
UWAGI  ANALITYCZNE

Stan ludno ci

Wyniki Narodowego Spisu Powszechnego Ludno ci i Mieszka  2002 wykaza y, e liczba ludno ci
województwa pomorskiego wynosi a 2179,9 tys. osób, stanowi c 5,7% ogó u ludno ci Polski. Od
ostatniego spisu, tj. od dnia 6 grudnia 1988 r., ludno  województwa zwi kszy a si  o 84,8 tys. miesz-
ka ców, tj. o 4,0%. By  to wzrost znacznie wy szy ni  przeci tnie w kraju, gdzie wyniós  niespe na 1 %.

Tabl. 1. Ludno  wed ug p ci (na podstawie spisów)
Stan w dniu

6 XII 1988 20 V 2002

ogó em
przyrost w stosunku

do stanu
w dniu 6 XII 1988

w tys.

6 XII 1988 = 100

O g ó  e m .......................... 2095,1 2179,9 84,8 104,0
czy ni ........................... 1028,5 1061,7 33,2 103,2

Kobiety ................................ 1066,6 1118,2 51,6 104,8

W okresie mi dzyspisowym zmienia y si  równie  proporcje ludno ci wed ug p ci; w 2002 r. m -
czy ni stanowili 48,7% ogó u ludno ci, wobec 49,1% w 1988 r. Tym samym udzia  kobiet zwi kszy
si  o 0,4 punktu procentowego (do 51,3%). Wzrós  tak e (o 1,6 punktu) wspó czynnik feminizacji;
aktualnie na 100 m czyzn przypada 105,3 kobiet (w kraju 106,5 kobiet).

W okresie przedspisowym województwo pomorskie, podobnie jak wcze niej województwo gda -
skie, nale o do województw z przewag  ludno ci zamieszka ej w miastach. Obecny spis potwierdzi
utrzymywanie si  tej tendencji. W 2002 r. ludno  miejska stanowi a 68,1% ogó u ludno ci (w 1988 r.
udzia  ten wynosi  69,0%), a ludno  wiejska 31,9 % (w 1988 r. − 31,0 %). W ca ym kraju ludno
miejska stanowi a w 2002 r. 61,8%, tj. o 0,6 punktu wi cej ni  w poprzednim spisie.

W okresie mi dzyspisowym w miastach przyby o 38,6 tys. osób, a liczba mieszka ców wsi wzros a o 46,1 tys.
osób. Tempo przyrostu ludno ci w miastach wynios o 2,67%, na wsi stopa wzrostu wynios a 7,11%.

W 2002 r. najwi cej ludno ci liczy y miasta: Gda sk – 461,3 tys. mieszka ców (co stanowi o 21,2%
ogó u ludno ci województwa), Gdynia – 253,5 tys. (11,6%), S upsk – 99,9 tys. (4,6%), Tczew –
59,9 tys. (2,7%) oraz Starogard Gda ski – 49,0 tys. (2,2%),  spo ród gmin najwi cej ludno ci liczy y:
Puck – 20,4 tys. mieszka ców (0,9% ogó u ludno ci województwa), Sierakowice i Wejherowo – po
15,9 tys. (0,7%) oraz Pruszcz Gda ski – 15,2 tys. (0,7%).

Miasta o najmniejszej liczbie ludno ci to: Krynica Morska – 1,3 tys. (0,1%) mieszka ców, Czarna
Woda – 3,2 tys. (0,1%), Skórcz – 3,4 tys. (0,2%), eba i K pice po 3,9 tys. (0,2%), natomiast gminy
wiejskie o najmniejszej liczbie ludno ci to: Konarzyny – 2,1 tys., Osiek – 2,5 tys., Borzytuchom – 2,7 tys.
oraz Bobowo i Osieczna  po 2,8 tys. osób – 0,1% ogó u ludno ci w województwie.

Zmiany w rozwoju ludno ci, jakie zaobserwowano w latach 1989 – 2002, by y zró nicowane w po-
szczególnych powiatach. W dwóch powiatach odnotowano spadek liczby ludno ci; w Sopocie
o 6,3 tys. (13,0%) i w Gda sku o 3,0 tys. (1,0%). Z kolei najwy szy przyrost liczby ludno ci wyst pi
w powiatach kartuskim (o 18,7%), gda skim (o 16,0%) i wejherowskim (o15,3%).
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Tabl. 2. Przyrosty/ubytki ludno ci wed ug powiatówa) w latach 1988 – 2002
Przyrost (+) / Ubytek (-)

ogó em m czy ni kobiety ogó em m czy ni kobietyPowiaty
w liczbach bezwzgl dnych w %

Pomorskie ............................ +84753 +33112 +51641 +3,9 +3,1 +4,6
Bytowski .............................. +3463 +1816 +1647 +4,6 +4,8 +4,4
Chojnicki .............................. +5073 +2700 +2373 +5,6 +6,1 +5,2
Cz uchowski ......................... +642 +34 +608 +1,1 +0,1 +2,1
Gda ski ................................ +11013 +5207 +5806 +13,8 +13,2 +14,4
Kartuski ................................ +16274 +7853 +8421 +15,8 +15,2 +16,3
Ko cierski ............................. +5041 +2521 +2520 +7,7 +7,8 +7,7
Kwidzy ski .......................... +1644 +494 +1150 +2,1 +1,3 +2,9

borski ............................... +3331 +1736 +1595 +5,3 +5,6 +4,9
Malborski ............................. -42187 -21211 -20976 -67,0 -69,3 -64,8
Nowodworski ....................... +926 +315 +611 +2,6 +1,8 +3,4
Pucki .................................... +7582 +3640 +3942 +10,6 +10,3 +10,9

upski ................................. +1813 +208 +1605 +2,0 +0,5 +3,5
Starogardzki ......................... +6301 +3258 +3043 +5,2 +5,5 +5,0
Sztumski ............................... +42012 +20756 +21256 x x x
Tczewski .............................. +2895 +1148 +1747 +2,6 +2,1 +3,1
Wejherowski ......................... +23009 +10369 +12640 +13,3 +12,0 +14,5
m.Gda sk ............................. -2974 -5033 +2059 -0,6 -2,3 +0,9
m.Gdynia .............................. +3653 +240 +3413 +1,5 +0,2 +2,6
m. S upsk .............................. +1518 +101 +1417 +1,5 +3,2 +2,7
m. Sopot ............................... -6276 -3040 -3236 -15,0 -15,8 -14,3

a) Dla potrzeb porówna  i oceny zmian w rozwoju ludno ci wyniki spisu ludno ci z 1988 r. zosta y przeliczone zgodnie
z podzia em administracyjnym obowi zuj cym w dniu 1 stycznia 1999 r.

sto  zaludnienia, tj. liczba osób przypadaj cych na 1 km2 powierzchni województwa, wynios a
119 osób (w 1988 r. − 115 osób); w miastach 1360 a na wsi 40 osób. rednia g sto  zaludnienia
w kraju zwi kszy a si  w tym czasie do 122 osób na km² (o 1 osob ).

Najwi cej ludno ci na 1 km2 przypada o w miastach na prawach powiatu: Sopocie (2422 osób),
upsku (2316), Gdyni (1871) i Gda sku (1761); najmniej w powiatach: bytowskim (34), cz uchow-

skim (36), s upskim (40) i nowodworskim (55 osób).

Wyniki spisu 2002 wykaza y, e liczba ludno ci województwa (podobnie jak w ca ym kraju) by a mniej-
sza w porównaniu do bie cych bilansów1), wyprowadzonych na koniec 2001 r. Ró nica ta wynios a 24,5 tys.
(1,1%) i w podobnym stopniu dotyczy a miast (mniej o 17,4 tys., tj. o 1,2%), jak i wsi (odpowiednio 7,0 tys.;
1,0%).

W poszczególnych powiatach skala rozbie no ci pomi dzy wynikami spisu a danymi z bie cych bi-
lansów ludno ci z ko ca 2001 r. by a zró nicowana. Generalnie w spisie 2002 odnotowano wi ksz  licz-

 ludno ci w powiatach: puckim (o 1,8%), gda skim (o 1,3%), m. Gda sk (o 1,3%), m. Sopot (o 1,0%)
i kartuskim (o 0,6%), natomiast znacz co mniejsza liczba ludno ci wyst pi a w powiatach: kwidzy skim
(o 4,8%), nowodworskim (o 4,3%), l borskim (o 4,0%), sztumskim (o 3,7%) i s upskim (o 3,6%).

