
UWAGI  ANALITYCZNE

Ludno  wed ug okresu zamieszkiwania
 Wyniki Narodowego Spisu Powszechnego Ludno ci i Mieszka  2002 wykaza y, e wi kszo  lud-
no ci województwa nie zmienia swego miejsca zamieszkania. Z danych wynika, e ponad 1179,8 tys.
osób, tj. prawie 54,1% ludno ci mieszka w swej miejscowo ci od urodzenia i nie opuszcza o jej na
okres d szy ni  rok.
 Ludno  mobilna (960,8 tys.) stanowi a 44,1% ogó u mieszka ców województwa. Ponad ¼ ludno ci
mobilnej (260,9 tys.) przyby a do miejscowo ci aktualnego zamieszkania w latach 1989-2002, pozo-
sta e osoby (699,9 tys.) zmieni y miejsce zamieszkania przed 1989 r.
 Dla prawie 98% ludno ci przyby ej w latach 1989-2002 poprzednim miejscem zamieszkania by o
inne miejsce w kraju, a tylko dla ponad 2% zagranica. Zdecydowanie dominowa y wi c – co jest zro-
zumia e – migracje wewn trzne.

Tabl. 1. Ludno  wed ug okresu zamieszkiwania, miejsca zamieszkania i p ci

Ogó ema) Zamieszka a
 od urodzenia Przyby a do miejsca aktualnego zamieszkania

w latach 1989-2002
w tym zw 1988 r.

i wcze niej razem  kraju zagranicy
Miasta, wie w tys. w % ogó-

em
w tys.

O g ó  e m ................................ 2179,9 1179,8 54,1 699,9 260,9 254,5 6,4
czy ni ................................. 1061,7 606,3 57,1 311,8 124,0 120,9 3,1

Kobiety ...................................... 1118,2 573,5 51,3 388,1 136,9 133,6 3,3
Miasta ....................................... 1484,8 763,3 51,4 518,8 167,0 161,7 5,3

czy ni ................................. 711,2 385,0 54,1 229,9 78,5 75,9 2,6
Kobiety ...................................... 773,6 378,3 48,9 288,9 88,5 85,8 2,7
Wie .......................................... 695,1 416,5 59,9 181,1 93,9 92,8 1,1

czy ni ................................. 350,5 221,3 63,1 81,9 45,5 45,0 0,5
Kobiety ...................................... 344,6 195,2 56,7 99,1 48,4 47,8 0,6
      a) W dalszym podziale nie uwzgl dniono osób o nieustalonym okresie zamieszkiwania.

 Wi ksz  zasiedzia ci  charakteryzuj  si  mieszka cy wsi – 59,9% ludno ci wiejskiej stwierdzi o,
e mieszka od urodzenia; w miastach – 51,4% mieszka ców.

 Odsetek osób zamieszka ych od urodzenia w ogólnej liczbie ludno ci jest wyra nie uzale niony od
wieku; najwy szy odnotowano dla osób w wieku 0-4 lata (92,8%), dla kolejnych grup wieku systema-
tycznie maleje, osi gaj c najni sz  warto  dla osób powy ej 75 roku ycia (13,8%). W m odszych
grupach wieku przewa a wi c ludno  zamieszka a od urodzenia, w grupie osób w wieku 45 lat
i wi cej ju  ponad po owa osób to ludno  nap ywowa.
 Zaobserwowano znaczne zró nicowanie zasiedzia ci w przekroju regionalnym. Najwi kszy odse-
tek ludno ci zamieszka ej od urodzenia odnotowano w powiatach: ko cierskim (65,8%), kartuskim
(65,1%) i chojnickim (63,6%), najmniejszy za  w Sopocie (35,1%).

Migracje wewn trzne ludno ci w latach 1989-2002
 W okresie mi dzyspisowym 11,7% ludno ci województwa, 254,5 tys. osób zmieni o miejsce za-
mieszkania, tj. przyby o lub powróci o (po nieobecno ci trwaj cej rok lub d ej) do miejscowo ci
aktualnego zamieszkania z innego miejsca w kraju na pobyt sta y lub czasowy.
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 Analizuj c dane o liczbie migrantów w poszczególnych latach, obserwuje si  wzrost migracji pod
koniec okresu 1989-2002. Najwi cej osób (33,3 tys.) zmieni o miejsce zamieszkania w 2001 r. Jest to
konsekwencja metodologii zastosowanej w spisie – badano ostatni  migracj  osoby, zatem ostatnia
zmiana miejsca zamieszkania mog a „przys oni ” migracje z lat wcze niejszych, tym samym zosta y
one pomini te w badaniu.
 W migracjach wewn trznych przewa  kierunek z miasta do miasta; najmniej osób przenosi o si
ze wsi na inne tereny wiejskie. Saldo migracji dotycz ce przemieszcze  mi dzy terenami miejskimi
i wiejskimi jest dodatnie dla miast.

Tabl. 2. Migracje wewn trzne w latach 1989-2002 wed ug kierunków miasto-wie  i p ci
Nap yw migracyjnya)

ogó em do miast na wie
ogó em z miast ze wsi razem z miast ze wsi razem z miast ze wsi

W tysi cach

O g ó  e m ................................  254,5 160,8 88,5 161,7 106,1 52,0 92,8 54,7 36,5
czy ni ................................. 120,9 77,4 40,9 75,9 50,3 23,9 45,0 27,1 17,0

Kobiety ..................................... 133,6 83,4 47,6 85,8 55,8 28,1 47,8 27,6 19,4
W odsetkach

O g ó  e m ................................  100,0 63,2 34,8 63,5 41,7 20,4 36,5 21,5 14,3
czy ni ................................. 100,0 64,0 33,9 62,8 41,6 19,8 37,2 22,4 14,1

Kobiety ..................................... 100,0 62,4 35,6 64,2 41,8 21,1 35,8 20,7 14,5
a) Bez migracji z nieustalonego miejsca zamieszkania.

 Znaczne zró nicowanie udzia u poszczególnych kierunków migracji w ogólnej liczbie migracji za-
obserwowano przy rozpatrywaniu migracji  wewn trzwojewódzkich i mi dzywojewódzkich.
 Najwi kszy – co do warto ci bezwzgl dnej – nap yw i odp yw ludno ci zaobserwowano w woje-
wództwie mazowieckim, (co wynika z faktu, e jest to najwi ksze województwo pod wzgl dem liczby
ludno ci), natomiast najbardziej mobilni s  mieszka cy województwa pomorskiego. W ród ogó u lud-
no ci województwa prawie 12% to osoby przyby e w latach 1989-2002. Najwi kszy odsetek ludno ci
nap ywowej zaobserwowano w powiatach: gda skim (19,7%), wejherowskim (18,8%) i w m. Sopot
(16,6%). Najmniej mobilni s  mieszka cy Gda ska (7,6%), powiatu bytowskiego (9,6%), ko cierskie-
go (9,9%) i chojnickiego (10,1%).
 W ród migracji wewn trznych jakie mia y miejsce w latach 1989-2002 zdecydowanie przewa y
migracje wewn trzwojewódzkie (184,5 tys.), które stanowi y 72,5% wszystkich migracji wewn trz-
nych (migracje spoza województwa stanowi y 25,5%).

Tabl. 3. Struktura migracji mi dzywojewódzkich i wewn trzwojewódzkich w nap ywie ludno ci w latach
1989-2002 wed ug obecnego miejsca zamieszkania i p ci

Nap yw migracyjny

ogó em z innego
województwa

z tego samego
województwa

z nieustalonego
miejsca zamieszkaniaMiasta, wie

w odsetkach

O g ó  e m .................................. 100,0 25,5 72,5 2,0
czy ni ................................... 100,0 25,1 72,8 2,1

Kobiety ....................................... 100,0 25,8 72,2 2,0
Miasta ......................................... 100,0 32,7 65,1 2,2

czy ni ................................... 100,0 32,2 65,5 2,3
Kobiety ....................................... 100,0 33,1 64,7 2,2
Wie ............................................ 100,0 12,9 85,4 1,7

czy ni ................................... 100,0 13,1 85,0 1,9
Kobiety ....................................... 100,0 12,8 85,6 1,6



25

 W ród migracji wewn trzwojewódzkich przewa aj  przemieszczenia na niezbyt du  odleg ,
tj. w ramach tej samej lub do s siedniej gminy i stanowi  one 37,0% przemieszcze . Kolejne prze-
mieszczenia – ponad 33% zmian miejsca zamieszkania – cz  si  ze zmian  podregionu, ale w ra-
mach tego samego województwa.
 W skali ca ego województwa pomorskiego w migracji wewn trzwojewódzkiej dominowa  kierunek
z miast do miast (35,7%). Kierunek z miast na wie  przekroczy  nieznacznie 26%, za  najmniejszy
ruch migracyjny odnotowano w kierunku ze wsi na wie  (16,8%).
 W ruchu mi dzywojewódzkim najwi ksze – co do warto ci bezwzgl dnej – nap ywy ludno ci odno-
towano dla miasta Gda ska i Gdyni oraz powiatów: wejherowskiego, gda skiego i starogardzkiego;
najwi ksze odp ywy tak e dla miasta Gda ska i Gdyni oraz powiatów: wejherowskiego, starogardz-
kiego i s upskiego.
 Najwi kszy (co do warto ci bezwzgl dnej) „przep yw ludno ci” do województwa pomorskiego od-
notowano z województwa warmi sko-mazurskiego 14,1 tys. osób, z czego ponad po owa to przep yw
mi dzy miastami. Do  znaczny by  tak e „przep yw” z województwa kujawsko-pomorskiego (11,7 tys.)
i zachodniopomorskiego (8,9 tys.). Z analizy poprzedniego i obecnego miejsca zamieszkania wynika,
ze s  to najcz ciej województwa s siaduj ce z województwem pomorskim.

