła się 
w dziewięciu województwach: kujawsko-po-
morskim, małopolskim, mazowieckim, opol-
skim, podlaskim, pomorskim, świętokrzyskim, 
warmińsko-mazurskim i wielkopolskim. Zmien-
na charakteryzująca aktywność gospodarczą 
i infrastrukturę poszczególnych województw 
miała istotny wpływ na migrację ludności 
w następujących województwach: kujawsko-
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pomorskim, mazowieckim, pomorskim dla 
kobiet, podlaskim, świętokrzyskim, wielkopol-
skim, zarówno dla mężczyzn, jak i kobiet. 
W pozostałych województwach okazała się 
statystycznie nieistotna. Zmienna opisująca 
rolnictwo była istotna w takich województwach 
jak: mazowieckim, pomorskim dla kobiet, 
opolskim, warmińsko-mazurskim dla mężczyzn 
i kobiet. Dla kobiet w województwach mazo-
wieckim, pomorskim między badanymi zmien-
nymi zanotowano zależność liniową dodatnią, 
a w województwach opolskim i warmińsko-
mazurskim  ujemną. Z kolei dla mężczyzn 
dodatnią zależność zaobserwowano w woje-
wództwie opolskim, a ujemną w warmińsko-
mazurskim. Następna zmienna charakteryzująca 
aktywność sektora budowlanego była statys-
tycznie istotna również w czterech woje-
wództwach: kujawsko-pomorskim i opolskim 
dla kobiet oraz małopolskim, świętokrzyskim 
dla mężczyzn i kobiet. Wykazywała zależności 
ujemne dla napływających do miast kobiet 
w województwach kujawsko-pomorskim i opol-
skim, natomiast dodatnie w województwach 
małopolskim i świętokrzyskim, zarówno dla 
mężczyzn, jak i kobiet. W pozostałych woje-
wództwach powyższa zmienna okazała się 
statystycznie nieistotna. Następną zmienną 
objaśniającą wpływającą na napływ ludności do 
miast w latach 1999-2004 według płci była 
zmienna charakteryzująca jakość życia tylko 
w województwie opolskim dla mężczyzn oraz 
zmienna demograficzna dla kobiet w woje-
wództwach: mazowieckim i wielkopolskim. 
Z powyższych zmiennych najsilniej oddzia-
ływała zmienna charakteryzująca aktywność 
gospodarczą i infrastrukturę województw.  

Hipoteza o wpływie zmiennych objaśniają-
cych, podzielonych na pięć grup tematycznych, 
na napływ ludności na wieś sprawdziła się 
w czternastu województwach: kujawsko-pomor-
skim, lubelskim, lubuskim, łódzkim, małopol-
skim, mazowieckim, opolskim, podkarpackim, 
podlaskim, pomorskim, śląskim, warmińsko-
mazurskim, wielkopolskim oraz zachodniopo-
morskim. Zmienna charakteryzująca rolnictwo 
wpływała istotnie na analizowane zjawisko aż 
w ośmiu województwach: lubelskim, mazowiec-
kim, warmińsko-mazurskim zarówno wśród 
mężczyzn, jak i kobiet, kujawsko-pomorskim, 
podlaskim, zachodniopomorskim dla mężczyzn, 
jak również małopolskim, opolskim dla kobiet. 
Z kolei zmienna opisująca jakość życia okazała 

