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DEPOPULACJA – NAJWIĘKSZE ZAGROŻENIE W ZARZĄDZANIU 
MIASTAMI?

Artykuł porusza kwestie Specjalnych Stref Demograficznych i zasadności ulokowania 
tychże stref w  województwie śląskim. Tekst głównie odnosił się będzie do poziomu 
miast na prawach powiatu województwa śląskiego, ponieważ to one będą najbardziej 
w  regionie dotknięte spadkiem liczby ludności do roku 2035. Analizie poddane zostały 
strategie wybranych miast pod kątem obecności zapisów odnoszących się do kwestii 
ludnościowych.
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WSTĘP

Być może stosunki ludnościowe – liczebność i dynamika populacji oraz jej podstawowe 
cechy strukturalne – okażą się najistotniejszym wyzwaniem Europy XXI wieku (Okólski 
2012). Z uwagi na powyższe należy pochwalić działania rozpoczęte w drugiej połowie 
2012 roku, pojawiły się wtedy pierwsze informacje o  stworzeniu w  województwie 
opolskim Specjalnych Stref Demograficznych (SSD). SSD to projekt, którego 
najważniejszym elementem ma być wspomaganie rodzin z dziećmi poprzez polepszenie 
warunków do ich wychowywania i opieki nad nimi. SSD to idea bardzo dobrze wpisująca 
się w  nurt przeciwdziałania wyludnianiu się Polski, ale czy Opolszczyzna jest jedynym 
miejscem (województwem) w  kraju, które powinno być objęte tego typu działaniami? 
Jak przedstawiono poniżej województwo śląskie będzie w o wiele większym stopniu niż 
województwo opolskie (w liczbach bezwzględnych) dotknięte spadkiem liczby ludności, 
konkretnie prawie pięciokrotnie bardziej. Liczba ludności w  województwie śląskim do 
roku 2035 ma zmniejszyć się o ponad pół miliona (to tak jakby połowa województwa 
opolskiego przestała istnieć). Pilotaż SSD nie powinien obejmować jedynie małego 
województwa (jakim jest opolskie), ale powinien być wprowadzony również w większym 
województwie - np. w województwie śląskim, gdzie nastąpi znaczniejszy ubytek w liczbie 
ludności. Pilotaż SSD potrwa 3-5 lat, a wtedy będzie już za późno na wprowadzenie strefy 
w innych regionach (tak naprawdę już jest za późno).

Największy spadek liczby ludności nastąpi w regionie śląskim w miastach na prawach 
powiatu, dlatego też celem artykułu jest analiza strategii rozwoju wybranych miast na 
prawach powiatu w  województwie śląskim. Wyniki badań pozwolą udowodnić tezę, 
że miasta te w  swoich strategiach rozwoju nie posiadają zapisów odnoszących się 
bezpośrednio do kwestii spadku liczby ludności.

LUDNOŚĆ W WOJEWÓDZTWACH

Demografia zajmuje jedno z czołowych – obok m.in. bezrobocia i deficytu finansów 
publicznych – miejsc w rankingu najtrudniejszych problemów społeczno-ekonomicznych 



109Śląskie studia Regionalne

nie tylko Polski, ale i świata (Mączyńska 2012). Istotnym zagrożeniem dla funkcjonowania 
samorządu terytorialnego są negatywne tendencje demograficzne. Prognozy ludnościowe 
pokazują niebezpieczeństwo wyludniania się niektórych regionów kraju, co z pewnością 
znacząco osłabi potencjał rozwojowy wielu JST (Narastające dysfunkcje, zasadnicze 
dylematy, konieczne działania. Raport o  stanie samorządności terytorialnej w  Polsce 
2013).

Z bezrobociem i deficytem finansów walczymy na wszystkich szczeblach od lat – a co 
z demografią? Poniższa tabela ukazuje skalę zmian liczby ludności pomiędzy rokiem 2011 
a rokiem 2035 (prognoza).