Struktura demograficzno-spo eczna migrantów
Wiek i p

 W ród ludno ci nap ywowej przewa y kobiety, stanowi y one ponad 52% wszystkich migruj cych osób.
 Spo ród osób, które migrowa y w latach 1989-2002, zdecydowana wi kszo  (188,0 tys., czyli 73,9%)
jest obecnie w wieku produkcyjnym. Najwi cej jest osób w wieku 25-29 lat, przy czym najliczniejsza jest
grupa kobiet w wieku 25-29 lat (21,7 tys.), a w ród m czyzn grupa w wieku 30-34 lata (17,2 tys.).
 Bardzo wa na jest analiza wieku osób w momencie migracji. Z danych wynika, e najcz ciej mi-
growa y osoby (zarówno w ród kobiet jak i m czyzn) w wieku 20-29 lat. Zmiana miejsca zamieszka-
nia w tym w nie wieku ma zapewne zwi zek z zak adaniem rodziny, edukacj  czy rozpocz ciem
pracy. Miejsce zamieszkania zmieniaj  cz sto ca e rodziny, st d dosy  liczna jest grupa migruj cych
dzieci w wieku 0-9 lat.

Stan cywilny prawny
 Analiza danych o stanie cywilnym prawnym osób przyby ych w latach 1989-2002 jest ograniczona
do analizy stanu cywilnego w momencie spisu, poniewa  w spisie nie badano stanu cywilnego w mo-
mencie migracji.
 Najliczniejsz  grup  w ród ludno ci przyby ej, b cej obecnie w wieku 15 lat i wi cej, s  osoby
o stanie cywilnym onaty/zam na (139,1 tys.) i stanowi  one 65,0% wszystkich migrantów. Drug  co
do liczno ci grup  s  kawalerowie i panny (27,0%). Wi cej kawalerów i panien odnotowano w ród
osób przyby ych do miast, ni  osiedlaj cych si  na wsi. Natomiast w ród osób, które przyby y na wie
zdecydowanie przewa aj  ma onkowie (prawie 73%).

Tabl. 4. Struktura ludno ci w wieku 15 lat i wi cej przyby ej w latach 1989-2002 z innego miejsca w kraju
wed ug stanu cywilnego prawnego

Ludno  przyby a
ogó em do miast na wieStan cywilny prawny

w odsetkach

O g ó  e m ........................................................... 100,0 100,0 100,0
Kawalerowie, panny ............................................. 27,0 30,6 20,3

onaci, zam ne ................................................... 65,0 60,8 72,9
Wdowcy, wdowy .................................................. 3,9 4,3 3,2
Rozwiedzeni, rozwiedzione .................................. 3,8 4,0 3,4
Separowani, separowane ....................................... 0,1 0,1 0,1
Nieustalony .......................................................... 0,2 0,2 0,1
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Poziom wykszta cenia
Podobnie jak w przypadku stanu cywilnego, dane o poziomie wykszta cenia ludno ci przyby ej

mo na analizowa  jedynie wed ug stanu w momencie spisu (nie zebrano danych o poziomie wykszta -
cenia w momencie migracji).

Tabl. 5. Struktura ludno ci w wieku 13 lat i wi cej przyby ej w latach 1989-2002 z innego miejsca w kraju
wed ug poziomu wykszta cenia

Ludno  przyby a
ogó em do miast na wiePoziom wykszta cenia

w odsetkach

O g ó  e m ........................................................... 100,0 100,0 100,0
Wy sze ................................................................. 18,4 22,6 10,7
Policealne ............................................................. 3,8 4,4 2,7

rednie ................................................................. 32,4 35,7 26,3
Zasadnicze zawodowe .......................................... 23,0 17,8 32,7
Podstawowe uko czone ........................................ 19,2 16,5 24,2
Podstawowe nieuko czone i bez wykszta cenia szkol-

nego ................................................................. 2,4 2,0 3,1
Nieustalone ........................................................... 0,7 0,9 0,3

 W ród ludno ci przyby ej do miejscowo ci aktualnego zamieszkania w latach 1989-2002 prawie 1/3
stanowi y osoby z wykszta ceniem rednim (z przewag redniego zawodowego), w nast pnej kolej-
no ci osoby z wykszta ceniem zasadniczym zawodowym (23,0%), podstawowym (19,2%) i wy szym
(18,4%).
 Ludno  z wykszta ceniem wy szym jest bardziej mobilna, jej udzia  w ród osób przyby ych jest
wy szy ni  w ród ogó u ludno ci. Stosunkowo du y jest tak e odsetek osób z wykszta ceniem wy -
szym w ród ludno ci przyby ej do miast; ponad 62% ludno ci przyby ej do miast posiada wykszta ce-
nie co najmniej rednie, za  w ród przyby ych na wie  – ponad 39%.
 Najwy szy odsetek ludno ci przyby ej posiadaj cej wykszta cenie wy sze w stosunku do ogó u lud-
no ci z wykszta ceniem wy szym odnotowano w województwie pomorskim (oko o 21%).

ówne ród o utrzymania

Wi kszo  osób przyby ych podobnie jak wi kszo  ludno ci ogó em utrzymywa a si  z dochodów
z pracy. Jednak e w zwi zku z faktem, e zdecydowana wi kszo  ludno ci mobilnej by a w wieku
produkcyjnym, odsetek ludno ci utrzymuj cej si  z dochodów z pracy by  w tej grupie wy szy
(75,1%) ni  w ród ludno ci ogó em (62,9%).
 W ród ludno ci przyby ej utrzymuj cej si  z dochodów z pracy 191,0 tys. osób (57,1%) posiada o

asne ród o utrzymania, utrzymywanych by o prawie 43%. Ludno  mobilna rzadziej ni  ludno
ogó em utrzymywa a si  z niezarobkowego ród a (23,5% wobec 35,1% w ród ludno ci ogó em). Po-
równuj c znaczenie poszczególnych róde  utrzymania dla ludno ci przyby ej i ludno ci ogó em mo -
na zauwa  jeszcze jedn  ró nic , która dotyczy utrzymywania si  z dochodów z pracy w swoim
gospodarstwie rolnym (dzia ce rolnej). Tylko 2,2% ludno ci przyby ej utrzymywa o si  z tego ród a,
podczas gdy odsetek ten dla ludno ci ogó em wynosi  3,9%. Wynika to z faktu, e ludno  zwi zana
z rolnictwem rzadziej migruje.
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Ludno  pracuj ca
 W latach 1989-2002 zmieni o swoje miejsce zamieszkania 112,4 tys. ludno ci pracuj cej. Grupa ta
stanowi a 15,1% wszystkich pracuj cych w 2002 r., ale wska nik ten jest zró nicowany w zale no ci
od dzia u gospodarki. Ni szy odsetek wyst puje w sekcjach: rolnictwo, owiectwo i le nictwo, rybo-
ówstwo i rybactwo oraz wytwarzanie i zaopatrywanie w energi  elektryczn , gaz i wod . W pozosta-
ych sekcjach odsetek ten jest wy szy, przy czym najwy szy w sekcji: administracja publiczna i obro-

na narodowa; obowi zkowe ubezpieczenia spo eczne i powszechne ubezpieczenia zdrowotne (21,3%).
 Najwi cej osób przyby ych (podobnie jak w ród ca ej populacji osób pracuj cych) pracuje w prze-
twórstwie przemys owym. Na drugim miejscu plasuje si  praca w sekcji: handel i naprawy (dla ludno-
ci ogó em – praca w transporcie, gospodarce magazynowej i czno ci oraz w rolnictwie, owiectwie

i le nictwie).

Wewn trzne migracje d ugookresowe w wietle wyników badania „Ankieta
migracyjna”
 W badaniu uczestniczy o ogó em w Polsce oko o 3,5 mln osób, z czego ponad 98% poinformowa o
o zmianie miejsca zamieszkania. W ród tych osób w województwie pomorskim by o 193,6 tys. miesz-
kaj cych stale oraz 31,9 tys. przebywaj cych czasowo (przez okres co najmniej 12 miesi cy); w mia-
stach 121,6 tys. osób mieszkaj cych stale i 18,9 tys. przebywaj cych czasowo, na wsi odpowiednio
72,0 tys. i 13,0 tys.

Przyczyny zmiany miejsca zamieszkania
 Obie grupy, zarówno mieszka cy stali jak i osoby przebywaj ce czasowo, najcz ciej – jako naj-
wa niejsz  przyczyn  zmiany miejsca zamieszkania – wymienia y warunki mieszkaniowe. Przyczyna
ta by a najwa niejsza dla 40,6% osób mieszkaj cych stale i 26,3% przebywaj cych czasowo. W ród
warunków mieszkaniowych najistotniejsze to trudne warunki lokalowe w poprzednim miejscu za-
mieszkania, by y one najwa niejsz  przyczyn  dla prawie 22% wszystkich osób mieszkaj cych stale
i 15,8% przebywaj cych czasowo.
 Kolejne przyczyny zmiany miejsca zamieszkania w ród osób mieszkaj cych stale – to sprawy ro-
dzinne, na które wskaza o 37,4% badanych, w tym ponad po owa wskaza a jako g ówn  przyczyn
– zawarcie ma stwa. Rzadziej wymieniane by y przyczyny zwi zane z prac  (13,4%) – najcz ciej
by a to oferta bardziej atrakcyjnej pracy. Edukacj  wskaza o tylko 2,5% mieszka ców sta ych.
 W ród osób przebywaj cych czasowo przyczyny zwi zane z edukacj  by y wymieniane na trzecim
(co do cz sto ci) miejscu i sk oni y one do przeprowadzki 16,2% osób. Przyczyny zwi zane z prac
stanowi y 19,7% – z tego ponad po owa osób otrzyma a ofert  bardziej atrakcyjnej pracy, a co ósma
osoba przenios a si  ze wzgl du na zagro enie bezrobociem. Przyczyny zwi zane ze sprawami rodzin-
nymi by y najwa niejsze dla 32,4% przebywaj cych czasowo, w tym najcz ciej by o wymieniane
zawarcie ma stwa.

