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Stan i struktura ludności

UWARUNKOWANIA
DEMOGRAFICZNE
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Ludność według płci
Stan w dniu 31 XII 
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Współczynnik feminizacji według grup wieku w 2018 r.
Stan w dniu 31 XII 
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Ludność wieku 0-14 lat w 2018 r.
Stan w dniu 31 XII 

25,1% - najwyższy w kraju udział 
osób w wieku 0-14 lat w ogólnej 
liczbie ludności gminy.
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Ludność według ekonomicznych grup wieku
Stan w dniu 31 XII



Współczynnik obciążenia demograficznego
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Starzenie się ludności
Mediana wieku (wiek środkowy) ludności
Stan w dniu 31 XII

lata
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Starzenie się ludności
Współczynnik starości demograficznej (wskaźnik starości)
Stan w dniu 31 XII

Tylko 10 gmin w kraju, w tym 4 gminy w województwie pomorskim miały 

niższy wskaźnik starości niż gmina Sierakowice.
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Starzenie się ludności
Indeks starości
Stan w dniu 31 XII

Najniższy indeks starości 
w województwie odnotowano 
w gminie Sierakowice. 
Tylko 2 gminy w kraju miały niższą 
wartość wskaźnika.
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Ruch naturalny 
i migracje ludności
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Małżeństwa
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Ruch naturalny ludności
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Ruch naturalny ludności (dok.)

Najwyższa wartość 
wskaźnika wśród 
wszystkich gmin 
w Polsce.

Najwyższa wartość 
wskaźnika wśród 
wszystkich gmin 
w Polsce.

Tylko 17 gmin w Polsce, 

w tym 6 gmin w województwie 

pomorskim miało niższą 

wartość wskaźnika.
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Migracje wewnętrzne i zagraniczne ludności 
na pobyt stały

a Do obliczenia salda migracji wykorzystano dane o migracjach wewnętrznych za 2015 r. i migracjach zagranicznych za 2014 r.
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Prognoza ludności



Prognoza ludności do 2030 r.

a Dane rzeczywiste.
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Prognoza ludności do 2030 r. według 
ekonomicznych grup wieku 

a Dane rzeczywiste.
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Prognoza ruchu naturalnego ludności do 2030 r.
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Prognoza ruchu naturalnego 
ludności do 2030 r. (dok.)

a Dane rzeczywiste.

Tylko 16 gmin w kraju, w tym 8 gmin 

w województwie pomorskim będzie miało 

niższy wskaźnik.

Tylko 4 gminy w kraju, w tym 3 gminy 

w województwie pomorskim będą miały 

wyższy wskaźnik.

Tylko 6 gmin w kraju, w tym 5 gmin 

w województwie pomorskim będzie miało 

wyższy wskaźnik.
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Gmina Sierakowice na tle 
innych gmin województwa 
pomorskiego w 2018 r.
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Sierakowice na tle innych gmin 
województwa pomorskiego w 2018 r.

a Najmniejsza wartość została oznaczona jako lokata 1, natomiast największa jako ostatnia lokata spośród zestawionych jednostek.
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Sierakowice na tle innych gmin 
województwa pomorskiego w 2018 r. (cd.)

a Najmniejsza wartość została oznaczona jako lokata 1, natomiast największa jako ostatnia lokata spośród zestawionych jednostek.
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Sierakowice na tle innych gmin 
województwa pomorskiego w 2018 r. (dok.)

a Najmniejsza wartość została oznaczona jako lokata 1, natomiast największa jako ostatnia lokata spośród zestawionych jednostek.
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Pracujący

WARUNKI BYTU LUDNOŚCI
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Pracujący a
Stan w dniu 31 XII

a Według faktycznego miejsca pracy; bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób, rolnictwa indywidualnego, 
duchowieństwa, fundacji, stowarzyszeń i innych organizacji oraz jednostek budżetowych prowadzących działalność w zakresie 
obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego.



