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Saldo migracji w Polsce – klucz 
 
 
Pytanie 1: Czym różni saldo migracji od współczynnika salda migracji? Jak się je 

oblicza? 

Saldo migracji jest wyrażone wartościami bezwzględnymi, zaś współczynnik salda 

migracji – w promilach lub procentach.  

Saldo migracji oblicza się przez odjęcie od ludności, która przybyła do danej jednostki 

administracyjnej (lub kraju) ludności, która tę jednostkę (lub kraj) opuściła.  

Współczynnik salda migracji oblicza się poprzez podzielenie salda migracji w danej 

jednostce administracyjnej (lub kraju) przez liczbę ludności ją zamieszkującą  

i pomnożenie otrzymanej wartości przez 1000 (jeśli chcemy otrzymać wartość 

współczynnika w promilach) lub przez 100 (jeśli chcemy otrzymać wartość 

współczynnika w procentach). 

Pytanie 2: Jakie zjawisko można zaobserwować w przypadku aglomeracji poznańskiej 

(powiat m. Poznań i powiat poznański)? 

Zjawisko przenoszenia się ludności  miejskiej na obszary podmiejskie (suburbanizacja) 

Pytanie 3: Jakie zjawisko można zaobserwować w przypadku aglomeracji krakowskiej 

(powiat m. Kraków, powiat krakowski, powiat wielicki)? Jak można wytłumaczyć  

to zjawisko? 

Wzrost liczby ludności zarówno miasta jak i obszarów podmiejskich. To zjawisko może 

się wiązać ze zjawiskiem suburbanizacji przy jednoczesnej silnej imigracji do samego 

miasta z innych rejonów województwa i kraju.  

Pytanie 4: Które z powiatów mają najwyższe a które najniższe wartości salda migracji 

w wieku produkcyjnym (w 2019)? 

Najwyższe (przykładowe powiaty): białostocki, bydgoski, gdański, grodziski 

(mazowieckie), kartuski, krakowski, legionowski, lubelski, M. Kraków, M. Rzeszów,  

M. St. Warszawa, M. Wrocław, pabianicki, piaseczyński, poznański, pruszkowski, 

warszawski zachodni, wielicki, wołomiński, wrocławski 

Najniższe (przykładowe powiaty): łukowski, M. Radom, tomaszowski (lubelskie) 
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Pytanie 5: Wymień powiaty, w których nastąpiła wyraźna zmiana dodatnia  

oraz wyraźna zmiana ujemna w saldzie migracji w wieku produkcyjnym między latami 

2010 a 2019 

Wyraźna dodatnia zmiana (przykładowe powiaty): M. Gdynia, M. Lublin, M. Szczecin 

Wyraźna ujemna zmiana (przykładowe powiaty): częstochowski, koniński, płocki, 

trzebnicki, zielonogórski 

Pytanie 6: Której z grup wiekowych najczęściej dotyczą migracje? 

Ludności w wieku produkcyjnym 

Pytanie 7: Podaj saldo migracji wewnętrznych dla następujących powiatów: 

M. St. Warszawa: 8920 

Nidzicki: -223 

M. Rzeszów: 1316 

Bieszczadzki: -93 

Pytanie 8: Które z regionów charakteryzują się najwyższą liczbą zameldowań z innych 

powiatów? Dlaczego? 

Duże aglomeracje miejskie; są to obszary zamieszkane przez największą liczbę 

ludności, toteż liczba meldunków jest zdecydowanie wyższa niż w przypadku mniej 

zaludnionych powiatów ziemskich poza głównymi aglomeracjami. 

Pytanie 9: Które z regionów charakteryzują się najwyższą liczbą zameldowań  

z zagranicy? Dlaczego? 

Są to przeważnie miasta wojewódzkie; możliwe wytłumaczenie: większość osób, które 

decyduje się na powrót do polski z zagranicy, wybiera główne miasta Polski, gdzie 

warunki życia są najlepsze. 

Pytanie 10: Które z regionów charakteryzują się najwyższą liczbą wymeldowań  

za granicę? Dlaczego? 

Są to przeważnie powiaty województw: dolnośląskiego, małopolskiego, śląskiego, 

warmińsko-mazurskiego, zachodniopomorskiego, w których panuje największe 

bezrobocie, jak również największe miasta wojewódzkie, dla których liczba 

wymeldowań jest wysoka głównie ze względu na sam fakt, iż są one zamieszkane 

przez dużą liczbę ludności. 