Ponad po owa (99,0 tys.) spo ród osób mieszkaj cych stale stwierdzi a, e wszystkie osoby
z poprzedniego gospodarstwa domowego zmieni y miejsce zamieszkania, a zatem przeprowadzi y si
ca e gospodarstwa i rodziny.
 Osoby przebywaj ce czasowo rzadziej odpowiada y w ten sposób (43,3%); w zdecydowanej wi k-
szo ci migrowa y pojedyncze osoby – jest to zwi zane przede wszystkim z edukacj , która jest wa
przyczyn  zmiany miejsca zamieszkania dla tej grupy migrantów. Wiele osób przyjecha o do miej-
scowo ci aktualnego zamieszkania np. na studia, pozostawiaj c bliskich w rodzinnej miejscowo ci.
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Ludno  przyby a w latach 1989-2002 z zagranicy
 Spo ród wszystkich osób migruj cych - 260,9 tys. dokona o zmiany miejsca zamieszkania w latach
1989-2002, w tym 6,4 tys. (2,5% migrantów z tego okresu) to ludno  przyby a z zagranicy. Wielko
ta obejmuje zarówno osoby mieszkaj ce kiedy  w naszym województwie, które wyjecha y za granic
na co najmniej rok (czasami kilka i kilkana cie lat) i powróci y; jak i imigrantów (cudzoziemców lub
Polaków, np. repatriantów), tj. osoby, których sta ym miejscem zamieszkania by  inny kraj, a w latach
1989-2002 otrzyma y prawo sta ego pobytu (osiedlenia si ) .
 W okresie prawie 14 lat dziel cym spisy ludno ci nasilenie przyjazdów z zagranicy (powrotów Po-
laków oraz osiedlania si  cudzoziemców) by o zró nicowane w poszczególnych latach. W 1989 r.
przyjecha o do województwa pomorskiego 7,7% spo ród wszystkich przyby ych w okresie mi dzyspi-
sowym. W kolejnych latach wielko  ta pozostaje na zbli onym poziomie osi gaj c wzrost do 8,7%
w 2001 r. Spo ród wszystkich osób przyby ych z zagranicy ponad po owa (53,3%) przyby a w latach
1995-2002, w latach 1989-1994 – 40,2% (dla 6,5% osób rok przybycia nie zosta  ustalony).
 Podobnie jak w przypadku migracji wewn trznych, w ród ogólnej liczby osób przyby ych z zagra-
nicy, przewa y kobiety - stanowi y 52,0% imigrantów. Jedynie w ród osób przyby ych w latach
1990, 1991, 1993 nieznacznie przewa ali m czy ni.
 Wyniki spisu ludno ci z 2002 r. wykaza y, e w ród imigrantów przybywaj cych z zagranicy na
sta e zdecydowana wi kszo , tj. 5,4 tys. osób (84,7%) posiada a obywatelstwo polskie, co oznacza
Polaków „powracaj cych” do kraju po latach emigracji. Nale y doda , e 43,6% z nich posiada o po-
dwójne obywatelstwo – polskie i inne.
 Charakterystyczne dla powrotów Polaków, po d szym przebywaniu za granic  lub po latach emi-
gracji, by y pierwsze lata transformacji ustrojowej w naszym kraju. W latach 1989-1990 odsetek Pola-
ków w ród osób przyby ych z zagranicy do województwa pomorskiego wynosi  86-91%, w kolejnych
latach kszta towa  si  na poziomie 75-85%. W okresie ostatnich pi ciu lat powracaj cy do kraju Pola-
cy ponownie stanowili od 86,1% (w 1998 r.) do 90,6% (w 2000 r.) w ród wszystkich osób przyby ych
z zagranicy na sta e.
 W latach 1989-2002 osiedli o si  w województwie pomorskim (otrzyma o zezwolenie na pobyt sta-
y) 816 cudzoziemców i stanowili oni 12,7% ludno ci przyby ej z zagranicy na sta e (dla 2,6% tej lud-

no ci obywatelstwo nie zosta o ustalone). Najliczniejsze grupy cudzoziemców osiedla y si  w latach
1994-1997 (15,3-22,9% wszystkich osób przyby ych z zagranicy w ci gu roku).
 W ród osób przyby ych na sta e najcz ciej wymienianym krajem poprzedniego pobytu by y Niem-
cy (2,9 tys. przypadków, co stanowi o 44,8%), Stany Zjednoczone Ameryki Pó nocnej (10,5%),
a nast pnie Wielka Brytania (4,2%). Wskazania innych krajów kszta towa y si  poni ej 4%.
 Bardzo podobny uk ad wyst pi  w przypadku powracaj cych Polaków: Niemcy by y krajem po-
przedniego zamieszkania dla 48,8% - Stany Zjednoczone Ameryki Pó nocnej dla 11,6 %, a Wielka
Brytania dla 4,3% osób.
 Inne wskazania krajów nast pi y w przypadku osiedlonych w województwie cudzoziemców. Naj-
wi cej osób przyby o do nas z Ukrainy (17,3%), Niemiec (15,7%) i Rosji (13,2%).
 W ród ogó u osiedlonych w województwie cudzoziemców przewa ali m czy ni (52,9%).
 Z zagranicy przybywali w wi kszo ci ludzie m odzi. Oko o 72% w ród nich by o w wieku poni ej
45 lat, a tylko niespe na co 5 spo ród przyby ych uko czy  50 rok ycia.
 Zestawienie struktury wieku z obywatelstwem osób wyra nie wykazuje pokolenia Polaków powra-
caj cych po emigracji z lat 80-tych. Ponad 32% osób by o w wieku 40-64 lat, 29,0% w wieku 25-39 lat,
a 19,4% to dzieci w wieku 0-14 lat.
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Tabl. 6. Ludno  przyby a w latach 1989-2002 z zagranicy wed ug wieku i obywatelstwa
W tym w wieku

Obywatelstwo Ogó em
0-14 lat 15-24 25-39 40-64 65 lat

i wi cej

W tysi cach

O g ó  e ma) .....................................  6,4 1,2 0,8 1,9 2,1 0,4
Polskie .............................................. 5,4 1,1 0,7 1,5 1,8 0,3
Niepolskie ........................................ 0,8 0,1 0,1 0,3 0,3 0,1

W odsetkach

O g ó  e ma) .....................................  100,0 19,4 13,1 29,0 32,4 6,0
Polskie .............................................. 100,0 20,3 13,0 28,3 32,3 6,0
Niepolskie ........................................ 100,0 13,8 12,9 35,4 31,6 6,2
     a) W dalszym podziale nie uwzgl dniono osób o nieustalonym obywatelstwie.

 W ród cudzoziemców przyby ych do województwa pomorskiego z krajów s siaduj cych z Polsk
wyra  wi kszo  stanowi y osoby przyby e z Ukrainy, Niemiec i Rosji. Struktura wieku ludno ci
przyby ej przek ada si  bezpo rednio na jej stan cywilny. Ponad 62% spo ród przyby ych osób w wie-
ku 15 lat i wi cej to onaci i zam ne, a 25,3% - kawalerowie i panny. Zró nicowanie wed ug p ci jest
nieznaczne z wyj tkiem osób owdowia ych (4,2% wszystkich przyby ych). Kobiety owdowia e stano-
wi y prawie 83%, m czy ni tylko 17,0%. Z kolei osoby rozwiedzione cz ciej osiedla y si  w mia-
stach ni  na wsi.
 Na uwag  zas uguje wysoki poziom wykszta cenia ludno ci przyby ej. Odsetek osób z wykszta ce-
niem co najmniej rednim b cych w wieku 13 lat i wi cej wynosi  66,3%, w tym z wykszta ceniem
wy szym 26,1%.

Imigranci przebywaj cy w Polsce czasowo
W spisie ludno ci 2002 spisano 1,8 tys. osób mieszkaj cych na sta e za granic , a przebywaj cych

w województwie pomorskim czasowo – powy ej 2 miesi cy. Prawie 1,2 tys. to imigranci d ugookre-
sowi (przebywaj cy 12 miesi cy lub d ej), a 0,6 tys. to imigranci krótkookresowi (przebywaj cy od
2 do 12 miesi cy).
 Ocenia si , e liczba imigrantów przebywaj cych czasowo jest wi ksza od uzyskanej w spisie.
Prawdopodobnie nie uda o si  spisa  wi kszo ci imigrantów przebywaj cych w Polsce nielegalnie,
posiadaj cych nieuregulowany status pobytu, ale i pewna cz  spo ród imigrantów maj cych zezwo-
lenie na pobyt czasowy – z ró nych powodów – nie zosta a spisana.
 Imigranci przybyli z zagranicy, przebywaj cy czasowo, nie s  w czeni do stanów ludno ci faktycz-
nie zamieszka ej, natomiast cz  z nich – przebywaj cy 12 miesi cy lub d ej – wchodzi w sk ad
ludno ci rezyduj cej.
 Imigranci przebywaj cy w województwie pomorskim ponad 5 lat (w momencie spisu) stanowili
28,0% Najwi cej imigrantów d ugookresowych przebywa o od 1 roku do 3 lat, co oznacza osoby
przebywaj ce od 1999, 2000 lub 2001 r.

Kraj poprzedniego zamieszkania

 Imigranci przybyli do województwa pomorskiego przede wszystkim z innych krajów europejskich
(67,4%); najwi cej z Niemiec (20,8%), Ukrainy (13,6%) i Rosji (5,9%).
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 Mieszka cy Azji to kolejna grupa imigrantów stanowi ca 15,0% ogó u imigrantów. Najliczniej re-
prezentowany kraj tego kontynentu to Armenia, a nast pnie Wietnam i Kazachstan. Z Ameryki Pó -
nocnej i rodkowej pochodzi o 6,2% imigrantów – najwi cej ze Stanów Zjednoczonych (4,9%). Prawie
2,4% imigrantów przebywaj cych czasowo, przyby o z Afryki, a 1,2% z Ameryki Po udniowej i Oceanii.

Obywatelstwo i kraj urodzenia imigrantów

 W ród imigrantów przebywaj cych czasowo zdecydowana wi kszo  (60,6%) to cudzoziemcy, czy-
li osoby nieposiadaj ce obywatelstwa polskiego, jednak 29,8% to Polacy, którzy mieszkaj  na sta e za
granic , a do naszego województwa przybyli na pewien czas. Cz  z nich mia a obywatelstwo wy-

cznie polskie, a cz  obywatelstwo podwójne – polskie i inne
 W ród cudzoziemców najwi ksz  grup  stanowili obywatele Ukrainy (20,0%), Znacz  zbiorowo-
ci  byli obywatele: Niemiec, Rosji, Bia orusi, i Armenii.

 Ponad 28% imigrantów przebywaj cych czasowo urodzi o si  w Polsce. Osoby te mieszkaj  na sta e
za granic , ale (jak wida ) wracaj  do kraju urodzenia.

