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Aga ta Zyg munt
Uni wer sy tet Ślą ski

DE MO GRA FICZ NY OB RAZ WO JE WÓDZ TWA ŚLĄ SKIE GO
NA TLE PRZE MIAN LUD NO ŚCIO WYCH W POL SCE 

– SZAN SE, ZA GRO ŻE NIA, PRO GNO ZY

Opra co wa nie sta no wi ana li zę naj waż niej szych zja wisk i pro ce sów de mo gra ficz -
nych, od no szą cych się do ru chu na tu ral ne go i wę drów ko we go, ja kie mia ły miej sce
w wo je wódz twie ślą skim, w la tach 2002–2007, za pre zen to wa ną na tle prze mian lud -
no ścio wych w Pol sce. Omó wio ne zo sta ły zja wi ska zwią za ne z two rze niem i roz pa dem
ro dzin, jak rów nież z roz rod czo ścią i umie ral no ścią w ba da nej po pu la cji. Z ko lei ana -
li za ru chu wę drów ko we go ob ję ła za rów no mi gra cje we wnętrz ne, jak i ze wnętrz ne.
W kon tek ście zmian, ja kie mia ły miej sce we wspo mnia nych ob sza rach, za pre zen towa -
no struk tu ry lud no ści wo je wódz twa ślą skie go z uwzględ nie niem płci oraz wie ku.
W pod su mo wa niu za war to dłu go ter mi no we pro gno zy lud no ścio we zwią za ne z po ten -
cja łem de mo gra ficz nym wo je wódz twa ślą skie go.

Głów ne po ję cia: ka pi tał de mo gra ficz ny, ruch na tu ral ny, ruch wę drów ko wy, struk -
tu ry lud no ści, pro gno zy de mo gra ficz ne, sta rość de mo gra ficz na.

Wpro wa dze nie

Ce lem ni niej sze go opra co wa nia jest pró ba stwo rze nia de mo gra ficz ne go
por tre tu wo je wódz twa ślą skie go, któ ry uwzględ niał by naj waż niej sze ele men -
ty ka pi ta łu de mo gra ficz ne go te go ob sza ru. Jak za uwa ża Ma rek Szcze pań ski,
ów ka pi tał uzna wa ny jest za in te gral ną część ka pi ta łu spo łecz ne go, ja kim dys -
po nu ją zbio ro wo ści ludz kie i gru py spo łecz ne (Szcze pań ski 2002: 110). Moż -
na za tem przy jąć, że stan i struk tu ra po pu la cji, jak rów nież pro ce sy i zja wi ska
za cho dzą ce w ob rę bie ba da nej spo łecz no ści (między innymi ruch na tu ral ny,
ruch wę drów ko wy, sta rze nie się po pu la cji) bę dą kształ to wa ły po ten cjał ludz -
ki w wo je wódz twie ślą skim, a co za tym idzie – bę dą de cy do wa ły o moż li wo -
ściach roz wo ju i per spek ty wach te go re gio nu Pol ski.

Ana li za pod sta wo wych za gad nień obej mu je per spek ty wę sze ścio let nią,
któ rą z jed nej stro ny wy zna cza ce zu ra ro ku 2002, w któ rym prze pro wa dza ny
był Na ro do wy Spis Po wszech ny, z dru giej zaś – rok 2007, z któ re go po cho -
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dzą naj now sze da ne Głów ne go Urzę du Sta ty stycz ne go. O przy ję ciu ta kie go
okre su ana li tycz ne go za de cy do wa ły dwa wzglę dy. Po pierw sze, cho dzi ło
o stwo rze nie por tre tu de mo gra ficz ne go wo je wódz twa ślą skie go, któ ry był by
jak naj bar dziej ak tu al ny. W okre sie przed spi so wym po wsta ły po dob ne opra -
co wa nia (między innymi Frąc kie wicz 2003), na to miast w ostat nich la tach sy -
tu acja de mo gra ficz na zmie nia się na ty le in ten syw nie, że wy ma ga wciąż bie -
żą cych ana liz. Po wtó re, przy ję cie szer szych ram cza so wych ozna cza ło by
ko niecz ność do ko na nia bar dzo ob szer nych ana liz i omó wień, co by ło by za -
da niem trud nym, je śli nie nie moż li wym z uwa gi na re dak cyj ne ogra ni cze nia
roz mia rów ni niej sze go tek stu. 

Na le ży mieć świa do mość, iż wo je wódz two ślą skie jest bar dzo zróż ni co wa -
nym we wnętrz nie re gio nem, dla te go do głęb na ana li za de mo gra ficz na po win -
na w tym wy pad ku obej mo wać omó wie nie sy tu acji w po szcze gól nych pod re -
gio nach, po wia tach, a na wet mia stach. Po now nie jed nak ma jąc wzgląd
na wy mo gi edy tor skie, zde cy do wa no o za pre zen to wa niu wy łącz nie ogól nych
za gad nień i da nych od no szą cych się do wo je wódz twa ślą skie go ja ko ca ło ści,
przed sta wia jąc je na tle wskaź ni ków ogól no pol skich.

Pod sta wo we in for ma cje o wo je wódz twie ślą skim

Wo je wódz two ślą skie zaj mu je ob szar 1 233 351 ha1. Obej mu je 8 pod re gio -
nów: biel ski, by tom ski, czę sto chow ski, gli wic ki, ka to wic ki, ryb nic ki, so sno -
wiec ki i ty ski (por. rysunek 1).

W je go skład wcho dzi 17 po wia tów: biel ski, cie szyń ski, ży wiec ki, lu bli -
niec ki, tar no gór ski, czę sto chow ski, kło buc ki, mysz kow ski, gli wic ki, ra ci bor -
ski, ryb nic ki, wo dzi sław ski, bę dziń ski, za wier ciań ski, bie ruń sko -lę dziń ski, mi -
ko łow ski oraz pszczyń ski.

Spo śród 65 pol skich miast na pra wach po wia tu aż 19 po wia tów grodz kich
znaj du je się na te re nie wo je wódz twa ślą skie go. Są to: Biel sko -Bia ła, By tom,
Pie ka ry Ślą skie, Czę sto cho wa, Gli wi ce, Za brze, Cho rzów, Ka to wi ce, My sło -
wi ce, Ru da Ślą ska, Sie mia no wi ce Ślą skie, Świę to chło wi ce, Ja strzę bie -Zdrój,
Ryb nik, Żo ry, Dą bro wa Gór ni cza, Ja worz no, So sno wiec oraz Ty chy. Tak du -
ża licz ba miast na pra wach po wia tu jest między innymi efek tem nada nia sta -
tu su po wia tu grodz kie go daw nym sto li com wo je wództw (Czę sto cho wa, Biel -
sko -Bia ła) oraz nie któ rym mia stom w ob rę bie ko nur ba cji gór no ślą skiej.

