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WYZWANIA ZWIĄZANE Z POLITYKĄ 
ROZWOJU REGIONU 

Procesy demograficzne stanowią i stanowić będą w 
perspektywie kolejnych dekad istotne wyzwanie dla krajów Unii 
Europejskiej, w tym Polski, a zwłaszcza dla kilku regionów, 
przede wszystkim województwa opolskiego 
Zapobieganie i przeciwdziałanie procesom depopulacji to 
podstawowe, horyzontalne wyzwanie dla regionu 
Odpowiedzią samorządu regionalnego województwa 
opolskiego na niekorzystne zmiany demograficzne są liczne 
inicjatywy, których celem jest zmniejszenie ich rozmiaru i 
odwrócenie trendów, a także poprawa struktury regionalnej 
populacji (w tym Program Specjalnej Strefy Demograficznej w 
województwie opolskim do 2020 r.) 



GŁÓWNE ZAŁOŻENIA STRATEGII ROZWOJU 
WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO 

Źródło: Nordea Metrox 2010 



UWARUNKOWANIA SPOŁECZNE, 
GOSPODARCZE  I PRZESTRZENNE ROZWOJU 
WOJEWÓDZTWA 

Źródło: Diagnoza do Strategii Woj. Opolskiego 2020 



Regionalna i lokalna polityka społeczna 

Samorząd lokalny wykonuje zadania publiczne w imieniu 
własnym i na własną odpowiedzialność 
posiada osobowość prawną, jego samodzielność podlega 
ochronie prawnej 
władza samorządowa należy do całej wspólnoty samorządowej - 
czyli wszystkich mieszkańców jednostki terytorialnej (gminy), co 
oznacza, że 
władze lokalne reprezentują interesy wspólnoty, zarządzają 
wspólnymi sprawami, ale nie „rządzą” gminą 
upodmiotowienie władz lokalnych skutkuje ograniczonymi 
uprawnieniami organów administracji państwowej , które 
sprawują  jedynie nad nimi kontrolę o charakterze formalno-
prawnym 



Źródło: Diagnoza do Strategii Woj. Opolskiego 2020 



Regionalna i lokalna polityka społeczna 

Odpowiedzialność merytoryczna za podejmowane 
działania i decyzje spoczywa w całości na przedstawicielach 
władzy lokalnej 
 
Realizowane przez władze lokalne zadania własne  i 
zadania zlecone przez administrację rządową mają służyć 
przede wszystkim zaspokojeniu szeroko rozumianych 
potrzeb i interesów społeczności lokalnej 
Chodzi tu zarówno o potrzeby związane bezpośrednio z 
warunkami życia i pracy, jak również o potrzeby pośrednio 
kształtujące jakość życia 



Regionalna i lokalna polityka społeczna 

Proces decentralizacji państwa upodmiotowił samorządy – 
lokalne, ponadlokalne i regionalne - także w zakresie 
szeroko rozumianej polityki społecznej 
Samorządy lokalne wykonują bardzo szeroki zakres zadań, 
mieszczących się w sferze polityki społecznej 
Władze lokalne rzeczywiście dostały szansę odegrania roli 
kreatora ładu społecznego w społecznościach lokalnych – 
 Główny problem to zakres wykorzystania tych możliwości – 
jest on bardzo zróżnicowany w sensie przestrzennym – w 
ujeciu regionalnym i krajowym 



WYZWANIA ROZWOJOWE W STRATEGII ROZWOJU 
WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO DO 2020 ROKU 

PRZYGOTOWANE DO RYNKU PRACY  
AKTYWNE SPOŁECZEŃSTWO 

KONKURENCYJNA GOSPODARKA OPARTA 
NA INNOWACYJNOŚCI I WSPÓŁPRACY Z NAUKĄ 

ATRAKCYJNE OBSZARY DO ZAMIESZKANIA,  
INWESTOWANIA I WYPOCZYNKU 

ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ AGLOMERACJI OPOLSKIEJ, MIAST I 
OBSZARÓW WIEJSKICH REGIONU 

TEMATYCZNE WYZWANIA ROZWOJOWE 

HORYZONTALNE WYZWANIE ROZWOJOWE: 
ZAPOBIEGANIE I PRZECIWDZIAŁANIE PROCESOM DEPOPULACJI 



WYSOKI UDZIAŁ LUDNOŚCI W WIEKU 
POPRODUKCYJNYM W OGÓLE LUDNOŚCI W 2035 R. 
(PROGNOZA GUS, W %) 
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								Warszawa		100