Jak wynika z danych ewidencyjnych − w momencie spisu − ok. 40,1 tys. osób by o wymeldowanych
„donik d” z ich sta ego miejsca zamieszkania (najcz ciej z mocy decyzji administracyjnej). Znaczna
cz  z tej grupy osób od d szego czasu (nawet kilkana cie lat) przebywa a za granic , jako rezydenci
innych krajów. W bilansach ludno ci do 2001 r. osoby te pozostawa y w stanie ludno ci gminy ich do-
tychczasowego zameldowania, natomiast w spisie 2002 zosta y spisane − je eli mieszka y (przebywa y)
w dalszym ci gu w Polsce (bez zameldowania), za  je eli przebywa y za granic − nie spisano ich.

1) Nale y przypomnie , e wszystkie bilanse ludno ci, opracowywane dla lat 1989-2001, by y prowadzone
w oparciu o wyniki Powszechnego Spisu Ludno ci i Mieszka  1988. W kolejnych latach uwzgl dniano zmiany wynikaj ce
z: udokumentowanych faktów urodze , zgonów, migracji na pobyt sta y (wewn trznych oraz zagranicznych), jak równie
zmiany administracyjne.
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Ludno  wed ug wieku

Wyniki spisów 2002 i 1988 w zakresie struktury wieku ludno ci ró ni  si  znacz co. Przesuwanie
si  wy ów i ni ów demograficznych przez ró ne grupy wieku ludno ci spowodowa o, e liczba osób
w wieku 15 lat i wi cej zwi kszy a si  o 228 tys. (14,9%), natomiast liczba dzieci (0-14 lat) zmniejszy-
a si  o 143 tys. osób, co jest efektem depresji urodzeniowej z lat 90-tych.

Tym samym, przez okres kilkunastu lat dziel cy obydwa spisy, istotnie zmniejszy  si  odsetek lud-
no ci w wieku przedprodukcyjnym. W spisie 2002 udzia  ludno ci w wieku 0-17 lat w ogólnej popu-
lacji wynosi  24,2%, wobec 31,4% w 1988 r. Szczególnie du y spadek dotyczy  ludno ci miejskiej
(o ponad 8 punktów procentowych), za  mniejszy wsi (nieco ponad 5 punktów).

Najwi kszy odsetek ludno ci w tej grupie wieku odnotowano w powiatach: kartuskim (31,4%), by-
towskim (29,2%), ko cierskim (28,6%) i sztumskim (28,3%), a najni szy w miastach na prawach po-
wiatu: Sopocie (15,7%), Gda sku (18,6%), Gdyni (19,0%) i S upsku (21,0%).

Podstawowy wp yw na liczebno  grupy osób w wieku przedprodukcyjnym mia a zmniejszaj ca si
z roku na rok liczba urodze ywych, a tak e osi gni cie pe noletno ci przez osoby urodzone w pierw-
szej po owie lat 80-tych, tj. w okresie ostatniego wy u demograficznego.

W stosunku do 1988 r. wzros a zarówno liczebno  (o 144,4 tys. osób), jak i odsetek (o 4,3 punktu)
ludno ci w wieku produkcyjnym. O ile grupa wieku mobilnego (18-44 lata) wzros a tylko nieznacz-
nie, to istotnie zwi kszy a si  liczba (o 127,6 tys. osób) i odsetek (o 5,2 punktu) grupy ludno ci
w  wieku produkcyjnym niemobilnym (45-64 lata m czy ni oraz 45-59 lat kobiety). Jest to zwi zane
z przej ciem do wieku niemobilnego osób urodzonych w okresie wy u demograficznego w po owie lat
50-tych, czyli osi gni ciem przez nie co najmniej 45 roku ycia.
Tabl. 3. Stan i struktura ludno ci wed ug wieku

Ludno  w wieku
produkcyjnym

(m czy ni 18-64, kobiety 18-59 lat)
L a t a

Miasta, wie Ogó em a) przedpro-
dukcyjnym
 (0-17 lat) razem mobilnym

(18-44 lata)

niemobilnym
(m czy ni
45-64 lata,

kobiety
45-59 lat)

popro-
dukcyjnym
(m czy ni

65 lat i wi cej,
kobiety 60 lat

i wi cej)

W tysi cach
O g ó  e m ............... 1988  2095,1 658,1 1214,2 865,8 348,4 221,4

2002  2179,9 528,1 1358,6 882,7 476,0 292,4
Miasta  ...................... 1988 1446,2 427,3 862,0 606,9 255,0 156,0

2002 1484,8 317,6 950,6 598,3 352,2 215,8
Wie  ......................... 1988  649,0 230,8 352,2 258,9 93,4 65,4

2002 695,1 210,5 408,0 284,3 123,7 76,6
W odsetkach

O g ó  e m ............... 1988 100,0 31,4 58,0 41,4 16,6 10,6
2002 100,0 24,2 62,3 40,5 21,8 13,4

Miasta  ...................... 1988 100,0 29,5 59,6 42,0 17,6 10,8
2002 100,0 21,4 64,0 40,3 23,7 14,5

Wie  ......................... 1988 100,0 35,6 54,3 39,9 14,4 10,1
2002 100,0 30,3 58,7 40,9 17,8 11,0

a) W dalszym podziale nie uwzgl dniono osób o nieustalonym wieku (1,4 tys. osób w 1988 r. oraz 0,9 tys. osób w 2002 r.).
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 Mieszka cy du ych miast charakteryzowali si  w 2002 r. zdecydowanie wy szym odsetkiem osób
w wieku produkcyjnym od redniej wojewódzkiej (62,3%): Gda sk i S upsk (po 65,1%), Gdynia
(64,7%) i Sopot (62,5%); a najni szym - mieszka cy powiatów: kartuskiego (57,9%), ko cierskiego
(59,5%), chojnickiego (59,8%) i bytowskiego (59,9%).

Odsetek osób w grupie wieku mobilnego (18-44 lata) w 11 powiatach utrzymywa  si  na poziomie mi -
dzy 40,1% do 40,9% ( rednia w województwie 40,5%). Natomiast wy szy by  w powiatach: gda skim
(42,2%), puckim i wejherowskim (po 41,5%) oraz kwidzy skim (41,3%); a ni szy w: m. Sopot (37,3%),
powiecie chojnickim (39,7%), m. Gdynia oraz powiatach l borskim (po 39,8%) i nowodworskim (39,9%).

 Zwi kszy  si  tak e udzia  ludno ci w wieku poprodukcyjnym: z 10,6% w 1988 r. na 13,4% w 2002 r.
W stosunku do poprzedniego spisu liczba ludno ci w wieku emerytalnym wzros a o ponad 70 tys. osób.
Najwy sze odsetki osób w wieku poprodukcyjnym wyst pi y w du ych miastach: Sopocie (21,8%),
Gda sku i Gdyni (po 16,2%) oraz w S upsku (14,0%); a najni sze w powiatach: gda skim (10,6%), wej-
herowskim (10,7%), kartuskim (10,8%), bytowskim i puckim (po 11,0%).

Na skutek zmian w ekonomicznych grupach wieku obni  si wspó czynnik obci enia, to zna-
czy, e w 2002 r. na ka de 100 osób w wieku produkcyjnym przypada o 60 osób w wieku nieproduk-
cyjnym (o 12 osób mniej ni  mia o to miejsce w 1988 r.), w miastach o 12 osób mniej, na wsi o 14.
Wska nik ten wykaza  spadek o 12 punktów zarówno w odniesieniu do m czyzn jak i do kobiet.
Tabl. 4. Ludno  w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym

L a t a
Miasta, wie Ogó em czy ni Kobiety

O g ó  e m ................ 1988 72 64 81
2002 60 52 69

Miasta  ...................... 1988 68 60 75
2002 56 48 64

Wie  ......................... 1988 84 73 97
2002 70 61 81

Nale y podkre li  istotne zmiany, jakie wyst pi y w strukturze wieku ludno ci w 2002 r.,
w porównaniu do danych bilansowych z ko ca 2001 r. Zmiany te dotyczy y przede wszystkim zmniej-
szenia liczby i odsetka osób w wieku produkcyjnym, a zw aszcza mobilnym. W 2002 r. grupa osób
w wieku produkcyjnym liczy a o 16,7 tys. osób mniej ni  w bilansie na koniec 2001 r. (odsetek zmniej-
szy  si  o 0,1 punktu), z tego liczba osób w wieku mobilnym zmniejszy a si  o 16,4 tys. (z 40,8% do
40,5%), a w wieku niemobilnym o 353 osoby. Liczba ludno ci w wieku przedprodukcyjnym by a mniej-
sza o 10,2 tys. osób w porównaniu do ko ca 2001 r. (z 24,4% do 24,2%), natomiast w wieku poproduk-
cyjnym zwi kszy a si  minimalnie – tylko o 1,6 tys. osób (odsetek wzrós  o 0,2 punktu).