Tabela 1. Zmiana liczby ludności w miastach w województwach na przestrzeni lat 2011 – 2035

Wyszczególnienie
Liczba lud-

ności w roku 
2011

Prognoza na 
rok 2035

Różnica 
2035-2011

Procentowy 
stan liczby 
ludności 
w 2035 

w porównaniu 
do roku 2011

Procentowy 
spadek liczby 

ludności 
w 2035 

w stosunku 
do 2011

Łódzkie 2533681 2187993 -345688 86,36% -13,64%
Mazowieckie 5285604 5469490 183886 103,48% 3,48%
Małopolskie 3346796 3328741 -18055 99,46% -0,54%
Śląskie 4626357 4052187 -574170 87,59% -12,41%
Lubelskie 2171857 1871100 -300757 86,15% -13,85%
Podkarpackie 2128687 1992728 -135959 93,61% -6,39%
Podlaskie 1200982 1072279 -128703 89,28% -10,72%
Świętokrzyskie 1278116 1076858 -201258 84,25% -15,75%
Lubuskie 1023158 963580 -59578 94,18% -5,82%
Wielkopolskie 3455477 3393900 -61577 98,22% -1,78%
Zachodniopomorskie 1722739 1580093 -142646 91,72% -8,28%
Dolnośląskie 2916577 2614234 -302343 89,63% -10,37%
Opolskie 1013950 897082 -116868 88,47% -11,53%
Kujawsko-Pomorskie 2098370 1920526 -177844 91,52% -8,48%
Pomorskie 2283500 2262763 -20737 99,09% -0,91%
Warmińsko-Mazurskie 1452596 1309392 -143204 90,14% -9,86%

Źródło: Opracowanie własne na podstawie BDL, GUS.

Spadek liczby ludności oraz konsekwencje z  tym związane to zdaniem autora 
największe zagrożenie jakie czeka województwo śląskie – zagrożenie to jest tak wielkie, że 
nie powinno się czekać na pomoc w stworzeniu na terenie województwa Specjalnych Stref 
Demograficznych za kilka lat, ale powinno się już dziś podjąć wszelkie możliwe działania 
nakierowane na powstrzymanie tego negatywnego trendu, jakim jest wyludnianie 
się województwa śląskiego. Działania te powinno się rozpocząć od uświadomienia 
(jeśli jeszcze nie zdają sobie z  tego sprawy) władzom lokalnym (niższego szczebla niż 
województwa) zagrożenia jakie wystąpi na terenie ich jednostki samorządowej.

Artykuł głównie odnosił się będzie do poziomu miast na prawach powiatu 
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województwa śląskiego, ponieważ to one będą najbardziej dotknięte spadkiem liczby 
ludności do roku 2035. 

LUDNOŚĆ W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU

Dalsza część opracowania będzie obejmowała głównie zagadnienia spadku liczby 
ludności województwa śląskiego (miasta na prawach powiatu) i  strategicznemu 
przeciwdziałaniu temu trendowi.

 Poniżej zamieszczono tabelę obrazującą zmiany liczby ludności w  miastach 
na prawach powiatu w województwie śląskim na przestrzeni lat 2000 – 2035.

Tabela 2. Zmiana liczby ludności w miastach na prawach powiatu w województwie śląskim 
na przestrzeni lat 2000 – 20351