								Kraków		19.2

								Wrocław		18.8

								Poznań		16.8

								Silesia		15.2

								Trójmiasto		15.2

								Łódź		8.6

								Szczecin		6.1

								Bydgoszcz		5.5

								Rzeszów		5.3

								Lublin		5.1

								Białystok		4.5

								Olsztyn		3.9

								Toruń		3.7

								Zielona Góra		3.4

								Opole		3.4

								Kielce		3.1

								Gorzów W.		2.0
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						Kod		Jednostka terytorialna		2002				2011

										1.		2.		1.		2.

										[osoba]		[osoba]		[osoba]		[osoba]

						0000000000		POLSKA		38230080		-		-		38511824				100.7

						1100000000		ŁÓDZKIE		2612890		-		-		2538677				97.2

						1140000000		MAZOWIECKIE		5124018		-		-		5268660				102.8

						2120000000		MAŁOPOLSKIE *		3232408		-		-		3337471				103.3

						2240000000		ŚLĄSKIE *		4742874		-		-		4630364				97.6

						3060000000		LUBELSKIE		2199054		-		-		2175700				98.9

						3180000000		PODKARPACKIE *		2103837		-		-		2127285				101.1

						3200000000		PODLASKIE		1208606		-		-		1202365				99.5

						3260000000		ŚWIĘTOKRZYSKIE		1297477		-		-		1280727				98.7

						4080000000		LUBUSKIE		1008954		-		-		1022843				101.4

						4300000000		WIELKOPOLSKIE		3351915		-		-		3447441				102.8

						4320000000		ZACHODNIOPOMORSKIE		1698214		-		-		1722883				101.5

						5020000000		DOLNOŚLĄSKIE		2907212		-		-		2915238				100.3

						5160000000		OPOLSKIE		1065043		-		-		1016213				95.4

						6040000000		KUJAWSKO-POMORSKIE		2069321		-		-		2097634				101.4

						6220000000		POMORSKIE		2179900		-		-		2276176				104.4

						6280000000		WARMIŃSKO-MAZURSKIE		1428357		-		-		1452147				101.7

								pomorskie		4.4

								małopolskie		3.3

								wielkopolskie		2.8

								mazowieckie		2.8

								warmińsko-maz.		1.7

								zachodniopom.		1.5

								lubuskie		1.4

								kujawsko-pom.		1.4

								podkarpackie		1.1

								Polska		0.7

								dolnośląskie		0.3

								podlaskie		-0.5

								lubelskie		-1.1

								świętokrzyskie		-1.3

								śląskie		-2.4

								łódzkie		-2.8

								opolskie		-4.6
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						Kod		Jednostka terytorialna		2002				2011

										1.		2.		1.		2.

										[osoba]		[osoba]		[osoba]		[osoba]