Stan cywilny ludno ci

W 2002 r. po raz pierwszy w spisie ustalano stan cywilny prawny ludno ci. Dotychczas badano
wy cznie stan cywilny faktyczny – obecnie cech  t  okre lono w sposób wtórny, na podstawie cha-
rakteru zwi zku,  w jakim faktycznie yje dana osoba. Oznacza to, e osoby p ci przeciwnej yj ce
w zwi zkach nieformalnych (kohabitanci), niezale nie od ich stanu cywilnego prawnego, traktowane
by y jako pary tworz ce zwi zki nazywane w spisie „zwi zkami partnerskimi”.
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Dla umo liwienia pog bionej analizy sytuacji rodzinnej pytano osoby o stanie cywilnym prawnym
onaty i zam na czy pozostaj  w zwi zku ma skim, czy te  faktycznie ma stwo rozpad o si ,

ale ten rozpad nie zosta  usankcjonowany prawnie (przez rozwód lub separacj ).

Stan cywilny prawny

Ze wzgl du na przepisy prawa, okre laj ce doln  granic  wieku umo liwiaj cego zawieranie
zwi zków ma skich obowi zuj ce w poszczególnych krajach, w spisach ludno ci przyj to okre la
stan cywilny dla osób b cych w wieku 15 lat i wi cej.

Struktura ludno ci wed ug stanu cywilnego uwarunkowana jest czynnikami demograficznymi: licz-
 osób w poszczególnych grupach wieku, liczb  zgonów i rozwodów, a tak e sytuacj  spo eczno-

ekonomiczn  kraju, wp ywaj  na podejmowanie decyzji rodzinnych.

Tabl. 5. Ludno  w wieku 15 lat i wi cej wed ug stanu cywilnego prawnego i p ci
czy ni KobietyStan cywilny w tys. w odsetkach w tys. w odsetkach

O g ó  e m ........................................... 848,1 100,0 915,1 100,0
Kawalerowie, panny ............................. 285,2 33,6 231,3 25,3

onaci, zam ne ................................... 502,0 59,2 507,5 55,4
pozostaj cy w ma stwie ............... 494,9 58,4 498,5 54,4
niepozostaj cy w ma stwie ........... 7,1 0,8 9,0 1,0

Wdowcy, wdowy .................................. 22,8 2,7 123,5 13,5
Rozwiedzeni, rozwiedzone .................... 29,1 3,4 43,9 4,8
Separowani, separowane ....................... 0,6 0,1 0,8 0,1
Nieustalony .......................................... 8,5 1,0 8,1 0,9

Blisko 1/3 m czyzn w wieku 15 lat i wi cej stanowi  kawalerowie; odsetek panien jest znacznie
ni szy − minimalnie przekracza 1/4 omawianej populacji. Ró nica wska nika wynika z wieku nowo-

ców − kobiety w chwili lubu s  przeci tnie o dwa lata m odsze od m czyzn.

Odsetek onatych m czyzn jest nieco wy szy (59,2%) w porównaniu z zam nymi kobietami
(55,4%). Ta ró nica wynika z wy szej umieralno ci m czyzn, powoduj cej cz stsze owdowienia ko-
biet. Wp yw wy szej umieralno ci m czyzn uwidacznia si  ju  w grupie osób w wieku 30-59 lat.
Odsetek m atek w tej grupie wieku jest ni szy (o 0,8 punktu procentowego) w porównaniu z odset-
kiem onatych. W przypadku ludno ci starszej (w wieku 60 lat i wi cej) ró nica ta jest bardzo du a.

  Wi kszo  osób o stanie cywilnym onaty i zam na pozostaje faktycznie w zwi zku ma skim.
Nie wszystkie ma stwa okazuj  si  jednak trwa e. Niewielki odsetek ma onków (odpowiednio
1,4% m czyzn i 1,8% kobiet) zrezygnowa o z ycia we wspólnocie ma skiej. W ka dej grupie
wieku s  przypadki rozsta  ma onków. Wraz z wiekiem osób wzrasta odsetek kobiet i m czyzn,
którzy nie pozostaj  we wspólnocie ma skiej, ale nie sankcjonuj cych tej sytuacji werdyktem s do-
wym. Odsetek takich osób zmniejsza si  dopiero w przypadku osób starszych (w wieku 60 lat i wi cej).

Odsetek wdów jest pi ciokrotnie wy szy (13,5%) w porównaniu z odsetkiem wdowców (2,7%).
Natomiast rozwiedzeni stanowi  w województwie nieliczn  grup  osób (3,4% m czyzn i 4,8% ko-
biet). Odsetki rozwiedzionych wzrastaj  w kolejnych grupach wiekowych, ale w grupie osób starszych
(60 lat i wi cej) s  ni sze.
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W spisie 2002 po raz pierwszy badano osoby separowane prawomocnym orzeczeniem s du. S dy
orzekaj  separacje od 2000 r., wobec czego grupa ta jest nieliczna.

Dla 0,9 tys. osób nie uda o si  ustali  stanu cywilnego prawnego.

Zauwa a si  ró nice dotycz ce struktury stanu cywilnego w zale no ci od miejsca zamieszkania
osób. W miastach jest ni szy odsetek kawalerów (31,9%) w porównaniu z m czyznami mieszkaj cymi
na wsi (37,5%); odsetek panien (odpowiednio: 25,1% w miastach i 25,8% na wsi) pozostaje na zbli o-
nym poziomie. W przypadku osób onatych odsetek mieszkaj cych w miastach (59,8%) jest wy szy
ni  mieszkaj cych na wsi (57,8%). Odsetki zam nych kszta tuj  si  odwrotnie (54,1% w miastach
i 58,8% na wsi). Odsetek osób owdowia ych jest wy szy w miastach (odpowiednio 2,8% i 2,5% m -
czyzn oraz 13,7% i 12,9% kobiet), podobnie jak rozwiedzionych (odpowiednio 4,1% i 1,9% m czyzn
oraz 5,9% i 2,1% kobiet), poniewa  zdecydowanie cz ciej rozwodz  si  mieszka cy miast.

Z punktu widzenia rozwoju ludno ciowego województwa bardzo wa ny jest odsetek osób onatych
i zam nych, decyduj cych o liczbie ludno ci, poniewa  dzieci rodz  si  g ównie w ma stwach.
Z bie cych bada  wynika, e obecnie odsetek dzieci urodzonych ze zwi zków pozama skich wy-
nosi 13% rocznie, na pocz tku lat 90-tych – 6%.

Stan cywilny faktyczny

 W dotychczasowych spisach osoby tworz ce zwi zki nieformalne wykazywane by y cznie z oso-
bami b cymi w zwi zkach ma skich formalno-prawnych. W zwi zku ze zwi kszaniem si  liczby
zwi zków partnerskich (oraz prawnym uznaniem zwi zków innych typów w niektórych krajach) ONZ
zaproponowa a, aby w spisie przeprowadzonym oko o 2000 r. ukaza  odr bnie liczb  ma stw
i zwi zków partnerskich. Podobnie ma si  sytuacja z osobami yj cymi w separacji ma skiej –
w dotychczasowych spisach osoby te by y w zasadzie w czone do osób rozwiedzionych, a obecnie
wykazywane s  odr bnie. Nale y zaznaczy , e s  to zarówno osoby separowane prawnie, jak i fak-
tycznie, tj. bez orzeczenia s dowego dotycz cego separacji.

 W okresie blisko 14 lat, które up yn y od ostatniego spisu, nast pi y istotne zmiany dotycz ce
struktury ludno ci wed ug stanu cywilnego faktycznego. Zauwa a si  przede wszystkim znaczny przy-
rost liczby kawalerów i panien, a zmniejszenie si cznej liczby par ma skich i partnerskich. Zade-
cydowa a o tym zmniejszaj ca si  liczba zawieranych ma stw.

Zwi kszy a si  liczba wdowców w miastach, a wdów zarówno w miastach, jak i na wsi. Znacznie
zwi kszy a si  liczba osób rozwiedzionych, zarówno w miastach, jak i na wsi.

Na podstawie wyników NSP 2002 po raz pierwszy mo na porówna  liczb  ludno ci wed ug stanu
cywilnego prawnego i faktycznego.