Wyszczególnienie

Liczba 
ludności 
w roku 
2000

Liczba 
ludności 
w roku 
2010

Różnica 
2010-2000

Prognoza 
na rok 2035

Różnica 
2035-2010

Procentowy 
spadek 
liczby 

ludności 
w 2035 

w stosunku 
do 2010

Powiat m. Bielsko-Biała 178139 174729 -3410 156632 -18097 -10,36%

Powiat m. Bytom 196448 182656 -13792 143671 -38985 -21,34%

Powiat m. Piekary Śląskie 61526 58426 -3100 50415 -8011 -13,71%

Powiat m. Częstochowa 250462 236646 -13816 193020 -43626 -18,44%

Powiat m. Gliwice 201423 192394 -9029 167938 -24456 -12,71%

Powiat m. Zabrze 197119 187268 -9851 150736 -36532 -19,51%

Powiat m. Chorzów 118861 112704 -6157 108328 -4376 -3,88%

Powiat m. Katowice 326943 305457 -21486 248455 -57002 -18,66%

Powiat m. Mysłowice 75761 75037 -724 68928 -6109 -8,14%

Powiat m. Ruda Śląska 152574 143363 -9211 121944 -21419 -14,94%

Powiat m. Siemianowice 
Śląskie 74952 70665 -4287 56879 -13786 -19,51%

Powiat m. Świętochłowice 56925 53999 -2926 44905 -9094 -16,84%

Powiat m. Jastrzębie-Zdrój 98795 93501 -5294 71558 -21943 -23,47%

Powiat m. Rybnik 143504 141757 -1747 129560 -12197 -8,60%

Powiat m. Żory 64271 62294 -1977 44093 -18201 -29,22%
Powiat m. Dąbrowa 
Górnicza 132725 127770 -4955 109803 -17967 -14,06%

Powiat m. Jaworzno 97467 95283 -2184 82199 -13084 -13,73%

Powiat m. Sosnowiec 234365 217690 -16675 160809 -56881 -26,13%

Powiat m. Tychy 133887 130044 -3843 101128 -28916 -22,24%

Źródło: Opracowanie własne na podstawie BDL, GUS.

Dane zawarte w tabeli 2., są więc wielce niepokojące. Miasta na prawach powiatu 
w  województwie śląskim mają pomiędzy rokiem 2010 a  rokiem 2035 stracić 450 682 

1 Dane za lata 2000 i 2010 to dane o stałej liczbie zameldowanych na dzień 31 XII danego roku.
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mieszkańców. Ta liczba to prawie 17% obecnego stanu ludności tych miast. Największe 
procentowe spadki zanotują Żory (29,22%), Sosnowiec (26,13%), Jastrzębie Zdrój 
(23,47%), Tychy (22,24%) oraz Bytom (21,34%). Najmniejszy spadek liczby ludności 
pomiędzy rokiem 2010 a  2035 ma mieć miejsce w  Chorzowie (3,88%), Mysłowicach 
(8,14%) i Rybniku (8,60%).

Częstochowscy radni uchwałą z  dnia 18 października 2012 r. przyjęli program: 
„Leczenie niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego dla mieszkańców 
miasta Częstochowy w  latach 2012-2014”, co wiąże się z  dofinansowaniem leczenia 
niepłodności metodą In vitro. W  obliczu zamieszczonych w  tabeli 2., danych działania 
władz Częstochowy mające na celu podniesienie dzietności w tym mieście (skierowane 
do małżeństw zameldowanych na stałe w mieście przynajmniej od roku), pod względem 
strategicznym są jak najbardziej uzasadnione.2

Prognozy na rok 2035 to jeszcze nie stan faktyczny – te liczby mogą się zmienić, ale 
to właśnie na poziomie samorządowym powinna rozpocząć się dyskusja oraz działania 
nakierowane na zmniejszenie tak drastycznego spadku liczby ludności.

W obliczu tak dużego spadku liczby ludności każde działanie nakierowane na wzrost 
liczby mieszkańców tych miast jest uzasadnione, a nawet powinno stać się priorytetem 
aby w przyszłości ludność (a konkretnie jej brak) nie stała się większym zagrożeniem dla 
funkcjonowania niż np. kryzys gospodarczy, a województwo śląskie nie stało się regionem 
wymierającym (Kukliński 2011).

STRATEGIE WYBRANYCH MIAST

Bez ryzyka popełnienia dużego błędu można powiedzieć, że demografia jest dziś 
kluczowym elementem diagnozowania i  prognozowania społecznego. Jest również 
warunkiem formułowania trafnych programów i  decyzji politycznych (Szafraniec 2011). 
Depopulacja części regionów oraz osadnictwo w  obszarach metropolitalnych dużych 
miast może odgrywać istotną rolę przy kształtowaniu rozwoju społecznego w przyszłości 
(Biuro Projektowe UNDP w Polsce 2012).

