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Od początku lat dziewięćdziesiątych mamy w Polsce do czynienia z istotnym 

nasileniem tempa przemian zjawisk i procesów demograficznych, w tym między innymi z 

coraz mniejszą skłonnością do zawierania małżeństw. Zgodnie z teorią drugiego przejścia 

demograficznego zachodzące od początku ubiegłej dekady zmiany są skutkiem oddziaływania 

szeroko rozumianych czynników strukturalnych, kulturowych oraz nowych technologii, czego 

efektem są coraz to nowe postawy względem małżeństwa.  

Można zauważyć, iż od początku lat dziewięćdziesiątych maleje skłonność do 

zawierania małżeństw, rośnie średni wiek zawierania małżeństw, maleje dzietność kobiet, 

zmienia się wzorzec płodności oraz rośnie średni wiek rodzenia dzieci. Tego typu 

przeobrażenia, w połączeniu z często ujemnym saldem migracji przyczyniają się do spadku 

liczby ludności oraz starzenia się populacji. Wszystko wskazuje na to, że tendencje te 

utrzymają się w przyszłości. 

Skutkiem wspomnianych przemian jest to, że obecnie ważnym komponentem 

przyrostu rzeczywistego ludności są migracje. Należy się spodziewać, iż na przyszły stan i 

strukturę ludności w województwie dominujący wpływ będzie miało właśnie saldo migracji. 

Z licznych badań wynika, że w największych miastach województwa zachodniopomorskiego 

wzrasta skłonność do migracji. Jest to zjawisko niepokojące. Można stwierdzić, że miasta 

tracą swój potencjał demograficzny. Poza województwo zachodniopomorskie, do innych 

miast, wyjeżdżają ludzie młodzi, często z wyższym wykształceniem, dobrze rokujący na 

przyszłość, wraz ze swoimi rodzinami (w tym dziećmi). Na wieś „uciekają” z kolei ludzie 

zamożni. Przenoszą się wraz ze swoimi dochodami, obniżając status miast, w których 

dotychczas mieszkali. Duża skłonność do migracji osób młodych przyczynia się do 

postarzania struktur wieku ludności na obszarze odpływu, co może powodować liczne 

negatywne konsekwencje ekonomiczne. Dotyczy to m.in. systemu ubezpieczeń społecznych. 

Zbyt duże obciążenie ludności w wieku produkcyjnym ludnością w wieku poprodukcyjnym 

przyczynia się do tego, iż w przyszłości świadczenia emerytalne będą bardzo niskie.  

W opracowaniu scharakteryzowano sytuację demograficzną województwa 

zachodniopomorskiego. Przedstawiona została dynamika liczby ludności w latach 2000-2013 

wraz z prognozami do 2035 roku, z uwzględnieniem podziału ze względu na miejsce 

zamieszkania, płeć, grupy wieku (w tym ekonomiczne grupy wieku), etc. Zbadane zostały 

zmiany obciążeń ludności w wieku produkcyjnym ludnością w wieku poprodukcyjnym. 

Scharakteryzowano także zmiany w zakresie procesów migracyjnych, co ma duże znaczenie 

m.in. w przypadku struktury ludności Szczecina i innych ośrodków miejskich w 

województwie. 



Do opisu specyfiki demograficznej regionu zastosowane zostały przede wszystkim 

metody analizy wskaźnikowej, jak i również odpowiednie metody statystyczne (analiza 

struktury i dynamiki zjawisk). 

W opracowaniu scharakteryzowano także wzajemne powiązania między sytuacją 

demograficzną, a sytuacją na rynku pracy, w oświacie oraz mieszkalnictwie. Zbadane zostały 

proporcje między liczbą firm i liczbą gospodarstw domowych. Określenie tego typu proporcji 

właściwych (quantum satis) 1 pozwala na przewidywanie zmian aktywności gospodarczej 

(liczby podmiotów gospodarczych) w regionie, co ma ogromne znaczenie m.in. z punktu 

widzenia rynku pracy, a tym samym - dzietności i salda migracji.  

Opisano także zmiany liczby dzieci w odpowiednich grupach wieku (wraz z 

prognozami), z uwzględnieniem zapotrzebowania na miejsca w żłobkach, przedszkolach, czy 

szkołach podstawowych. Tego typu analizy pozwalają na zobrazowanie zmian 

zapotrzebowania na placówki oświatowe, żłobki i przedszkola. Opisano też tendencje 

obserwowane w tym zakresie od 2007 roku wraz z prognozami do 2035 roku. Analizowanie 

demograficznych uwarunkowań jest konieczne do tworzenia strategii rozwoju oświaty. 

 Zmiany struktur ludności według wieku w znacznym stopniu determinują sytuację na 

rynku pracy. Za najważniejsze zjawiska zachodzące w tym obszarze należy uznać spadek 

liczby osób w wieku produkcyjnym oraz szybko postępujący proces starzenia się ludności. 

Zachodzące zmiany są dodatkowo potęgowane przez przybierające na sile procesy 

migracyjne. Wszystkie tego typu zagadnienia zostały poddane analizie ilościowej. 

Uwzględniono również skutki zmian demograficznych dla systemu ubezpieczeń społecznych, 

wynikające ze wzrostu obciążeń ludności w wieku produkcyjnym ludnością w wieku 

poprodukcyjnym.  

Analizowanie sytuacji w mieszkalnictwie z uwzględnieniem zjawisk i procesów 

demograficznych jest szczególnie istotne od początku lat dziewięćdziesiątych, od kiedy to 

zjawiska demograficzne zmieniają się w dosyć szybkim tempie. W najbliższych latach liczba 

ludności będzie najprawdopodobniej maleć i dalej będzie postępował proces starzenia się 

ludności województwa zachodniopomorskiego. Przyczyni się to m.in. do zmiany wielkości i 

struktury popytu na mieszkania. Nieuwzględnianie przemian o charakterze demograficznym 

może doprowadzić do tego to, co Okólski określa „demograficzno-instytucjonalnymi 

antynomiami współczesności” (Okólski 2005, s. 18). Zmiany w strukturze ludności według 

                                                           
1 Zob. J. Hozer, Tempus locus homo casus et fortuna regit factum, Instytut Analiz Diagnoz i Prognoz 

Gospodarczych w Szczecinie, Szczecin, 2003. 



wieku powinny współistnieć ze zmianami o charakterze instytucjonalnym, w tym m.in. ze 

zmianami stanu i struktury zasobów mieszkaniowych.  

Na podstawie przeprowadzonych analiz zaproponowano, w ujęciu wariantowym, 

instrumenty polityki demograficznej wraz ze wskazaniem potencjalnych źródeł ich 

finansowania. Dokonano rozróżnienia na politykę demograficzną sensu stricto oraz na 

demograficzne uwarunkowania szeroko rozumianej polityki społeczno-ekonomicznej, w jej 

wielu przejawach. W zakresie polityki demograficznej sensu stricto przeanalizowano 

czynniki społeczno-ekonomiczne, istotne z punktu widzenia dzietności kobiet. 

Przedstawiono propozycje mające na celu zmniejszenie skłonności do migracji, w tym 

szczególnie zmniejszenie skłonności do migracji osób młodych, z dużych ośrodków 

miejskich w województwie. W związku z tym, iż jednym z celów polityki demograficznej 

jest także podnoszenie stanu zdrowia ludności, wyznaczono miarę wskazującą na dostępność 

opieki medycznej (liczba ludności przypadająca na jeden szpital).  

W zakresie demograficznych uwarunkowań polityki społeczno-gospodarczej 

proponowane instrumenty dotyczą m.in. takich zjawisk jak: równomierny rozwój systemu 

edukacji, dążenie do poprawy sytuacji w zakresie zatrudnienia, wspieranie 

przedsiębiorczości, równomierny rozwój mieszkalnictwa oraz zapewnienie dostępu do 

systemu zabezpieczeń społecznych.  

 

1. Demograficzna specyfika regionu oraz wyzwania związane z procesami 

demograficznymi w regionie  

 

Niekorzystne zmiany sytuacji demograficznej, które zachodzą na terenie całego kraju 

nie ominęły także województwa zachodniopomorskiego. Liczba ludności w województwie od 

kilku lat charakteryzuje się tendencją spadkową, a w ciągu kolejnych dwudziestu lat 

prognozowany jest dalszy jej spadek (rys. 1). 



 

Rys. 1. Liczba ludności województwa zachodniopomorskiego w latach 2003-2013 wraz z 

prognozą na lata 2020-2035 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z www.stat.gov.pl 

 

Liczba ludności, wynosząca obecnie niecałe 1,69 mln w ciągu najbliższych 

dwudziestu dwóch lat ulegnie dalszemu zmniejszeniu o ponad 100 tysięcy (czyli o ponad 

6,5%)2. 