Dojazdy do pracy
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Dojazdy do pracy (dok.)
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Udział bezrobotnych zarejestrowanych w ogólnej liczbie 
ludności w wieku produkcyjnym
Stan w dniu 31 XII 
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Podmioty gospodarki narodowej 
w rejestrze REGON
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Podmioty gospodarki narodowej zarejestrowane
w rejestrze REGON
Stan w dniu 31 XII 
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Podmioty gospodarki narodowej zarejestrowane
w rejestrze REGON na 10 tys. ludności
Stan w dniu 31 XII 
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Podmioty gospodarki narodowej nowo zarejestrowane i wyrejestrowane  
z rejestru REGON na 10 tys. ludności 
Stan w dniu 31 XII 
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Podmioty gospodarki narodowej 
na 1000 mieszkańców w wieku produkcyjnym
Stan w dniu 31 XII 
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Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą  
na 1000 ludności
Stan w dniu 31 XII 
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Zasoby mieszkaniowe
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Zasoby mieszkaniowe

36. miejsce wśród wszystkich gmin w województwie pomorskim
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Zasoby mieszkaniowe na 1000 ludności.
Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania
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Zasoby mieszkaniowe na 1000 ludności.
Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania (dok.)
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Mieszkania oddane 
do użytkowania
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Mieszkania oddane do użytkowania 

44. miejsce wśród wszystkich gmin w województwie pomorskim
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Mieszkania oddane do użytkowania na 1000 ludności. 
Przeciętna powierzchnia mieszkania oddanego do 
użytkowania
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Mieszkania oddane do użytkowania na 1000 ludności. 
Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania oddanego 
do użytkowania (dok.)
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Budżety jednostek 
samorządu terytorialnego
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Dochody budżetów gmin a na 1 mieszkańca w 2018 r.

2. miejsce wśród 

gmin w powiecie 

kartuskim.

a Bez miast na prawach powiatu.

6 477,66 zł

gm. Sierakowice
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Wydatki budżetów gmin a na 1 mieszkańca

a Bez miast na prawach powiatu.
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Wydatki inwestycyjne budżetów gmin a
na 1 mieszkańca

a Bez miast 
na prawach 
powiatu.

4. miejsce wśród 
gmin w powiecie 
kartuskim.
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Środki w dochodach budżetu gminy Sierakowice 
na finansowanie i współfinansowanie 
programów i projektów unijnych

a Bez miast na prawach powiatu.

Na 1 mieszkańca:



Edukacja
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Wychowanie przedszkolne 
w roku szkolnym 2018/19
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a Nauczyciele pełno- i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty.



Szkoły dla dzieci i młodzieży (bez szkół 
specjalnych) w roku szkolnym 2018/19 

53
a Łącznie z oddziałami zasadniczych szkół zawodowych. b Absolwenci zasadniczych szkół 
zawodowych. c Z poprzedniego roku szkolnego.

c



Liczba uczniów na 1 nauczyciela w szkołach 
dla dzieci i młodzieży (bez szkół specjalnych) 
w roku szkolnym 2018/19
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a Łącznie z oddziałami zasadniczych szkół zawodowych
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Kultura
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Członkowie grup artystycznych w centrach kultury, domach 
i ośrodkach kultury, klubach i świetlicach na 1000 ludności w 2018 r.
Stan w dniu 31 XII
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Czytelnicy bibliotek i wypożyczenia w 2018 r.
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Turystyka i sport
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Udzielone noclegi w  turystycznych obiektach 
noclegowych

Dane dotyczą obiektów posiadających 10 i więcej miejsc noclegowych, łącznie z pokojami 
gościnnymi i kwaterami agroturystycznymi.

89. miejsce 

wśród gmin 

w województwie 

pomorskim

8,1 %  stopień 

wykorzystania miejsc 

noclegowych
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Ćwiczący w klubach sportowych na 1000 ludności
Stan w dniu 31 XII
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