Re gion ten two rzy 167 gmin, 1325 miej sco wo ści wiej skich, 1054 so łec twa. 
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1 Je śli nie po da no ina czej, źró dłem przy to czo nej oce ny licz bo wej jest ofi cjal na pu bli ka cja
Głów ne go Urzę du Sta ty stycz ne go.



Stan po pu la cji wo je wódz twa ślą skie go w ro ku 2007 wy no sił 4.654.115
osób, co sta no wi nie co po nad 12% ogó łu po pu la cji za miesz ku ją cej te ry to rium
Pol ski. Od po cząt ku ana li zo wa ne go okre su ma le je za rów no licz ba miesz kań -
ców na sze go kra ju, jak i licz ba lud no ści wo je wódz two ślą skiego. Jest to nie -
wąt pli wie zwią za ne ze zmia na mi, ja kie za cho dzą w ru chu na tu ral nym i ru chu
mi gra cyj nym w ob rę bie oby dwu jed no stek te ry to rial nych, o czym mo wa bę -
dzie da lej.

Ry su nek 1. Pod re gio ny wo je wódz twa ślą skie go

Źró dło: Lud ność, ruch na tu ral ny i mi gra cje w wo je wódz twie ślą skim w I pół ro czu 2008 r., opra -
co wa nie Urzę du Sta ty stycz ne go w Ka to wi cach, http://www.stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/ka -
tow/AS SETS_lud nosc_Ipol ro cze 2008.pdf, s. 5.

Wo je wódz two ślą skie cha rak te ry zu je się wy so kim wskaź ni kiem urba ni za -
cji. W ro ku 2007 spo śród 4.654.115 miesz kań ców te go re gio nu aż 3.647.193
(78,4%) za miesz ki wa ło mia sta. Dla po rów na nia wskaź nik ten dla Pol ski wy -
niósł 61,2%. Tak wy so ka war tość wskaź ni ka urba ni za cji w przy pad ku wo je -
wódz twa ślą skie go wy ni kać mo że z in du strial ne go cha rak te ru te go re gio nu –
naj bar dziej zna czą ce miej sca pra cy usy tu owa ne są w mia stach. Na le ży jed nak
do dać, że licz ba miesz kań ców miast w wo je wódz twie ślą skim po wo li, lecz
sys te ma tycz nie ma le je. W ro ku 2002 wskaź nik urba ni za cji wy niósł 79%,
w 2003 – 78,9%, w 2004 – 78,8%, w 2005 – 78,6%, a w ro ku 2006 – 78,5%. 
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Ta be la 1. Stan lud no ści oraz gę stość za lud nie nia Pol ski i wo je wódz twa ślą skie go w la -
tach 2002 – 2007 (stan na 31 XII)

Źró dło: da ne GUS        * da ne przy bli żo ne

Mi mo sys te ma tycz ne go spad ku licz by osób przy pa da ją cych na 1 km2, gę -
stość za lud nie nia sy tu uje wo je wódz two ślą skie na pierw szym miej scu w Pol -
sce. W ro ku 2007 licz ba osób przy pa da ją ca na 1 km2 w kra ju wy no si ła 122
(war tość ta nie zmie ni ła się od 2002 ro ku), na to miast w wo je wódz twie ślą -
skim – 377. Dla po rów na nia, w ro ku 2002 wskaź nik ten wy niósł 384 oso -
by/km2, w 2003 – 382 oso by/km2, w 2004 – 381 osób/km2, w 2005 – 380
osób/km2, a w 2006 ro ku – 379 osób/km2. War to do dać, że mia sta o naj więk -
szej gę sto ści za lud nie nia są skon cen tro wa ne wo kół Gór no ślą skie go Okrę gu
Prze my sło we go. Mia stem o naj więk szym za gęsz cze niu lud no ści są Świę to -
chło wi ce – 4097 osób/km2. War to ze sta wić tę war tość z naj mniej szą gę sto ścią
za lud nie nia, ja ką od no to wu je się w wo je wódz twie ślą skim w po wie cie czę -
sto chow skim – 88 osób/km2. Tak znacz ne roz bież no ści jed no znacz nie po ka -
zu ją, że ba da ny re gion jest bar dzo zróż ni co wa ny ze wzglę du na sub re gio ny,
któ re są bar dziej lub mniej atrak cyj ne dla miesz kań ców. Tam, gdzie ła twiej
jest zna leźć do brze opła ca ną pra cę, tam też chęt niej osie dla ją się lu dzie, któ -
rzy li czą na lep sze wa run ki eg zy sten cji. 

Ruch na tu ral ny w wo je wódz twie ślą skim

Ana li za zmian ru chu na tu ral ne go lud no ści peł ni klu czo wą ro lę w okre śla -
niu de mo gra ficz ne go ka pi ta łu gru py czy spo łecz no ści. Już po bież ny prze gląd
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wyszczególnienie 2002 2003 2004 2005 2006 2007

Stan populacji

Polska 

ogółem 38 218 531 38 190 608 38 173 835 38 157 055 38 125 479 38 116 000*

mężczyźni 18 506 749 18 486 430 18 470 253 18 453 855 18 426 775 18 417 000*

kobiety 19 711 782 19 704 178 19 703 582 19 703 200 19 698 704 19 699 000*

woj.
śląskie

ogółem 4 731 533 4 714 982 4 700 771 4 685 775 4 669 137 4 654 115

mężczyźni 2 289 801 2 280 441 2 272 055 2 263 806 2 253 857 2 244 944

kobiety 2 441 732 2 434 541 2 428 716 2 421 969 2 415 280 2 409 171

Gęstość zaludnienia

Polska 122 122 122 122 122 122

województwo
śląskie 384 382 381 380 379 377



wskaź ni ków ru chu na tu ral ne go lud no ści po zwa la stwier dzić, że uby tek lud no -
ści w wo je wódz twie ślą skim jest wyż szy niż prze cięt ny w kra ju. Po szu ku jąc
wy ja śnie nia ta kie go sta nu rze czy Lu cy na Frąc kie wicz za uwa ża, że wo je wódz -
two ślą skie w okre sie mi nio ne go pół wie cza by ło ob sza rem du że go na pły wu
lud no ści. Re gion ten przy cią gał moż li wo ścia mi za trud nie nia, wy so ki mi za rob -
ka mi – jak twier dzi Au tor ka – nie pro por cjo nal ny mi do po sia da nych kwa li fi -
ka cji oraz ofer tą miesz ka nio wą. Istot ną zmia nę przy niósł okres re struk tu ry za -
cji, któ ry ukształ to wał no we zja wi ska w ru chu na tu ral nym, któ re nie tyl ko nie
bę dą się co fa ły, ale ule gną dal sze mu po głę bie niu (Frąc kie wicz 2003: 287). Ze -
sta wie nie naj waż niej szych zja wisk i wskaź ni ków ilu stru ją cych ruch na tu ral ny
lud no ści w wo je wódz twie ślą skim pre zen tu je ta be la 2. 

