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• Pod pojęciem migracji definiuje się zmiany stałego i czasowego miejsca 

zamieszkania ludności dokonujące się w przestrzeni geograficznej. 

• Gdy przemieszczenia te dokonują się poza granice kraju nazywa się je migracjami 

zewnętrznymi, gdy odbywają się w obrębie kraju nazywane są migracjami 

wewnętrznymi, 

Z. Kawczyńska- Butrym, Migracje. Wybrane zagadnienia, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2009, s. 11.

Teorie migracji:

• demograficzne, 

• ekonomiczne, 

• geograficzne, 

• socjologiczne. 

Czynniki migracji:

• dobrobyt, 

• atrakcyjne miejsca pracy, 

• bieda i bezrobocie, 

• mieszkaniowe, 

• rodzinne i osobiste. 

Pojęcie migracji



Mierniki migracji

Napływ ludności – liczba osób, które przybyły na dany teren w

określonym czasie t.

Odpływ ludności – liczba osób, które opuściły dany teren w

określonym czasie t.

Saldo migracji :                                 .

Saldo migracji  na tys. mieszkańców:                                   ,

C – stała (1000).
M. Cieślak (red.), Demografia, Metody analizy i prognozowania, PWN, Warszawa 1992, s. 250.

W badaniu wzięto pod uwagę migracje na pobyt stały.

Zastosowano  narzędzia analizy korelacji i regresji.

Wykorzystano dane  GUS oraz Urzędu  Statystycznego w Zielonej Górze.



Dynamika migracji  w woj. lubuskim w latach 1999-2015

W latach 1999-2015:

• Napływ  ludności od  10 959 do 15 429, odpływ od  11 852 do 15 908 osób.

• Skala zjawisk w ruchu międzywojewódzkim  od 2 572 do 4506 osób. 

• Saldo migracji  za badany okres - 9097 osób.

Za 2015 rok:

• Saldo migracji – 893 osoby, w miastach – 976, na wsi +83 osoby.



Struktura migracji za 2015 r.

• Struktura migrantów :

- kobiety 52,5%,

- mężczyźni 47,5%.

• Dominującą grupę stanowią ludzie młodzi.



Migracje w woj. lubuskim 

według ważniejszych województw za 2015 r.

Napływ Osób Odpływ Osób
Saldo

ujemne
Osób

Saldo 

dodatnie
Osób

Dolnośląskie 751 Wielkopolskie 1042 Wielkopolskie -472 Lubelskie +42

Wielkopolskie 570 Dolnośląskie 1017 Dolnośląskie -266
Zachodnio-

pomorskie
+23

Zachodnio-

pomorskie
525

Zachodnio-

pomorskie
502 Mazowieckie -168

Warmińsko-

-mazurskie
+21

Śląskie 161 Mazowieckie 309 Pomorskie -47 Łódzkie +21

Mazowieckie 141 Śląskie 154
Kujawsko-

-pomorskie
-20 Śląskie +7

Kujawsko-

-pomorskie
88 Pomorskie 112 Małopolskie -16 Podkarpackie +6

Łódzkie 86
Kujawsko-

-pomorskie
108 Świętokrzyskie -11

X X
Lubelskie 82 Małopolskie 92 Opolskie -7

Podlaskie 20 Podlaskie 26 Podlaskie -6



Napływ i odpływ ludności a odległość 

od poszczególnych województw  za 2015 r.

Dopasowanie do danych empirycznych:

• Współczynnik R2 dla funkcji napływu migracyjnego 62,5%, 

• Współczynnik R2 dla odpływu migracyjnego 65,2%.



Saldo migracji w woj. lubuskim  a PKB i stopa bezrobocia 

poszczególnych województw za 2015 r.

• Liczba obserwacji 15 województw.

• Odpływ ludności nad jej napływem (ujemne saldo) przeważa do województw o wysokim PKB 

i niskiej stopie bezrobocia. 



Migracje wewnętrzne według gmin za 2015 r.

Największy ruch migracyjny:

• Zielona Góra – napływ 1458, odpływ 1010 osób,

• Gorzów Wlkp. – napływ 1096, odpływ 1206 osób.

Najmniejszy ruch:

• gmina Wymiarki – napływ 11, odpływ 42 osoby.

Największe saldo migracji w ujęciu absolutnym:

• Zielona Góra – 448 osób.

Największe saldo migracji na tys. mieszkańców:

• 15,6 – gmina Deszczno, 10,3 Santok,  10,1 Świdnica,

Najmniejsze saldo na tys. mieszkańców:

• -15,4 gmina Łęknica.

Saldo migracji:

• ujemne 59 gmin,

• dodatnie 23 gminy.



Saldo migracji według gmin 

a czynniki ekonomiczne i społeczne za 2015 r.

Współczynniki korelacji salda migracji według gmin ze:

• Stopą bezrobocia w % ludności w wieku produkcyjnym -0,231,

• Liczbą podmiotów w REGON na tys. mieszkańców + 0,132,

• Liczbą pracujących na tys. mieszkańców – 0,017.

Liczba obserwacji: 82 gminy.



Wnioski

•W województwie lubuskim od lat odpływ ludności przeważa 

nad jej napływem. 

•Ze względu na odległość największe przepływy występują z 

regionami najbliższymi. 

•Na kształtowanie się salda migracji oddziaływanie mają poziom 

PKB na mieszkańca i stopa bezrobocia. Szczególnie z tymi 

województwami, w których wskaźniki te są korzystniejsze bilans 

migracji w regionie jest negatywny. 

•Na poziomie gmin oddziaływanie czynników ekonomicznych 

okazuje się mniejsze. Większy wpływ ma liczba mieszkań 

oddanych do użytku.



Dziękuję 

za uwagę



Saldo migracji według gmin za 2015 r.
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