						0000000000		POLSKA		38230080		-		-		38511824				100.7

						1100000000		ŁÓDZKIE		2612890		-		-		2538677				97.2

						1140000000		MAZOWIECKIE		5124018		-		-		5268660				102.8

						2120000000		MAŁOPOLSKIE *		3232408		-		-		3337471				103.3

						2240000000		ŚLĄSKIE *		4742874		-		-		4630364				97.6

						3060000000		LUBELSKIE		2199054		-		-		2175700				98.9

						3180000000		PODKARPACKIE *		2103837		-		-		2127285				101.1

						3200000000		PODLASKIE		1208606		-		-		1202365				99.5

						3260000000		ŚWIĘTOKRZYSKIE		1297477		-		-		1280727				98.7

						4080000000		LUBUSKIE		1008954		-		-		1022843				101.4

						4300000000		WIELKOPOLSKIE		3351915		-		-		3447441				102.8

						4320000000		ZACHODNIOPOMORSKIE		1698214		-		-		1722883				101.5

						5020000000		DOLNOŚLĄSKIE		2907212		-		-		2915238				100.3

						5160000000		OPOLSKIE		1065043		-		-		1016213				95.4

						6040000000		KUJAWSKO-POMORSKIE		2069321		-		-		2097634				101.4

						6220000000		POMORSKIE		2179900		-		-		2276176				104.4

						6280000000		WARMIŃSKO-MAZURSKIE		1428357		-		-		1452147				101.7

								świat (2005-2010)		2.52

								pomorskie		1.42

								mazowieckie		1.39

								wielkopolskie		1.38

								małopolskie		1.35

								warmińsko-maz.		1.32

								lubelskie		1.31

								Polska		1.30

								kujawsko-pom.		1.30

								lubuskie		1.29

								łódzkie		1.27

								podkarpackie		1.26

								śląskie		1.26

								podlaskie		1.23

								zachodniopom.		1.23

								dolnośląskie		1.23

								świętokrzyskie		1.22

								opolskie		1.08
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								mazowieckie		14.4

								pomorskie		14.1

								wielkopolskie		10.6

								małopolskie		10.4

								zachodniopom.		10.0

								dolnośląskie		9.0

								warmińsko-maz.		8.8

								lubuskie		8.5

								Polska		8.3

								kujawsko-pom.		7.8

								podlaskie		5.8

								lubelskie		4.7

								podkarpackie		4.5

								łódzkie		4.1

								opolskie		3.8

								świętokrzyskie		3.7

								śląskie		3.4
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						m						k

						1990		2009				1990		20009

				dolnośląskie		65.7		70.9				74.7		79.4

				kujawsko-pom.		65.7		71.4				74.6		79.5

				lubelskie		66.8		70.8				76.4		80.5

				lubuskie		65.2		70.7				74.6		79.5

				łódzkie		65.3		69.2				74.5		78.9

				małopolskie		68		73.1				76.3		81.1

				mazowieckie		66.6		71.8				75.9		80.4

				opolskie		66.5		72.7				74.9		80.5

				podkarpackie		68		73.2				76.4		81.1

				podlaskie		67.1		71.9				76.8		81.5

				pomorskie		66		72.5				74.7		80.1

				śląskie		65.8		71				74.2		79.1

				świętokrzyskie		66.7		71.7				76		81.1

				warmińsko-maz.		65.4		70.7				75.2		79.8

				wielkopolskie		65.8		72				74.9		79.9

				zachodniopomorskie		65.1		71				74.5		79.5

				Polska		66.2		71.5				75.2		80.1

						mężczyźni		kobiety

				dolnośląskie		5.2		4.7

				kujawsko-pom.		5.7		4.9

				lubelskie		4		4.1

				lubuskie		5.5		4.9

				łódzkie		3.9		4.4

				małopolskie		5.1		4.8

				mazowieckie		5.2		4.5

				opolskie		6.2		5.6

				podkarpackie		5.2		4.7

				podlaskie		4.8		4.7

				pomorskie		6.5		5.4

				śląskie		5.2		4.9

				świętokrzyskie		5		5.1

				warmińsko-maz.		5.3		4.6

				wielkopolskie		6.2		5

				zachodniopom.		5.9		5

				Polska		5.3		4.9
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								mazowieckie		14.4

								pomorskie		14.1

								wielkopolskie		10.6

								małopolskie		10.4
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								dolnośląskie		9.0
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								łódzkie		4.1

								opolskie		3.8

								świętokrzyskie		3.7

								śląskie		3.4
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								opolskie		28.9

								łódzkie		28.8

								podlaskie		28.3

								śląskie		28.2

								lubelskie		27.9

								dolnośląskie		27.4

								zachodniopom.		26.8

								Polska		26.7

								lubuskie		26.5

								kujawsko-pom.		26.5

								podkarpackie		26.5

								warmińsko-maz.		26.3

								mazowieckie		25.7

								małopolskie		25.5

								wielkopolskie		25.0

								pomorskie		25.0
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NIEPRODUKCYJNE INWESTYCJE - INDYWIDUALNE 
PRZEDSIĘWZIĘCIA PODNOSZĄCE JAKOŚĆ ŻYCIA I 
PRESTIŻ SPOŁECZNY 

Źródło: zasoby Internetu 



Powiązania komunikacyjne związane  z przepływami trwałymi, 
sezonowymi i wahadłowymi za granicę 

Źródło: P. Trzepacz IGiGP UJ Kraków 



PAKIETY I INICJATYWY PROGRAMU SPECJALNEJ 
STREFY DEMOGRAFICZNEJ W WOJEWÓDZTWIE 
OPOLSKIM DO 2020 R. 