się istotna w następujących województwach: 
kujawsko-pomorskim, lubuskim, śląskim i za-
chodniopomorskim dla mężczyzn, łódzkim, 
pomorskim, wielkopolskim, zarówno dla męż-
czyzn, jak i kobiet. We wszystkich wojewódz-
twach wystąpiła statystycznie istotna zależność 
liniowa o kierunku dodatnim. Kolejną zmienną 
wpływającą na napływ mężczyzn i kobiet na 
wieś okazała się zmienna charakteryzująca ak-
tywność gospodarczą i infrastrukturę w czterech 
województwach: opolskim dla mężczyzn, łódz-
kim, zachodniopomorskim dla kobiet, mazo-
wieckim, śląskim dla mężczyzn i kobiet. Zmien-
na ta charakteryzowała się zależnością ujemną 
w województwie śląskim i dla mężczyzn, i ko-
biet, oraz w województwie zachodniopomor-
skim dla kobiet. W pozostałych województwach 
wpływała dodatnio na badany związek między 
zmienną opisującą aktywność gospodarczą 
i infrastrukturę województw a napływem na 
wieś. Natomiast zmienna aktywność sektora 
budowlanego okazała się istotna tylko w czte-
rech województwach: lubuskim, podkarpackim 
dla mężczyzn, łódzkim dla mężczyzn i kobiet, 
w województwie śląskim dla kobiet. Powyższa 
zmienna dla migrujących mężczyzn wykazała 
zależność ujemną w województwie lubuskim 
i dodatnią w województwie podkarpackim. 
W województwie łódzkim zarówno dla męż-
czyzn, jak i kobiet odnotowano jej wpływ 
ujemny. Z kolei dla kobiet w województwie 
śląskim – dodatni. W pozostałych wojewódz-
twach zmienna syntetyczna opisująca aktywność 
sektora budowlanego okazała się statystycznie 
nieistotna. Również żadnych istotnych zależ-
ności między napływem na wieś nie zaobser-
wowano w przekroju wojewódzkim dla zmien-
nej syntetycznej – demografia.  

Następna weryfikowana hipoteza o wpływie 
zmiennych syntetycznych na odpływ ludności 
z miast potwierdziła się we wszystkich woje-
wództwach. Zmienna syntetyczna charaktery-
zująca jakość życia potwierdziła się w dziesięciu 
województwach: dolnośląskim, łódzkim, mazo-
wieckim, podkarpackim, śląskim, świętokrzys-
kim i zachodniopomorskim dla mężczyzn i ko-
biet oraz podlaskim, pomorskim dla mężczyzn, 
jak również warmińsko-mazurskim dla kobiet. 
Dodatni kierunek zmienna wykazywała w woje-
wództwach: dolnośląskim, łódzkim, podkarpac-
kim, zachodniopomorskim  tak dla mężczyzn, 
jak i kobiet, w mazowieckim, pomorskim, śląs-
kim tylko dla mężczyzn, zaś w województwie 
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warmińsko-mazurskim dla kobiet. W pozosta-
łych województwach analizowana zmienna wy-
kazywała kierunek ujemny. Kolejną istotną 
zmienną okazała się zmienna opisująca aktyw-
ność sektora budowlanego województw. Hipo-
teza o jej wpływie na odpływ z miast zarówno 
mężczyzn, jak i kobiet potwierdziła się w dzie-
więciu województwach: kujawsko-pomorskim, 
małopolskim, podkarpackim dla mężczyzn 
i kobiet, opolskim, podlaskim dla mężczyzn, 
mazowieckim, pomorskim, śląskim i zachodnio-
pomorskim dla kobiet. W pozostałych woje-
wództwach odnotowano zależność statystycznie 
nieistotną. Tylko w województwach kujawsko-
pomorskim i zachodniopomorskim zaobserwo-
wano ujemny wpływ analizowanej zmiennej na 
odpływ z miast ludności. Istotną zmienną oka-
zała się również zmienna charakteryzująca 
aktywność gospodarczą i infrastrukturę woje-
wództw na badane zjawisko. Zmienna ta statys-
tycznie istotna była w siedmiu województwach: 
lubuskim, mazowieckim, opolskim, wielkopol-
skim dla mężczyzn oraz kobiet, pomorskim, 
śląskim dla kobiet oraz zachodniopomorskim 
dla mężczyzn. Zmienna wykazywała ujemny 
kierunek badanej zależności tylko w woje-
wództwach pomorskim i zachodniopomorskim. 
W pozostałych jej wpływ był dodatni. Z kolei 
hipoteza o wpływie zmiennej charakteryzującej 
rolnictwo na odpływ z miast ludności pot-
wierdziła się w pięciu województwach: mazo-
wieckim, wielkopolskim dla mężczyzn i kobiet, 
lubelskim, opolskim, podlaskim dla kobiet. 
Zmienna ta wykazywała różnokierunkowe 
zależności między zmiennymi, tak dodatnie, jak 
i ujemne. Ostatnią zmienną wpływającą na ruch 
wędrówkowy ludności okazała się zmienna 
syntetyczna charakteryzująca zmienne demogra-
ficzne. Statystycznie istotna była w siedmiu 
województwach: kujawsko-pomorskim dla męż-
czyzn i kobiet, łódzkim, opolskim, pomorskim, 
śląskim dla kobiet, podkarpackim, warmińsko-
mazurskim dla mężczyzn. W analizowanym kie-
runku ruchu wędrówkowego najsilniej na ba-
dane zjawisko oddziaływała zmienna synte-
tyczna opisująca jakość życia, następnie dwie 
zmienne, tj. aktywność sektora budowlanego 
oraz aktywność gospodarcza i infrastruktura. 