Ta be la 2. Ruch na tu ral ny lud no ści Pol ski i wo je wódz twa ślą skie go w la tach 2002–2007

Źró dło: da ne GUS

Wskaź nik mał żeń sko ści w wo je wódz twie ślą skim sys te ma tycz nie wzra sta.
Ozna cza to, iż z ro ku na rok licz ba za wie ra nych mał żeństw ro śnie – jest to ten -
den cja za uwa żal na rów nież w ska li Pol ski. Licz ba za war tych mał żeństw
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Wyszczególnienie 2002 2003 2004 2005 2006 2007

małżeństwa na 1000 ludności

Polska 5,0 5,1 5,0 5,4 5,9 6,5

woj. śląskie 4,8 5,0 5,0 5,4 6,0 6,4

rozwody na 1000 ludności

Polska 1,2 1,3 1,5 1,8 1,9 1,7

woj. śląskie 1,2 1,5 1,7 2,0 2,3 2,0

urodzenia żywe na 1000 ludności

Polska 9,3 9,2 9,3 9,5 9,8 10,2

woj. śląskie 8,3 8,3 8,5 8,7 9,1 9,4

zgony ogółem na 1000 ludności

Polska 9,4 9,6 9,5 9,7 9,7 9,9

woj. śląskie 9,4 9,7 9,7 9,9 9,9 10,2

zgony niemowląt na 1000 urodzeń żywych

Polska 7,5 7,0 6,8 6,4 6,0 6,0

woj. śląskie 9,3 7,8 7,9 7,4 7,3 6,7

dzietność kobiet

Polska 1,25 1,22 1,23 1,24 1,27 1,31

woj. śląskie 1,12 1,10 1,12 1,13 1,17 1,2



w prze li cze niu na 1000 osób w Pol sce wzro sła z 5,0 w 2002 ro ku do 6,5 w ro -
ku 2007, pod czas gdy w wo je wódz twie ślą skim za rów no na po cząt ku, jak
i na koń cu ba da ne go okre su wskaź nik ten był nie znacz nie niż szy – 4,8 w ro -
ku 2002 i 6,4 w ro ku 2007.

Ogól ną ten den cję zwyż ko wą wią że się z wcho dze niem w okres wła ści wy
dla za kła da nia ro dzin u osób na le żą cych do tzw. wy żu de mo gra ficz ne go lat
sie dem dzie sią tych i osiem dzie sią tych XX wie ku, któ re go apo geum przy pa da -
ło na rok 1983. Z ko lei nie znacz ne róż ni ce, ja kie wy stę pu ją mię dzy wo je wódz -
twem ślą skim a Pol ską, moż na wy tłu ma czyć róż ni ca mi w struk tu rze po pu la -
cji we dług wie ku (por. ta be la 5) – miesz kań cy wo je wódz twa ślą skie go są
zbio ro wo ścią, w któ rej ob ser wu je się nie co bar dziej za awan so wa ny pro ces sta -
rze nia się po pu la cji niż ma to miej sce w ska li ca łe go spo łe czeń stwa.

Wo je wódz two ślą skie cha rak te ry zu je wyż szy niż prze cięt ny w Pol sce
wskaź nik roz wo dów. Licz ba roz wo dów w prze li cze niu na 1000 lud no ści
od ro ku 2002 do 2006 sys te ma tycz nie ro sła – od 1,2 do 2,3, w ro ku 2007 zaś
wskaź nik ten nie znacz nie spadł – do 2,0. W ska li ogól no pol skiej od no to wa no
w tym cza sie wzrost wskaź ni ka roz wo dów od 1,2 w 2002 ro ku do 1,9 w 2006
i 1,7 – w 2007 ro ku. 

Opi sa ne po wy żej ten den cje uka zu ją zmia ny, ja kie za szły w ro dzi nie ślą -
skiej, uzna wa nej za osto ję tra dy cyj nych war to ści, dyk to wa nych przez głę bo ką
re li gij ność miesz kań ców te go re gio nu. Jak za uwa ża Ur szu la Swadź ba, „prze -
łom wie ków, otwar cie na świat, wpływ me diów, glo ba li za cja i mi gra cja przy -
nio sły no wy spo sób my śle nia o mał żeń stwie i ro dzi nie” (Swadź ba 2008: 23).
Po twier dza ją to nie ko rzyst ne wskaź ni ki mał żeń sko ści, a tak że znacz ny od se -
tek roz wo dów. Zwłasz cza te ostat nie są zja wi skiem nie zwy kłym w re gio nie,
któ re go spo łe czeń stwo bar dzo moc no za ko rze nio ne jest w ka to li cy zmie. Moż -
na za tem stwier dzić, że na swój spo sób ro dzi na po zo sta je waż na dla miesz kań -
ców wo je wódz twa ślą skie go, jed nak sa ma de fi ni cja ro dzi ny ule gła pew ne mu
roz sze rze niu – być mo że jest tak, że ro dzi ną jest nie tyl ko sa kra men tal ny czy
cy wil ny zwią zek, ale też sub sty tu tem ro dzi ny sta ją się związ ki part ner skie oraz
zna jo mi lub przy ja cie le (Zyg munt 2008: 63). 

Na tu ral ną kon se kwen cją ni skie go współ czyn ni ka mał żeń sko ści oraz wy so -
kie go współ czyn ni ka roz wo dów jest re la tyw nie ni ska licz ba uro dzeń, ja ką no -
tu je się w wo je wódz twie ślą skim. Rok 2003 był pod tym wzglę dem naj mniej
ko rzyst ny. W ro ku 2006 od no to wa no 42,5 tys. uro dzeń ży wych i by ło to o bli -
sko 1,7 tys. wię cej niż w 2005 ro ku i o 3,3 tys. wię cej w po rów na niu do 2003
ro ku. Współ czyn nik uro dzeń w ana li zo wa nym okre sie wy niósł 8,3 w 2002
i 2003 ro ku, 8,5 w ro ku 2004, 8,7 w ro ku 2005, 9,1 w 2006 i 9,4 w 2007 ro -
ku. W każ dym ro ku licz ba uro dzeń ży wych przy pa da ją cych na 1000 lud no ści
w wo je wódz twie ślą skim by ła niż sza niż w ca łym kra ju – róż ni ca ta wy nio sła
oko ło 0,8 w więk szo ści prze dzia łów cza so wych. Mi mo wzro stu licz by uro -
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dzeń w ostat nich la tach trud no snuć opty mi stycz ne wnio ski do ty czą ce wzro -
stu po pu la cji. Ob ser wo wa ny w la tach 2004–2007 wzrost licz by uro dzeń mo -
że być spo wo do wa ny mię dzy in ny mi re ali za cją tzw. „uro dzeń odło żo nych”.
Stop nio wy wzrost uro dzeń dzie ci przez ko bie ty w wie ku 25–29 lat był zwią -
za ny z prze su nię ciem uro dzeń przez ko bie ty z gru py 20–24 do grupy 25–29
lat.