Tabl. 6. Ludno  w wieku 15 lat i wi cej wed ug stanu cywilnego prawnego i faktycznego oraz p ci
czy ni wed ug stanu cywilnego Kobiety wed ug stanu cywilnego

prawnego faktycznego ró nica prawnego faktycznego Ró nicaStan cywilny
w tys.

O g ó  e m ............................................ 848,1 848,1 x 915,1 915,1 x
Kawaler, panna ..................................... 285,2 277,5 -7,7 231,3 223,9 -7,4

onaty, zam na ................................... 502,0 494,9 -7,1 507,5 498,4 -9,1
Partner, partnerka .................................. x 14,0 x x 14,0 x
Wdowiec, wdowa ................................. 22,8 22,1 -0,7 123,5 121,9 -1,6
Rozwiedzeni ......................................... 29,1 24,6 -4,5 43,9 39,8 -4,1
Separowani ........................................... 0,6 6,7 +6,1 0,8 9,1 +8,3
Nieustalony ........................................... 8,4 8,3 -0,1 8,1 8,0 -0,1
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Z danych wynika, e 7,1 tys. onatych m czyzn i 9,1 tys. zam nych kobiet zrezygnowa o z ycia
w prawnie zawartym zwi zku ma skim, przy czym – spo ród nich – 1 tys. m czyzn (14,1%) i 0,8 tys.
kobiet (8,8%) stworzy o zwi zki partnerskie, a pozostali yj  w separacji faktycznej.

Dla pozosta ych kategorii stanu cywilnego ró nica (ze znakiem minus – patrz tablica 6) mi dzy
liczb  osób o stanie cywilnym prawnym i faktycznym wskazuje ile osób o danym stanie cywilnym
prawnym stworzy o zwi zki partnerskie. Najwi ksz  grup  partnerów tworz  kawalerowie (7,7 tys.)
i panny (7,4 tys.) oraz osoby rozwiedzione (4,5 tys. m czyzn i 4,1 tys. kobiet), a stosunkowo rzadko
osoby owdowia e (odpowiednio 0,7 tys. i 1,6 tys. osób).

W przypadku 87,3% zwi zków partnerskich pozostawanie w zwi zku nieformalnym jest kwesti
wyboru, poniewa  zgodnie z obowi zuj cym prawem stan cywilny obojga partnerów umo liwia im
zawarcie zwi zku ma skiego. Najwi ksz  grup  zwi zków partnerskich (38,8%) tworz  kawalero-
wie i panny, a 14,9% - osoby rozwiedzione.

Blisko po owa (49,0%) w ród partnerów m czyzn jest wieku 40 lat i wi cej; kobiety w tym samym
wieku stanowi  41,1% partnerek.

Wykszta cenie

Pozytywnym zjawiskiem obserwowanym w ostatnich latach jest sta y wzrost poziomu wykszta ce-
nia ludno ci. W okresie od spisu 1988 roku odsetek osób z wykszta ceniem ponadpodstawowym
wzrós  z 59,0% do 69,1% w 2002 r., w tym samym czasie udzia  osób z wykszta ceniem podstawo-
wym nieuko czonym i bez wykszta cenia szkolnego ( cznie z nieustalonym poziomem wykszta ce-
nia) zwi kszy  si  z 3,3% do 4,1%.
Tabl. 7. Ludno  w wieku 15 lat i wi cej wed ug p ci i poziomu wykszta cenia

1988 2002
ogó em czy ni kobietyPoziom wykszta cenia

w tys. w odset-
kach w tys. 1988 = 100 w odsetkach

O g ó  e m .................................... 1535,5 100,0 1763,3 114,8 100,0 100,0 100,0
Wy sze .......................................... 116,3 7,6 199,9 171,8 11,3 10,9 11,7

rednie i policealne ........................ 411,4 26,8 580,6 141,1 32,9 28,8 36,8
Zasadnicze zawodowe ................... 378,7 24,7 437,8 115,6 24,8 32,4 17,8
Podstawowe uko czone .............  577,8 37,6 473,9 82,0 26,9 24,1 29,4
Podstawowe nieuko czone i bez

wykszta cenia szkolnego ............. 51,2a) 3,3a) 31,3 x 1,8 1,4 2,1
Nieustalony poziom wykszta cenia  x x 39,8 x 2,3 2,3 2,2

a) cznie z nieustalonym poziomem wykszta cenia.

W omawianym okresie najbardziej dynamiczny przyrost charakteryzowa  grup  osób z wykszta ce-
niem wy szym, których udzia  w ogólnej liczbie ludno ci w wieku 15 lat i wi cej zwi kszy  si  z 7,6%
do 11,3%.

Stosunkowy wysoki wzrost poziomu wykszta cenia dotyczy  kobiet. Kobiety cz ciej ni  m czy ni
maj  uko czon  szko  co najmniej redni ; w ród m czyzn najwy szy jest udzia  osób, które uko -
czy y szko  zasadnicz  zawodow  (32,4%).

Najwi ksze zmiany wyst pi y w grupie wieku do 34 lat. Zanotowano tu najwy szy przyrost odsetka
osób z wy szym wykszta ceniem i spadek udzia u osób z wykszta ceniem podstawowym, niepe nym
podstawowym i bez wykszta ceniem szkolnego, co by o równie  charakterystyczne dla najstarszych
roczników wieku, ale tu g ówn  przyczyn  zmian by a umieralno  osób w starszym wieku (w po-
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przednim spisie grupa ta charakteryzowa a si  relatywnie niskim poziomem wykszta cenia).

Mieszka cy miast charakteryzuj  si  zdecydowanie wy szym odsetkiem osób z wykszta ceniem
ponadpodstawowym; w okresie mi dzyspisowym nast pi  wzrost udzia u z 66,3% do 74,6%, w tym
z wykszta ceniem wy szym z 9,8% do 14,3%. Ludno  wiejska równie  szybko uzupe nia swoje wy-
kszta cenie; odsetek osób z wykszta ceniem ponadpodstawowym wzrós  z 41,3% w 1988 r. do 56,2%
w 2002 r., w tym z wykszta ceniem wy szym z 2,1% do 4,4%. Jednocze nie o ponad 2 punkty zmniej-
szy  si  na wsi odsetek osób bez wykszta cenia szkolnego ( cznie z nieustalonym poziomem wykszta -
cenia).

Analizuj c wyniki spisu 2002 nale y przypomnie , e dane o poziomie wykszta cenia odnoszone s
− po raz pierwszy − do ludno ci w wieku 13 lat i wi cej, chocia  dla grupy 13-14 lat mo na mówi
jedynie o wykszta ceniu podstawowym (uko czonym lub nieuko czonym). W zwi kszonej (o dwa
roczniki − w stosunku do porównywanej z 1988 r.) populacji osób struktura poziomu wykszta cenia
przedstawia si  nast puj co: wy sze − 10,9% (w tym 3,1% ze stopniem naukowym co najmniej dokto-
ra), policealne − 3,1%, rednie zawodowe − 18,8%, rednie ogólnokszta ce – 9,8%, zasadnicze za-
wodowe – 23,9%, podstawowe uko czone − 28,5% i bez wykszta cenia szkolnego − 2,8%. Dla 2,2%
ludno ci nie ustalono poziomu uko czonego wykszta cenia (dotyczy to g ównie ludno ci przebywaj -
cej d szy czas za granic ).

Spis 2002 dostarczy  równie  informacji o osobach kontynuuj cych nauk . Ponad 19% spo ród
ludno ci w wieku 13 lat i wi cej kontynuuje nauk , w tym 14,7% w trybie dziennym i 4,6% w trybie
wieczorowym, zaocznym i eksternistycznym. W trybie dziennym kontynuuj  nauk  przede wszystkim
absolwenci szkó  podstawowych i liceów ogólnokszta cych, którzy uzyskali matur . W trybie wie-
czorowym, zaocznym lub eksternistycznym kszta  si  absolwenci studiów licencjackich i in ynier-
skich. W ród tych, którzy nie kontynuuj  nauki dominuj  osoby z wykszta ceniem rednim (absolwen-
ci liceów i techników) i zasadniczych szkó  zawodowych. Nieznacznie wy szym odsetkiem w ród
kontynuuj cych nauk  charakteryzuj  si  mieszka cy miast.