Tabl. 7. Imigranci przebywaj cy czasowo powy ej 2 miesi cy wed ug miejsca urodzenia
Imigranci przebywaj cy czasowo

powy ej 2 miesi cy od 2 do 12 miesi cy 12 miesi cy i wi cejMiejsce urodzenia
ogó em -

czy ni kobiety razem -
czy ni kobiety razem -

czy ni kobiety

W liczbach bezwzgl dnych

O g ó  e m ................................  1798 956 842 628 342 286 1170 614 556
Urodzeni w Polsce ..................... 506 268 238 226 115 111 280 153 127
Urodzeni za granic  ................... 1125 593 532 282 157 125 843 436 407
Nieustalone miejsce urodzenia ..... 167 95 72 120 70 50 47 25 22

W odsetkach

O g ó  e m ................................  100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Urodzeni w Polsce ..................... 28,1 28,0 28,3 36,0 33,6 38,8 23,9 24,9 22,8
Urodzeni za granic  ................... 62,6 62,0 63,2 44,9 45,9 43,7 72,1 71,0 73,2
Nieustalone miejsce urodzenia ..... 9,3 10,0 8,5 19,1 20,5 17,5 4,0 4,1 4,0

Przyczyny imigracji

 Imigranci przyje ali najcz ciej w sprawach rodzinnych. Przyczyn  t  wskaza a 1/3 wszystkich
imigrantów, przy czym wskazywali j  cz ciej imigranci d ugookresowi ni  krótkookresowi. Wielu
imigrantów ma polskie korzenie, wielu cudzoziemców zawar o ma stwo z obywatelami polskimi
(w kraju lub za granic ). W sprawach rodzinnych cz ciej przyje y kobiety.
 Druga co do liczebno ci grupa imigrantów przyjecha a z zamiarem podj cia pracy. Ta przyczyna
zosta a wskazana przez 28,9% imigrantów i podobnie jak sprawy rodzinne cz ciej by a wskazywana przez
imigrantów d ugookresowych, ni  przez krótkookresowych i zdecydowanie cz ciej przez m czyzn.
 W celu podj cia studiów, nauki, podniesienia kwalifikacji przyjecha o prawie 11,2 % imigrantów.
Ta przyczyna cz ciej by a wskazywana przez imigrantów krótkookresowych (13,1%). W ród emi-
grantów d ugookresowych wskaza o j  10,3% osób.
 Zaledwie 33 osoby wskaza y uchod stwo jako g ówn  przyczyn  przyjazdu. Leczenie i rehabilitacja
oraz ch  poprawy warunków mieszkaniowych nie by y wskazywane zbyt cz sto.
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Tabl. 8. Imigranci przebywaj cy czasowo powy ej 2 miesi cy wed ug przyczyn imigracji i wybranych krajów
poprzedniego zamieszkania

Przyczyny imigracji

nauka, studia praca sprawy
rodzinne

pozosta e
i nieustaloneKraj poprzedniego zamieszkania

Ogó em
w liczbach
bezwzgl d-

nych w odsetkach

O g ó  e m .......................................  1798 11,2 28,9 34,7 25,2
    w tym:
Niemcy ............................................. 374 4,5 21,4 42,8 31,3
Ukraina ............................................. 244 5,7 32,4 46,3 15,6
Rosja ................................................ 106 11,3 28,3 39,6 20,8
Bia oru  ............................................ 90 25,6 27,8 34,4 12,2
Stany zjednoczone ............................ 89 6,7 27,0 43,8 22,5
Armenia ........................................... 69 - 44,9 18,8 36,2
Wielka Brytania ................................ 62 9,7 41,9 30,6 17,7
Litwa ................................................ 57 50,9 12,3 22,8 14,0
Wietnam ........................................... 55 20,0 45,5 20,0 14,5

 Osoby przyby e z Ukrainy, Stanów Zjednoczonych, Niemiec i Rosji najcz ciej wskazywa y jako
przyczyn  przyjazdu sprawy rodzinne. Imigranci z Wietnamu, Armenii i Wielkiej Brytanii, przyjechali

ównie w celu podj cia pracy. Najcz ciej w celu podj cia nauki przyje y osoby z Litwy i Bia orusi.

Cechy demograficzno–spo eczne imigrantów

 i wiek

 W ród ogó u imigrantów nieznacznie przewa ali m czy ni (53,2%). Liczebn  przewag  m czyzn
nad kobietami odnotowano w przypadku wi kszo ci krajów poprzedniego zamieszkania, ale
np. z Ukrainy przyby o prawie 2 razy wi cej kobiet ni  m czyzn. Kobiety przewa y tak e w ród
przyby ych z Rosji, Bia orusi, Litwy, Kazachstanu, otwy, czyli krajów zza naszej wschodniej grani-
cy. W ród imigrantów, którzy wybrali wie  jako miejsce swojego czasowego przebywania, wi kszo
stanowili m czy ni (ok. 55,7%).
 W momencie spisu zdecydowana wi kszo  (76,3%) imigrantów – by a w wieku produkcyjnym,
a 56,8% – w wieku produkcyjnym mobilnym, tzn. poni ej 45 roku ycia. Najwi cej osób (12,8%) by o
w wieku 25-29 lat, przy czym najliczniejsza grupa m czyzn by a w wieku 35-39 lat, a kobiet
– w wieku 25-29 lat. W momencie przyjazdu byli to ludzie bardzo m odzi. Prawie 74% imigrantów

ugookresowych nie przekroczy o 45 lat, a 40,8% nie przekroczy o 30 lat.

Stan cywilny prawny

Ponad po ow  imigrantów w wieku 15 lat i wi cej (54,0%) stanowi y osoby onate lub zam ne.
Odsetek ten by  zdecydowanie wy szy w ród imigrantów d ugookresowych (60,5%), ni  imigrantów
krótkookresowych (41,8%). Przewag  imigrantów zam nych/ onatych odnotowano na wsi (64,0%);
w mie cie odsetek ten wynosi  52,1%. W miastach odnotowano za to wi kszy ni  na wsi odsetek ka-
walerów i panien (odpowiednio 26,2% i 23,1%). Na tak  struktur  stanu cywilnego imigrantów mia a
z pewno ci  wp yw grupa osób studiuj cych, które przebywa y w miastach i na ogó  nie za y jesz-
cze rodziny. redni odsetek kawalerów i panien w ród imigrantów ogó em wyniós  25,7%, w ród imi-
grantów krótkookresowych by  wy szy i wynosi  28,6%.
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Poziom wykszta cenia
Prawie 68% osób w wieku 13 lat i wi cej mia o wykszta cenie co najmniej rednie, a 31,7% wy-

kszta cenie wy sze (dla porównania – odsetek osób z wykszta ceniem wy szym ogó u ludno ci woje-
wództwa wynosi  10,9%). Odsetek osób z wykszta ceniem wy szym by  jeszcze wy szy w ród cudzo-
ziemców i wynosi  40,8%. Cudzoziemcy, cz ciej ni  imigranci z obywatelstwem polskim mieli wy-
kszta cenie rednie (odpowiednio: 36,1% i 34,4%). M czy ni najcz ciej posiadali wykszta cenie
wy sze (33,9%) i rednie (30,9%), kobiety – rednie (34,5%) i wy sze (29,1%).

Aktywno  ekonomiczna

Ponad 38% imigrantów by o aktywnych zawodowo, 31,6% pracowa o, a 6,5% poszukiwa o pracy
i by o gotowych do jej podj cia. Najwi cej imigrantów 48,8% zaliczono do biernych zawodowo.
 Odsetek pracuj cych by  zdecydowanie wy szy w ród imigrantów d ugookresowych (36,6%), przy
czym szczególnie wysoki – w ród m czyzn (45,6%). Osoby pracuj ce stanowi y 22,3% imigrantów
krótkookresowych. W ród pracuj cych najwi cej by o pracowników najemnych (67,1%). Ponad
12,0% osób pracuj cych stworzy o miejsca pracy dla innych – by o pracodawcami. M czy ni stano-
wili 67,4% pracuj cych imigrantów i oni byli pracodawcami zdecydowanie cz ciej ni  kobiety.
 W ród pracuj cych imigrantów najwi cej by o obywateli Ukrainy, Armenii, Rosji i Niemiec. Praco-
dawcami równie  najcz ciej byli obywatele tych krajów. Analizuj c jednak aktywno  ekonomiczn
obywateli poszczególnych krajów, uzyskujemy inny obraz. Do pracuj cych zaliczono 74,2% obywate-
li Wielkiej Brytanii, 70,6% Holandii, 52,2% Armenii, 48,1% Wietnamu. Do pracodawców zaliczono
29,4% Holendrów, 16,7% Hiszpanów, 14,3% Francuzów.
 Najwi cej (24,5%) pracuj cych imigrantów by o zatrudnionych w sekcji: handel hurtowy i detalicz-
ny; naprawa pojazdów motocykli oraz artyku ów u ytku osobistego i domowego; w przetwórstwie
przemys owym (18,3%) i edukacji (17,3%) cz ciej byli to m czy ni. Nieca e 4% imigrantów znala-

o zatrudnienie w hotelach i restauracjach. Jedynie w sekcjach: ochrona zdrowia i opieka spo eczna
oraz po rednictwo finansowe cz ciej pracowa y kobiety.
 W zwi zku z tym, e imigranci mieli do  wysokie wykszta cenie, najcz ciej pracowali jako spe-
cjali ci (32,9%) Wielu imigrantów zajmowa o kierownicze stanowiska, przy czym byli to g ownie

czy ni. Liczna grupa by a zatrudniona jako pracownicy us ug osobistych i sprzedawcy, oraz nieco
mniejsza – jako technicy i inny redni personel.

ród o utrzymania
 Wi kszo  imigrantów przebywaj cych czasowo posiada a w asne ród o utrzymania. W ród nich
66,6% (32,9% wszystkich imigrantów) utrzymywa o si  z dochodów z pracy. Z pracy na rachunek

asny utrzymywa o si  prawie 9% wszystkich imigrantów, z pracy najemnej prawie 3 razy wi cej,
przy czym by a to g ównie praca poza rolnictwem w sektorze prywatnym.
 Niezarobkowe ród o utrzymania posiada o 15,4% imigrantów Na utrzymaniu by o 41,0% imigran-
tów, przy czym znacznie cz ciej byli oni utrzymywani przez inne osoby z gospodarstwa domowego,
ni  przez osoby spoza tego gospodarstwa. Na utrzymaniu pozostawa a ponad po owa kobiet.
 Imigranci d ugookresowi cz ciej ni  krótkookresowi utrzymywali si  z dochodów z pracy najem-
nej, cz ciej te  z dochodów z pracy na rachunek w asny.