Ko lej nym wy so ce nie ko rzyst nym wskaź ni kiem ru chu na tu ral ne go lud no ści,
uka zu ją cym ten den cje de po pu la cyj ne za rów no w Pol sce, jak i w wo je wódz -
twie ślą skim jest współ czyn nik dziet no ści, któ ry okre śla licz bę dzie ci przy pa -
da ją cą w da nym ro ku na jed ną ko bie tę bę dą cą w wie ku roz rod czym (15–49
lat). Po cząw szy od ro ku 1989 no tu je się w Pol sce spa dek te go współ czyn ni ka
po ni żej war to ści za pew nia ją cej pro stą za stę po wal ność po ko leń (2,1–2,15).
W ro ku 2002 współ czyn nik ten wy niósł w Pol sce 1,25, na stęp nie po okre sie
nie znacz ne go spad ku wzrósł w ro ku 2006 do po zio mu 1,27, a w 2007 do war -
to ści 1,31. Dziet ność w wo je wódz twie ślą skim w ca łym ba da nym okre sie jest
niż sza od war to ści współ czyn ni ka dziet no ści w kra ju o co naj mniej 0,1.
W 2002 ro ku współ czyn nik dziet no ści wy niósł 1,12, a w koń cu ba da ne go
okre su – 1,21.

Ni skie wskaź ni ki zwią za ne z roz rod czo ścią nie są fe no me nem wo je wódz -
twa ślą skie go. Sta no wią one, przede wszyst kim, po chod ną po staw wo bec mał -
żeń stwa i ro dzi ny – sta ty sty ki po ka zu ją, że zna czą ca więk szość uro dzeń to uro -
dze nia mał żeń skie, a za tem im mniej sze bę dzie po par cie dla in sty tu cji
mał żeń stwa, tym mniej bę dzie uro dzeń. Sze rzej moż na zja wi ska te wią zać
z kon cep cją dru gie go przej ścia de mo gra ficz ne go Dir ka van de Kaa, czy li z re -
wo lu cją w sfe rze ży cia mał żeń skie go i ro dzin ne go. Wśród wskaź ni ków prze -
mian mo de lu ro dzi ny oraz za sad jej two rze nia i roz wią zy wa nia wy róż nia się
mię dzy in ny mi spa dek współ czyn ni ka dziet no ści ogól nej, spa dek współ czyn -
ni ka uro dzeń wyż szej ko lej no ści, spa dek licz by ciąż po za mał żeń skich i mał -
żeństw wy mu sza nych cią żą, opóź nia nie uro dze nia dziec ka w mał żeń stwie,
spa dek płod no ści mło dych ko biet, opóź nia nie za war cia związ ku mał żeń skie -
go, upo wszech nie nie zja wi ska ko ha bi ta cji oraz zwięk sza nie się za kre su do bro -
wol nej bez dziet no ści (Sla ny 2006: 69–70). Mi mo iż kon cep cja wią żą ca zja wi -
ska do ty czą ce roz rod czo ści w Pol sce z dru gim przej ściem de mo gra ficz nym
ma wie lu opo nen tów (por. Okól ski 2007: 58–62), to jed nak wy da je się, że dia -
gno zę tę moż na uznać za słusz ną, gdyż zda ją się ją po twier dzać pro ce sy, ja kie
ma ją miej sce za rów no w Pol sce, jak i w wo je wódz twie ślą skim.

Ruch na tu ral ny lud no ści kształ tu je rów nież ska la zgo nów. Wo je wódz two
ślą skie wy róż nia się na tle Pol ski po nad prze cięt ną licz bą zgo nów przy pa da ją -
cą na 1000 lud no ści. Je dy nie w ro ku 2002 współ czyn ni ki zgo nów w tym re -
gio nie i w Pol sce by ły jed na ko we (9,4). W ko lej nych la tach wiel kość te go
współ czyn ni ka w wo je wódz twie ślą skim wy nio sła: w 2003 ro ku – 9,3, w 2004
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– 9,7, w 2005 i w 2006 – 9,9, zaś w 2007 – 10,2. Z ko lei w Pol sce współ czyn -
nik ten był w tym cza sie niż szy o 0,1 w ro ku 2003 do 0,3 w 2007 ro ku. 

Wskaź ni kiem po zwa la ją cym oce nić kon dy cję zdro wot ną po pu la cji jest też
współ czyn nik zgo nów nie mow ląt. Po dob nie jak w przy pad ku współ czyn ni ka
zgo nów, rów nież i licz ba zgo nów nie mow ląt przy pa da ją cych na 1000 uro dzeń
ży wych jest w wo je wódz twie ślą skim wyż sza niż w ca łym kra ju. Mi mo iż zja -
wi sko to w wo je wódz twie ślą skim ma ten den cję ma le ją cą (9,3 zgo ny nie mow -
ląt na 1000 uro dzeń ży wych w 2002 ro ku do 6,7 zgo nów w ro ku 2007), to jed -
nak prze cięt ny współ czyn nik zgo nów nie mow ląt w Pol sce jest znacz nie niż szy
(7,5 w 2002 ro ku i 6,0 w ro ku 2007). Do wo dzi to wy stę po wa nia czyn ni ków,
któ re ne ga tyw nie wpły wa ją na stan zdro wia miesz kań ców wo je wódz twa ślą -
skie go, przy czy nia jąc się tym sa mym do skró ce nia ich ży cia (sze rzej czyn ni ki
te zo sta ną omó wio ne w czę ści po świę co nej struk tu rze lud no ści).

Kon se kwen cje ru chu na tu ral ne go znaj du ją od zwier cie dle nie w przy ro ście
na tu ral nym lud no ści. Ze sta wie nie wskaź ni ków przy ro stu na tu ral ne go lud no ści
Pol ski i wo je wódz twa ślą skie go pre zen tu je ta be la 3.