Ponieważ znaczna część liczby mieszkańców województwa (prawie jedna czwarta) 

mieszka w Szczecinie, ważne jest zbadanie, jak liczba ludności będzie się zmieniała w stolicy 

województwa. Zmianę liczby mieszkańców Szczecina wraz z prognozami przedstawia rys. 2. 

                                                           
2 Znaczny wzrost liczby ludności w latach 2010-2012 wynika prawdopodobnie ze sposobu ewidencjonowania tej 

zmiennej. 
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Rys. 2. Liczba ludności Szczecina w latach 2003-2013 wraz z prognozą na lata 2020-2035 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z www.stat.gov.pl 

 

W przypadku Szczecina tendencja jest podobna, gdyż liczba mieszkańców miasta, 

wynosząca obecnie ponad 408 tysięcy, ulegnie zmniejszeniu do niecałych 384 tysięcy w roku 

2035 (czyli o niecałe 6%). 

Rozbijając zmiany liczby mieszkańców województwa na poszczególne powiaty, 

pogrupowano je w podregiony: koszaliński, stargardzki oraz szczeciński. Liczbę ludności 

wraz z prognozami w poszczególnych powiatach podregionu koszalińskiego przedstawia 

rys. 3. 
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Rys. 3. Liczba ludności powiatów podregionu koszalińskiego w latach 2003-2013 wraz z 

prognozą na lata 2020-2035 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z www.stat.gov.pl 

 

W większości powiatów podregionu koszalińskiego liczba ludności będzie malała. W 

niektórych bardziej (powiat m. Koszalin, czy powiat świdwiński), w innych (powiat 

białogardzki, czy sławieński) – mniej. Jedynie w powiecie koszalińskim liczba ludności 

będzie rosła do roku 2025, potem będzie malała. Jest to związane ze zjawiskiem 

suburbanizacji – mieszkańcy dużych miast budują domy w gminach ościennych i tam się 

osiedlają, dzięki czemu wzrasta liczba ludności w tych gminach, rośnie przyrost naturalny, a 

odbija się to niekorzystnie na sytuacji ludnościowej miasta. 

Liczbę ludności wraz z prognozami w podregionie stargardzkim przedstawia rys. 4. 
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Rys. 4. Liczba ludności powiatów podregionu stargardzkiego w latach 2003-2013 wraz z 

prognozą na lata 2020-2035 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z www.stat.gov.pl 

 

W podregionie stargardzkim liczba ludności w każdym powiecie będzie wykazywała 

tendencję spadkową, aczkolwiek różnice pomiędzy poszczególnymi powiatami nie wydają się 

być tak duże, jak w podregionie koszalińskim. 

Liczbę ludności i prognozy w podregionie szczecińskim przedstawia rys. 5. 

 

Rys. 5. Liczba ludności powiatów podregionu szczecińskiego w latach 2003-2013 wraz z 

prognozą na lata 2020-2035 

20000

40000

60000

80000

100000

120000

140000

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2020 2025 2030 2035

Li
cz

b
a 

lu
d

n
o

śc
i/

p
ro

gn
o

za
 li

cz
b

y 
lu

d
n

o
śc

i

Lata

Powiat choszczeński Powiat gryficki Powiat myśliborski

Powiat pyrzycki Powiat stargardzki Powiat łobeski

30000

40000

50000

60000

70000

80000

90000

100000

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2020 2025 2030 2035

Li
cz

b
a 

lu
d

n
o

śc
i/

p
ro

gn
o

za
 li

cz
b

y 
lu

d
n

o
śc

i

Lata

Powiat goleniowski Powiat gryfiński Powiat kamieński

Powiat policki Powiat m.Świnoujście



Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z www.stat.gov.pl 

 

O ile w poszczególnych powiatach poprzednich podregionów tendencje dotyczące 

zmiany liczby ludności były podobne, o tyle w podregionie szczecińskim pomiędzy 

poszczególnymi powiatami widoczne są wyraźne różnice. W powiatach kamieńskim i 

gryfińskim liczba ludności będzie malała, w powiatach goleniowskim i świnoujskim będzie 

na w miarę stałym poziomie, a w powiecie polickim będzie wyraźnie rosła. O ile obecnie 

wynosi ona ponad 74 tysiące, według prognoz w roku 2035 będzie ona wynosić prawie 93 

tysiące, czyli wzrośnie o ponad 25%. Widać wyraźnie, że powiat policki jest powiatem, w 

którym wzrost liczby mieszkańców jest związany z procesami suburbanizacji – w gminach 

tego powiatu osiedlają się mieszkańcy Szczecina. Z kolei względna atrakcyjność powiatu 

goleniowskiego może wynikać z istnienia w nim parku przemysłowego, a powiatu miejskiego 

Świnoujście – położenie nadmorskie. Powiat policki i Świnoujście dodatkowo graniczą z 

Niemcami. 

Oczywiście, trzy powiaty podregionu szczecińskiego nie są powiatami 

reprezentacyjnymi w skali województwa, mogą jednak posłużyć jako przykłady tego, że 

regiony, które są z jakichś powodów atrakcyjne (położenie, warunki ekonomiczne, itp.), 

charakteryzują się lepszą sytuacją demograficzną, niż pozostałe. Dlatego jedną z metod 

przeciwdziałania niekorzystnym zmianom demograficznym może być uatrakcyjnianie 

regionów (w różny sposób, zależnie od potencjalnych możliwości). 

Ważną rolę pełni też analiza zmian struktury ludności według wieku. Strukturę 

ludności województwa zachodniopomorskiego według podziału na wiek przedprodukcyjny 

(0-17 lat), produkcyjny (18-59/64) oraz poprodukcyjny (60+/65+) z podziałem na miejsce 

zamieszkania w roku 2013 oraz prognozy na lata 2020-2035 przedstawia tabela 1. 

 

Tabela 1. Struktura ludności województwa zachodniopomorskiego według wieku w roku 

2013 oraz prognoza na lata 2020-2035 (w %) 

Wiek 2013 2020 2025 2030 2035 

Ogółem 

Wiek przedprodukcyjny 17,66 18,03 17,79 16,58 15,30 

Wiek  produkcyjny 64,45 59,49 57,68 57,87 57,92 

Wiek poprodukcyjny 17,89 22,48 24,53 25,54 26,79 

Miasta 

Wiek przedprodukcyjny 16,41 17,05 16,96 15,97 14,87 

Wiek  produkcyjny 63,99 58,52 56,83 57,13 57,24 

Wiek poprodukcyjny 19,59 24,43 26,22 26,90 27,88 



Wieś 

Wiek przedprodukcyjny 20,39 20,08 19,52 17,84 16,16 

Wiek  produkcyjny 65,45 61,51 59,45 59,39 59,29 

Wiek poprodukcyjny 14,15 18,41 21,03 22,76 24,55 
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z www.stat.gov.pl 

 

W roku 2013 ludność w wieku produkcyjnym stanowiła prawie 65,5% ogółu ludności 

województwa zachodniopomorskiego, ponad 17,5% stanowiła ludność w wieku 

przedprodukcyjnym, mniej więcej tyle samo procent stanowiła ludność w wieku 

poprodukcyjnym. W latach 2020-2035 udział ludności w wieku produkcyjnym spadnie do 

niecałych 58%, bardziej niekorzystny jest jednak spadek udziału ludności w wieku 

przedprodukcyjnym (do 15,3%) oraz znaczny wzrost udziału ludności w wieku 

poprodukcyjnym (do prawie 27%). Ta niekorzystna tendencja będzie bardziej widoczna w 

miastach, niż na wsi. Zmiany struktury wskazują na szybkie starzenie się ludności 

województwa zachodniopomorskiego. 

Ze strukturą ludności według wieku wiąże się obciążenie demograficzne ludności w 

wieku produkcyjnym ludnością w wieku poprodukcyjnym. Wskaźniki demograficznego 

obciążenia ludności w wieku produkcyjnym ludnością w wieku poprodukcyjnym w roku 

2013 oraz prognozy na lata 2020-2035 w województwie zachodniopomorskim przedstawia 

tabela 2. 

 

Tabela 2. Wskaźniki obciążenia demograficznego ludności w wieku produkcyjnym ludnością 

w wieku poprodukcyjnym (na 1000 osób) w województwie zachodniopomorskim w roku 

2013 oraz prognozy na lata 2020-2035 

 

2013 2020 2025 2030 2035 

Ogółem 277,51 377,87 425,23 441,39 462,52 

Miasto 306,14 417,44 461,36 470,84 487,10 

Wieś 216,27 299,35 353,76 383,21 414,08 
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z www.stat.gov.pl 

 

Powyższe wskaźniki pokazują, ile osób w wieku poprodukcyjnym przypada na każde 

1000 osób w wieku produkcyjnym. Obecnie w województwie na jedną osobę w wieku 

poprodukcyjnym przypadają prawie cztery osoby w wieku produkcyjnym. W roku 2035 

sytuacje będzie znacznie bardziej niekorzystna, gdyż na jedną osobę w wieku 

poprodukcyjnym będą przypadały nieco ponad dwie osoby w wieku produkcyjnym. Na wsi 

sytuacja jest i będzie nieco lepsza niż w miastach. 