Gospodarstwa domowe z imigrantami d ugookresowymi
Gospodarstwa domowe, w których sk ad wchodzili imigranci zosta y wyodr bnione w ramach lud-

no ci rezyduj cej, poniewa  (jak ju  wspomniano) tylko w sk ad tej kategorii ludno ci wchodz  imi-
granci (przebywaj cy w Polsce 12 miesi cy i wi cej).
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 Wyodr bniono 778 gospodarstw domowych, w których sk ad wchodzili imigranci. Ponad 40%
z nich to gospodarstwa, w których wszyscy cz onkowie to imigranci, pozosta e to gospodarstwa mieszane.
 Ponad 64% gospodarstw, w których wszystkie osoby byli imigrantami, to gospodarstwa jednooso-
bowe, a prawie 18% to gospodarstwa dwuosobowe.
 Spo ród gospodarstw mieszanych najliczniejsze by y gospodarstwa dwuosobowe (32,4%), w sk ad
których wchodzi  jeden imigrant. Nieco mniej (29,8%) by o gospodarstw trzyosobowych z jednym lub
dwoma imigrantami.
 Wi kszo  gospodarstw wyodr bniono w miastach. Na wsi, cz ciej ni  w mie cie, by y to gospo-
darstwa mieszane – stanowi y one 69,7% wszystkich gospodarstw z imigrantami na wsi.

Emigranci przebywaj cy czasowo za granic
 Wyniki spisu ludno ci 2002 wykaza y, e 44,1 tys. osób maj cych sta e miejsce zamieszkania
w województwie pomorskim, w momencie spisu przebywa o powy ej 2 miesi cy za granic . Prawie
79% tych osób przebywa o za granic  ju  12 miesi cy lub d ej – byli to emigranci d ugookresowi.
 Pozostali (9,4 tys. osób), to emigranci krótkookresowi, czyli osoby przebywaj ce za granic  od 2 do
12 miesi cy, przy czym prawie tyle samo osób przebywa o od 2 do 6 miesi cy, co od 6 do 12 miesi cy.
 Nale y zaznaczy , e osoby przebywaj ce czasowo za granic  (nawet przez kilka lat) s  w czone
do stanu ludno ci województwa. Cz  z tych osób prawdopodobnie traktuje ju  kraj obecnego prze-
bywania jako kraj swojego sta ego zamieszkania – dopóki jednak osoby te nie dokonaj  formalno ci
zwi zanych z wymeldowaniem si  z pobytu sta ego w zwi zku z wyjazdem za granic , s  traktowane
tak e jako ludno  faktycznie zamieszka a. Nowa kategoria ludno ci – ludno  rezyduj ca nie obejmu-
je emigrantów d ugookresowych.

Tabl. 9. Emigranci przebywaj cy czasowo za granic  powy ej 2 miesi cy wed ug p ci i miejsca zamieszkania

Miasta, wie Ogó em czy ni Kobiety

W tysi cach
O g ó  e m ........................................................... 44,1 20,5 23,6
Miasta .................................................................. 33,5 15,7 17,8
Wie  ..................................................................... 10,6 4,8 5,8

W odsetkach
O g ó  e m ........................................................... 100,0 46,6 53,4
Miasta .................................................................. 75,9 35,6 40,3
Wie  ..................................................................... 24,1 11,0 13,1

 W ród emigrantów przewa y kobiety, które stanowi y 53,4% ca ej zbiorowo ci. Wi kszo  osób prze-
bywaj cych w 2002 r. za granic  (33,5%) mieszka o przed wyjazdem w miastach (10,6 tys. na wsi).
 Wed ug wyników spisu w 2002 r. liczba emigrantów w roku 1988 lub wcze niej wynios a 5,3 tys. osób.
 Pozosta a cz  osób przebywaj cych w 2002 r. za granic  wyjecha a z kraju w latach pó niejszych.
Stosunkowo du o osób pozostawa o na emigracji od 1989 r. (3,6 tys.) i 1990 r. (3,2 tys.); by a to
pierwsza fala emigracji lat 90-tych. Du a grupa osób wyjecha a w 2000 r., z której ponad 3,0 tys. osób
przebywa o za granic  jeszcze w roku 2002, by a to druga fala emigracji z lat 90-tych.
 Nale y podkre li , e liczba faktycznych wyjazdów za granic  w poszczególnych latach by a wi k-
sza od prezentowanych liczb, bowiem cz  osób powróci a ju  do kraju po pobycie za granic , za
inni mogli powróci  i po pewnym czasie ponownie wyjecha  za granic .
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 Najwi cej osób przebywaj cych w 2002 r. za granic  mieszka o przed wyjazdem w Gda sku (9,9 tys.),
Gdyni (5,1 tys.) oraz powiatach: wejherowskim (2,9 tys.), starogardzkim (2,8 tys.) i tczewskim (2,7 tys.).
Najmniej osób pochodzi o z powiatów: nowodworskiego, puckiego cz uchowskiego. Bior c jednak
pod uwag  liczb  emigrantów w stosunku do liczby mieszka ców w danym powiecie na pierwszym
miejscu nale y wymieni  miasto Sopot, gdzie na 1000 mieszka ców przypada o prawie 38 osób prze-
bywaj cych za granic . Nast pne miejsca zajmowa y powiaty: sztumski (33 osoby) i bytowski (31).
Najmniejszy wska nik odnotowano dla powiatów: kartuskiego i puckiego.

Kierunki emigracji

 W maju 2002 roku mieszka cy województwa pomorskiego przebywali czasowo na wszystkich kon-
tynentach, jednak najwi cej osób przebywa o oczywi cie w innych krajach europejskich. W Europie
przebywa o 29,8 tys. osób, z czego ponad 97% w krajach Unii Europejskiej. Zdecydowanie najcz ciej
wybieranym krajem by y Niemcy, gdzie przebywa o ponad 23 tys. osób, tj. ponad 52% wszystkich
emigrantów. Na drugim miejscu znajdowa y si  Wielka Brytania (1,6 tys. mieszka ców województwa,
nast pne miejsca zajmowa y: W ochy (ok. 1 tys.), Francja, Holandia i Hiszpania. Tylko 4,3% miesz-
ka ców województwa przebywa o w krajach europejskich, które w 2002 roku znajdowa y si  poza
obszarem Unii Europejskiej.

 Innym kontynentem ch tnie wybieranym jest Ameryka Pó nocna i rodkowa, gdzie przebywa o
11,1% wszystkich emigrantów z Polski. W Stanach Zjednoczonych przebywa o 3,6 tys. osób, co sta-
nowi o ponad 8% wszystkich polskich emigrantów przebywaj cych w tym czasie za granic ; w Kana-
dzie przebywa o oko o 3% emigrantów.

 Zdecydowanie mniej osób wybra o Azj  (0,9%), Oceani  (0,8%) i Afryk  (0,4%).
Obywatelstwo emigrantów

 Emigranci s  bardziej zró nicowani pod wzgl dem obywatelstwa ni  ogó  ludno ci województwa.
Wyniki spisu ludno ci 2002 wskaza y, e w ród mieszka ców województwa obywatelstwo polskie
mia o ponad 98% osób, w tym obywatelstwo polskie i inne 0,9%. Cudzoziemcy stanowili 0,1% miesz-
ka ców województwa. W ród ludno ci przebywaj cej czasowo za granic  odnotowano inne proporcje.
Za granic  przebywa o do  du o – bo blisko 27% (11,9 tys. na ogóln  liczb  44,1 tys.) osób posiada-

cych obywatelstwo polskie i inne. Drugie obywatelstwo osoby te prawdopodobnie naby y przebywa-
c za granic  albo posiada y je ju  przed wyjazdem. W 2002 r. przebywa o za granic  0,6 tys. cudzo-

ziemców maj cych prawo sta ego pobytu, a wi c zaliczanych do mieszka ców naszego województwa.
Dla do  du ej grupy (17,2%) osób przebywaj cych za granic , nie uda o si  ustali  obywatelstwa,
jakie osoby te mia y w 2002 r.
 Nale y przypomnie , e informacje dotycz ce emigrantów (w tym informacje o obywatelstwie,
przyczynach wyjazdu) zosta y zebrane g ównie od cz onków ich rodzin lub osób zamieszkuj cych
z emigrantami przed ich wyjazdem – we wspólnym gospodarstwie domowym. Niekiedy osoby te nie
zna y odpowiedzi na pytanie, a w sytuacji, gdy wyjecha y ca e rodziny i gospodarstwa domowe, in-
formacji nie mia  kto udzieli .

Przyczyny emigracji

 Bardzo wa  informacj  uzyskan  w spisie 2002 roku by a informacja o przyczynach emigracji.
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Tabl. 10. Przyczyny emigracji na pobyt czasowy powy ej 2 miesi cy wed ug p ci emigrantów
Ogó em Miasta Wie

ogó em -
czy ni kobiety razem -

czy ni kobiety razem -
czy ni kobietyPrzyczyny emigracji

w odsetkach

O g ó  e m ................................ 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Nauka, studia ............................. 5,6 4,2 6,9 6,2 4,7 7,5 3,7 2,3 5,0
Praca ......................................... 41,0 51,7 31,6 40,3 51,6 30,4 43,0 52,1 35,3
Sprawy rodzinne ........................ 33,6 24,5 41,6 32,9 23,4 41,3 35,9 28,2 42,3
Leczenie, rehabilitacja ............... 0,6 0,5 0,6 0,7 0,6 0,7 0,3 0,5 0,3
Warunki mieszkaniowe .............. 2,3 2,3 2,3 2,2 2,2 2,2 2,6 2,5 2,7
Pozosta e i nieustalone ............... 16,9 16,8 17,0 17,7 17,5 17,9 14,5 14,4 14,4

 Najcz ciej Polacy wyje ali za granic  z zamiarem podj cia pracy. Do pracy wyjecha o ponad 18 tys.
osób (41,0% wszystkich emigrantów). Ta przyczyna by a najwa niejsza dla prawie po owy emigran-
tów krótkookresowych i dla 39,0% emigrantów d ugookresowych. Zaobserwowano zró nicowanie
wyst powania tej przyczyny w zale no ci od p ci emigrantów. Ch  podj cia pracy by a powodem
wyjazdu dla 51,7% m czyzn i 31,6% kobiet. Cz ciej do pracy wyje ali mieszka cy wsi (43,0%)
ni  mieszka cy miast (40,3%).
 Wyjazdy spowodowane sprawami rodzinnymi uplasowa y si  na drugim miejscu (33,6%) co do
cz sto ci wyst powania. Inaczej ni  w przypadku pracy, sprawy rodzinne cz ciej by y przyczyn  wy-
jazdów kobiet ni  m czyzn. Nieco cz ciej z tego powodu wyje ali mieszka cy wsi ni  mieszka -
cy miast.
 Na studia lub w celu podniesienia kwalifikacji wyjecha o za granic  na okres ponad 2 miesi ce
5,6%. Oko o 84% tych osób pochodzi o z miast, a tylko 16% ze wsi. Jak wida  ró nica jest tu wyra -
na. Zdecydowanie cz ciej na studia wyje y kobiety. Przyczyna ta by a cz ciej wskazywana dla
emigracji krótkookresowych (ponad 9,5% wszystkich wyjazdów).
 Wyjazdy w celu poprawy warunków mieszkaniowych stanowi y tylko 2,3% wszystkich wyjazdów;
najwi kszy odsetek osób, które wyjecha y za granic  z tej w nie przyczyny odnotowano na wsi
(2,6%). Liczba wyjazdów w celu leczenia, rehabilitacji równie  nie by a znacz ca (0,6% liczby
wszystkich wyjazdów).
 Nie uda o si  ustali  przyczyny dla 16,9% wyjazdów za granic .