Poziom wykszta cenia jest silnie zró nicowany regionalnie. W 2002 r. ponad 66% osób w wieku
13 lat i wi cej legitymowa o si  wykszta ceniem ponadpodstawowym; w poszczególnych powiatach
wska nik waha  si  od nieco ponad 55% (w s upskim – 55,8%, sztumskim – 56,5%, bytowskim –
57,1%, nowodworskim – 57,7% i kartuskim – 57,8%) – do 80% w miastach na prawach powiatu (Gdy-
nia – 76,9%, Sopot – 76,8%, Gda sk – 74,3% i S upsk – 71,8%).

Najwy szym odsetkiem osób z wykszta ceniem co najmniej rednim (bez zasadniczego zawodowego)
legitymuje si  ludno  w miastach na prawach powiatu: Sopot (65,5%), Gdynia (58,3%), Gda sk
(57,2%) i S upsk (50,2%), za  ni szym od redniej w województwie (42,6%) w powiatach: s upskim
(27,6%), kartuskim (28,5%), sztumskim (28,9) i bytowskim (29,4%).

Udzia  ludno ci z wykszta ceniem wy szym wynosi powy ej 8% w powiatach: m. Sopot (23,9%),
m. Gdynia (17,5%), m. Gda sk (17,0%), m. S upsk (14,1%), gda skim (8,4) i wejherowskim (8,2%).

Osoby niepe nosprawne

Polska jest jednym z nielicznych krajów, w którym badanie zjawiska niepe nosprawno ci
(w poprzednich latach okre lane jako inwalidztwo) w spisach ludno ci sta o si  ju  tradycj .
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 Po raz pierwszy badano inwalidztwo w spisie z 1921. Pytania wówczas dotyczy y pewnych u om-
no ci fizycznych takich jak: lepota, g uchota czy te   brak ko czyn. Po drugiej wojnie wiatowej do
tej tematyki powrócono w spisach ludno ci w 1978 i 1988 oraz w 2002 r.

W 2002 r. liczba osób niepe nosprawnych wynosi a 301,6 tys., co stanowi o 13,8% ogó u ludno ci
województwa (w kraju odsetek ten wyniós  14,3%). Oznacza to, e co siódmy mieszkaniec wojewódz-
twa by  osob  niepe nosprawn . Liczba osób niepe nosprawnych prawnie stanowi a 83,2% wszystkich
osób niepe nosprawnych, natomiast liczba osób niepe nosprawnych biologicznie – 16,8%.

Tabl. 8. Osoby niepe nosprawne
Ogó em Miasta WieWyszczególnienie w tys.

O g ó  e m ........................................... 301,6 203,4 98,2
czy ni ............................................ 143,8 94,5 49,3

Kobiety ................................................. 157,8 108,9 48,9
Prawnie ............................................... 251,0 169,5 81,5
Tylko biologicznie ............................... 50,6 33,9 16,7

ród osób niepe nosprawnych najliczniejsz  grup  w 2002 r. stanowi y osoby posiadaj ce orze-
czenie o lekkim stopniu niepe nosprawno ci (27,9% zbiorowo ci) oraz osoby z orzeczeniem
o umiarkowanym stopniu niepe nosprawno ci (25,0% zbiorowo ci). W kraju odsetki te wynosi y od-
powiednio 28,8% i 26,1%).

Tabl. 9. Struktura osób niepe nosprawnych
Ogó em Miasta WieWyszczególnienie w %

O g ó  e m ........................................... 100,0 100,0 100,0
Niepe nosprawne prawnie o stopniu

niepe nosprawno ci ......................... 83,2 83,3 83,0
Znacznym........................................ ...... 23,2 24,6 20,2
Umiarkowanym .................................... 25,0 26,4 22,2
Lekkim ................................................. 27,9 26,5 30,6
O nieustalonej tre ci .............................. 4,3 3,3 6,4
W wieku 15 lat z uprawnieniami do za-

si ku piel gnacyjnego ................ ....... 2,8 2,5 3,6
Niepe nosprawne tylko biologicznie od-

czuwaj ce ograniczenie sprawno ci 16,8 16,7 17,0
Ca kowite .............................................. 2,2 2,3 2,1
Powa ne ............................................... 14,6 14,4 14,9

ród osób niepe nosprawnych prawnie najliczniejsz  grup  stanowi y osoby z orzeczeniem
o lekkim stopniu niepe nosprawno ci (33,5%) i z orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepe no-
sprawno ci (30,0%).

ród osób niepe nosprawnych tylko biologicznie 86,9% zadeklarowa o powa ne ograniczenie
sprawno ci, a 13,1% ca kowite ograniczenie sprawno ci.

W pe nej zbiorowo ci osób niepe nosprawnych przewa aj  kobiety (52,3%).

Nat enie zjawiska niepe nosprawno ci nasila si  wraz z wiekiem. Osoby w wieku poprodukcyj-
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nym stanowi  40,1% wszystkich niepe nosprawnych.
Tabl. 10. Osoby niepe nosprawne wed ug p ci i grup wieku

W tym w wieku
Ogó em

0-15 lat 16-24 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 75 lat
i wi cej

w odsetkach w danej grupie wieku

O g ó  e m ................. 13,8 2,9 3,7 4,8 8,6 19,6 33,7 39,4 50,5
czy ni ................. 13,5 3,2 4,3 5,4 9,4 20,1 37,2 39,8 51,2

Kobiety ...................... 14,1 2,5 3,2 4,2 7,7 19,0 30,6 39,0 50,2

Wzrost liczby osób niepe nosprawnych wynika w du ej mierze z procesu starzenia si  spo ecze stwa.

Wska nik okre laj cy liczb  osób niepe nosprawnych na 1000 mieszka ców województwa wynosi
w 2002 r. 138 osób przy czym nat enie tego zjawiska wy sze jest na wsi – 141 osób na 1000 miesz-
ka ców, w miastach 137 osób (w kraju wska niki te wynosz  odpowiednio 143, 153 i 136 osób).

Analizuj c zró nicowanie terytorialne zauwa a si , e najwi ksze nat enie zjawiska niepe no-
sprawno ci wyst pi o w powiecie malborskim ponad 180 osób na 1000 mieszka ców, sztumskim –
ponad 170, nowodworskim i ko cierskim – ponad 160 osób na 1000 mieszka ców. Najni sze w po-
wiecie puckim – ponad 110 osób na 1000 mieszka ców oraz s upskim, l borskim i wejherowskim –
ponad 120 osób na 1000 mieszka ców.

Kraj urodzenia

W polskich spisach ludno ci kraj urodzenia by  przedmiotem badania w okresie mi dzywojennym,
tj. w spisach z 1921 oraz 1931 r., aczkolwiek samo pytanie by o sformu owane jako „miejsce urodzenia”.

W okresie powojennym w spisach ludno ci nie badano kraju urodzenia, natomiast miejsce urodze-
nia by o przedmiotem badania w spisach z lat 1970 i 1988 oraz w 1978 r. (wy cznie w badaniu repre-
zentacyjnym).

Informacja o miejscu urodzenia w powi zaniu z miejscem zamieszkania pozwala na szerszy opis
migracji wewn trznych ludno ci. Z kolei w czenie do tematyki spisowej badania kraju urodzenia
(imiennie) pozwala na pog bion  analiz  migracji zagranicznych ludno ci, a w powi zaniu z danymi
o obywatelstwie czy narodowo ci – na ocen  procesów asymilacji ludno ci, przemieszcze  mi dzyna-
rodowych oraz ocen  zachowa  pro–migracyjnych ró nych spo eczno ci.

Wyniki spisu 2002 wykaza y, e 96,4% (2101,3 tys.) ludno ci mieszkaj cej w naszym wojewódz-
twie wskaza o Polsk  jako kraj swego urodzenia, 2,1% (45,7 tys.) urodzi o si  za granic , a w przy-
padku pozosta ych 1,5% ludno ci (32,9 tys.) kraj urodzenia nie zosta  ustalony.

 Oprócz Polski ponad 110 krajów zosta o wymienionych jako miejsce urodzenia mieszka ców na-
szego województwa (w kraju ponad 180).

 Spo ród 45,7 tys. osób urodzonych poza granicami Polski prawie 93% urodzi o si  w siedmiu kra-
jach- – Ukrain  wskaza o 11,1 tys. osób, tj. 24,3% spo ród wszystkich urodzonych za granic , Litw
i Bia oru  odpowiednio: 22,4% i 20,4%, Niemcy – 13,5%, Rosj  – 8,5%, Francj  – 2,5%, a 0,9% osób
urodzonych za granic  – Stany Zjednoczone Ameryki.
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Tabl. 11. Ludno  wed ug kraju urodzenia

Kraj urodzenia W tys. Ogó em = 100 Inny kraj = 100

O g ó  e m ........................................... 2179,9 100 x
Polska .................................................. 2101,3 96,4 x
Inny kraj ............................................. 45,7 2,1 100,0
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
Pozosta e kraje ...................................... 3,5 0,1 7,5
Nieustalony kraj urodzenia ................ 32,9 1,5 x

ród osób urodzonych za granic  (tj. z 45,7 tys.) przewa aj  kobiety – 59,1%. Z ogólnej liczby
urodzonych za granic  ponad 83% stanowi ludno  zamieszka a w mie cie, a prawie 17% ludno  za-
mieszka a na wsi. W omawianej grupie osób w miastach kobiety stanowi y - 59,4%, a na wsi – 57,6%.