Powiększający się udział osób w wieku poprodukcyjnym oraz wzrost obciążeń 

demograficznych są efektem procesu starzenia się ludności. Ten zaś wynika z jednej strony ze 

spadku liczby urodzeń, jak i z faktu dłuższego dalszego trwania życia. Przeciętne dalsze 

trwanie życia w podregionach województwa zachodniopomorskiego według płci i miejsca 

zamieszkania przedstawia tabela 3. 

 

Tabela 3. Przeciętne dalsze trwanie życia w województwie zachodniopomorskim z podziałem 

na podregiony, płeć i według miejsca zamieszkania w 2012 roku 

Wyszczególnienie 

Mężczyźni Kobiety 

w wieku lat 

0 15 30 45 60 0 15 30 45 60 

Ogółem 

województwo 72,6 58,1 43,9 30,0 18,5 80,5 66,1 51,3 36,7 23,4 

koszaliński 72,2 57,8 43,7 29,8 18,3 80,5 66,0 51,2 36,7 23,5 

stargardzki 72,0 57,5 43,3 29,4 17,8 79,8 65,4 50,6 36,1 22,8 

m. Szczecin 73,5 59,1 44,6 30,8 19,4 80,8 66,5 51,7 37,1 23,8 

szczeciński 72,4 57,9 43,5 29,6 17,9 80,7 66,0 51,2 36,5 23,1 

Miasta 

województwo 73,1 58,7 44,4 30,5 18,9 80,7 66,3 51,5 36,9 23,6 

koszaliński 73,2 58,7 44,4 30,4 18,7 80,8 66,4 51,6 37,0 23,8 

stargardzki 72,5 58,2 44,1 30,0 18,6 80,2 65,8 51,0 36,5 23,1 

m. Szczecin 73,5 59,1 44,6 30,8 19,4 80,8 66,5 51,7 37,1 23,8 

szczeciński 72,7 58,1 43,7 30,2 18,4 80,5 66,1 51,2 36,5 23,1 

Wieś  

województwo 71,2 56,7 42,6 28,7 17,1 79,9 65,3 50,6 36,0 22,9 

koszaliński 70,7 56,3 42,5 28,7 17,4 79,8 65,4 50,5 36,0 22,9 

stargardzki 71,2 56,6 42,3 28,6 16,8 79,1 64,7 49,9 35,6 22,4 

szczeciński 71,9 57,5 43,1 28,9 17,2 80,8 66,0 51,2 36,6 23,3 
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z www.stat.gov.pl 

 

Przeciętne dalsze trwanie życia w województwie zachodniopomorskim w roku 2012 

wynosiło ok. 73 lata dla mężczyzn oraz ok. 81 dla kobiet. W przypadku mężczyzn przeciętne 

dalsze trwanie życia dla osób w wieku 0 lat w miastach było o około dwa lata dłuższe, niż na 

wsi, w przypadku kobiet różnica ta wynosiła około jednego roku. Najdłużej żyją ludzie w 

Szczecinie, najkrócej zaś w podregionie stargardzkim (mężczyźni o około 1,5 roku, a kobiety 

około jednego roku). Różnice wynikają zapewne z jednej strony z większej dostępności do 

usług medycznych w Szczecinie, niż w miastach i wsiach innych powiatów (w tym dostępu 

do lekarzy specjalistów prywatnie – mieszkańców Szczecina prawdopodobnie bardziej na to 



stać, niż mieszkańców pozostałych gmin), a także z większej dbałości o własne zdrowie. W 

celu wyrównania dysproporcji w długości trwania życia jednym z elementów polityki 

demograficznej może być zapewnienie większej dostępności do opieki medycznej 

mieszkańcom obszarów, w których jest ona niższa. Niebagatelne znaczenie ma też styl życia i 

warunki ekonomiczne. Obszary wiejskie województwa zachodniopomorskiego to w znacznej 

części miejscowości popegeerowskie, w których występuje znaczne bezrobocie oraz, co za 

tym idzie, nawarstwiają się niekorzystne skłonności takie, jak np. alkoholizm. 

Postępujący proces starzenia się ludności będzie przyczyną wzrostu popytu na usługi 

medyczne. Szczególnego znaczenia będzie nabierać szeroko rozumiana infrastruktura 

umożliwiająca dostęp do opieki medycznej. W województwie zachodniopomorskim w 2012 

roku na każdy szpital przypadało ok. 43 tys. osób. Pozytywnie może nastrajać fakt, iż od 2008 

roku następuje poprawa w tym zakresie. 

 

 

Rys. 6. Liczba osób przypadająca na 1 szpital w województwie zachodniopomorskim w 

latach 2007-2013 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z www.stat.gov.pl 

 

Z procesem starzenia się ludności związana jest nieodzownie liczba przyznawanych 

rent i emerytur. Średnią liczbę rencistów i emerytów w województwie zachodniopomorskim 
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w latach 2007-2013 wraz z podziałem na rodzaj przyznawanych świadczeń przedstawia 

tabela 4. 

 

Tabela 4. Średnia liczba rencistów i emerytów w województwie zachodniopomorskim z 

podziałem na rodzaj pobieranych świadczeń w latach 2007-2013 

Lata 

przeciętna 

liczba 

emerytów i 

rencistów 

Wyszczególnienie 

osoby z 

pozarolniczego 

systemu 

ubezpieczeń 

społecznych 

pobierające 

emerytury 

osoby z 

pozarolniczego 

systemu 

ubezpieczeń 

społecznych 

pobierające 

renty z tytułu 

niezdolności 

do pracy 

osoby z 

pozarolniczego 

systemu 

ubezpieczeń 

społecznych 

pobierające 

renty rodzinne 

osoby 

pobierające 

emerytury i 

renty, rolnicy 

indywidualni 

2007 364527 202946 70698 54186 36697 

2008 369775 213512 66972 54166 35125 

2009 376467 225954 62870 54124 33519 

2010 375129 229447 59175 54412 32095 

2011 367868 227261 55381 54538 30688 

2012 361331 225689 51289 54874 29479 

2013 358744 226081 49374 54974 28315 
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z www.stat.gov.pl 

 

Obserwując łączną liczbę rencistów i emerytów w badanym okresie, w latach 2007-

2009 liczba ta wzrastała, aby po roku 2010 zacząć maleć. Mimo, że przeważającą część liczby 

rencistów i emerytów stanowiły osoby pobierające emeryturę z pozarolniczego systemu 

ubezpieczeń społecznych (czyli głównie ZUS) i liczba ta utrzymuje się na mniej więcej 

podobnym poziomie od roku 2009 (przeciętnie ponad 225 tysięcy osób), to dość mocno 

zmalała liczba osób pobierających renty z tytułu niezdolności do pracy (z ponad 70 tysięcy w 

roku 2007 do niecałych 50 tysięcy w 2013, czyli o ponad 28%). Spadek ten związany jest z 

zaostrzeniem kryteriów przydzielania takich rent. Na w miarę stałym poziomie utrzymywała 

się liczba osób pobierająca renty rodzinne (54-55 tysięcy osób), spadała także liczba osób 

pobierających renty i emerytury rolnicze (czyli z KRUS) – z ponad 36 tysięcy w roku 2007 do 

28 tysięcy w 2013. 

Strukturę emerytów i rencistów według rodzaju pobieranych świadczeń przedstawia 

tabela 5. 

 



Tabela 5. Struktura liczby rencistów i emerytów w województwie zachodniopomorskim 

według rodzaju pobieranych świadczeń w latach 2007-2013 (w %) 

Lata 

osoby z 

pozarolniczego 

systemu 

ubezpieczeń 

społecznych 

pobierające 

emerytury 

osoby z 

pozarolniczego 

systemu 

ubezpieczeń 

społecznych 

pobierające 

renty z tytułu 

niezdolności do 

pracy 

osoby z 

pozarolniczego 

systemu 

ubezpieczeń 

społecznych 

pobierające 

renty rodzinne 

osoby 

pobierające 

emerytury i 

renty, rolnicy 

indywidualni 

2007 55,67 19,39 14,86 10,07 

2008 57,74 18,11 14,65 9,50 

2009 60,02 16,70 14,38 8,90 

2010 61,16 15,77 14,50 8,56 

2011 61,78 15,05 14,83 8,34 

2012 62,46 14,19 15,19 8,16 

2013 63,02 13,76 15,32 7,89 
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z www.stat.gov.pl 

 

Jak wspomniano wcześniej, zdecydowaną większość liczby osób pobierających renty i 

emerytury stanowiły osoby pobierające emerytury z pozarolniczego systemu ubezpieczeń 

społecznych (głównie ZUS). Udział takich osób zwiększył się z ponad 55,5% w roku 2007 do 

63% w roku 2013. Nieznacznie wzrósł odsetek osób pobierających renty rodzinne z 

pozarolniczego systemu ubezpieczeń społecznych (z 14,9% w roku 2007 do 15,3% w roku 

2013). Znacznie zmniejszył się odsetek osób pobierających renty z tytułu niezdolności do 

pracy (z ponad 19% w roku 2007 do niecałych 14% w 2013) oraz osób pobierających 

emerytury i renty z KRUSu (z 10% w roku 2007 do 7,9% w roku 2013). Z powyższej analizy 

wynika, że głównym obciążeniem systemu ubezpieczeń społecznych są emerytury i z powodu 

postępowania procesu starzenia się ludności, sytuacja ta będzie się pogłębiała. O ile wydatki 

na renty oraz zasiłki rodzinne można w jakiś sposób zmniejszać, to emerytury są wydatkami 

sztywnymi, które będą coraz mocniej obciążały system ubezpieczeń społecznych. 