W ostatnim kierunku migracji wewnętrznych 
również potwierdziła się hipoteza głosząca 
przestrzenne zróżnicowanie zmiennych synte-
tycznych wpływających na odpływ ze wsi 
zarówno mężczyzn, jak i kobiet w latach 1999-

2004. Potwierdziła się ona w dwunastu woje-
wództwach: kujawsko-pomorskim, łódzkim, 
małopolskim, mazowieckim, opolskim, podlas-
kim, pomorskim, śląskim, świętokrzyskim, war-
mińsko-mazurskim, wielkopolskim, zachodnio-
pomorskim. Statystycznie istotne okazały się 
wszystkie zmienne syntetyczne. Jednak naj-
silniej oddziaływała zmienna opisująca aktyw-
ność gospodarczą i infrastrukturę. Potwierdziło 
się to w sześciu województwach: kujawsko-po-
morskim, małopolskim, podlaskim, śląskim 
i świętokrzyskim dla mężczyzn i kobiet oraz 
łódzkim dla kobiet. Tylko w województwie 
świętokrzyskim nadawała kierunek dodatni 
badanej zależności. Zmienna charakteryzująca 
aktywność sektora budowlanego potwierdziła 
się w pięciu województwach: łódzkim, mało-
polskim, warmińsko-mazurskim dla mężczyzn 
oraz mazowieckim, opolskim dla kobiet. Nato-
miast zmienna opisująca rolnictwo okazała się 
istotna w województwach: małopolskim, mazo-
wieckim, opolskim, warmińsko-mazurskim dla 
kobiet, pomorskim dla mężczyzn i kobiet. 
Z kolei zmienna demograficzna był istotna tylko 
w województwach: mazowieckim, zachodniopo-
morskim dla kobiet oraz w województwie wiel-
kopolskim zarówno dla mężczyzn, jak i kobiet. 
Badana zależność charakteryzowała się kierun-
kiem ujemnym. W pozostałych województwach 
okazała się statystycznie nieistotna. Ostatnią 
zmienną była zmienna opisująca jakość życia. 
Hipoteza o jej wpływie potwierdziła się w wo-
jewództwach: łódzkim dla mężczyzn, opolskim 
i warmińsko-mazurskim dla kobiet. Odnotowa-
no kierunek dodatni zarówno dla mężczyzn, jak 
i kobiet, z wyjątkiem województwa warmińsko-
mazurskiego. 

Badania nad społecznymi i ekonomicznymi 
uwarunkowaniami migracji będą w pełni moż-
liwe pod warunkiem skoordynowania jednostek 
terytorialnych (mikroregionów społeczno-gos-
podarczych), dla których opracowane są porów-
nywalne dane demograficzne i dane o rozwoju 
społeczno-gospodarczym. Migracje nie dają się 
w pełni usystematyzować, co oznacza nieus-
tanną potrzebę nowelizacji już zbadanych ten-
dencji. Celowe wydaje się kontynuowanie prac 
badawczych nad pogłębianiem i dalszym dosko-
naleniem narzędzi badawczych zjawiska, tj. 
migracji wewnętrznych, jak również ich źródeł. 
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