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CIĄGŁOŚĆ I ZMIANA W PERSPEKTYWIE SOCJOLOGICZNEJ

Artykuł został napisany w głównej mierze w oparciu o analizę danych statystycznych publikowanych 
przez Główny Urząd Statystyczny.

Województwo śląskie swoim obszarem obejmuje 12 334 km2, co stanowi niemal 
4% powierzchni kraju. Ludność województwa (30.06.2008 r.) wynosi 4,65 mln osób, 
czyli ok. 12% populacji Polski. Gęstość zaludnienia wynosi 377 osób na km2, co sytuuje 
region na pierwszym miejscu w kraju. Dla porównania – średnia gęstość zaludnienia 
dla drugiego w tym zestawieniu rankingowym województwa małopolskiego wynosi 
216 osób na km2. Natomiast dla całego kraju wskaźnik ten jest ponad trzykrotnie 
niższy i wynosi 122 osoby na km2. 

Kolejną charakterystyczną cechą województwa śląskiego – wyraźnie różnicującą 
ten region od pozostałych województw – jest wysoki udział ludności zamieszkującej 
miasta, który sięga niemal 80% i jest najwyższym w kraju (dla porównania – średnia 
dla Polski wynosi 61%). 

Z dniem 1. stycznia 2008 r. zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 
14 listopada 2007 r. (Dz. U. Nr 214, poz. 1573) w sprawie wprowadzenia Nomen-
klatury Jednostek Terytorialnych do celów statystycznych (NTS) województwo śląskie 
podzielone zostało na osiem podregionów: bielski, bytomski, częstochowski, gliwicki, 
katowicki, rybnicki, sosnowiecki i tyski. Zgodnie z obowiązującym podziałem admini-
stracyjnym województwo składa się z 17 powiatów i 19 miast na prawach powiatu. 
Większość danych statystycznych przedstawionych w artykule zostało zagregowanych 
na poziomie województwa i poszczególnych ośmiu podregionów.

Tabela 5. Ludność w podregionach województwa śląskiego (30.06.2008 r.)

wyszczególnienie Ogółem
(w tyś.)

gęstość 
zaludnienia 

(na km2)

kobiety na 100 
mężczyzn

mieszkańcy miast 
(w %)

województwo śląskie 4 649,0 377 107,4 78,3
podregion bielski 650,5 276 107,8 50,9
podregion bytomski 457,3 290 106,3 80,0
podregion częstochowski 531,9 174 108,3 59,3
podregion gliwicki 499,8 569 107,1 89,9
podregion katowicki 769,7 2024 109,0 100,0
podregion rybnicki 637,0 471 104,9 77,3
podregion sosnowiecki 719,7 400 108,8 88,7
podregion tyski 383,1 406 105,2 72,7

Źródło: GUS.
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Analizując gęstość zaludnienia na poziom powiatów, okazuje się, że największe 
wartości wskaźnik ten osiąga w Świętochłowicach (4 091 osób/km2), Chorzowie 
(3 414 osób/km2) oraz Siemianowicach Śląskich (2 801 osób/km2) – czyli 
w powiatach usytuowanych w centralnej części aglomeracji śląskiej. Średnie 
zagęszczenie ludności dla podregionu katowickiego wynosi 2 024 osoby/km2. 
Natomiast najmniejsza gęstość zaludnienia jest odnotowywana w powiatach poło-
żonych w północnej części regionu: częstochowskim (88 osób/km2) i lublinieckim 
(93 osoby/km2), dla całego podregionu częstochowskiego liczba ludności na km2 wynosi 
174 i – na co należy zwrócić uwagę – jest blisko dwunastokrotnie mniejsza w porów-
naniu do podregionu katowickiego. 

Jak zaznaczono wcześniej – województwo jest silnie zurbanizowane, wskaźni-
kiem czego jest fakt, że niemal 80% jego ludności stanowią mieszkańcy miast. Jednak 
na poziomie podregionów odnotowuje się istotne różnice w zakresie udziału miesz-
kańców miast w ogólnej liczbie ludności. Otóż w podregionie bielskim, odsetek 
mieszkańców obszarów miejskich wynosi 50,9%, podczas gdy w podregionie gliwic-
kim osiąga wartość niemal 90%, a w katowickim wynosi 100%.