Kluczowymi cechami, pozwalającymi wpływać pozytywnie na sytuację 

demograficzną są urodzenia żywe oraz wskaźniki z nimi związane. Podstawowym 

wskaźnikiem demograficznym, związanym z urodzeniami, jest współczynnik dzietności, 

oznaczający liczbę urodzonych dzieci przypadającą na jedną kobietę w wieku rozrodczym 

(15-49 lat). Zakłada się, że jego wartość wynosząca ok. 2,1, gwarantuje zastępowalność 

pokoleń. Współczynniki dzietności w województwie zachodniopomorskim z podziałem na 

podregiony w latach 2007-2013 przedstawia rys. 7. 



 

 

Rys. 7. Współczynniki dzietności w województwie zachodniopomorskim oraz w jego 

podregionach w latach 2007-2013 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z www.stat.gov.pl 

 

W całym badanym okresie współczynnik dzietności charakteryzował się na ogół 

tendencją spadkową, przy czym w ostatnich dwóch latach tendencja ta uległa zahamowaniu, a 

w dwóch podregionach – szczecińskim i stargardzkim dzietność zaczęła nieznacznie 

wzrastać. Nie zmienia to jednak faktu, że w całym okresie wartości tego wskaźnika są bardzo 

niekorzystne. W roku 2008 nie przekraczały poziomu 1,5, a po roku 2011 – nie były większe 

niż 1,3. Najbardziej niekorzystna sytuacja jest w Szczecinie, chociaż po części wynika ona z 

tego, że młode małżeństwa często przenoszą się do ościennych gmin, tam się osiedlają i tam 

mają dzieci. Przedstawione powyżej dane nie napawają optymizmem – spadająca obecnie 

liczba mieszkańców województwa za dwadzieścia i więcej lat będzie spadała jeszcze 

szybciej, o ile tendencja nie ulegnie odwróceniu. 

Duży wpływ na liczbę rodzonych dzieci ma liczba zawieranych małżeństw, ponieważ 

pomimo wzrastającego udziału urodzeń pozamałżeńskich w ogólnej liczbie urodzeń, 

urodzenia małżeńskie wciąż stanowią większość. Odwrotnie, niekorzystny wpływ na liczbę 

urodzeń ma liczba rozwodów. Liczbę małżeństw na 1000 mieszkańców w województwie 

1

1,1

1,2

1,3

1,4

1,5

1,6

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

W
sp

ó
łc

zy
n

n
ik

id
zi

e
tn

o
śc

i

Lata

 ZACHODNIOPOMORSKIE Podregion koszaliński Podregion stargardzki

Podregion m. Szczecin Podregion szczeciński



zachodniopomorskim i w poszczególnych podregionach według miejsca zamieszkania 

przedstawia tabela 6. 

 

Tabela 6. Liczba małżeństw na 1000 mieszkańców w województwie zachodniopomorskim 

ogółem i w podregionach według miejsca zamieszkania w latach 2007-2013. 

Wyszczególnienie 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Zachodniopomorskie 6,4 6,8 6,5 5,5 5 5 4,5 

Zachodniopomorskie - miasto 6,3 6,8 6,5 5,4 4,9 4,9 4,4 

Zachodniopomorskie - wieś 6,7 7,1 6,5 5,7 5,1 5,2 4,6 

Podregion koszaliński 6,6 7 6,8 5,8 5,2 5,1 4,6 

Podregion koszaliński - miasto - - - - - 5,1 4,6 

Podregion koszaliński - wieś - - - - - 5,1 4,5 

Podregion stargardzki 6,9 7,2 6,5 5,8 5,2 5,2 4,8 

Podregion stargardzki - miasto - - - - - 5,1 4,7 

Podregion stargardzki - wieś - - - - - 5,3 4,8 

Podregion m. Szczecin 6 6,3 6,2 5 4,8 4,6 4,1 

Podregion szczeciński 6,2 6,9 6,6 5,4 4,7 4,8 4,5 

Podregion szczeciński - miasto - - - - - 4,7 4,5 

Podregion szczeciński - wieś - - - - - 5 4,6 
-  brak danych. 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z www.stat.gov.pl 

 

W całym badanym okresie w województwie zachodniopomorskim i we wszystkich 

jego podregionach z roku na rok zawierano coraz mniej małżeństw, przy czym na wsi 

sytuacja była pod tym względem nieco lepsza, aniżeli w miastach. Najmniej małżeństw na 

1000 mieszkańców zawierano w Szczecinie (jednak sytuacja taka może po części być 

spowodowana procesami suburbanizacyjnymi), najwięcej – na wsi w podregionie 

stargardzkim. 

Liczbę rozwodów na 1000 mieszkańców w województwie zachodniopomorskim i w 

poszczególnych podregionach przedstawia tabela 7. 

 

Tabela 7. Liczba rozwodów na 1000 mieszkańców w województwie zachodniopomorskim 

ogółem i w podregionach w latach 2007-2012 

Wyszczególnienie 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Zachodniopomorskie 2,2 2,2 2,2 1,9 2,1 1,9 

Podregion koszaliński 1,9 2,1 1,9 1,6 2,2 1,7 

Podregion stargardzki 1,8 1,9 2 1,8 1,8 1,8 

Podregion m. Szczecin 2,9 2,8 3,2 2,5 2,4 2,2 

Podregion szczeciński 2,2 2,2 2,1 2,1 2,1 2 



Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z www.stat.gov.pl. 

 

Liczba rozwodów na 1000 mieszkańców w całym województwie nieznacznie spadała, 

w poszczególnych podregionach także. Najwięcej rozwodów było w Szczecinie, najmniej w 

podregionach stargardzkim i koszalińskim.  

Ważnym aspektem sytuacji demograficznej są także migracje. Saldo migracji 

wewnętrznych w województwie zachodniopomorskim oraz jego podregionach przedstawia 

rys. 8. 
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Wiek poprodukcyjny 

Rys. 8. Saldo migracji wewnętrznych na 1000 ludności w województwie 

zachodniopomorskim i jego podregionach w latach 2007-2012 w poszczególnych grupach 

wieku ekonomicznego 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z www.stat.gov.pl 

 

Saldo migracji wewnętrznych dla wszystkich grup wieku ekonomicznego w 

województwie było ujemne, czyli więcej ludzi wyjeżdżało na pobyt stały do innych 

powiatów, niż z nich przyjeżdżało. Rozbijając województwo na poszczególne podregiony da 

się zauważyć, że jedynie w podregionie szczecińskim saldo było w każdej grupie wieku 

dodatnie. Największe znaczenie ma tutaj powiat policki. Dodatnie saldo migracji w tym 

podregionie wynika ze zjawiska suburbanizacji, na którym demograficznie korzysta 

najbardziej powiat policki. W nim znajdują się ościenne gminy, do których wyprowadzają się 

mieszkańcy Szczecina. W przypadku ludności w wieku produkcyjnym widać też, że od roku 

2011 dodatnie saldo migracji wewnętrznych ma miasto Szczecin, a dla wieku 

poprodukcyjnego - oprócz podregionu szczecińskiego także podregion koszaliński. 

Saldo migracji zewnętrznych w województwie zachodniopomorskim oraz jego 

podregionach przedstawia rys. 9. 
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Wiek poprodukcyjny 

Rys. 9. Saldo migracji zewnętrznych na 1000 ludności w województwie zachodniopomorskim 

i jego podregionach w latach 2007-2012 w poszczególnych grupach wieku ekonomicznego 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z www.stat.gov.pl 

 

Jeżeli chodzi o wiek przedprodukcyjny i poprodukcyjny, to dla całego województwa 

saldo migracji zagranicznych jest dodatnie, natomiast dla ludności w wieku produkcyjnym – 

na ogół ujemne (z wyjątkiem roku 2010). Wynika z tego, że rodziny z dziećmi częściej 

przyjeżdżały z zagranicy do województwa, niż na odwrót, a za granicę wyjeżdżały na ogół 

osoby nieposiadające dzieci. Jest to pozytywny aspekt migracji, gdyż osoby migrujące do 

województwa z zagranicy zasilały je dziećmi i młodzieżą, co będzie korzystne w dłuższym 

czasie. Z drugiej strony, jest to do kilkuset osób rocznie, co relatywnie nie będzie miało zbyt 

dużego znaczenia. Jeżeli chodzi o osoby w wieku poprodukcyjnym, to niemal w każdym 

regionie saldo było dodatnie. Rozbijając województwo na poszczególne podregiony, dla 

ludności w wieku przed- i poprodukcyjnym saldo migracji było przeważnie dodatnie, dla 

ludności w wieku produkcyjnym zaś – przeważnie ujemne (z wyjątkiem Szczecina od roku 

2009). 