Ta be la 3. Przy rost na tu ral ny lud no ści Pol ski i wo je wódz twa ślą skie go w la tach 2002–
2007 (na 1000 lud no ści)

Źró dło: da ne GUS

Przy rost na tu ral ny w wo je wódz twie ślą skim był niż szy niż w ca łym ba da -
nym okre sie, pod czas gdy w Pol sce od ro ku 2006 no tu je się przy rost do dat ni.
Przy re la tyw nie ni skich war to ściach współ czyn ni ka przy ro stu na tu ral ne go
w ca łej Pol sce, wo je wódz two ślą skie ce chu je wy jąt ko wo nie ko rzyst ny, ujem -
ny przy rost po pu la cji spo wo do wa ny ru chem na tu ral nym. W ro ku 2002 współ -
czyn nik przy ro stu na tu ral ne go w re gio nie wy niósł -1,1, pod czas gdy w Pol sce
-0,1. Na koń cu ba da ne go okre su, w ro ku 2007 je go war tość wzro sła do -0,8
w wo je wódz twie ślą skim i 0,3 w ca łym kra ju.

Zmia ny w ru chu wę drów ko wym 

Ruch wę drów ko wy lud no ści jest obok ru chu na tu ral ne go waż nym ele men -
tem kształ tu ją cym po ten cjał de mo gra ficz ny po pu la cji. W ba da nym okre sie kie -
ru nek mi gra cji we wnętrz nych w wo je wódz twie ślą skim obej mo wał od pływ
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Wyszczególnienie 2002 2003 2004 2005 2006 2007

Polska -0,1 -0,4 -0,2 -0,1 0,1 0,3

woj. śląskie -1,1 -1,4 -1,2 -1,2 -0,8 -0,8



lud no ści miej skiej. Jak zo sta ło wspo mnia ne wcze śniej, od no to wa no w tym
cza sie spa dek wskaź ni ka urba ni za cji – w ro ku 2007 z miast wo je wódz twa ślą -
skie go wy emi gro wa ło 49,8 tys. osób, na to miast za mel do wa ło się w nich 35,6
tys. osób, co da je sal do mi gra cji na po zio mie ujem nym (-14,2 tys. osób). Nie
jest to ten den cja cha rak te ry stycz na wy łącz nie dla wo je wódz twa ślą skie go.
W ca łej Pol sce ob ser wu je się zmniej sza nie licz by lud no ści miesz ka ją cej
w mia stach. W ro ku 2007 sal do mi gra cji w mia stach wy nio sło -47,9 tys. osób.

Przy czyn ta kie go sta nu rze czy po szu ki wać moż na za pew ne w ro sną cych
ce nach miesz kań, zwłasz cza w mia stach – z pew no ścią jest to pro blem od czu -
wal ny w du żych, ślą skich mia stach. Moż na też przy pusz czać, że oso ba mi, któ -
re re zy gnu ją z za miesz ki wa nia w mia stach po wo du ją in ne wzglę dy, np. miesz -
kań cy wo je wódz twa ślą skie go wy bie ra ją ży cie z da la od cen trów miast, któ re
na le żą do naj bar dziej za nie czysz czo nych w Pol sce; za tem czy ste po wie trze,
wol ne od smo gu i in nych szko dli wych sub stan cji sta je się przy czy ną wy bo ru
wsi ja ko atrak cyj niej sze go eko lo gicz nie miej sca za miesz ka nia. Po nad to lu dzie
co raz bar dziej ce nią so bie spo kój oraz wol niej sze tem po ży cia, któ re to atu ty
przy pi su je się ży ciu na wsi. 

Istot ne zna cze nie dla sta nu lud no ści ma ją mi gra cje za gra nicz ne. Od pływ
lud no ści (emi gra cja) ma bo wiem dla po pu la cji po dob ne zna cze nie jak umie -
ral ność. Każ dy fakt emi gra cji moż na po rów nać do zgo nu, gdyż po wo du je uby -
tek po pu la cji o jed ną oso bę (Okól ski 2005: 23–24). Je śli za tem sal do mi gra cji
za gra nicz nych na po byt sta ły jest ujem ne, zna czy to, że po pu la cja się po mniej -
sza, co zna czą co wpły wa na moż li wo ści jej roz wo ju.

Sal do mi gra cji za gra nicz nych na po byt sta ły w ca łym ba da nym okre sie, za -
rów no w Pol sce, jak i w wo je wódz twie ślą skim osią ga ło war to ści ujem ne,
przy czym na le ży za uwa żyć, że wiel kość te go wskaź ni ka pod le ga ła fluk tu -
acjom, a za tem trud no tu mó wić o jed no kie run ko wych ten den cjach (por. ta be -
la 4). Za rów no w Pol sce, jak i w wo je wódz twie ślą skim sal do mi gra cji za gra -
nicz nych osią gnę ło naj niż szą war tość w ro ku 2006 (Pol ska: -36,1 tys.,
wo je wódz two ślą skie: -8,5 tys.). Okre sa mi wzmo żo nej emi gra cji z Pol ski by -
ły rów nież la ta: 2002 – wy emi gro wa ło wów czas z Pol ski 17,9 tys. osób (8,2
tys. z wo je wódz twa ślą skie go) oraz 2007 (sal do mi gra cji z te re nu kra ju na po -
zio mie -20,5 tys., z wo je wódz twa ślą skie go: -6,3 tys.). 

Ta be la 4. Sal do mi gra cji za gra nicz nych lud no ści na po byt sta ły w Pol sce i w wo je -
wódz twie ślą skim w la tach 2002–2007 (w tys.)

Źró dło: da ne GUS
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Wyszczególnienie 2002 2003 2004 2005 2006 2007

Polska -17,9 -13,8 -9,4 -12,9 -36,1 -20,5

woj. śląskie -8,2 -6,5 -5,0 -5,6 -8,5 -6,3



Da ne za war te w ta be li 4 wy raź nie po ka zu ją, że miesz kań cy ana li zo wa ne -
go re gio nu w la tach 2002–2007 wy ka zy wa li wzmo żo ną ten den cję do emi gra -
cji po za gra ni ce kra ju. Naj częst szą jej przy czy ną jest nie wąt pli wie pra ca. Fa la
mi gra cji za rob ko wych z Pol ski z po cząt ku XXI wie ku do tknę ła rów nież wo -
je wódz two ślą skie. Ak ces na sze go kra ju do struk tur unij nych spra wił, że Po -
la cy za czę li szu kać pra cy za gra ni cą, upa tru jąc wła śnie tam moż li wo ści go dzi -
we go za rob ku i re la tyw nie szyb kie go „do ro bie nia się”. W przy pad ku Ślą ska
na le ży też wspo mnieć o jesz cze jed nym czyn ni ku sty mu lu ją cym emi gra cję.
Otóż spo ro osób ma tu po dwój ne oby wa tel stwo (pol skie i nie miec kie), po sia -
da ro dzi nę po za gra ni ca mi kra ju, dla te go też czę sto de cy du ją się oni, aby w je -
sie ni ży cia prze pro wa dzić się za gra ni cę, bo tam mo gą li czyć na lep sze wa run -
ki ży cia.