Cechy demograficzno – spo eczne emigrantów

 i wiek
 Jak ju  wspomniano wcze niej, w ród przebywaj cych za granic  przewa y kobiety. Przewaga ta
wyst powa a w ród emigrantów pochodz cych ze wszystkich powiatów województwa pomorskiego.

ród emigrantów z powiatu puckiego wyst powa a równowaga obu p ci. W niektórych powiatach
odnotowano do  du e zró nicowanie odsetka kobiet i m czyzn przebywaj cych za granic ,
np. w ród osób, które wyjecha y za granic  z powiatu ko cierskiego, kobiety stanowi y ponad 57%.
Wi ksze zró nicowanie liczby kobiet i m czyzn mo na zauwa , analizuj c zbiorowo ci przebywa-

ce w danym kraju. Przyk adowo – kobiety stanowi y 73,3% polskich emigrantów przebywaj cych
we W oszech, 64,2 % przebywaj cych w Szwecji, ale tylko 28,4% w Rosji.
 Oko o 83% wszystkich osób przebywaj cych w maju 2002 r za granic  powy ej 2 miesi cy by o
w wieku produkcyjnym, a ponad 62% w produkcyjnym mobilnym, tj. poni ej 45 roku ycia. Najlicz-
niejsza by a grupa w wieku 25-29 lat (5,9 tys.).
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 Za granic  wyje ali ludzie stosunkowo m odzi. Ponad 3/4 osób przebywaj cych za granic
12 miesi cy i wi cej, nie przekroczy o w momencie wyjazdu 45 lat. Najwi cej m czyzn (16,2%) by o
w wieku 25-29 lat; za  kobiet (19,4%) w wieku 20-24 lata. Poniewa  kobiety przewa y w zbiorowo-
ci emigrantów, w ogólnej liczbie emigrantów najliczniejsza by a w nie grupa wiekowa 20-24 lata,

a nast pnie 25-29 lat. Cz sto za granic  przebywa y ca e rodziny z dzie mi, st d dosy  liczna grupa
osób w wieku 0-14 lat.

Stan cywilny prawny
 W spisie 2002 stan cywilny w momencie wyjazdu nie by  badany, mo na analizowa  jedynie stan
cywilny w momencie spisu. Nie wyklucza si  jednak przypadków czenia informacji o stanie cywil-
nym, zw aszcza w takich sytuacjach, gdy za granic  przebywa y ca e rodziny, a osoby by y spisywane
z ewidencji.
 W ród osób w wieku 15 lat i wi cej przebywaj cych za granic  czasowo powy ej 2 miesi cy, ponad
po ow  (54,3%) stanowi y osoby pozostaj ce w zwi zku ma skim, przy czym odsetek ten by  ni szy
dla emigrantów krótkookresowych (50,3%). Liczn  grup  stanowili kawalerowie i panny – 30,1% ogó u
przebywaj cych powy ej 2 miesi cy, ale prawie 36,4% emigrantów krótkookresowych. W zbiorowo ci
emigrantów odsetek kawalerów i panien by  wy szy ni  w ród ogó u ludno ci województwa. Wynika
z tego wniosek, e osoby, które nie za y jeszcze rodziny, cz ciej decydowa y si  na wyjazd za granic
ni  osoby, które ju  rodzin  za y. Odsetek osób rozwiedzionych w ród emigrantów wynosi  5,3%.

Poziom wykszta cenia
 Podobnie jak w przypadku stanu cywilnego, w spisie nie zbierano informacji o poziomie wykszta cenia
w momencie wyjazdu, aczkolwiek odpowiedzi dotycz ce poziomu wykszta cenia prawdopodobnie
w wi kszo ci dotyczy y stanu w nie z momentu wyjazdu lub w ogóle brak by o informacji o poziomie
wykszta cenia. W momencie spisu w ród emigrantów w wieku 13 lat i wi cej przebywaj cych za gra-
nic  powy ej 2 miesi cy najwi cej by o osób z wykszta ceniem rednim (12,9 tys.). Nast pn  w kolej-
no ci by a grupa emigrantów z wykszta ceniem zasadniczym zawodowym (8,4 tys.). Osoby z wykszta -
ceniem wy szym (5,5 tys.) stanowi y ponad 13,3% wszystkich emigrantów w wieku 13 lat i wi cej.
 Porównywanie poziomu wykszta cenia zbiorowo ci emigrantów i ludno ci ogó em jest utrudnione,
poniewa  dla 21,7% emigrantów d ugookresowych nie uda o si  ustali  poziomu wykszta cenia. Mimo
to mo na stwierdzi , e odsetek osób z wykszta ceniem wy szym by  w ród emigrantów wy szy ni

ród ludno ci ogó em. Z porównania poziomu wykszta cenia emigrantów krótkookresowych, dla
których odsetek wykszta cenia nieustalonego jest mniejszy (8,0%) z wykszta ceniem ludno ci ogó em,
wynika ju  bardzo wyra nie, e osoby lepiej wykszta cone cz ciej wyje y za granic  ni  osoby
o ni szym poziomie wykszta cenia. W ród emigrantów krótkookresowych 59,3% mia o wykszta cenie
co najmniej rednie, podczas gdy odsetek osób posiadaj cych takie wykszta cenie w ród ludno ci ogó-
em wynosi  42,6%.

 Przebywaj ce za granic  kobiety by y lepiej wykszta cone od m czyzn. Kobiety cz ciej ni  m -
czy ni mia y wykszta cenie wy sze, policealne lub rednie.

Gospodarstwa domowe z osobami przebywaj cymi czasowo za granic
 W spisie 2002 zebrano wiele informacji dotycz cych gospodarstw domowych i rodzin z osobami
przebywaj cymi za granic  powy ej 2 miesi cy. Wed ug wyników spisu, ponad 28,9 tys., tj. 3,8%
wszystkich gospodarstw domowych w województwie mia y w swoim sk adzie osob  lub osoby prze-
bywaj ce za granic  powy ej 2 miesi cy.
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 Ponad 53% wszystkich gospodarstw z osobami za granic  stanowi y gospodarstwa, w których wszy-
scy cz onkowie przebywali za granic . Najcz ciej by y to gospodarstwa jednoosobowe (32,7%
wszystkich gospodarstw z osobami przebywaj cymi za granic ). Gospodarstwa dwuosobowe stanowi-
y 9,2%, a gospodarstwa licz ce 5 i wi cej osób 1,6%.

 Przeci tna liczba osób w gospodarstwie domowym, w których wszyscy cz onkowie przebywali
za granic , wynosi a 1,8. Gospodarstwa wiejskie by y liczniejsze ni  miejskie – rednia liczba osób
w gospodarstwach wiejskich wynosi a 2,0, w miejskich 1,7.
 Udzia  gospodarstw domowych, w których wszyscy cz onkowie przebywali za granic  w ogólnej
liczbie gospodarstw z osobami za granic  wynosi : w miastach 53,9%, na wsi 51,3%.
 Gospodarstwa, w których nie wszyscy cz onkowie przebywali za granic  stanowi y 46,7% gospo-
darstw z osobami za granic  i by y na ogó  liczniejsze. Przeci tna liczba osób w tych gospodarstwach
wynosi a 3,8 osoby (w miastach 3,6; na wsi 4,6). W ród tego typu gospodarstw, dominowa y gospo-
darstwa trzyosobowe (4,3 tys.), z jedn  osob  za granic .

Tabl. 11. Gospodarstwa domowe z osobami przebywaj cymi za granic  czasowo powy ej 2 miesi cy
wed ug miejsca zamieszkania

W tym z osobami przebywaj cymi za granic
Ogó em razem wszystkie

za granic
nie wszystkie

za granicMiasta, wie

w tys. w % gospo-
darstw ogó em

w % gospodarstw z osobami
za granic  ogó em

O g ó  e m .......................................  755,2 28,9 3,8 53,3 46,7
Miasta .............................................. 557,3 22,6 4,1 53,9 46,1
Wie  ................................................. 197,9 6,3 3,2 51,3 48,7

 W spisie 2002 wyodr bniono 7,3 tys. gospodarstw z emigrantami wy cznie krótkookresowymi,
21,2 tys. z emigrantami wy cznie d ugookresowymi oraz takie, które mia y w swoim sk adzie zarów-
no emigrantów krótko- jak i d ugookresowych (0,3 tys.)

Rodziny z osobami przebywaj cymi czasowo za granic
 Wyodr bniono prawie 18,4 tys. rodzin z osobami przebywaj cymi czasowo za granic . Rodziny te
stanowi y 3,1% wszystkich rodzin w województwie w 2002 r.
 W ród rodzin z osobami przebywaj cymi za granic  najwi cej (55,5%) by o ma stw z dzie mi,
przy czym wi kszo  z nich to ma stwa z dzie mi do lat 24 pozostaj cymi na utrzymaniu. Ponad
29% wszystkich rodzin stanowi y matki z dzie mi. Ma stwa bez dzieci uplasowa y si  na trzecim
miejscu (9,8%). Pozosta e typy rodzin wyst powa y rzadziej.