Niezwykle istotnym elementem polityki demograficznej jest zapewnienie dostępności 

opieki nad dziećmi. Jednym z czynników pogłębiającej się zapaści demograficznej jest 

niechęć potencjalnych rodziców do posiadania dzieci, która po części wynika z obawy o brak 

możliwości zapewnienia opieki nad nimi podczas powrotu do pracy. Szczególnie trudne jest 

zapewnienie opieki nad dziećmi bardzo małymi. Istnieje kilka możliwości – pomoc dziadków 

-5

0

5

10

15

20

25

30

2007 2008 2009 2010 2011 2012

Sa
ld

o
 m

ig
ra

cj
i

Lata

zachodniopomorskie Podregion koszaliński

Podregion stargardzki Podregion m. Szczecin

Podregion szczeciński



dziecka, wynajęcie prywatnie opiekunki, bądź oddanie dziecka do żłobka. Państwo może 

bezpośrednio wpływać na zapewnienie miejsc w żłobkach. Liczbę dzieci w wieku lat 0-3 

przypadającą na jeden żłobek w województwie zachodniopomorskim oraz w podregionach 

województwa w latach 2007-2011 przedstawia tabela 8. 

 

Tabela 8. Liczba dzieci w wieku 0-3 lata przypadająca na jeden żłobek w województwie 

zachodniopomorskim ogółem oraz w jego podregionach w latach 2007-2011 

Wyszczególnienie 2007 2008 2009 2010 2011 

zachodniopomorskie 2899,2 2862,1 3322,1 3443,9 2892,9 

Podregion koszaliński 2924,3 3022,7 3105,5 3832,6 2619,3 

Podregion stargardzki 11557,0 6073,0 12612,0 12882,0 12055,0 

Podregion m. Szczecin 1306,1 1569,1 1633,4 1731,0 1621,3 

Podregion szczeciński 4867,5 3417,0 5237,0 3646,7 3444,7 
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z www.stat.gov.pl 

 

Analizując dane z powyższej tabeli widać, że zarówno w całym województwie, jak i w 

jego poszczególnych podregionach na jeden żłobek przypada bardzo dużo dzieci w wieku 0-3 

lata. Dodatkowo, wszystkie żłobki w województwie zachodniopomorskim (w liczbie 16-18 w 

badanych latach) znajdują się w miastach, czyli obecnie państwo nie jest w stanie zapewnić 

opieki w żłobkach na wsi. Pomijając fakt, że bardzo niewielki odsetek dzieci przebywa w 

żłobkach (pomiędzy 1,5%, a 10%, w zależności od podregionu), liczba dzieci przypadająca na 

jeden żłobek jest bardzo duża. Zapisanie dziecka do żłobka w większości przypadków 

graniczy z cudem. Na pewno nie jest to czynnik, który sprzyjałby posiadaniu dzieci. Rolą 

państwa w tym zakresie może być zapewnienie większej liczby placówek, w której można 

byłoby zajmować się dziećmi w wieku 0-3 lata. 

Kolejnym etapem w rozwoju dzieci jest wiek przedszkolny. Liczbę dzieci w wieku 

przedszkolnym przypadającym na jedno przedszkole przedstawia tabela 9. 

 

Tabela 9. Liczba dzieci w wieku przedszkolnym przypadająca na jedno przedszkole w 

województwie zachodniopomorskim ogółem oraz w jego podregionach w latach 2007-2012 

Wyszczególnienie 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

zachodniopomorskie 109,0 110,7 112,3 109,6 110,0 106,3 

zachodniopomorskie - miasto 118,1 120,0 123,3 120,2 119,7 117,4 

zachodniopomorskie - wieś 56,2 58,4 57,8 56,2 59,6 55,9 

Podregion koszaliński 109,6 111,6 113,0 111,8 111,5 105,6 

Podregion stargardzki 101,4 103,3 97,0 96,9 102,4 107,2 

Podregion m. Szczecin 119,7 121,2 130,0 123,2 118,1 110,8 



Podregion szczeciński 100,7 102,4 103,2 101,1 104,8 101,4 
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z www.stat.gov.pl 

 

Liczba dzieci w wieku przedszkolnym przypadająca na jedno przedszkole w całym 

okresie kształtowała się na stabilnym poziomie – około 110 dzieci na przedszkole. W 

miastach było to więcej, średnio około 120, a na wsi – 56. W poszczególnych podregionach 

było to pomiędzy 100, a 130 – najmniej w podregionie stargardzkim, najwięcej w Szczecinie. 

W badanym okresie liczba dzieci w wieku przedszkolnym wzrosła, rosła także liczba 

przedszkoli. Widać więc, że samorządy na bieżąco dostosowywały liczbę przedszkoli do 

liczby dzieci w wieku przedszkolnym. Można się także spodziewać, że w przyszłości, gdy 

liczba dzieci będzie maleć, samorządy także będą zmniejszały liczbę przedszkoli. 

Następnym etapem rozwoju dzieci jest wiek szkolny. Najważniejszą (i najliczniejszą) 

grupą są dzieci w szkole podstawowej. Liczbę dzieci przypadających na jedną szkołę 

podstawową przedstawia tabela 10. 

 

Tabela 10. Liczba dzieci w wieku szkoły podstawowej przypadająca na jedną szkołę w 

województwie zachodniopomorskim ogółem oraz w jego podregionach w latach 2007-2012 

Wyszczególnienie 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

zachodniopomorskie 200,4 193,4 188,5 183,5 185,0 187,5 

zachodniopomorskie - miasto 327,6 312,3 302,6 297,1 298,6 301,4 

zachodniopomorskie - wieś 103,9 101,1 98,3 93,3 93,0 92,7 

Podregion koszaliński 190,8 186,0 181,4 171,6 169,8 175,4 

Podregion stargardzki 192,3 183,9 179,4 177,4 178,6 180,0 

Podregion m. Szczecin 305,6 289,6 282,7 284,8 291,5 298,9 

Podregion szczeciński 165,2 160,6 155,3 152,1 155,8 151,5 
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z www.stat.gov.pl 

 

Podobnie, jak w przypadku przedszkoli, liczba uczniów przypadająca na jedną szkołę 

nie ulegała jakimś poważniejszym zmianom – liczba uczniów w wieku szkoły podstawowej 

zmniejszyła się, podobnie samorządy dostosowały do niej liczbę szkół, która także uległa 

zmniejszeniu. Podobnie także, jak w przypadku przedszkoli, można się spodziewać, że 

samorządy będą w przyszłości zmniejszały liczbę placówek, gdy będzie spadała liczba 

uczniów. 

Wydaje się, że przynajmniej w części przypadków można zamienić część oddziałów 

szkół na oddziały przedszkolne, a część oddziałów przedszkolnych na żłobki bez 

konieczności przeznaczania na ten cel dodatkowych budynków. Potencjalna dodatkowa liczba 



miejsc w takich oddziałach mogłaby stanowić zachętę dla potencjalnych rodziców do 

posiadania większej liczby dzieci – istniałaby wówczas możliwość zapewnienia opieki nad 

większą liczbą dzieci. Samo przeznaczenie miejsc w szkołach na oddziały przedszkolne lub 

ewentualnie niektórych oddziałów przedszkolnych na żłobki nie przyczyni się do wzrostu 

liczby dzieci – potrzebne są także inne zachęty. 

Oprócz samej analizy zmian demograficznych i propozycji przeciwdziałania 

niekorzystnym zmianom, ważna jest także analiza atrakcyjności poszczególnych regionów. 

Nawet najbardziej atrakcyjne zachęty do posiadania większej liczby dzieci nie będą skuteczne 

bez podniesienia atrakcyjności regionu. Jak pokazała prognoza liczby ludności województwa 

zachodniopomorskiego, istnieją regiony, w których liczba ludności będzie dość mocno 

spadać, ale istnieją także regiony, w których liczba ludności będzie rosła (nawet znacznie) 

albo przynajmniej przez jakiś czas nie będzie spadała. Takie regiony, to powiat policki (w 

którym prognozowany jest duży wzrost liczby mieszkańców na przestrzeni dwudziestu 

najbliższych lat), czy powiaty: goleniowski, miejski Świnoujście, czy koszaliński. Można 

przypuszczać, że powiat goleniowski jest atrakcyjny z powodu istnienia w nim parku 

przemysłowego, a dwa pozostałe powiaty to powiaty nadmorskie, dzięki czemu są atrakcyjne 

choćby turystycznie. Atrakcyjność powiatów będzie powodowała nie tylko wzrost liczby 

posiadanych dzieci w tych regionach. Wzrost liczby mieszkańców będzie powodowany także 

dodatnim saldem migracji. 