Na le ży pod kre ślić, że ba da nie ru chu wę drów ko we go jest za wsze obar czo -
ne du żym ry zy kiem błę du, al bo wiem ofi cjal ne sta ty sty ki obej mu ją wy łącz nie
oso by, któ re wy mel do wa ły się z miej sca za miesz ka nia lub pod ję ły le gal ną pra -
cę po za gra ni ca mi pań stwa. Tym cza sem spo ro jest mi gran tów, któ rzy po dej -
mu ją pra cę za gra ni cą bez ze zwo le nia, bez wy mel do wa nia. Do dat ko wo spra -
wę kom pli ku je znie sie nie obo wiąz ko wych ze zwo leń na pra cę wpro wa dzo nych
przez wie le kra jów Unii Eu ro pej skiej, co czy ni sta ty sty ki mi gra cyj ne bar dziej
sza cun ka mi ani że li wy li cze nia mi. Za wiel ce praw do po dob ne na le ży uznać, że
wie lu miesz kań ców wo je wódz twa ślą skie go wy je cha ło za gra ni cę „nie for mal -
nie”, a ska la emi gra cji jest znacz nie więk sza, niż po da ją ofi cjal ne sta ty sty ki.
Trze ba mieć na uwa dze fakt usy tu owa nia te go re gio nu Pol ski w nie da le kiej od -
le gło ści od gra nic pań stwa, a tak że hi sto rycz ne gra ni ce Ślą ska. Wie lu spo śród
miesz kań ców wo je wódz twa ślą skie go pra cu je w Niem czech lub w Ho lan dii,
do jeż dża jąc do swych ro dzin w week en dy. Jest to ro dzaj swo istych mi gra cji
wa ha dło wych, któ rych ska la jest trud na do osza co wa nia. 

Stan i struk tu ra lud no ści wo je wódz twa ślą skie go

Struk tu ra lud no ści we dług płci i wie ku sta no wi po chod ną ru chu na tu ral ne -
go oraz ru chu wę drów ko we go. Stan oby dwu po pu la cji (Pol ski i wo je wódz twa
ślą skie go) sta le ma le je – ten den cję tę po ka zu ją da ne za war te w ta be li 1.
Wpływ na ta ki stan rze czy ma ni ski przy rost na tu ral ny, jak rów nież sal do ru -
chów wę drów ko wych. Ze sta wie nie bi lan su ru chu na tu ral ne go oraz sal da mi -
gra cji po zwa la na okre śle nie przy ro stu rze czy wi ste go lud no ści, któ ry w wo je -
wódz twie ślą skim w ca łym ba da nym okre sie osią ga war to ści ujem ne (-0,36
w ro ku 2002 i 2006, -0,35 w 2003, -0,32 w la tach 2005 i 2007 oraz -0,30 w ro -
ku 2005). Na le ży przy tym za uwa żyć, że współ czyn nik ten w ska li ca łe go kra -
ju w la tach 2002–2007 osią gał nie znacz ną war tość do dat nią, oscy lu ją cą wo -
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kół 0,2. Ujem ny przy rost rze czy wi sty w przy pad ku wo je wódz twa ślą skie go
ma swo ją przy czy nę w ujem nym przy ro ście na tu ral nym, jak rów nież w ujem -
nym sal dzie mi gra cji, o czym mo wa by ła wcze śniej.

Przy sta le zmniej sza ją cej się licz bie lud no ści, za rów no w Pol sce, jak i w wo -
je wódz twie ślą skim (por. ta be la 1), współ czyn nik fe mi ni za cji II ro dza ju (licz -
ba ko biet przy pa da ją ca na licz bę męż czyzn w da nej po pu la cji) jest nie zmien ny
i jed na ko wy w oby dwu ba da nych po pu la cjach – wy no si 107, co ozna cza, że
na 100 męż czyzn przy pa da 107 ko biet. Oczy wi stą ten den cją jest to, że war tość
te go wskaź ni ka w każ dej ba da nej po pu la cji ro śnie w naj star szych ka te go riach
wie ko wych. W ro ku 2007 w wo je wódz twie ślą skim w ka te go rii wie ko wej obej -
mu ją cej oso by w wie ku 60–64 la ta na 100 męż czyzn przy pa da ło 118 ko biet, zaś
w ka te go rii 65 lat i wię cej współ czyn nik ten osią gnął war tość 158, pod czas gdy
wśród osób w wie ku 0–39 lat współ czyn nik fe mi ni za cji wska zy wał na li czeb -
ną prze wa gę męż czyzn (97 ko biet na 100 męż czyzn). Ta ki stan rze czy zwią za -
ny jest ze zja wi skiem nad umie ral no ści męż czyzn czter dzie sto let nich i star -
szych, ja kie ob ser wu je się we wszyst kich po pu la cjach.

Por tre tem de mo gra ficz nym każ dej po pu la cji, uka zu ją cym jej po ten cjał ludz -
ki, a tak że po zwa la ją cym na osza co wa nie jej szans i moż li wo ści w przy szło ści
jest wy kres ob ra zu ją cy struk tu rę lud no ści we dług płci i wie ku. Ak tu al ną struk -
tu rę lud no ści we dług płci i wie ku wo je wódz twa ślą skie go pre zen tu je wy kres 1.

Ana li za wy kre su skła nia do kon sta ta cji, że w przy pad ku wo je wódz twa ślą -
skie go ma my do czy nie nia ze spo łe czeń stwem wcho dzą cym w etap de mo gra -
ficz nej sta bi li za cji. Ta ką spo łecz ność cha rak te ry zu je przede wszyst kim re la tyw -
nie ma ła licz ba uro dzeń oraz du ża licz ba osób do ży wa ją cych sę dzi we go wie ku.
Przy rost na tu ral ny w ta kiej po pu la cji osią ga bar dzo ni skie, cza sem na wet ujem -
ne war to ści.

Na de mo gra ficz ną sta rość po pu la cji wska zu je wy so ka, sta le ro sną ca me dia -
na wie ku, któ ra w ro ku 2002 wy nio sła 37,4 lat, w 2003 – 37,7 lat, w 2004 – 38
lat, w 2005 – 38,3 lat, a w 2006 już 39,4 lat. Jed nak za naj bar dziej wy mier ny
wskaź nik sta ro ści de mo gra ficz nej uzna je się udział osób w wie ku po pro duk cyj -
nym (60 lat i wię cej) w ogól nej licz bie lud no ści. O sta ro ści de mo gra ficz nej świad -
czy co naj mniej dwu na sto pro cen to wa pro por cja osób star szych w po pu la cji (Mi -
trę ga 1995: 56). Z da nych za war tych w ta be li 5 wy ni ka, że próg 12% zo stał
prze kro czo ny przez wo je wódz two ślą skie już na po cząt ku ba da ne go okre su. War -
to przy tym za uwa żyć, że la ta 2002 i 2003 by ły je dy ny mi, w któ rych udział osób
star szych w po pu la cji te go re gio ny był nie znacz nie niż szy niż w po pu la cji ca łe -
go kra ju – dla Pol ski wy niósł on od po wied nio 15,1% i 15,2%, a dla wo je wódz -
twa ślą skie go – 14,8% i 15,1%. W ko lej nych la tach od se tek ten sta le rósł i prze -
kra czał śred nią kra jo wą. W 2004 ro ku udział osób w wie ku po pro duk cyj nym
w po pu la cji wo je wódz twa ślą skie go osią gnął war tość 15,5%, w 2005 – 15,7%,
w 2006 – 16,1%, a w 2007 – 16,6%.
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Wy kres 1. Struk tu ra lud no ści wo je wódz twa ślą skie go w ro ku 2007 (stan na 31 XII)