Obywatelstwo

W 2002 r. temat obywatelstwa by  po raz pierwszy przedmiotem badania w powszechnym spisie
ludno ci w okresie powojennym. Obywatelstwo, jako przynale no  pa stwowa cudzoziemców, by o
badane w spisach z lat 1921 i 1931.

Wyniki spisu 2002 wykaza y, e w ród sta ych mieszka ców województwa 98,2% (2140,4 tys.
osób) to obywatele Rzeczypospolitej Polskiej, 0,1% stanowi  cudzoziemcy (2,1 tys. osób), tj. osoby
bez polskiego obywatelstwa, dla 1,7% ludno ci (37,4 tys. osób) nie zosta a ustalona przynale no
pa stwowa, a 33 osoby okre li y si  jako bezpa stwowcy.

Tabl. 12. Ludno  wed ug obywatelstwa

Kraj urodzenia W tys. Ogó em = 100 Inne obywatelstwo =100

O g ó  e m ........................................... 2179,9 100,0 x
Polska .................................................. 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
Wy cznie inne .................................... 2,1 0,1 x
Nieustalone .......................................... 37,4 1,7 x

W województwie pomorskim mieszkaj  obywatele ponad 70 pa stw (w Polsce ok. 160 pa stw). Po-
nad 20 tys. obywateli polskich posiada drugie obywatelstwo. Zdecydowanie najwi ksz  grup  – prawie
14 tys. stanowi  osoby z obywatelstwem niemieckim (z tego dla 13 tys. osób jest to drugie obywatel-
stwo po polskim), z obywatelstwem ameryka skim – 1,2 tys., kanadyjskim – 0,8 tys., francuskim
i ukrai skim – po 0,3 tys. osób.
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Narodowo

Narodowo  by a przedmiotem badania w naszym kraju w okresie przedwojennym
w spisach ludno ci z lat 1921 oraz 1931, przy czym w tym ostatnim – narodowo  by a ustalana po-
rednio na podstawie wyznania oraz j zyka ojczystego. W latach powojennych po raz pierwszy zagad-

nienia narodowo ciowe w czono do spisu ludno ci w 2002 r. Z uwagi na du y stopie  trudno ci ba-
da  narodowo ci, uzyskane wyniki wymagaj  bardzo ostro nej interpretacji – bezwzgl dnie, w powi -
zaniu z zastosowan  w spisie definicj  poj cia narodowo ci.

Pomimo przyj tej definicji narodowo ci, niektóre uzyskane w badaniu spisowym odpowiedzi, doty-
cz ce przynale no ci narodowo ciowej, wychodz  poza zakres do  szeroko rozumianego poj cia na-
rodowo ci i obejmuj  grupy etniczne.

Uzyskane w spisie wyniki wskazuj  na du  – w skali kraju – ró norodno  spo eczno ci narodowo-
ciowych, etnicznych czy nawet etniczno-regionalnych. Spis wykaza , e Polska jest krajem jednorodnym

etnicznie, pomimo wspó istnienia wielu grup deklaruj cych swoj  odr bno . Spo ród du ej liczby ró no-
rodnych deklaracji przynale no ci do grup narodowo ciowych oraz etnicznych w trakcie opracowania
i rejestracji danych spisowych zdo ano wy oni  90 kategorii (w Polsce 109), przy czym 76 z nich liczy
mniej ni  50 osób, a tylko trzy stanowi y takie, których liczebno  mo na okre li  na ponad 2 tys. osób.

W województwie pomorskim, jak wykazuj  wyniki spisu, 2123,8 tys. mieszka ców, czyli 97,4%
ogólnej liczby ludno ci województwa, zadeklarowa o swoj  narodowo  jako polsk  (w ca ym kraju
96,7%). Przynale no  do narodowo ci innej ni  polska zadeklarowa o 12,5 tys. osób, co stanowi
0,6% (w kraju 1,2%). W odniesieniu do 43,6 tys. osób (2,0%) nie zdo ano ustali  przynale no ci naro-
dowo ciowej, g ównie z powodu braku odpowiedzi.

ród narodowo ci, jakie najcz ciej by y wymieniane w odpowiedziach osób spisywanych, poja-
wia a si  narodowo  ukrai ska – 3,0 tys. osób i niemiecka –2,3 tys. osób. W ród innych spo eczno ci,
pod wzgl dem liczebno ci wyró niaj  si  Kaszubi – 4,9 tys. osób oraz Romowie – 0,2 tys. osób.
W dalszej kolejno ci wyst puj  grupy narodowo ciowe lub inne spo eczno ci, takie jak Rosjanie, Bia-
orusini, Grecy.

W ca ym kraju, w ród narodowo ci najcz ciej deklarowanych, wyst powa a narodowo  niemiec-
ka (153 tys.), bia oruska (49 tys.) i ukrai ska (31 tys.). Z innych spo eczno ci wyró niaj cych si  li-
czebno ci  mo na wymieni zaków (173 tys.) i Romów (13 tys.).

zyk u ywany w domu

Ludno  zamieszka a w województwie pomorskim w zdecydowanej wi kszo ci pos uguje si
w kontaktach domowych j zykiem polskim. W sumie zadeklarowa o u ywanie tego j zyka 2133,2 tys.
osób, co stanowi 97,9 % ogó u ludno ci, ponadto w przypadku 2059,9 tys. osób (94,5%) j zyk polski

ywany jest jako jedyny. Zbiorowo  deklaruj cych pos ugiwanie si  j zykami niepolskimi w kontak-
tach rodzinnych liczy w sumie 76,9 tys. osób (3,5%), przy czym najcz ciej stwierdzano, i  s  one

ywane na przemian z j zykiem polskim – 73,3 tys. (3,4%). Ponad 20 razy rzadziej badani stwierdzali,
 rozmawiaj  w domu wy cznie w jednym lub dwóch j zykach niepolskich – 3,6 tys. badanych (0,2%).

Warto jeszcze zauwa , e po jednym j zyku niepolskim wymieni o 75,5 tys. osób, za  po dwa – 1,4 tys.
W przypadku 43,1 tys. osób (2,0%) nie zdo ano ustali adnych danych na temat j zyka u ywanego
w domu.
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Na etapie opracowywania wyników spisu w województwie pomorskim wyodr bniono 57 j zyków
niepolskich ( w kraju 87). Niektóre odpowiedzi wychodzi y poza zakres definicyjny j zyka, a zatem
bli sze mog  by  takim kategoriom jak dialekt czy gwara.

Na 57 wyró nionych w spisie j zyków niepolskich 5 by o wymienianych cz ciej ni  przez co naj-
mniej 1 tys. osób, niezale nie od tego, czy j zyki te by y wymieniane: samodzielnie, cznie z polskim,
czy te  z innym niepolskim. Zdecydowanie najcz ciej wymienianym by  j zyk kaszubski – 52,6 tys.
odpowiedzi, a w nast pnej kolejno ci j zyk niemiecki – 12,2 tys.

Ludno  zasiedzia a i mobilna

Wyniki spisu ludno ci 2002 wskaza y, e zdecydowana wi kszo  ludno ci województwa nie zmie-
nia swego miejsca zamieszkania. Z danych wynika, e 54,1 % ludno ci (1179,8 tys. osób) nie opusz-
cza o miejscowo ci urodzenia na okres d szy ni  12 miesi cy. Zatem, ludno  mobilna stanowi a
44,1% ogó u mieszka ców województwa, tj. tylko 4 osoby na 10 zamieszka y na sta e w innym miej-
scu Polski lub wyjecha y z domu rodzinnego na okres d szy ni  rok (i do niego powróci y).

Wi ksz  zasiedzia ci  charakteryzuj  si  mieszka cy wsi – 59,9 % ludno ci stwierdzi o, e
mieszka od urodzenia; tak samo odpowiedzia o tylko 51,4% mieszka ców miast.