Jeżeli region nie będzie atrakcyjny dla mieszkańców, to żadna polityka prorodzinna, 

czy też szerzej – demograficzna nie spowoduje poprawy sytuacji ludnościowej regionu. 

Najważniejszą cechą, która warunkuje chęć pozostania w danym regionie albo przyjechania 

do niego jest możliwość znalezienia w nim pracy. Dlatego analizując sytuację demograficzną 

nie można abstrahować od sytuacji ekonomicznej. Jednym z ważniejszych jej przejawów jest 

stopa bezrobocia. Stopę bezrobocia rejestrowanego w poszczególnych powiatach 

województwa zachodniopomorskiego w latach 2007-2013 przedstawia tabela 11. 

 

Tabela 11. Stopa bezrobocia rejestrowanego województwie zachodniopomorskim i jego 

powiatach w latach 2007-2013 

Wyszczególnienie 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

zachodniopomorskie 16,4 13,3 17,1 17,8 17,6 18,2 18,0 

Powiat białogardzki 31,2 28,2 28,3 30,8 27,7 28,9 29,6 

Powiat drawski 27,7 23,2 28,2 25,9 26,6 24,9 25,4 

Powiat kołobrzeski 11,9 9,1 11,8 12,5 12,3 11,9 13,0 

Powiat koszaliński 25,3 20,8 24,5 26,7 26,9 28,1 28,7 



Powiat sławieński 20,4 15,5 19,7 22,6 24,8 27,2 25,4 

Powiat szczecinecki 25,3 22,4 25,7 26,4 27,0 27,6 27,4 

Powiat świdwiński 28,7 23,1 25,4 27,5 26,2 26,7 27,1 

Powiat wałecki 18,4 15,5 19,5 19,8 19,8 20,6 19,5 

Powiat m. Koszalin 11,2 7,8 10,2 11,0 11,0 12,4 12,2 

Powiat choszczeński 26,1 22,1 28,6 26,1 27,0 28,5 28,7 

Powiat gryficki 26,2 22,6 24,8 24,0 24,5 25,4 26,1 

Powiat myśliborski 15,8 13,2 16,5 16,9 16,3 18,9 19,0 

Powiat pyrzycki 23,9 21,0 27,9 28,3 27,8 28,5 28,0 

Powiat stargardzki 22,0 14,4 20,2 20,2 20,1 20,0 19,6 

Powiat łobeski 29,0 23,9 30,5 27,6 29,3 29,8 28,7 

Powiat m. Szczecin 6,5 4,3 8,5 9,7 9,9 11,0 10,6 

Powiat goleniowski 15,8 15,0 18,3 18,4 16,1 15,9 13,6 

Powiat gryfiński 20,8 17,1 21,1 23,4 21,7 22,2 22,3 

Powiat kamieński 24,2 22,3 25,0 27,0 25,3 25,5 25,1 

Powiat policki 14,1 13,5 16,2 16,1 15,6 14,7 14,4 

Powiat m. Świnoujście 11,2 8,1 10,5 11,9 10,7 10,0 10,6 
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z www.stat.gov.pl 

 

Jeżeli chodzi o możliwości znalezienia pracy, to województwo zachodniopomorskie 

nie jest zbyt atrakcyjnym regionem. Średnia stopa bezrobocia w roku 2013 wynosiła 18%, a 

były regiony, w których było to prawie 30% (powiat białogardzki, koszaliński, choszczeński, 

pyrzycki, czy łobeski). Relatywnie niska stopa bezrobocia jest w miastach na prawach 

powiatu, w powiecie kołobrzeskim, polickim i goleniowskim. Jeżeli porównamy powyższe 

wyniki z prognozami liczby mieszkańców, to w przypadku powiatów goleniowskiego, czy 

polickiego relatywnie niska stopa bezrobocia jest zgodna z rosnącymi prognozami liczby 

mieszkańców. W przypadku powiatu koszalińskiego powyższa zgodność nie występuje, tam 

występuje efekt suburbanizacji – mieszkańcy powiatu koszalińskiego jeżdżą do pracy do 

Koszalina, w którym stopa bezrobocia jest relatywnie niska, ale w którym ubywa 

mieszkańców. Podobny efekt występuje w powiecie polickim. W przypadku powiatu 

goleniowskiego widać dość wyraźnie, że relatywnie niska stopa bezrobocia sprzyja 

zwiększaniu się liczby mieszkańców. 

Z punktu zachowań demograficznych niezwykle ważna jest struktura bezrobocia 

według płci i wieku. Szczególnie ważne jest natężenie tego zjawiska wśród mężczyzn i kobiet 

w młodszych grupach wieku, gdyż wtedy najczęściej podejmowana jest decyzja o posiadaniu 

dziecka. Natężenie bezrobocia w młodszych grupach wieku jest dość wysokie, szczególnie 

wśród kobiet, co zniechęca do decydowania się na posiadanie dzieci. Sprzyja to też ujemnemu 

saldu migracji, gdyż jest to czynnik skłaniający młodych do wyjazdu.  



W latach 2007-2013 w grupie wieku 24 i mniej lat natężenie bezrobocia (liczba 

bezrobotnych na 1000 ludności) wzrastało, zarówno wśród kobiet, jak i mężczyzn, przy czym 

natężenie tego zjawiska było wyższe wśród kobiet. Najniższe natężenie bezrobocia dotyczyło 

mieszkańców Szczecina, natomiast najwyższe – podregionu stargardzkiego. Natężenie 

bezrobocia w tej grupie wieku należy uznać za wysokie. 

 

 

Rys. 10. Liczba bezrobotnych na 1000 ludności w grupie wieku 24 i mniej lat (mężczyźni) w 

latach 2007-2013 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z www.stat.gov.pl 

 

 

Rys. 11. Liczba bezrobotnych na 1000 ludności w grupie wieku 24 i mniej lat (kobiety) w 

latach 2007-2013 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z www.stat.gov.pl 
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W grupie wieku 25-34 lata można zaobserwować znacznie większe natężenie 

bezrobocia wśród kobiet. Niepokój może budzić również tendencja wzrostowa w tym 

zakresie. Niekorzystna sytuacja na rynku pracy osób, w tym zwłaszcza kobiet, w tej grupie 

wieku jest na pewno ważną przyczyną ogólnego spadku dzietności. W grupie wieku 25-34 

lata również najniższe jest natężenie bezrobocia w Szczecinie. W pozostałych regionach 

zjawisko to kształtuje się na zbliżonym, nieco wyższym, poziomie.  

 

 

Rys. 12. Liczba bezrobotnych na 1000 ludności w grupie wieku 25-34 lata (mężczyźni) w 

latach 2007-2013 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z www.stat.gov.pl 
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Rys. 13. Liczba bezrobotnych na 1000 ludności w grupie wieku 25-34 lata (kobiety) w latach 

2007-2013 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z www.stat.gov.pl 

 

 Z punktu widzenia procesu starzenia się ludności ważna jest również aktywność 

zawodowa osób w starszych (i średnich) grupach wieku. Wśród osób starszych można 

również zaobserwować nieznaczny wzrost natężenia bezrobocia w badanym okresie. Co 

powinno niepokoić, wyraźna tendencja wzrostowa wystąpiła w grupie osób w wieku powyżej 

55 lat, co wskazuje na trudności w utrzymaniu i pozyskiwaniu pracy przez osoby w tym 

wieku, co ma szczególne znacznie w aspekcie starzenia się ludności.   

 

 

Rys. 14. Liczba bezrobotnych na 1000 ludności w grupie wieku 35-44 lata (ogółem) w latach 

2007-2013 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z www.stat.gov.pl 
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Rys. 15. Liczba bezrobotnych na 1000 ludności w grupie wieku 45-54 lata (ogółem) w latach 

2007-2013 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z www.stat.gov.pl 

 

 

Rys. 16. Liczba bezrobotnych na 1000 ludności w grupie wieku 55 i więcej lat (ogółem) w 

latach 2007-2013 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z www.stat.gov.pl 

 

 Aktywność gospodarcza zależy w dużej mierze od liczby małych i średnich firm 

funkcjonujących na danym obszarze w relacji do liczby ludności, a tym samym – liczby 

gospodarstw domowych. Zgodnie z prof. J. Hozera teorią quantum satis, z właściwą 

proporcją mamy do czynienia wtedy, gdy na jedną firmę (lub farmę) przypada 4-5 
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gospodarstw domowych3. Przy takiej relacji struktura popytu jest dostosowana do struktury 

podaży.  