Biorąc pod uwagę kryterium płci można stwierdzić, że wśród mieszkańców woje-
wództwa śląskiego przeważają kobiety, które stanowią ok. 52% populacji regionu. 
Współczynnik feminizacji (liczba kobiet przypadająca na 100 mężczyzn) dla woje-
wództwa wg stanu na koniec czerwca 2008 r. wynosił 107,4 i – jak podaje GUS – był 
wyższy w miastach niż na wsi (108,4 wobec 103,8). Przyglądając się współczynnikowi 
feminizacji na poziomie ośmiu podregionów, można stwierdzić, że najniższą wartość 
osiąga on w podregionie rybnickim (104,9), a najwyższą w katowickim (109). Istot-
niejsze różnice w zakresie feminizacji społeczeństwa widać, jeżeli analizie poddamy 
dane pochodzące z poziomu powiatów. Najwyższe wartości wskaźniki feminizacji 
odnotowywane są w największych miastach regionu: Częstochowie (112,8), Bielsku-
Białej (112,1) i Katowicach (111,5). Z kolei najniższy poziom feminizacji mieszkań-
ców występuje w tych częściach województwa śląskiego, które branżowo zdomi-
nowane są przez przemysł wydobywczy: Jastrzębie Zdrój (103), powiat rybnicki 
(102,8) i Żory (102,3). 

Dane statystyczne ukazują postępujący proces demografi cznego starzenia się spo-
łeczeństwa woj. śląskiego. O ile w 2000 roku 14,2% populacji województwa sta-
nowiły osoby w wieku poprodukcyjnym, to siedem lat później ich udział wzrósł już 
do poziomu 16,5%. W liczbach bezwzględnych (od 2000 r. do 2007 r.) przyrost lud-
ności w wieku poprodukcyjnym przekroczył 91 tys. osób. Pod koniec 2007 r. udział 
ludności w wieku przedprodukcyjnym kształtował się na poziomie 18%, natomiast 
65,5% populacji województwa stanowiły osoby w wieku produkcyjnym. Spośród 
65,6% populacji województwa w wieku produkcyjnym 40% stanowią osoby w tzw. 
wieku mobilnym (18-44 lata), a 25,6% – w wieku niemobilnym (45-59 lat dla kobiet 
i 45-64 lat dla mężczyzn). 

Aktualnie mediana wieku (wartość środkowa) dla województwa wynosi 39,1 lat. 
Oznacza to, że jedna połowa ludności nie osiągnęła tego wieku, a druga połowa 
– przekroczyła. Dla mieszkańców miast wartość ta kształtuje się na poziomie 39,6 lat, 
natomiast dla mieszkańców wsi mediana wieku jest o ponad dwa lata niższa. 
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Tabela 6. Dynamika zmiany udziału ludności w wieku przedprodukcyjnym, produkcyjnym 
i poprodukcyjnym (w tys. i %)

Wiek
31.12.2000 31.12.2006 31.12.2007 30.06.2008
N % N % N % N %

przedprodukcyjny 1 082,7 22,7 858,7 18,4 835,7 18,0 827,0 17,8
produkcyjny 3 007,6 63,1 3 058,3 65,5 3 051,6 65,6 3 047,5 65,6
poprodukcyjny 675,4 14,2 752,1 16,1 766,8 16,4 774,5 16,6
suma 4 765,7 100 4 669,1 100 4 654,1 100 4 649,0 100

Źródło: GUS.

Wykres 1. Udział osób w wieku przedprodukcyjnym, produkcyjnym i poprodukcyjnym w poszczególnych 
podregionach (30.06.2008 r.)

Źródło: GUS.

Prognozy Głównego Urzędu Statystycznego wskazują na dynamiczny wzrost 
liczby osób w wieku poprodukcyjnym w najbliższych dziesięcioleciach. Przewiduje się, 
że w roku 2020 ich udział w strukturze wiekowej mieszkańców analizowanego 
regionu przekroczy 24%, a pod koniec następnej dekady osiągnie niemal 30%. Udział 
osób w wieku produkcyjnym spadnie z obecnych 65,6% do 57,2% w roku 2030. 
W istoty sposób obniży się także w populacji udział osób w wieku przedprodukcyjnym 
– z 18% w 2007 r. do szacowanych 13,5% w roku 2030. Tym samym wyraźnemu 
zwiększeniu ulegnie udział ludności w wieku nieprodukcyjnym w stosunku do osób 
w wieku produkcyjnym. Aktualnie na każdych 100 mieszkańców województwa 
w wieku produkcyjnym przypadają 52 osoby w wieku nieprodukcyjnym. W roku 2030 
ich udział w populacji zwiększy się do 75, czyli o 44%.
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Tabela 7. Prognoza zmiany udziału ludności w wieku przedprodukcyjnym, produkcyjnym 
i poprodukcyjnym do roku 2030 (w tys. i %)

wiek
2010 2020 2030

N % N % N %
przedprodukcyjny 746,0 16,3 638,3 14,8 534,0 13,5
produkcyjny 3 013,9 65,9 2 611,0 60,5 2 260,6 57,2
poprodukcyjny 814,3 17,8 1 063,5 24,7 1 157,8 29,3
suma 4 574,2 100 4 312,8 100 3 952,4 100

Źródło: GUS.