Tabl. 12. Rodziny w gospodarstwach domowych z osobami przebywaj cymi za granic  czasowo powy ej
2 miesi cy

Ogó em W tym z osobami przebywaj cymi za granic
Typ rodziny w tys. w odsetkach razem w tys. w % rodzin

ogó em w odsetkach

O g ó  e m .......................................  592,4 100,0 18,4 3,1 100,0
Ma stwa bez dzieci ...................... 126,5 21,4 1,8 1,4 9,8
Ma stwa z dzie mi ....................... 333,2 56,2 10,2 3,1 55,5
Partnerzy bez dzieci .......................... 5,8 1,0 0,0 0,8 0,2
Partnerzy z dzie mi ........................... 8,1 1,4 0,2 2,0 0,9
Matki z dzie mi ................................ 105,5 17,8 5,4 5,1 29,3
Ojcowie z dzie mi ............................ 13,3 2,2 0,8 5,9 4,3
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 Ca e rodziny przebywaj ce za granic  stanowi y 37,9% wszystkich rodzin maj cych w swoim sk a-
dzie emigrantów oraz 1,2% ogó u rodzin w województwie. Prawie co pi ta rodzina, której wszyscy
cz onkowie przebywali za granic  to ma stwa bez dzieci. Rozró niono równie  przypadki, kiedy
jedno z ma onków – m  lub ona – przebywa o za granic  i okaza o si , e w tych typach rodzin

 cz ciej ni ona przebywa  za granic . W ma stwach z dzie mi najcz ciej w nie dzieci
przebywa y za granic . Podobnie by o w ród samotnych ojców.
 W spisie 2002 wyodr bniono 12,7 tys. rodzin z emigrantami d ugookresowymi, 5,4 tys. rodzin
z emigrantami krótkookresowymi oraz 0,3 tys. rodzin, które mia y w swoim sk adzie emigrantów
krótko- i d ugookresowych. Z tej ostatniej grupy, 0,2 tys. rodzin przebywa o w tym samym kraju,
cz onkowie pozosta ych rodzin przebywali w ró nych krajach. Cz sto do kraju, w którym przebywa

 wyje a ona, dzieci wyje y do rodziców i bardzo cz sto do przebywaj cych za granic
do cza o rodze stwo, a wi c wida  wyra nie, e przyczyn  emigracji mog o by czenie rodzin.

Zasoby imigracyjne
 Podstawowymi kryteriami pozwalaj cymi na wyró nienie zasobów imigracyjnych ludno ci w ka -
dym kraju, inaczej ludno ci pochodzenia imigracyjnego, s  informacje o obywatelstwie oraz kraju
urodzenia mieszka ców oraz osób przebywaj cych czasowo na terytorium takiego kraju.
 W 2002 roku temat obywatelstwa by  przedmiotem badania w powszechnym spisie ludno ci po raz
pierwszy w okresie powojennym w Polsce. Wcze niej obywatelstwo, jako przynale no  pa stwowa
mieszka ców danego kraju, w polskich spisach by o badane w latach przedwojennych - 1921 i 1931.
W spisie 2002 roku ka da z osób mieszkaj cych lub przebywaj cych w Polsce mog a okre li  swoj
przynale no  pa stwow  - uto samian  z posiadaniem paszportu lub paszportów konkretnych pa stw
– do nie wi cej ni  trzech pa stw, przy czym nie wi cej ni  dwóch pa stw innych ni  Polska.
 Kraj urodzenia w polskich spisach ludno ci by  przedmiotem badania – podobnie jak obywatelstwo
– w okresie mi dzywojennym, tj. w spisach z 1921 oraz 1931 roku, aczkolwiek samo pytanie by o
sformu owane jako „miejsce urodzenia”.
 W okresie powojennym w powszechnych spisach ludno ci nie badano kraju urodzenia, natomiast do
spisów z lat 1970 i 1988 wprowadzone zosta o pytanie o miejsce urodzenia, w sensie obszaru miej-
skiego lub wiejskiego; miejsce urodzenia by o tak e przedmiotem badania w spisie z 1978 roku, acz-
kolwiek wy cznie w badaniu reprezentacyjnym. Informacja o miejscu urodzenia w powi zaniu
z miejscem zamieszkania pozwala a na szerszy opis migracji wewn trznych ludno ci, natomiast nie
mia a adnego znaczenia dla badania migracji zagranicznych.
 W 2002 roku do powszechnego spisu ludno ci  wprowadzone zosta o pytanie o kraj urodzenia, ale
wed ug aktualnych granic pa stw, a zatem wed ug obowi zuj cego w czasie spisu podzia u politycz-
nego wiata. Takie rozstrzygni cie wzbudza o cz ste kontrowersje, zw aszcza w tych przypadkach,
kiedy uleg y zmianie granice pa stwa w stosunku do obowi zuj cych w momencie urodzenia danej
osoby. Uzasadnieniem dla przyj cia takiego rozwi zania – zgodnie z mi dzynarodowymi rekomenda-
cjami - by a przede wszystkim dba  o jako  danych pozyskiwanych w spisie, bowiem przyj cie
zasady podawania nazwy kraju wed ug granic w momencie urodzenia spowodowa oby zdublowanie
cz ci informacji lub pozyskanie nieaktualnych danych.
 W czenie w 2002 roku do tematyki spisowej pyta  o obywatelstwo oraz kraj urodzenia pozwala na
pog bion  analiz  migracji zagranicznych ludno ci, tak w kontek cie opisu strumieni migracji, jak i zaso-
bów ludno ci pochodzenia imigracyjnego, a w powi zaniu z danymi demograficzno-spo ecznymi – na
ocen  procesów asymilacji ludno ci, przemieszcze  mi dzynarodowych oraz ocen  zachowa  promi-
gracyjnych ró nych spo eczno ci, zamieszkuj cych lub przebywaj cych na terytorium Polski.
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 Zasoby imigracyjne ludno ci w Polsce s  bezpo redni  konsekwencj  nap ywu ludno ci zagraniczne-
go pochodzenia, praktycznie od pocz tku XX-go wieku, jak równie  historii losów Polaków, które s
konsekwencj  zaborów, wojen na kontynencie europejskim a w rezultacie zmiany granic naszego pa stwa.

Obywatelstwo
 Wyniki spisu ludno ci 2002 wykaza y, e w ród sta ych mieszka ców województwa 98,2% (2140,4 tys.
osób) to obywatele Rzeczypospolitej Polskiej,  0,1% (2,1 tys. osób) stanowili cudzoziemcy, tj. osoby
nie posiadaj ce polskiego obywatelstwa, dla 1,7% ludno ci (37,4 tys. osób) nie zosta a ustalona przy-
nale no  pa stwowa.

Tabl. 13. Ludno  wed ug obywatelstwa w 2002 r.

Ogó em W tym posiadaj cy
inne obywatelstwoObywatelstwo

w tys. w odsetkach

O g ó  e m ............................................................. 2179,9 100,0 x
Polskie .................................................................... 2140,4 98,2 x

wy cznie polskie ............................................... 2119,8 97,2 x
polskie i inne ...................................................... 20,5 0,9 100,0

w tym:
niemieckie ...................................................... 12,9 0,6 62,9
ameryka skie .................................................. 1,1 0,1 5,4
kanadyjskie ..................................................... 0,8 0,0 3,9

Niepolskie .............................................................. 2,1 0,1 100,0
w tym:

niemieckie .......................................................... 0,6 0,0 29,2
ukrai skie ........................................................... 0,2 0,0 10,2
rosyjskie ............................................................. 0,2 0,0 9,6

Bezpa stwowcy ...................................................... 0,0 0,0 x
Nieustalone ............................................................. 37,4 1,7 x

 Drugie obywatelstwo posiada o 20,5 tys. (0,9%) obywateli polskich zamieszka ych w województwie
pomorskim, przy czym w zdecydowanej wi kszo ci jest to obywatelstwo jednego kraju obcego.
W podanej strukturze ludno ci zwraca uwag  stosunkowo wysoki odsetek osób, dla których nie usta-
lono obywatelstwa. Nale y pami ta , e w spisie ludno ci 2002 cz  ludno ci zosta a spisana z ewi-
dencji, a w du ej cz ci dotyczy o to osób – mieszka ców przebywaj cych za granic , dla których
trudno by o pozyska  jakiekolwiek dane od cz onków ich rodzin.
 W województwie pomorskim mieszkaj  obywatele oko o 100 pa stw. W ród 20,5 tys. Polaków
posiadaj cych tak e obce obywatelstwo zdecydowanie najwi ksz  grup  (62,9%) – stanowi  osoby
z obywatelstwem niemieckim. Kolejne grupy osób stanowi  Polacy posiadaj cy dodatkowo obywatel-
stwo: ameryka skie (5,4%), kanadyjskie (3,9%) oraz australijskie (1,4%).
 Zupe nie inaczej przedstawia si  struktura mieszka ców województwa, b cych cudzoziemcami.

ród 2,1 tys. cudzoziemców – przewa aj  Niemcy (29,2%), a dalej kolejno: obywatele Ukrainy
(10,2%), Rosji (9,6%), Bia orusi (5,8%), Stanów Zjednoczonych Ameryki (3,6%) oraz Wietnamu (3,4%).
 W strukturze ludno ci wed ug obywatelstwa podobnie jak w strukturze wojewódzkiej nieznacznie
przewa aj  kobiety. Kobiety stanowi  51,3% w ród osób posiadaj cych obywatelstwo polskie,
a 51,7% w ród tych, którzy posiadaj  obywatelstwo polskie oraz drugie obce. W ród cudzoziemców
przewa aj  m czy ni (51,7%).
 Ludno  posiadaj ca polskie obywatelstwo ma podobn  struktur  wieku do ludno ci ogó em, nato-
miast inna jest struktura wieku tych osób, które posiadaj  obywatelstwo polskie oraz drugie obce, jak
równie  w ród cudzoziemców. W ród cudzoziemców udzia  osób starszych, b cych w wieku 65 lat
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i wi cej, nie przekracza 9%, za  udzia  dzieci i m odzie y w wieku do 19 lat – wynosi 24,2%; pozosta-
e osoby to doro li.