W województwie zachodniopomorskim liczba gospodarstw domowych przypadająca 

na jedną firmę zmalała w latach 2007-2013 z 2,87 do 2,774. Poziom wskaźnika jest znacznie 

poniżej normy określonej na poziomie 4-5, co wskazuje na zbyt duże „nasycenie” firmami. 

Nawet po uwzględnieniu faktu, że wiele nowo powstających firm świadczy różnego rodzaju 

usługi o charakterze outsourcingowym, można spodziewać się zahamowania wzrostu i być 

może nawet spadku liczby firm. Będzie to hamować aktywność gospodarczą.  

Liczba gospodarstw domowych w relacji do liczby firm jest najmniejsza w Szczecinie, 

natomiast największa – w powiecie choszczeńskim. W powiecie choszczeńskim relacja ta 

kształtuje się na poziomie 4,31 gospodarstwa domowego na jedną firmę, co na tle sytuacji w 

całym województwie może wskazywać na zbyt małą aktywność gospodarczą. 

 

Tabela 12. Liczba gospodarstw domowych przypadająca na jedną firmę latach 2007-2013 

Jednostka terytorialna 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

zachodniopomorskie 2,87 2,84 2,81 2,77 2,87 2,83 2,77 

Powiat białogardzki 3,59 3,51 3,55 3,48 3,67 3,59 3,53 

Powiat drawski 3,50 3,47 3,54 3,47 3,59 3,51 3,53 

Powiat kołobrzeski 2,02 2,00 2,03 2,06 2,18 2,22 2,22 

Powiat koszaliński 3,47 3,38 3,35 3,35 3,43 3,39 3,33 

Powiat sławieński 3,44 3,37 3,38 3,27 3,48 3,54 3,50 

Powiat szczecinecki 3,42 3,37 3,36 3,30 3,49 3,55 3,58 

Powiat świdwiński 4,03 3,95 3,89 3,82 3,97 3,97 3,86 

Powiat wałecki 3,31 3,33 3,28 3,23 3,48 3,45 3,41 

Powiat m.Koszalin 2,09 2,08 2,06 2,05 2,15 2,12 2,13 

Powiat choszczeński 4,79 4,62 4,46 4,33 4,51 4,40 4,31 

Powiat gryficki 2,94 2,85 2,83 2,75 2,97 2,92 2,87 

Powiat myśliborski 3,91 3,84 3,69 3,60 3,67 3,57 3,53 

Powiat pyrzycki 4,03 3,82 3,81 3,84 4,10 4,07 3,99 

Powiat stargardzki 3,72 3,62 3,55 3,50 3,60 3,51 3,48 

Powiat łobeski 4,45 4,32 4,22 4,08 4,24 4,16 4,08 

Powiat m.Szczecin 2,27 2,27 2,26 2,22 2,25 2,21 2,17 

Powiat goleniowski 3,49 3,45 3,35 3,30 3,45 3,40 3,35 

Powiat gryfiński 3,74 3,69 3,60 3,52 3,67 3,60 3,51 

Powiat kamieński 2,50 2,47 2,42 2,39 2,50 2,46 2,41 

Powiat policki 2,94 2,90 2,81 2,69 2,70 2,65 2,61 

Powiat m.Świnoujście 2,15 2,11 2,11 2,10 2,22 2,23 2,26 

                                                           
3 Zob. J. Hozer, Tempus locus homo casus et fortuna regit factum, Instytut Analiz Diagnoz i Prognoz 

Gospodarczych w Szczecinie, Szczecin, 2003.  
4 Przy wyznaczaniu omawianych relacji przyjęto, że przeciętna wielkość gospodarstwa domowego to 2,8 osoby. 



Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z www.stat.gov.pl 

 

 

Rys. 17. Liczba gospodarstw domowych przypadająca na jedną firmę latach 2007-2013 w 

województwie zachodniopomorskim, Szczecinie i powiecie choszczeńskim 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z www.stat.gov.pl 

 

 Posiadanie dziecka często wiąże się z założeniem nowego gospodarstwa domowego, 

co wymaga nabycia mieszkania. Trudności w tym względzie są na pewno ważnym 

czynnikiem rzutującym na dzietność w regionie. W latach 2007-2013 w województwie 

zachodniopomorskim oddawanych do użytku było ok. 3-4 mieszkań na 1000 ludności. Pod 

tym względem najgorzej przedstawiała się sytuacja w regionie stargardzkim, natomiast 

najlepiej - w podregionie szczecińskim. 

 

Tabela 13. Liczba mieszkań oddawanych do użytku na 1000 ludności w podregionach 

województwa zachodniopomorskiego w latach 2007-2013 

Jednostka terytorialna 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

zachodniopomorskie 3,84 4,12 4,57 3,56 3,46 4,11 3,2 

Podregion koszaliński 3,73 3,44 4,64 3,2 3,01 4,34 3,03 

Podregion stargardzki 1,47 2,11 2,15 1,68 2,29 2,16 2,04 

Podregion m. Szczecin 4,88 4,69 4,45 3,68 4,4 4,76 3,49 

Podregion szczeciński 5,51 7,01 7,43 6,27 4,48 5,14 4,49 
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z www.stat.gov.pl 
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Rys. 18. Liczba mieszkań oddawanych do użytku na 1000 ludności w podregionach 

województwa zachodniopomorskiego w latach 2007-2013 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z www.stat.gov.pl 

 

Interesującą miarą jest liczba mieszkań oddawanych do użytku na 1000 zawieranych 

małżeństw. Poziom tego wskaźnika równy 1000 w dużym uproszczeniu oznacza, że każde 

nowe małżeństwo nabywa mieszkanie. W skali całego województwa wskaźnik ten waha się w 

przedziale 600-700 oddawanych mieszkań na 1000 zawieranych małżeństw. Jeśli uwzględni 

się dodatkowo transakcje mieszkaniami na rynku wtórnym to może się wydawać, że sytuacja 

w tym względzie nie kształtuje się źle. Należy jednak pamiętać, że obecnie często mamy do 

czynienia z innymi niż małżeństwo formami związków (kohabitacja), a udział związków 

małżeńskich maleje. Z punktu widzenia liczby mieszkań oddawanych do użytku na 1000 

zawieranych małżeństw najkorzystniej przedstawia się sytuacja w podregionie szczecińskim, 

natomiast najgorzej - w podregionie stargardzkim. 

 

Tabela 14. Liczba mieszkań oddawanych do użytku na 1000 małżeństw w podregionach 

województwa zachodniopomorskiego w latach 2007-2013 

Jednostka terytorialna 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

zachodniopomorskie 596 602 700 644 693 827 712 

Podregion koszaliński 564 490 682 557 576 848 664 

Podregion stargardzki 211 290 329 291 441 414 428 

Podregion m. Szczecin 833 765 733 731 925 1027 844 

Podregion szczeciński 888 1015 1129 1153 963 1062 993 
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z www.stat.gov.pl 
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Rys. 19. Liczba mieszkań oddawanych do użytku na 1000 małżeństw w podregionach 

województwa zachodniopomorskiego w latach 2007-2013 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z www.stat.gov.pl 

 

2. Dostępne instrumenty polityki demograficznej oraz formy jej finansowania 

  

  Polityka demograficzna powinna stanowić zwarty zbiór (system) powiązanych ze sobą 

zasad, narzędzi i instrumentów, obejmujących wszystkie najważniejsze czynniki oddziałujące 

na zjawiska demograficzne. Obecnie polityka demograficzna jest realizowana przede 

wszystkim na szczeblu centralnym. Warto jest odróżniać politykę demograficzną sensu stricto 

od demograficznych uwarunkowań procesów społeczno-gospodarczych.  

  Polityka demograficzna sensu stricto to bezpośrednie oddziaływanie na zmienne o 

charakterze demograficznym (współczynnik dzietności, natężenie migracji). Z kolei wiele 

obszarów społecznych jest bezpośrednio determinowanych sytuacją demograficzną. Od 

struktury wieku ludności zależy w dużej mierze stan systemu ubezpieczeń społecznych, rynku 

pracy, czy też oświaty. Czynniki demograficzne oddziałują też intensywnie na 

funkcjonowanie rynku nieruchomości, przy czym powiązania są tutaj często wzajemne. 

Zmiany struktury wieku ludności wpływają na strukturę popytu na nieruchomości - inne 

potrzeby mieszkaniowe mają osoby młode, a inne - osoby starsze. Liczba mieszkań 

oddawanych do użytku jest powiązana z liczbą małżeństw, etc. 