W pierwszym półroczu 2008 r. w województwie śląskim urodziło się 23 tys. dzieci, 
czyli o 1,4 tys. więcej w porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego. Współ-
czynnik urodzeń (liczba żywych urodzeń na 1000 ludności) w okresie: styczeń-czerwiec 
2008 r. kształtował się na poziomie 9,9‰. Dla porównania w pierwszym półroczu 2007 
r. ten wskaźnik statystyczny był nieco niższy – wynosząc 9,3‰. Dane GUS-u wskazują, 
że najwyższą wartość wskaźnik ten osiąga w podregionie bielskim (11,0‰), tyskim 
(10,9‰) i rybnickim (10,4‰), a najniższy w podregionie bytomskim i sosnowieckim 
(po 9,2‰). W podregionach o najwyższym współczynniku urodzeń odnotowuje się 
również najwyższy przyrost naturalny. W pierwszym półroczu 2008 r. (na 1000 ludności) 
dla podregionu tyskiego wyniósł on 2,4‰, rybnickiego 1,7‰, a dla bielskiego 1,2‰. 
Jednak w skali całego regionu mamy do czynienia z ujemnym przyrostem naturalnym 
(-0,7‰), w największym stopniu zjawisko to występuje w podregionie sosnowieckim 
(-3,0‰), częstochowskim (-2,5‰) oraz katowickim (-2,3‰). Szczegółowe dane przed-
stawiono w tabeli 8. 

Tabela 8. Ruch naturalny na 1 000 ludności wg podregionów w I półroczu 2008 r.

wyszczególnienie urodzenia żywe zgony przyrost naturalny (w ‰)
województwo śląskie 9,9 10,6 -0,7
podregion bielski 11,0 9,8 +1,2
podregion bytomski 9,2 10,4 -1,2
podregion częstochowski 9,4 11,9 -2,5
podregion gliwicki 9,6 10,3 -0,7
podregion katowicki 9,6 11,9 -2,3
podregion rybnicki 10,4 8,7 +1,7
podregion sosnowiecki 9,2 12,2 -3,0
podregion tyski 10,9 8,5 +2,4

Źródło: GUS.

Analizując w oparciu o dane Narodowego Spisu Powszechnego strukturę wykształ-
cenia mieszkańców województwa śląskiego można stwierdzić, że ok. 8,6% popu-
lacji mężczyzn i 9,2% kobiet legitymuje się wykształceniem wyższym. Więcej kobiet 
– w porównaniu do mężczyzn – posiada wykształcenie policealne (4,1% wobec 1,4%) 
i średnie ogólnokształcące (11,1% wobec 4,2%). Zbliżony odsetek kobiet (19,7%) 
i mężczyzn (22,6%) ukończyło swoją edukację na poziomie średnim zawodowym. 
Co trzeci mężczyzna mieszkający na obszarze województwa śląskiego (34,3%) 
i co piąta kobieta (19,9%) legitymuje się wykształceniem zasadniczym zawodowym. 
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Pomimo tego, że reprezentacja osób o najniższym poziomie wykształcenia (podsta-
wowe i poniżej) liczniej reprezentowana jest przez kobiety, to i tak można stwierdzić, 
że kobiety lepiej są wykształcone od mężczyzn.

Tabela 9. Ludność w wieku 13 lat i więcej wg poziomu wykształcenia (2002 r.) w %

płeć
poziom wykształcenia 

wyższe policealne
średnie zasadnicze

zawodowe
podstawowe

i poniżejogólnokształcące zawodowe
mężczyźni 8,6 1,4 4,2 22,6 34,3 24,8
kobiety 9,2 4,1 11,1 19,7 19,9 32,3

Źródło: GUS.
Uwaga: w powyższej tabeli pominięto osoby, które w spisie powszechnym nie podały poziomu 
wykształcenia (4,1% mężczyzn i 3,7% kobiet)

Struktura wykształcenia mieszkańców regionu zmienia się w istotny sposób. Przy-
bywa osób z wykształceniem wyższym. Godnym odnotowania jest fakt, iż aktualnie 
na śląskich uczelniach kształci się ponad 200 tyś. studentów, które co roku kończy 
ok. 44 tys. osób. Współczynnik skolaryzacji brutto uczniów szkół wyższych wynosi 
44,4%, czyli taki odsetek mieszkańców województwa w wieku 19-24 lata pobiera 
naukę na wyższych uczelniach. Jednakże gospodarka regionu nie tworzy wystarcza-
jącej ilości miejsc pracy dla absolwentów szkół wyższych. W tym zakresie podaż prze-
wyższa popyt – przejawem czego jest rosnący udział osób najlepiej wykształconych 
w strukturze bezrobotnych, podejmowanie przez osoby te zajęć wyraźnie poniżej 
kwalifi kacji, czy pogłębiający się zjawisko ujemnego salda migracji. 