Z  uwagi na powyższe w  dalszej części artykułu analizie poddane zostały strategie 
miast, które w  roku 2035 zanotują mniejszy niż 10% spadek liczby ludności oraz te 
notujące ponad 20% spadek liczby mieszkańców w stosunku do roku 2010. W tabeli ujęto 
jedynie zapisy bezpośrednio odnoszące się do kwestii demograficznych - spowodowane 
to jest potrzebą ukazania istnienia w  strategiach zapisów bezpośrednio dotykających 
problemu, a nie tylko kwestii z tym problemem powiązanych.
W niniejszej ocenie przyjęto następującą skalę ocen:

+ Strategia rozwoju zawiera zapisy w omawianym aspekcie;
+/- Zapisy istnieją, ale wydają się być niewystarczające;
- Brak zapisów.

2 Na podobne kroki podejmują już inne miasta w Polsce – refundację In-vitro starano się wdrożyć w Łodzi 
i Gnieźnie.
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Tabela 3. Analiza Strategii Rozwoju wybranych miast na prawach powiatu w województwie śląskim pod 
kątem obecności zapisów bezpośrednio odnoszących się do kwestii demograficznych

Miasto: Żory
Strategia przyjęta w 2005 r. Ocena

1. Cele i kierunki strategii +/-

Uzasadnienie:

W  celu generalnym Strategii opisuje się przyciąganie nowych 
mieszkańców. Dokument zawiera również zapisy nakierowane 
na przeciwdziałanie wyprowadzania się z Żor ludzi majętnych 
i  przedsiębiorczych, a  w  dalszej kolejności przyciąganie do 
miasta takich ludzi.

2. Analiza SWOT -

Uzasadnienie:

Duży potencjał demograficzny regionu ujęty jako szansa. Duży 
udział młodych ludzi w  strukturze demograficznej ujęty jako 
silna strona.
Mimo obecności zapisów bezpośrednio odnoszących się do 
demografii nadana została ocena ”-” podyktowane to jest roz-
bieżnością zapisów Strategii i prognoz demograficznych.

3. Treść strategii (w tym diagnoza) +

Uzasadnienie: Główne problemy – emigracja młodzieży.

Podsumowanie: Wydaje się, że przy spadku liczby ludności do roku 2035 rzędu prawie 30% zapisów odnoszą-
cych się bezpośrednio do demografii jest jednak za mało. W celu generalnym strategii mowa jest o przyciąganiu 
nowych mieszkańców, ale w kierunkach przekonujemy się, że tyczy się to tylko ludzi majętnych i przedsiębior-
czych (czyli tych, których najtrudniej ”ściągnąć do miasta”) a  nie ogółem. W  analizie SWOT ujęto potencjał 
demograficzny regionu jako szansa, ale w słabych stronach i zagrożeniach brak jest wzmianek o zagrożeniu. 
Pod uwagę należy wziąć fakt uchwalenia strategii w  2005 roku, a  więc w  najbliższej przyszłości dokument 
powinien być aktualizowany. Być może w 2005 roku prognoza demograficzna dla Żor nie była aż tak niepoko-
jąca, co przyczyniło się do ograniczenia kwestii demograficznych w dokumencie.

Miasto: Sosnowiec 
Strategia przyjęta w 2007 r. Ocena

1. Cele i kierunki strategii +/-

Uzasadnienie:
Priorytet B strategii jest powiązany z  demografią, ale brak 
jest zapisów bezpośrednio odnoszących się do wzrostu liczby 
mieszkańców w mieście.

2. Analiza SWOT +

Uzasadnienie:

W  słabych stronach wymienione są: pogarszająca się sytu-
acja demograficzna regionu, rosnąca liczba ludności w wieku 
poprodukcyjnym, starzenie się społeczeństwa oraz malejący 
przyrost naturalny.