 Struktura ludno ci polskiej wed ug poziomu wykszta cenia praktycznie nie ró ni si  od struktury
ludno ci ogó em. Natomiast zdecydowanie korzystniejsz  struktur  wykszta cenia maj  cudzoziemcy.
Ponad 34,5% spo ród nich ma wykszta cenie wy sze, za  71,6% co najmniej rednie.
 Ludno  polska posiadaj ca drugie obywatelstwo mieszka a cz ciej w miastach (73,5%) ni  na wsi.
Cudzoziemcy równie  zdecydowanie cz ciej zamieszkiwali w miastach (83,0% osób). Udzia  osób
z nieustalonym obywatelstwem by  zdecydowanie ni szy w ród ludno ci wiejskiej i wynosi  tylko 0,5%.

Kraj urodzenia

 Wyniki powszechnego spisu ludno ci 2002 wykaza y, e oko o 96,4% (2101,3 tys.) ludno ci woje-
wództwa urodzi o si  w Polsce, niewiele ponad 2% (45,7 tys. osób) wskaza o jako miejsce urodzenia
inny kraj, a w przypadku pozosta ych oko o 1,5% ludno ci (32,9 tys.) – kraj urodzenia nie zosta  usta-
lony. Jednocze nie dla 0,6 tys. przypadków nie mo na by o ustali  nazwy kraju urodzenia osób pomi-
mo informacji, e nie by a to Polska. Nie jest wykluczone, e w du ej cz ci sytuacja ta mog a doty-
czy  Polaków urodzonych na terenach za wschodni  granic , które kiedy  znajdowa y si  w granicach
pa stwa polskiego.

Tabl. 14. Ludno  zamieszka a na sta e  wed ug kraju urodzenia
Ogó em W tym inny krajKraj urodzenia w tys. w odsetkach

O g ó  e m ............................................................. 2179,9 100,0 x
Polska ..................................................................... 2101,3 96,4 x
Inny kraj ................................................................. 45,7 2,1 100,0

w tym:
Ukraina ............................................................... 11,1 0,5 24,3
Litwa .................................................................. 10,2 0,5 22,4
Bia oru  .............................................................. 9,3 0,4 20,4
Niemcy ............................................................... 6,2 0,3 13,5
Rosja .................................................................. 3,9 0,2 8,5
Francja ............................................................... 1,1 0,1 2,5
Stany Zjednoczone Ameryki ............................... 0,4 0,0 0,9
nieznana nazwa kraju .......................................... 0,6 0,0 x

Nieustalony ............................................................ 32,9 1,5 x

 Oprócz Polski, oko o 120 krajów zosta o wymienionych jako miejsce urodzenia Polaków zamiesz-
ka ych w województwie pomorskim. Spo ród 45,7 tys. osób urodzonych poza granicami Polski ponad
91% urodzi o si  w sze ciu krajach: na Ukrainie, Litwie, Bia orusi, w Niemczech, Rosji i Francji. Ukrain
wskaza o 11,1 tys. osób, tj. 24,3% spo ród wszystkich urodzonych za granic , Litw  – 10,2 tys. (22,4%),
Bia oru  – 9,3 tys. (20,4%), Rosj  – 3,9 tys. osób (8,5%).
 W ród urodzonych za granic  zdecydowanie przewa aj  kobiety (59,1%).

Powi zanie obywatelstwa z krajem urodzenia
 Ponad 96% (2095,2 tys.) mieszka ców województwa pomorskiego to rdzenni Polacy, tj. osoby uro-
dzone na obszarze Polski (w aktualnych jej granicach) oraz posiadaj ce wy cznie polskie obywatel-
stwo lub obywatelstwo podwójne. Pozosta e 2% ludno ci województwa to Polacy, którzy urodzili si
w innym kraju, przy czym w zdecydowanej wi kszo ci w kraju europejskim. Poni ej 0,1% stanowi
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cudzoziemcy urodzeni poza Polsk , a 1,5 % osoby, dla których nie ustalono ani kraju urodzenia ani
obywatelstwa.

Tabl. 15. Ludno  zamieszka a na sta e wed ug obywatelstwa oraz kraju urodzenia

Polacy Obywatele
innych pa stw

Obywatelstwo
nieustaloneKraj urodzenia

w tys.

O g ó  e m ............................................................. 2095,2 0,6 5,5
Inny kraj ni  Polska ................................................ 44,0 1,5 0,3
Nieustalony kraj urodzenia ..................................... 1,2 0,0 31,7

Cudzoziemcy mieszkaj cy na sta e w województwie
 W ród 3,2 tys. przebywaj cych w województwie pomorskim cudzoziemców, tj. osób nie posiadaj -
cych polskiego obywatelstwa, przewa aj  posiadacze karty sta ego pobytu, a zatem stali mieszka cy
naszego kraju, ujmowani w ogólnej liczbie ludno ci. Nie jest to liczna zbiorowo  – wyniki spisu lud-
no ci 2002 wykaza y, e cudzoziemcy – stali mieszka cy stanowili 0,1% ogó u ludno ci województwa
(2,1 tys. osób).
 W ród cudzoziemców mieszkaj cych w województwie pomorskim na sta e znacz  grup  stanowi-
y osoby mieszkaj ce od urodzenia (20,3%), ale zdecydowana wi kszo  (55,1%) przyjecha a tu po

roku 1989. Wprawdzie na miejsce sta ego zameldowania najch tniej wybierano miasta (83,0%), jed-
nak odsetek ten pozostaje w wyra nej zale no ci od czasu zamieszkania, przyjmuj c wielko ci skrajne
dla osób urodzonych ju  w Polsce (81,4%), oraz przyby ych tutaj przed 1989 rokiem (87,0%).
 Cudzoziemcy zameldowani na sta e tworz  relatywnie m od  spo eczno , w której najliczniej re-
prezentowane s  grupy wieku: 35-44 lata (22,1%) oraz 25-34 lata (18,0%), a zatem osoby w wieku
produkcyjnym - mobilnym.
 W omawianej zbiorowo ci dominuj  rodziny. W zwi zkach ma skich pozostawa o 65,6% osób.
Niemal jedna pi ta to kawalerowie i panny, natomiast osoby owdowia e i rozwiedzione to odpowied-
nio 6,2% i 6,6% tej populacji. Warto doda , e w ród osób owdowia ych to kobiety stanowi  wi kszo
(87,0%), podczas gdy w pozosta ych kategoriach stanu cywilnego p  nie jest zmienn  ró nicuj .

Tabl. 16. Struktura cudzoziemców w wieku 13 lat i wi cej mieszkaj cych na sta e wed ug poziomu wy-
kszta cenia i p ci

Z wykszta ceniem

wy -
szym

police-
alnym rednim

zasadni-
czym

zawodo-
wym

podsta-
wowym
uko czo-

nym

podsta-
wowym
nieuko -
czonym i
bez wyk-

szta cenia
szkolnego

nieusta-
lonym

Ogó em
w licz-
bach
bez-

wzgl d-
nych

w odsetkach

O g ó  e m ................................ 1792 34,5 3,7 33,4 9,5 12,8 2,3 3,7
czy ni ................................. 918 40,0 2,9 29,8 11,5 10,3 2,0 3,4

Kobiety ...................................... 874 28,8 4,5 37,2 7,4 15,3 2,6 4,1

 Zwraca uwag  wysoki poziom wykszta cenia tej zbiorowo ci. Edukacj  na poziomie co najmniej
rednim uko czy o 71,6% osób, przy czym blisko po owa z nich to absolwenci szkó  wy szych.
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Cudzoziemcy przebywaj cy czasowo powy ej 2 miesi cy

 Znacznie mniej liczn  zbiorowo  tworz  cudzoziemcy nie posiadaj cy karty sta ego pobytu, czyli
przebywaj cy w województwie pomorskim czasowo powy ej 2 miesi cy. W spisie ludno ci 2002 od-
notowano 1,1 tys. osób o takim statusie.
 Wyra  wi kszo  stanowi  osoby przebywaj ce 12 miesi cy i wi cej (74,5%). Blisko 84,5% jako
miejsce zamieszkania wybra o miasto, przy czym decyzja ta nie jest w istotny sposób zale na od czasu
zamieszkiwania.
 Z zestawienia okre laj cego przyczyny przyjazdu wynika, e pobyt czasowy najcz ciej wi e si
ze sprawami rodzinnymi, tak deklaruje jedna trzecia osób, a w dalszej kolejno ci z prac  oraz edukacj
– odpowiednio 32,0% i 13,4% osób. Wyst puje tu, w ograniczonym stopniu, zale no  od zmiennej

ci. W przypadku osób wi cych swoje przybycie ze sprawami rodzinnymi obserwujemy przewag
kobiet – 56,7%, z kolei m czy ni, dominuj  w ród osób uznaj cych prac  jako najwa niejszy powód
przyjazdu (ich odsetek w tej grupie wyniós  65,9).
 Bior c pod uwag  stan cywilny cudzoziemców czasowo zamieszka ych odnotowujemy, e wpraw-
dzie i tutaj zdecydowanie przewa aj  rodziny (w zwi zkach ma skich pozostaje 56,7% osób), jed-
nak odsetek kawalerów i panien osi gn  relatywnie wysoki poziom – 28,8%. Osoby rozwiedzione
oraz owdowia e stanowi  niewielki odsetek omawianej populacji (odpowiednio 7,0% oraz 2,8%), przy
czym spo ród tych ostatnich 81,5% to kobiety.
 W ród cudzoziemców przebywaj cych czasowo ponad 2 miesi ce a  79,8% legitymuje si  wy-
kszta ceniem co najmniej rednim. Osoby z wykszta ceniem wy szym stanowi y 40,7% w tym m -
czy ni (56,9%).

Tabl. 17. Struktura cudzoziemców w wieku 13 lat i wi cej przebywaj cych czasowo powy ej 2 miesi cy
wed ug poziomu wykszta cenia i p ci

Z wykszta ceniem

wy -
szym

police-
alnym rednim

zasadni-
czym

zawodo-
wym

podsta-
wowym
uko czo-

nym

podsta-
wowym
nieuko -
czonym i
bez wyk-

szta cenia
szkolnego

nieusta-
lonym

Ogó em
w licz-
bach
bez-

wzgl d-
nych

w odsetkach

O g ó  e m ................................ 998 40,7 2,9 36,2 6,5 7,7 1,4 4,6
czy ni ................................. 530 43,6 2,5 33,2 7,5 6,2 1,5 5,5

Kobiety ..................................... 468 37,4 3,4 39,5 5,3 9,4 1,3 3,6