Spo ród osób mobilnych ponad ¼ migrowa a w latach 1989-2002, pozostali zmienili miejsce za-
mieszkania przed 1989 rokiem.

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.

Odsetek osób zamieszka ych od urodzenia w ogólnej liczbie ludno ci jest wyra nie uzale niony od
wieku – najwy szy jest dla osób w wieku 0-4 lata (92,7%) i systematycznie maleje, osi gaj c najni -
sz  warto  dla osób powy ej 70 roku ycia (14,9%).
W m odszych grupach wieku przewa a wi c ludno  zamieszka a od urodzenia, a w grupie osób
w wieku 40 lat i wi cej – ju  ponad po owa ludno ci to ludno  nap ywowa.

Struktura wieku ludno ci nap ywowej zale y od okresu przesiedlania si  – wi kszo  spo ród osób
w wieku 35 lat i wi cej przyby a przed 1989 rokiem, m odsi – w wi kszo ci przybyli – w latach 1989-2002.
Najwy szy odsetek ludno ci przyby ej wyst pi  w grupie osób w wieku 60 lat i wi cej, czyli w ród
osób urodzonych przed i w czasie II wojny wiatowej. Ludno  ta migrowa a w latach wcze niejszych
(prezentowany wiek dotyczy momentu spisu – nie migracji) – odsetek przyby ych w latach 1989-2002

ród tej grupy osób jest ju  niewielki.

Ogólnie tylko w ród kawalerów i panien wyst puje liczebna przewaga mieszkaj cych od urodzenia
nad ludno ci  przyby . We wszystkich pozosta ych kategoriach stanu cywilnego przewa a ludno
przyby a. Na wsi w ród prawie wszystkich kategorii stanu cywilnego (oprócz kawalerów i panien) –
przewa aj  osoby zamieszka e od 1989 r.

Najwy szy odsetek osób, które przyby y lub powróci y z zagranicy odnotowano w ród onatych
i zam nych (62,3%), w tym pozostaj cych w ma stwie (60,1%).

Z danych uzyskanych w spisie wynika, e poziom wykszta cenia jest wa nym czynnikiem wp ywaj -
cym na mobilno  spo eczn  – im jest wy szy, tym sk onno  do migracji jest wi ksza. W ród ludno ci
przyby ej najwy szy odsetek odnotowano dla osób z wykszta ceniem wy szym (63,9%), najni szy za
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dla osób maj cych wykszta cenie podstawowe nieuko czone i bez wykszta cenia szkolnego (45,3%).

W grupie osób z wykszta ceniem wy szym wyst pi  tak e najwy szy odsetek osób, które w latach
1989-2002 przyby y lub powróci y z zagranicy. Osoby z wykszta ceniem wy szym stanowi y 26,1%
spo ród wszystkich, które przyby y lub powróci y z zagranicy (nale y przypomnie , e udzia  osób
z wykszta ceniem wy szym w ogólnej liczbie ludno ci wynosi 11,3%); kolejne grupy to osoby z wy-
kszta ceniem rednim zawodowym (21,8%) i podstawowym (4,7%).

Zaobserwowano znaczne zró nicowanie mobilno ci w przekroju regionalnym. Najwi kszy odsetek
ludno ci zamieszka ej od urodzenia odnotowano w powiecie ko cierskim (65,8%), kartuskim (65,2%)
i chojnickim (63,7%), najmniejszy za  w powiecie gda skim (45,4%) i s upskim (49,2%). Najbardziej
zasiedzia a jest ludno  zamieszka a w gmach: Lipnica (81,4%), Sierakowice (77,5%), Brusy (76,6%)
oraz Karsin (76,1%).

Ludno  w gospodarstwach zbiorowych

Gospodarstwem zbiorowym okre la si  osoby zamieszkuj ce w obiektach zbiorowego zakwaterowania.

W 2002 r. w gospodarstwach zbiorowych spisano 23,0 tys. osób, co stanowi o 1,1% ogó u ludno ci
województwa (odsetek ten jest identyczny jak w ca ym kraju).

Tabl. 13. Mieszka cy gospodarstw zbiorowych w obiektach zbiorowego zakwaterowania
Rodzaj obiektu W tys. W odsetkach

O g ó  e m ................................................................ 23,0 100,0
    w tym:
Dom studencki .......................................................... 8,6 37,7
Internat, bursa ........................................................... 2,4 10,3
Hotel pracowniczy .................................................... 1,6 6,9
Zak ad wychowawczy, dom ma ego dziecka ............. 2,5 11,1
Zak ad opieku czo – leczniczy dla przewlekle chorych

i niepe nosprawnych ............................................. 2,5 10,9

Najwi cej mieszka ców spisano w takich obiektach zbiorowego zakwaterowania, jak: domy stu-
denckie, asystenckie i s uchaczy seminariów duchownych (37,7% ogó u), zak ady opieku czo-
lecznicze dla przewlekle chorych, hospicja (10,9%), internaty, bursy (10,3%). Na zbli onym poziomie
spisano mieszka ców hoteli pracowniczych, domów pomocy spo ecznej dla emerytów i osób starszych
i innych placówek opieku czo-wychowawczych. Najmniej osób przebywa o w domach pomocy spo-
ecznej dla samotnych kobiet w ci y lub z ma ymi dzie mi (0,4%) oraz w zak adach psychiatrycz-

nych i o rodkach leczenia odwykowego (2,6%).
Ponad po ow  mieszka ców (51,4%) obiektów zbiorowego zakwaterowania stanowili m czy ni.

Dominowali w takich obiektach, jak internaty, hotele pracownicze, zak ady psychiatryczne i o rodki
leczenia odwykowego. Tak e w domach dziecka i placówkach opieku czo-wychowawczych przeby-
wa o wi cej ch opców. W ród osób bezdomnych spisanych w schroniskach, noclegowniach i innych
skupiskach ponad 80% stanowili m czy ni.

Kobiety s  dominuj  grup  w ród przebywaj cych w klasztorach i domach zakonnych, a tak e
w domach pomocy spo ecznej dla emerytów i osób starszych. W ród mieszka ców domów dla emery-
tów i osób starszych w grupie wiekowej powy ej 70 lat by o trzy razy wi cej kobiet ni  m czyzn
i stanowi y one 37,4% ogó u mieszka ców tych obiektów i a  54,2% ogó u kobiet zamieszka ych
w tych obiektach.
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W obiektach zbiorowego zakwaterowania przewa y osoby m ode, w wieku do 30 lat i stanowi y
one prawie 68% ogó u ludno ci w gospodarstwach zbiorowych.

Analiza danych w zakresie p ci i wieku mieszka ców poszczególnych rodzajów obiektów zbioro-
wego zakwaterowania wykazuje, e obiekty przesta y mie  jednorodny charakter, np. w domach
dziecka mieszkaj  równie  seniorzy; w ród mieszka ców domów opieki dla kobiet w ci y i z ma ymi
dzie mi mo na znale  m czyzn, z kolei w domach dla emerytów – ma oletnie dzieci. Sytuacja taka
uzale niona jest od lokalnych potrzeb i mo liwo ci zagwarantowania opieki osobom potrzebuj cym.

Prawie 85% mieszka ców gospodarstw zbiorowych spisano w obiektach w miastach, a ponad 56%
mieszka ców zak adów opieku czo-leczniczych dla przewlekle chorych i niepe nosprawnych spisano
w obiektach na wsi.

ród a utrzymania ludno ci

Porównuj c wyniki spisu ludno ci 2002 z danymi uzyskanymi z przeprowadzonego prawie 14 lat
wcze niej poprzedniego spisu – mo na zaobserwowa  bardzo istotne zmiany dotycz ce struktury lud-
no ci wed ug róde  utrzymania.

W województwie pomorskim w 2002 r. 1269,0 tys. osób posiada o w asne ród o dochodów, któ-
rymi mog y by : dochody z pracy, dochody pochodz ce ze wiadcze  spo ecznych (tzw. niezarobko-
wych róde  utrzymania) lub dochody z w asno ci, tj. z tytu u oddanych w dzier aw  gruntów rolnych,
dochodów z lokat kapita owych, z odsetek z oszcz dno ci i udzia u w zyskach przedsi biorstw.