3. Treść strategii (w tym diagnoza) +/-

Uzasadnienie:

W strategii znajduje się punkt: Sytuacja społeczna i demogra-
ficzna, gdzie dużo miejsca poświęcono kwestiom demogra-
fii, ale opisana w  tym punkcie jest głównie sytuacja na 2006 
r., brak jest w  tym miejscu patrzenia perspektywicznego. 
Jedyna wzmianka wspomina o  stopniowym starzeniu się 
społeczeństwa.

Podsumowanie: Strategia porusza kwestie demograficzne w sposób szerszy niż strategie innych miast. Kwestie 
demograficzne pośrednio są poruszone w jednym z priorytetów, szeroko opisane w słabych stronach i treści (ale 
tylko o sytuacji za rok 2006).
Jednakże powstaje w tym miejscu pytanie - czy są to zapisy wystarczające jak na ponad 26% spadek liczby lud-
ności? Zdaniem autora jednak nie do końca - brak jest w tej strategii patrzenia w przyszłość.

Miasto: Jastrzębie Zdrój
Strategia przyjęta w 2009 r. Ocena

1. Cele i kierunki strategii -
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Uzasadnienie: Brak jakichkolwiek zapisów odnoszących się bezpośrednio do 
demografii.

2. Analiza SWOT +

Uzasadnienie:

Jako słaba strona wymieniona została zmniejszająca się ilość 
mieszkańców miasta, w  tym odpływ młodych, zdolnych ludzi 
wyjeżdżających na studia bez perspektywy powrotu, a  jako 
zagrożenie proces starzenia się społeczeństwa. Jako zagrożenie 
została również potraktowana możliwość odpływu ludności do 
rodzinnych miejscowości po przejściu na emeryturę.

3. Treść strategii (w tym diagnoza) -

Uzasadnienie: W opisie sytuacji miasta zauważa się tylko tendencję spadkową 
w liczbie mieszkańców.

Podsumowanie: W analizie SWOT dokumentu kwestie demograficzne zostały wyraźnie zarysowane. Cele i kie-
runki strategii nie obejmują jakichkolwiek zapisów odnoszących się do demografii, a w samej treści dokumentu 
notujemy tylko jedną wzmiankę. Strategia Jastrzębia Zdroju identyfikuje problemy demograficzne występujące 
na terenie miasta jednakże brak w dokumencie wyznaczonej ścieżki przeciwdziałania negatywnym trendom.

Miasto: Tychy
Strategia przyjęta w 2003 r. Ocena

1. Cele i kierunki strategii -

Uzasadnienie: Brak jakichkolwiek zapisów odnoszących się bezpośrednio do 
demografii.

2. Analiza SWOT -

Uzasadnienie: W analizie SWOT w siłach mowa jest tylko o młodej społecz-
ności lokalnej.

3. Treść strategii (w tym diagnoza) -

Uzasadnienie: We wstępie do strategii odnotować można drobną wzmiankę 
o dużej ilości młodych ludzi w mieście.

Podsumowanie: Na wstępie warto nadmienić, iż dokument został przyjęty w 2003 roku więc prawdopodobnie 
trwają już prace nad jego aktualizacją. Strategia, poza drobnymi wzmiankami, nie porusza kwestii demograficz-
nych i wyzwań stojących przed Tychami. Prawdopodobnie jest to spowodowane uchwaleniem strategii w 2003 
roku i lepszą kondycją demograficzną miasta w tym okresie. Aktualizacja strategii powinna już w dużej mierze 
obejmować zagadnienia spadku liczby ludności w mieście w najbliższych latach.

Miasto: Bytom
Strategia przyjęta w 2009 r. Ocena

1. Cele i kierunki strategii -

Uzasadnienie: Brak jakichkolwiek zapisów odnoszących się bezpośrednio do 
demografii.

2. Analiza SWOT +/-

Uzasadnienie:
W słabościach I priorytetu ujęta została mała liczba placówek 
opieki nad osobami przewlekle chorymi w  obliczu postępują-
cego procesu starzenia się ludności miasta.