Współczynnik aktywności zawodowej, czyli udział ludności aktywnej zawodowo 
w ogólnej liczbie ludności w wieku 15 lat i więcej kształtował się w 2007r. na pozio-
mie 51,3%. Dla kobiet wynosił on 43,8%, a dla mężczyzn – 59,6%. Natomiast wskaź-
nik zatrudnienia – czyli procentowy udział ludności pracującej wg BAEL w ogólnej 
liczbie ludności w wieku 15 lat i więcej jest na jeszcze niższym poziomie i ogółem 
wynosi 47,2%, dla kobiet nie przekracza 40%, a dla mężczyzn kształtuje się na pozio-
mie 55,8%.

Tabela 10. Poziom wykształcenia mieszkańców województwa śląskiego a współczynnik aktywności 
zawodowej i wskaźnik zatrudnienia (2007 r.)

Poziom wykształcenia Współczynnik aktywności 
zawodowej Wskaźnik zatrudnienia

wyższe 81,9 77,2
policealne i średnie zawodowe 63,0 59,0
średnie ogólnokształcące 40,6 37,2
zasadnicze zawodowe 56,3 51,6
gimnazjalne i poniżej 15,6 12,2

Źródło: GUS.

Dane GUS-u wskazują na wyraźną zależność – im wyższy poziom wykształcenia, 
tym większe wartości współczynnika aktywności zawodowej i wskaźnika zatrudnie-
nia. W przypadku osób legitymujących się wykształceniem wyższym, współczynnik 
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aktywności zawodowej sięgnął niemal 82%, podczas gdy wśród osób z wykształce-
niem co najwyżej gimnazjalnym osiągnął poziom jedynie 15,6%, a w przypadku osób 
z wykształceniem zasadniczym zawodowym – 56,3%. Osoby lepiej wykształcone legi-
tymują się nie tylko wyższym poziomem kompetencji zawodowych, ale także – cywi-
lizacyjnych. Przekłada się to m.in. na lepsze zdolności adaptacyjne do zmieniającego 
się popytu na rynku, większą mobilność przestrzenną, czy potencjalnie dużą potrzebę 
osiągania. 

Poza tym należy podkreślić, że sytuacja na rynku pracy wówczas ulegnie rzeczy-
wistej poprawie, gdy w ślad za spadkiem bezrobocia obserwowana będzie poprawa 
wartości współczynnika aktywności zawodowej i wskaźnika zatrudnienia. Aktualnie 
ich wartości są na jednym z najniższych poziomów w kraju.

Opisując występujące trendy zmian demografi cznych w obrębie województwa ślą-
skiego nie sposób pominąć wskaźników dotyczących salda migracji. W skali regionu 
za pierwsze półrocze 2008 r. jest ono ujemne (-0,7‰). Z ośmiu obecnie istniejących 
podregionów tylko w podregionie bielskim mamy do czynienia z dodatnim saldem 
migracji stałej – na poziomie +1,3‰. Natomiast w pozostałych siedmiu podregio-
nach od stycznia do czerwca 2008 r. odnotowano ujemne saldo migracji. Największy 
poziom ujemnego salda migracji – zgodnie z danymi GUS-u występuje w podregionie 
gliwickim (-4,1‰) oraz katowickim (-2,4‰).

Tabela 11. Ruch wędrówkowy na 1 000 ludności wg podregionów w I półroczu 2008 r.

wyszczególnienie napływ odpływ Saldo migracji stałej 
(w‰)

województwo śląskie 8,9 10,3 -1,4
podregion bielski 10,5 9,2 +1,3
podregion bytomski 8,6 10,5 -1,9
podregion częstochowski 8,1 8,4 -0,3
podregion gliwicki 7,3 11,4 -4,1
podregion katowicki 8,7 11,1 -2,4
podregion rybnicki 9,1 10,8 -1,7
podregion sosnowiecki 8,3 9,8 -1,5
podregion tyski 10,4 11,9 -1,5

Źródło: GUS.