Udzia  osób, posiadaj cych w asne dochody, w ogólnej liczbie ludno ci województwa w 2002 r.
wynosi  58,2%, podczas gdy w 1988 r. – 59,9% (spadek o 1,7 punktu). Konsekwencj  tej zmiany by o
zwi kszenie liczby osób b cych na utrzymaniu; chocia  ich udzia  w ogólnej strukturze ludno ci
województwa wyniós  w 2002 r., podobnie jak w spisie 1988 – 40,1%.
Tabl. 14. Ludno  wed ug g ównego ród a utrzymania

1988 2002
Wyszczególnienie

w tys. w odsetkach w tys. w odsetkach 1988 = 100

O g ó  e m ...................................... 2095,1 100,0 2179,9 100,0 104,0
       miasta ....................................... 1446,2 69,0 1484,8 68,1 102,7
       wie  .......................................... 649,0 31,0 695,1 31,9 107,1
Dochody z pracy .............................. 907,2 43,3 711,7 32,6 78,4
     poza rolnictwem .......................... 753,7 36,0 658,9 30,2 87,4
         miasta ..................................... 607,0 29,0 502,0 23,0 82,7
         wie  ........................................ 146,7 7,0 156,9 7,2 106,9
     w rolnictwie ................................ 153,5 7,3 52,8 2,4 34,4
         miasta ..................................... 25,9 1,2 4,9 0,2 18,8
         wie  ........................................ 127,5 6,1 47,9 2,2 37,6
Niezarobkowe ród o ....................... 347,8 16,6 555,7 25,5 159,7
      miasta ........................................ 254,6 12,2 392,0 18,0 154,0
      wie  ........................................... 93,2 4,4 163,7 7,5 175,5
Dochody z w asno ci ....................... - - 1,6 0,1 -
Na utrzymaniu ................................. 840,1 40,1 873,9 40,1 104,0
Nieustalone ród o utrzymania ......... - - 37,0 1,7 -

ród osób, które w 2002 r. posiada y w asne ród o utrzymania, najwi ksz  grup  stanowi y te,
które utrzymywa y si  z dochodów z pracy – 32,6% (w kraju 32,3%), a nast pnie z niezarobkowych
róde  (emerytur, rent, zasi ków) – 25,5% (w kraju 28,0%). W 1988 r. odsetki te kszta towa y si  dla
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województwa odpowiednio: 43,3% oraz 16,6%, dla kraju: 45,4% i 18,0%. W spisie 2002 odnotowano
tak e niewielk  grup  osób (1,6 tys.), dla których ród em utrzymania by y dochody z w asno ci.

W 2002 r. w porównaniu z 1988 r. liczba osób utrzymuj cych si  z pracy zmniejszy a si  w liczbach
absolutnych a  o 196 tys., czyli blisko o 22%. Zmniejszenie si  liczby osób utrzymuj cych si  z pracy
zwi zane by o g ównie z za amaniem si  rynku pracy i silnym wzrostem bezrobocia w latach dzie-
wi dziesi tych, które dotkn o osób w ró nym wieku, ale szczególnie ludzi m odych oraz w wieku
mobilnym.

Nale y zwróci  uwag , e wy szym odsetkiem utrzymuj cych si  z pracy charakteryzowa a si
ludno  zamieszka a w miastach (23,2%).

W 2002 r. w porównaniu z 1988 r. odnotowano 1,5–krotny przyrost liczby osób utrzymuj cych si
z niezarobkowych róde  (z 348 tys. do 556 tys.). W okresie 1988-2002 nast pi  wzrost o 32,0% liczby
osób w wieku poprodukcyjnym (m czyzn w wieku 65 lat i starszych oraz kobiet w wieku 60 lat
i starszych), co rzutowa o na zwi kszenie si  ogólnej liczby osób utrzymuj cych si  z niezarobkowych
róde .

ród utrzymuj cych si  z niezarobkowych róde  blisko po ow  stanowi y osoby utrzymuj ce si
ównie z emerytury (pracowniczej lub rolnej) – 46,4%, a dla prawie co czwartej osoby g ównym ró-
em utrzymania by a renta z tytu u niezdolno ci do pracy (inwalidzka) – 22,8%. Natomiast zasi ek dla

bezrobotnych w ci gu roku poprzedzaj cego moment spisu stanowi  g ówne ród o utrzymania dla
7,3% osób. Ponadto 2,5% ludno ci utrzymywa o si  z zasi ku z pomocy spo ecznej.

Tabl. 15. Ludno  wed ug g ównego ród a utrzymania, p ci i ekonomicznych grup wieku
ówne ród o utrzymania ludno ci

dochody
z pracy

niezarobkowe
ród o na utrzymaniu nieustalone

ród oWyszczególnienie Ogó em
w tys.

w %

O g ó  e m ....................................... 2179,9 32,6 25,5 40,1 1,7
w wieku:

Przedprodukcyjnym ......................... 528,1 0,2 1,3 97,3 1,2
Produkcyjnym .................................. 1358,6 52,0 20,5 25,4 2,1
    mobilnym .................................... 882,7 54,3 11,0 32,3 2,3
    niemobilnym ................................ 476,0 47,7 38,1 12,4 1,6
Poprodukcyjnym .............................. 292,4 1,6 92,5 5,1 0,8
Nieustalonym ................................... 0,9 8,7 5,0 52,4 33,9

czy ni .......................................  1061,7 37,4 22,7 38,2 1,7
     w wieku:
Przedprodukcyjnym ......................... 270,4 0,2 1,3 97,2 1,2
Produkcyjnym .................................. 696,8 56,6 21,0 20,3 2,0
    mobilnym .................................... 445,0 60,3 10,2 27,2 2,2
    niemobilnym ................................ 251,9 50,0 40,1 8,1 1,6
Poprodukcyjnym .............................. 94,0 2,0 96,3 0,8 0,8
Nieustalonym ................................... 0,4 10,5 4,7 51,8 33,0
Kobiety ...........................................  1118,2 28,2 28,2 41,9 1,7

w wieku:
Przedprodukcyjnym ......................... 257,6 0,1 1,3 97,4 1,2
Produkcyjnym .................................. 661,8 47,1 19,9 30,7 2,2
    mobilnym .................................... 437,7 48,2 11,7 37,6 2,4
    niemobilnym ................................ 224,1 45,0 35,9 17,3 1,6
Poprodukcyjnym .............................. 198,4 1,4 90,7 7,1 0,7
Nieustalonym ................................... 0,4 6,6 5,4 53,1 35,0
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Wed ug wyników spisu z 2002 r. na 100 osób utrzymuj cych si  g ównie z w asnych dochodów po-
chodz cych z pracy przypada o 78 osób, których g ównym ród em utrzymania by o ród o niezarob-
kowe. W 1988 r. wska nik ten by  znacznie ni szy i wynosi  38 na 100.

Zwraca uwag  tak e stosunkowo du y udzia  osób m odych b cych na utrzymaniu. W wieku pro-
dukcyjnym by o na utrzymaniu – 25,4% osób, przy czym w wieku mobilnym – 32,3%. Znacznie go-
rzej sytuacja przedstawia si  dla kobiet ni  dla m czyzn. W wieku produkcyjnym kobiet jest na
utrzymaniu – 30,7%, a m czyzn 20,3%, przy czym w wieku mobilnym odpowiednio: 37,6% i 27,2%.

Analizuj c ród a utrzymania ludno ci w województwie pomorskim w poszczególnych powiatach
zauwa a si  wyra ne ró nice mi dzy nimi. Wprawdzie w wi kszo ci powiatów odsetek utrzymuj cych
si  z tego ród a zbli ony by  do redniej w województwie, to jednak rozpi to  tego wska nika
w powiatach o najni szych i najwy szych warto ciach jest znaczna. Najni sze odsetki osób utrzymu-

cych si  z dochodów z pracy odnotowano w powiatach: sztumskim (25,9%), l borskim (28,0%),
upskim (28,2%) i cz uchowskim (28,3%). Najwy sze odsetki wyst pi y w powiatach: m. Gdynia

(36,8%), m. Gda sk (35,8%), gda skim (34,4%), m. Sopot (33,6%) i wejherowskim (33,5%).

Najwy szy odsetek osób utrzymuj cych si  g ównie z niezarobkowych róde  dochodów odnoto-
wano w powiatach: m. S upsk (29,6%), malborskim (29,0%), m. Sopot (28,7%) i sztumskim (27,9%).
W wi kszo ci powiatów nieznacznie wy szy odsetek utrzymuj cych si  z niezarobkowych róde  do-
chodów stanowili mieszka cy miast.

Zwraca uwag , i  prawie we wszystkich powiatach wysoki odsetek stanowi y osoby pozostaj ce na
utrzymaniu. Ponad 40% takich osób wyst pi o, m.in. w powiatach: kartuskim (45,2%), puckim (44,9%),

borskim (44,7%) oraz bytowskim i s upskim – po 44,6%.