3. Treść strategii (w tym diagnoza) +

Uzasadnienie:
Strategia opisuje zatrzymanie procesu depopulacji, a  szcze-
gólnie odpływu ludzi młodych do innych miast (w  elemencie 
mieszkaniowym). 

Podsumowanie: Brak zapisów odnoszących się do demografii w  celach i  kierunkach strategii. Dokument 
porusza kwestie starzenia się ludności miasta w analizie SWOT, ale tylko w kontekście małej liczby placówek 
opieki nad osobami starszymi. Na plus tej strategii przemawiają zapisy wprost mówiące o zatrzymaniu procesu 
depopulacji, a szczególnie odpływu ludzi młodych do innych miast (choć są to zapisy odnoszące się do tkanki 
mieszkaniowej, to jednak problem został sformułowany wprost).

Miasto: Rybnik 
Strategia przyjęta w 2005 r. Ocena
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1. Cele i kierunki strategii -

Uzasadnienie: Brak jakichkolwiek zapisów odnoszących się bezpośrednio do 
demografii.

2. Analiza SWOT +/-

Uzasadnienie:
W dokumencie opisuje się duży udział ludzi młodych w ogólnej 
liczbie mieszkańców Rybnika w porównaniu do innych śląskich 
ośrodków, co daje duże możliwości rozwojowe.

3. Treść strategii (w tym diagnoza) +

Uzasadnienie:

W diagnozie znajduje się punkt „Potencjał społeczny”, w  tym 
punkcie ujęta została tendencji spadkowa w  liczbie ludności. 
Niestety prognozy przedstawione są tylko do roku 2015, brak 
jest dłuższej perspektywy czasowej.

Podsumowanie: Rybnik nie jest w takim stopniu zagrożony spadkiem liczby ludności jak wcześniej omawiane 
miasta, mimo to w strategii znajduje się zapis bezpośrednio mówiący o spadku liczby ludności w tym mieście. 
Dokument nie zawiera zapisów o demografii w celach i kierunkach. Być może jest to spowodowane przyjęciem 
strategii w 2005 roku i mniejszym zagrożeniem spadkiem liczby ludności.

Miasto: Mysłowice
Strategia przyjęta w 2004 r. Ocena

1. Cele i kierunki strategii +

W  strategicznych kierunkach rozwoju znajduje się punk 
„Wysoka jakość warunków zamieszkania w  mieście” gdzie 
mowa jest o spadku liczby ludności w całym regionie i o wzro-
ście atrakcyjności Mysłowic dla mieszkańców:
„Drugim ze strategicznych kierunków rozwoju Mysłowic, 
w perspektywie prognozowanego spadku zaludnienia w całym 
regionie, jest doprowadzenie do zasadniczej zmiany wizerunku 
miasta, z naciskiem na jakość warunków zamieszkania i atrak-
cyjność miasta dla budownictwa mieszkaniowego.”

Uzasadnienie:
Również w  celach cząstkowych znajduje się punkt odnoszący 
się bezpośrednio do przeciwdziałania negatywnym tendencjom 
demograficznym:
G.1. Przeciwdziałanie spadkowi liczby mieszkańców.

2. Analiza SWOT -

Uzasadnienie: Brak jakichkolwiek zapisów odnoszących się bezpośrednio do 
demografii.

3. Treść strategii (w tym diagnoza) +

Uzasadnienie:

W diagnozie strategicznej w punkcie dot. Gospodarki i budżetu 
znajduje się punkt 4: „Prognozowany spadek liczby mieszkań-
ców (do ok. 65 tys. w roku 2030) oraz demograficznego starze-
nia się ludności…”.

Podsumowanie: Strategia mimo uchwalenia w 2004 roku opisuje tendencje demograficzne miasta i  regionu 
oraz wprost zawiera punkt odnoszący się do przeciwdziałania spadkowi liczby mieszkańców. W diagnozie stra-
tegicznej znajduje się prognoza aż do roku 2030.
Na całościową ocenę dokumentu ma wpływ brak konkretnych działań odnoszących się do demografii 
w  punkcie: Programy służące realizacji strategii rozwoju. Mimo prognozowanego mniejszego spadku liczby 
ludności niż inne miasta województwa śląskiego strategia zawiera znaczną liczbę zapisów bezpośrednio nakie-
rowanych na sytuację demograficzną miasta.