Opisując strukturę społeczno-demografi czną mieszkańców Śląska należy zwrócić 
także uwagę na strukturę zatrudnionych. W skali całego województwa w przemyśle 
i budownictwie zatrudnienie znajduje 44,7% czynnej zawodowo ludności. Z sekto-
rem usług – który w dalszym ciągu pozostaje nieoszacowany – związanych jest niemal 
55% pracujących, natomiast 0,6% z rolnictwem. 

Analiza struktury pracujących wg trzech sektorów na poziomie podregionów wska-
zuje, że największy udział osób zatrudnionych w II sektorze (przemysł i budownictwo) 
występuje w podregionie tyskim (60,5%) i rybnickim (48,5%). Tam też najmniejszy 
udział w zatrudnieniu jest po stronie usług. Jednocześnie obserwuje się stosunkowo 
niskie bezrobocie rejestrowane. Z kolei w największym stopniu usługi reprezentowane 
są w podregionie katowickim (64%), bytomskim (57,8%) i gliwickim (56%) – szczegó-
łowe dane przedstawiono w tabeli 12.
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Tabela 12. Pracujący w podregionach (2007) w %

wyszczególnienie rolnictwo, łowiectwo 
i leśnictwo, rybactwo

przemysł 
i budownictwo usługi

województwo śląskie 0,6 44,7 54,7
podregion bielski 0,9 45,6 53,5
podregion bytomski 0,9 41,3 57,8
podregion częstochowski 0,6 46,9 52,5
podregion gliwicki 0,5 43,5 56,0
podregion katowicki 0,2 35,8 64,0
podregion rybnicki 0,7 48,5 50,8
podregion sosnowiecki 0,5 44,8 54,8
podregion tyski 0,7 60,5 38,9

Źródło: GUS.
Uwaga: zgodnie z danymi GUS w powyższej tabeli uwzględniono pracujących z pominięciem podmiotów 
gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób bez stowarzyszeń, partii politycznych, związków 
zawodowych, organizacji społecznych, organizacji pracodawców.

Zmiany demografi czne zachodzące na obszarze województwa śląskiego pozwalają 
na postawienie wielu wniosków – w tym kilku o zasadniczym znaczeniu. Na podstawie 
danych Głównego Urzędu Statystycznego można przewidzieć w najbliższych dekadach 
istotnego spadku populacji regionu. Z procesem tym współwystępuje demografi czne 
starzenie się społeczeństwa, przejawem czego będzie nie tylko wyraźny wzrost udziału 
osób w wieku poprodukcyjnym. Zwiększy się odsetek tych, którzy będą pracować, 
nie mając prawnych możliwości przechodzenia na wcześniejsze świadczenia emerytalne. 
To istotne wyzwanie także dla przedsiębiorców, którzy muszą uświadomić sobie fakt, 
że w miarę upływu czasu coraz większa część ich pracowników będzie w wieku 
ok. 60 lat. Warto już dziś zacząć pracować nad rozwiązaniami prawnymi, organizacyj-
nymi, aby osoby te mogły sprawnie funkcjonować w sferze zatrudnienia. Działań tych 
nie można ograniczać tylko do uelastyczniania czasu i form pracy. Należy zastanowić 
się także nad zwiększeniem dostępności tej kategorii wiekowej pracowników chociażby 
do różnych świadczeń medycznych, socjalnych, czy też nad uelastycznieniem istniejących 
systemów motywacyjnych – tak aby uwzględniały także potrzeby pracujących seniorów. 

Kolejne wyzwanie przed którym stoją m.in. regionalne i lokalne władze samorzą-
dowe to problem ujemnego salda migracji. Analizując dane statystyczne można zaob-
serwować rosnący poziom wykształcenia mieszkańców, a w ślad za tym – rosnące 
aspiracje na rynku pracy. Jeżeli osoby legitymujące się wysokimi kwalifi kacjami 
nie znajdą w obrębie swoich Małych Ojczyzn możliwości realizacji swoich ambicji 
zawodowych, regionowi grozi pogłębiający się problem migracji – w szczególności 
dotyczący młodych osób, wchodzących na rynek pracy. Władze samorządowe różnych 
szczebli powinny odpowiedzieć sobie na pytanie o jakość tworzonych miejsc pracy. 
A w związku z tym – czy na lokalnych rynkach pracy województwa śląskiego powstaje 
wystarczająca liczba miejsc pracy w usługach, szczególnie tych o nowoczesnym cha-
rakterze, bądź w sektorze zaawansowanych technologii?