Źró dło: GUS
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Ta be la 5. Struk tu ra lud no ści Pol ski i wo je wódz twa ślą skie go we dług wie ku w la tach
2002–2007 (w %)

Źró dło: da ne GUS

Na pod sta wie ana li zy struk tu ry lud no ści wo je wódz twa ślą skie go we dług
wie ku moż na stwier dzić, że po pu la cja ta nie ro ku je pro gre sji lud no ścio wej,
rów nież ze wzglę du na fakt, że spa da w niej udział lud no ści mło dej, w wie ku
przed pro duk cyj nym. O ile w ro ku 2001 wy niósł on 21%, to ko lej ne la ta przy -
nio sły zna czą cy spa dek te go wskaź ni ka, w 2007 ro ku od se tek osób w wie ku 0–
17 lat wy niósł już tyl ko 18%. Po now nie na le ży zwró cić uwa gę na fakt, że
w ska li ogól no pol skiej wskaź ni ki te kształ to wa ły się nie co ko rzyst niej (22,7%
w ro ku 2002 i 19,6% w ro ku 2007). Sy tu acja w gru pie osób w wie ku pro duk -
cyj nym kształ tu je się po dob nie jak w przy pad ku osób w wie ku po pro duk cyj -
nym. Udział osób w wie ku 18–60(65) lat w po pu la cji wo je wódz twa ślą skie go
w ro ku 2002 wy niósł 64,2%, na to miast w ro ku 2007 osią gnął po ziom 65,6%.
Z ko lei da ne dla Pol ski wy nio sły od po wied nio: 62,2% i 64,4%.

Na nie ko rzyst ny roz kład po pu la cji w po szcze gól nych ka te go riach wie ko -
wych wska zu ją rów nież war to ści współ czyn ni ków ob cią żeń de mo gra ficz nych.
Licz ba lud no ści w wie ku przed pro duk cyj nym przy pa da ją ca na 100 osób
w wie ku pro duk cyj nym wy no si ła w 2002 ro ku 32,7, w 2003 – 31,2, w 2004 –
29,9, w 2005 – 28,9, w 2006 – 28,1, a w 2007 – 27,4. Jed no cze śnie wzra sta ła
licz ba osób w wie ku po pro duk cyj nym przy pa da ją ca na 100 osób w wie ku pro -
duk cyj nym. W ro ku 2002 osią gnę ła wiel kość 23,1, w 2003 – 23,4, w 2004 –
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Rok Wyszczególnienie

Ludność w wieku
przedprodukcyjnym

Ludność w wieku
produkcyjnym

Ludność w wieku
poprodukcyjnym

0-17 lat M: 18-64 lata,
K: 18-59 lat

M: 65+ lat
K: 60+ lat

2002
Polska 22,7 62,2 15,1

woj. śląskie 21 64,2 14,8

2003
Polska 21,9 62,9 15,2

woj. śląskie 20,2 64,7 15,1

2004
Polska 21,2 63,5 15,3

woj. śląskie 19,5 65,1 15,5

2005
Polska 20,6 64 15,4

woj. śląskie 18,9 65,4 15,7

2006
Polska 20,1 64,2 15,7

woj. śląskie 18,4 65,5 16,1

2007
Polska 19,6 64,4 16

woj. śląskie 18 65,6 16,6
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23,8, w 2005 – 24,1, w 2006 – 24,6, a na koń cu ba da ne go okre su – 25,1. Co -
raz mniej ko rzyst nie kształ tu ją się wo bec po wyż sze go rów nież re la cje mię dzy
licz bą lud no ści w wie ku nie pro duk cyj nym i za so ba mi ludz ki mi w ka te go rii
osób w wie ku pro duk cyj nym. W ro ku 2002 na 100 osób w wie ku pro duk cyj -
nym przy pa da ło 55,8 osób w wie ku nie pro duk cyj nym, w 2003 ro ku war tość
te go współ czyn ni ka zma la ła o 1,2, w 2004 ro ku o ko lej ne 0,9, po to, by w ro -
ku 2005 osią gnąć war tość 53, w 2006 – 52,7%, a w 2007 ro ku – 52,5.

Tak za ry so wa ne ten den cje wska zu ją na za awan so wa ny pro ces sta rze nia się
po pu la cji wo je wódz twa ślą skie go. Moż na stwier dzić, że sta rze nie się spo łe -
czeń stwa do ty czy ca łe go kra ju, jed nak pew ne od chy le nia od prze cięt nych
ogól no pol skich war to ści współ czyn ni ków, wska zu ją cych na sta rość de mo gra -
ficz ną jed no znacz nie ka żą trak to wać wo je wódz two ślą skie ja ko re gion, w któ -
rym pro ce sy de po pu la cyj ne na stę pu ją szyb ciej niż w in nych re gio nach Pol ski.

Uwa run ko wań ta kie go sta nu rze czy upa tru je się w szcze gól nie za nie czysz -
czo nym śro do wi sku na tu ral nym wo je wódz twa ślą skie go, jed nak rów nie istot -
nym, je śli nie waż niej szym fak tem wpły wa ją cym na krót sze ży cie miesz kań -
ców te go re gio nu jest naj wyż sze w kra ju wie lo let nie za gro że nie ży cia
zwią za ne z cha rak te rem pra cy (Frąc kie wicz 2003: 296). Wią że się to z za trud -
nie niem w prze my śle cięż kim – przede wszyst kim gór nic twie i hut nic twie. Jak
twier dzi Lucyna Frąc kie wicz, re struk tu ry za cja prze my słu i zwią za na z nią li -
kwi da cja ko palń i hut ogra ni czy ła do pew ne go stop nia za gro że nia zwią za ne
z pra cą, jed nak na dal są one wi docz ne. Wid mo bez ro bo cia spra wia bo wiem,
że wa run ki pra cy ma ją zna cze nie wtór ne wo bec fak tu po sia da nia lub bra ku
pra cy. Frąc kie wicz łą czy po nad to ma le ją cą licz bę cho rób za wo do wych i wy -
pad ków przy pra cy z ich nie zgła sza niem lub ukry wa niem, co moż na wią zać
z oba wą przed kon se kwen cja mi ze stro ny pra co daw ców. Pod kre śla się rów nież
sła by stan wie dzy spo łe czeń stwa na te mat pie lę gna cji zdro wia i za sad zdro we -
go sty lu ży cia (Frąc kie wicz 2003: 296–299). 