Pakiety Programu 

Pakiet I 
Praca to 

bezpieczna 
rodzina 

Pakiet II 
Edukacja  

a rynek pracy 
 
 

Pakiet III 
Opieka  

żłobkowo-
przedszkolna 

Pakiet IV 
Złota 

 jesień 

Inicjatywy wspierające 



KILKA KONKLUZJI 

Negatywne trendy demograficzne w Europie i Polsce bardzo 
trudno będzie odwrócić w dającej się przewidzieć perspektywie 
czasowej, można natomiast zainicjować procesy i działania, które 
złagodzą skutki takich zmian 
 Chodzi głównie o działania w polityce zatrudnienia, w tym 
budowanie trwałych, lokalnych i regionalnych rynków pracy 
stanowiących realną konkurencję dla definitywnych wyjazdów za 
granicę 
 Zdecydowana większość jest inspirowana „lepszymi” warunkami 
zatrudnienia i organizacji życia codziennego 
Istotne znaczenie mają także inicjatywy stymulujące procesy 
migracyjne w skali regionalnej, chodzi o wsparcie transferu 
środków do regionu (inwestycje), które może trwale wiązać na 
miejscu migrantów czasowych i wahadłowych 







Źródło: Prezentacja  KPZK PAN 2018 D. Stawasz, D. Sikora-Fernandez  



Źródło: Prezentacja  KPZK PAN 2018 D. Stawasz, D. Sikora-Fernandez  



Źródło: Prezentacja  KPZK PAN 2018 D. Stawasz, D. Sikora-Fernandez  



CHARAKTERYSTYKA SPOŁECZNYCH 
SKUTKÓW MIGRACJI W REGIONIE 

Permanentny i duży odpływ migracyjny oddziałuje 
(skutki bezpośrednie i wielostronne efekty 
pośrednie):  

• na niekoryzstną sytuację demograficzną 
regionu 

• na kryzysowy przebieg wielu zjawisk 
społecznych 

• na spowolnienie procesów gospodarczych 
zarówno w skali lokalnej jak i w wymiarze 
regionalnym 

• na osłabienie potencjału rozwojowego regionu i 
jego części, w tym gmin 

• na obnmiżenie pozycji konkurencyjnej regionu  

 



KILKA KONKLUZJI 

W polityce zatrudnienia regionów z wysokim poziomem 
przepływów migracyjnych ważna jest m. in. aktywizacja osób 
dotychczas biernych zawodowo, w tym zwiększenie 
zatrudnienia osób 50+ poprzez motywowanie do późniejszego 
opuszczania rynku pracy lub ponownego podejmowania pracy 
W polityce rodzinnej duże znaczenie mają działania typu 
work-life-balance, które umożliwiają godzenie ról zawodowych  
i rodzinnych 
Inicjatywy ułatwiające i usprawniające opiekę nad dziećmi       
i młodzieżą, które podnoszą standard życia rodziców i czynią 
go konkurencyjnym do standardów zagranicznych 
Wzmacniają powiązania z miejscem zamieszkania i regionem 



W KIERUNKU REGIONALNEJ POLITYKI 
MIGRACYJNEJ 

 Podstawowe znaczenie ma stabilny i rosnący rynek pracy z 
wyraźnym udziałem atrakcyjnych miejsc pracy w sektorze 
usług wyższego rzędu, usług podstawowych oraz w sferze 
produkcyjnej 

 Chodzi o tworzenie miejsc pracy dla ludzi młodych, 
sprzyjanie przedsiębiorczości i wykształceniu  

 W kontekście rozwoju regionu opolskiego, zmiana klimatu 
wokół aktywności gospodarczej migrantów (szkolenia, 
porady, systemy ułatwień i zachęt w systemie podatkowym, 
wspieranie inicjatyw innowacyjnych i przedsiębiorczych 
zachowań wśród mieszkańców ze środowisk migranckich, 
wskazywanie możliwości bezpiecznej akumulacji kapitału w 
sektorze małej i średniej przedsiębiorczości itp.)  

 Oddziaływanie na zmianę modelu konsumpcji uzyskanych 
przez migrantów z regionu środków finansowych  

 Są to podstawowe wyznaczniki konieczności sformułowania 
regionalnej polityki migracyjnej, gdy na poziomie 
ogólnokrajowym jej zrębów brakuje  
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