Miasto: Chorzów
Strategia przyjęta w 1999 r. Ocena

1. Cele i kierunki strategii +
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Uzasadnienie:

W „Priorytecie strategicznym - Zasoby mieszkaniowe i estetyka 
otoczenia” ujęty jest zapis o kwestiach demograficznych, choć 
opiera się na poprawie tkanki mieszkaniowej co ma przyczynić 
się do zatrzymania odpływu mieszkańców z miasta: „Poprawa 
sytuacji mieszkaniowej ma decydujące znaczenie na powstrzy-
manie migracji ludności z Chorzowa i  powinna się przyczynić 
do odwrócenia tego niekorzystnego zjawiska.”

2. Analiza SWOT +

Uzasadnienie:

W  słabych stronach znajdują się 2 punkty odnoszące się do 
demografii:
-Ujemny przyrost naturalny i starzenie się mieszkańców.
-Stała tendencja obniżania się liczby mieszkańców.

3. Treść strategii (w tym diagnoza) -

Uzasadnienie: Brak jakichkolwiek zapisów odnoszących się bezpośrednio do 
demografii.

Podsumowanie: Strategia Rozwoju Miasta Chorzów jest najstarszą z  analizowanych Strategii, a  mimo to 
zawiera zapisy odnoszące się do demografii. Zaktualizowana Strategia powinna już w większym stopniu poru-
szać kwestie spadku liczby ludności miasta. W dokumencie opisane zostało działanie mające na celu powstrzy-
manie migracji z miasta.

Źródło: Opracowanie własne.

W  większości analizowanych dokumentów znajdują się wzmianki dotykające 
bezpośrednio kwestii demograficznych, co nie potwierdza tezy zawartej we wstępie 
artykułu. W strategiach znajdujemy wiele zapisów odnoszących się do przeciwdziałania 
spadkowi liczby ludności, ale wynikają one z  innych działań. Większość strategii 
identyfikuje problemy demograficzne występujące na terenie miast, jednakże brak 
w dokumentach patrzenia w przyszłość i brak jest wyznaczonej ścieżki przeciwdziałania 
negatywnym trendom (fakt ten może w pewnym stopniu wynikać z przyjęcia większości 
strategii przed ponad 8 laty, kiedy tendencje ludnościowe nie były tak niepokojące).

WNIOSKI

Trzeba podkreślić, że jak dotychczas, nie znaleziono w  Europie idealnej formuły 
polityki ludnościowej, która gwarantowałaby nieprzerwanie stabilną, dostatecznie 
wysoką liczbę urodzeń (Jóźwiak J., 2012), ale w obecnej sytuacji naszego regionu, każde 
działania skierowane na wzrost liczby urodzeń są na wagę złota. Dlatego też, mała liczba 
zapisów dotyczących kwestii demograficznych, w dokumentach strategicznych miast na 
prawach powiatu województwa śląskiego, jest wysoce niepokojąca.

Prawdą jest to, że skuteczność działań władz publicznych skierowanych bezpośrednio 
na przyciąganie mieszkańców jest ograniczona, a  saldo migracyjne zależy od innych 
działań, niezależnych bezpośrednio od władz samorządowych (Raport końcowy – 
Wyzwania rozwojowe gmin województwa śląskiego w  kontekście zachodzących 
procesów demograficznych). Wprawdzie nie na wszystkie przyczyny spadku liczby 
urodzeń region (państwo czy konkretne miasto) ma wpływ, jednakże w tych, w których 
może podjąć jakiekolwiek działania powinien to zrobić.

Wobec trendów demograficznych, które są widoczne w  naszym kraju jednym 
z  ważniejszych zasobów w  przyszłości będą ludzie – warto już dziś zainwestować 
w naszym regionie w ”ludzi”, aby w przyszłości zbierać plony dzisiejszych działań.
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