Ta be la 6. Prze cięt ne dal sze trwa nie ży cia w Pol sce i w wo je wódz twie ślą skim (2002–
2007)

Źró dło: da ne GUS

W spo sób oczy wi sty prze kła da się to na dłu gość ży cia miesz kań ców wo -
je wódz twa ślą skie go. Ana li za prze cięt ne go dal sze go trwa nia ży cia po ka zu je,

Wyszczególnienie Płeć 2002 2003 2004 2005 2006 2007

Polska
M 70,4 70,5 70,7 70,8 70,9 71,0

K 78,8 78,9 79,2 79,4 79,6 79,7

woj. śląskie
M 70,1 70,3 70,2 70,5 70,5 70,7

K 78,1 78 78,4 78,5 78,8 78,8



że prze cięt ny miesz ka niec wo je wódz twa ślą skie go ży je nie co kró cej niż sta -
ty stycz ny Po lak (por. ta be la 6). W ro ku 2002 róż ni ca ta wy nio sła w przy pad -
ku ko biet 0,9 ro ku, a w przy pad ku męż czyzn 0,3 ro ku i wy no si ła od po wied -
nio dla Pol ski 78,8 lat i 70,4 lat, dla wo je wódz twa ślą skie go – 78,1 i 70,1 lat.
Ten den cje do wy dłu ża nia ży cia są wi docz ne na obu ba da nych ob sza rach.
Pod ko niec ba da ne go okre su prze cięt ne dal sze trwa nie ży cia Po lek wy no si ło
już 79,7 lat, Po la ków – 71 lat, w przy pad ku po pu la cji wo je wódz twa ślą skie -
go osią gnę ło war to ści 78,8 lat dla ko biet i 70,7 lat dla męż czyzn.

Pro gno za lud no ścio wa wo je wódz twa ślą skie go

Dłu go okre so wa pro gno za lud no ści wo je wódz twa ślą skie go opra co wa -
na na la ta 2003 – 2030 za kła da, że w ca łym okre sie pro gno stycz nym stan lud -
no ści w tym re gio nie bę dzie się sys te ma tycz nie zmniej szał – sza cu je się, że
zma le je on o 16,5% (tj. o 779,1 tys. osób) i w ro ku 2030 osią gnie war -
tość 3952, 4 tys. Rów nież przy rost rze czy wi sty lud no ści bę dzie osią gał war to -
ści ujem ne z ten den cją do wzro stu ubyt ku.

W ko lej nych latach bę dzie rów nież postępował proces prze miesz cza nia się
lud no ści z miast do wsi. Oce nia się, że licz ba lud no ści miej skiej zmniej szy się
o 22,5% (840,2 tys.), pod czas gdy przy rost lud no ści wiej skiej osią gnie po -
ziom 61,1 tys. (wzrost o 6,2%).

Spa dek licz by lud no ści wy ni kać bę dzie ze zmian w struk tu rze wie ko wej
lud no ści wo je wódz twa ślą skie go. Ob ni że nie od set ka osób w wie ku przed -
pro duk cyj nym sza cu je się na 458,2 tys. osób, tj. o 46,2%, zaś w przy pad ku
osób w wie ku pro duk cyj nym spa dek ten osią gnie po ziom 25,6% (tj. 776,2
tys.). Z ko lei udział osób w wie ku po pro duk cyj nym wzro śnie o 64,8% (tj.
o 455,3 tys.). Wią żą się z tym nie ko rzyst ne prze mia ny w za kre sie współ -
czyn ni ków ob cią żeń de mo gra ficz nych. Sza cu je się, że licz ba osób w wie ku
nie pro duk cyj nym przy pa da ją ca na 100 osób w wie ku pro duk cyj nym zwięk -
szy się do 75 (w ro ku 2002 by ło to 56 osób). Moż na za tem po wie dzieć, że
spa dek licz by lud no ści bę dzie zwią za ny z ma le ją cą licz bą uro dzeń oraz ro -
sną cą licz bą zgo nów.

Wpływ na uby tek lud no ści bę dą mia ły rów nież mi gra cje. Sza cu je się, że
na prze strze ni okre su pro gno stycz ne go, tj. do ro ku 2030, od pływ lud no ści
z wo je wódz twa ślą skie go osią gnie po ziom 362,7 tys., z cze go mi gra cje za gra -
nicz ne obej mą 289,3 tys. osób.

Wo je wódz two ślą skie jest nie wąt pli wie re gio nem wiel kich aspi ra cji, ale
i du żych moż li wo ści. Ka pi tał spo łecz ny miesz kań ców te go ob sza ru, ro zu mia -
ny ja ko pe wien „sku mu lo wa ny za sób kom pe ten cji i umie jęt no ści ca łych grup
spo łecz nych, ich zdol no ści do po dej mo wa nia dzia łań zmie rza ją cych do re ali -
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za cji wy zwań cy wi li za cyj nych” (Szcze pań ski 2002: 110) jest znacz ny. Wy da -
je się, że spo łecz ność wo je wódz twa ślą skie go po sia da ogrom ny po ten cjał in -
fra struk tu ral ny, kul tu ro wy i edu ka cyj ny, któ re po zy tyw nie de ter mi nu ją szan -
se na roz wój tej czę ści kra ju. Jed nak sła bo ści spo łecz ne go „wy po sa że nia”
miesz kań ców wo je wódz twa upa try wać na le ży w czyn ni kach de mo gra ficz -
nych. Jak po ka za no w ni niej szym opra co wa niu, wo je wódz two ślą skie mu si
upo rać się z cze ka ją cym je spad kiem wiel ko ści po pu la cji, po nie waż to wła śnie
po ten cjał ludz ki sta no wić mo że pod sta wę je go suk ce su. 
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Silesian Voivodeship Demographic Portrait 
Against Population Processes in Poland 

– Chances, Dangers, Projections

Summary

This article presents an analysis of the most important demographic phenomena and
processes connected with vital statistics and migration which  took place in Silesian
viovodeship between 2002 and 2007. The analysis are compared to population
transformations in Poland. The author describes demographic phenomena in Silesian
voivodeship such as: contracting marriages and dissolving marriages, reproduction,
fertility and mortality as well as internal and international migration. She also presents
population structure by sex and age. The last part of the article contains long-term
population projection related todemographic potential of Silesian voivodeship.

Key words: demographic capital, vital statistics, migration, population structures,
population projection, demographic senility.
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