  Z punktu widzenia polityki demograficznej sensu stricto za najważniejsze zjawiska 

należy uznać obecnie niski poziom współczynnika dzietności, a co się z tym wiąże - 
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intensywnie postępujący proces starzenia się ludności. Dużym problemem jest też migracja 

(w tym głównie emigracja) osób młodych. W tym miejscu warto dodać, że wsparcie dla 

rodzin w Polsce jest niskie. W 2009 r. wydatki na tego typu cele stanowiły zaledwie 0,75% 

PKB, a średnia dla UE to 2,3% PKB. Przykładowo, w Danii wydatki na tego typu cele 

stanowiły ponad 4% PKB, a w Szwecji - ponad 3% PKB.    

  Polityka prorodzinna skupia się obecnie przede wszystkim na trzech następujących 

sferach:5 

 świadczenia rodzinne, 

 zasiłki macierzyńskie, 

 usługi w zakresie opieki nad dziećmi. 

 Świadczenia rodzinne i zasiłki macierzyńskie skierowane są zazwyczaj do osób o 

relatywnie niskim poziomie dochodów. Obejmują one: 

 zasiłki rodzinne i dodatki do zasiłków rodzinnych, 

 zasiłek pielęgnacyjny i świadczenia pielęgnacyjne, 

 jednorazowy zasiłek porodowy. 

 Wśród dodatków do zasiłku rodzinnego (dla osób uprawnionych) wyróżnia się: 

 jednorazowy zasiłek porodowy, 

 zasiłek macierzyński, 

 zasiłek dla samotnego rodzica, 

 zasiłek przyznawany przy trzecim dziecku (i kolejnych dzieciach), 

 zasiłek na kształcenie i rehabilitację dziecka niepełnosprawnego, 

 zasiłek na dojazd do szkoły, 

 zasiłek na początek roku szkolnego. 

  Istnieją również dodatkowe formy wspierające politykę prorodzinną, mające na celu 

przede wszystkim wspieranie macierzyństwa. Są to m.in.: 

 urlop macierzyński - 24 tygodnie w przypadku urodzenia jednego dziecka (od 2014 r. 

- 26 tygodni), 

 dodatkowy urlop ojcowski - do 2 tygodni, 

 zasiłek macierzyński - do 100% płacy otrzymywanej przed porodem, 

 zasiłek wychowawczy przyznawany na okres 24 miesięcy (dla rodzin uprawnionych 

do zasiłku rodzinnego, po wygaśnięciu prawa do zasiłku macierzyńskiego), 

                                                           
5 Przemiany demograficzne i starzenie się społeczeństwa: konsekwencje dla lokalnych rynków pracy w Polsce, 

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, 2013 r., s. 44. 



 jednorazowy zasiłek porodowy w kwocie 1000 PLN (dodatkowo w stosunku do tzw. 

„becikowego”). 

  Dodatkowym elementem wspierającym sytuację finansową rodzin są różnego rodzaju 

ulgi podatkowe. Można zauważyć, że polityka prorodzinna prowadzona jest obecnie 

dwutorowo. Bezpośrednią pomoc finansową otrzymują osoby o względnie niskich 

dochodach. Rodziny zamożniejsze mogą natomiast korzystać z ulg podatkowych. 

  Zasiłki są wypłacane przez ośrodki pomocy społecznej, które są kierowane przez 

samorządy, ale wytyczne są kształtowane na szczeblu krajowym. Władze lokalne nie mają 

swobody w kształtowaniu zasiłków rodzinnych. Dodatkowo brakuje jednolitego systemu 

pozwalającego na prowadzenie spójnej polityki prorodzinnej w skali kraju. Ministerstwo 

Pracy i Polityki Społecznej pracuje obecnie nad jednolitym systemem informatycznym, który 

pozwoli na lepsze sterowanie instrumentami polityki prorodzinnej. 

  Bezpośrednia pomoc finansowa dla rodzin z dziećmi zmniejsza bezpośrednie koszty 

posiadania dzieci. Z punku widzenia zmniejszania kosztów pośrednich bardzo ważne są 

usługi w zakresie opieki nad dziećmi. Usługi tego typu są w gestii samorządów lokalnych 

(gmin).   

  W 2009 r. wprowadzono następujące zmiany w zakresie opieki nad dziećmi w wieku 

4-6 lat: 

 obowiązkowe nauczanie przedszkolne dla 6-latków, 

 dopuszczono bardziej elastyczne, również niestandardowe formy wychowania 

przedszkolnego (punkty przedszkolne, oddziały przedszkolne), 

 wprowadzono bardziej elastyczną organizację pracy ośrodków wychowania 

przedszkolnego - ośrodki te mogą być czynne w wybrane dni w tygodniu, co 

najmniej 3 godzinny dziennie i co najmniej 12 godzin tygodniowo. 

  W 2011 r. zatwierdzono nową ustawę o opiece nad dziećmi do lat 3, w której pojawiły 

się nowe formy usług w zakresie opieki nad dziećmi. Przed 2011 rokiem żłobki były 

traktowane jako placówki opieki zdrowotnej, z czym wiązały się wysokie koszty ich 

zakładania i funkcjonowania. W ustawie z 2011 r. wprowadzono elastyczne formy usług w 

zakresie opieki nad dziećmi, które są bardziej przystępne dla samorządów. Pojawiła się m.in. 

instytucja „niani”. Obecnie koszty składek społecznych (do wysokości płacy minimalnej) 

ponosi budżet państwa, natomiast rodzice ponoszą koszty wynagrodzenia opiekunek („niań”).  



  W 2011 r. został również zainicjowany program „Maluch”. Program ten ma na celu 

wspieranie samorządów lokalnych w zakładaniu placówek świadczących usługi opiekuńcze 

dla dzieci do lat 3. Program skierowany jest do gmin. 

  W celu poprawy sytuacji w zakresie opieki nad dziećmi w 2012 r. przyjęto rządowy 

pakiet rozwiązań legislacyjnych mający na celu m.in.: 

 wsparcie usług w zakresie opieki nad dziećmi do lat 3 - budżet państwa będzie 

finansował do 80 kosztów prowadzenia placówek przedszkolnych, 

 rozszerzenie grupy osób uprawnionych do finansowania z budżetu państwa ich 

składek na ubezpieczenie społeczne podczas okresu opieki nad dziećmi; osoby 

pracujące w rolnictwie na podstawie umów niestandardowych również zostały objęte 

wsparciem, 

 przedłużenie urlopu rodzicielskiego z 6 do 12 miesięcy. 

  Kolejnym problemem, którego znaczenie będzie stale wzrastać jest starzenie się 

ludności. Jest ono konsekwencją spadku dzietności i wydłużania się przeciętnego trwania 

życia. Stopień starzenia struktur ludności jest często dodatkowo stymulowany przez ujemne 

saldo migracji (w młodszych grupach wieku). W przypadku starzenia się ludności 

prowadzona polityka demograficzna powinna raczej zmierzać do niwelowania negatywnych 

skutków tego zjawiska. Bezpośrednie oddziaływanie na stopień starzenia się ludności jest 

możliwe jedynie w dłuższej perspektywie.    

  W 2008 r. rząd zatwierdził program Solidarność pokoleń. Działania dla zwiększenia 

aktywności zawodowej osób w wieku 50+. Jest to program Ministerstwa Pracy i Polityki 

Społecznej, skupiający ciężar analiz na rynku pracy. W ramach tego programu proponowane 

są m.in. następujące działania: 

 Osoby pracujące w wieku 45+ mają prawo do wsparcia finansowego przeznaczonego 

na szkolenie, pokrycie kosztów egzaminów lub studiów podyplomowych. Osobom 

tym przysługuje także możliwość skorzystania z pożyczki szkoleniowej udzielanej 

przez lokalne urzędy pracy (finansowane z Funduszu Pracy). 

 Pracownicy w wieku 50+ mają prawo do płatnego urlopu na cele szkoleniowe. 

 Zmniejszenie kosztów pracy pracowników starszych, w tym: 

a) Zwolnienie ze składek społecznych (Fundusz Pracy, Fundusz Gwarantowanych 

Świadczeń Pracowniczych). 

b) Zmniejszenie liczby dni zwolnienia chorobowego, za które pracodawca płaci 

wynagrodzenie (z 30 do 14 dni). 



c) Zwiększenie skali aktywnej polityki rynku pracy skierowanej do osób w wieku 

45+. W tym celu w Funduszu Pracy utworzono rezerwę w wysokości 60 mln zł. 

  W kontekście starzenia się ludności polityka demograficzna jest postrzegana w dwóch 

perspektywach: 

a) krótkoterminowej - zapobieganie wcześniejszej dezaktywizacji zawodowej osób w 

wieku 50+, 

b) długoterminowej (dotyczy osób w wieku 30-40 lat) - zachęcanie do uczenia się przez 

całe życie, do prowadzenia zdrowego trybu życia, dbania o stan zdrowia, etc. 

  Skuteczność powyższych programów jest oceniana mało pozytywnie, co wynika m.in. 

z faktu, iż środki przeznaczone na ich realizację nie są wystarczające. Często wskazuje się w 

tej sferze na konieczność zatrudnienia subsydiowanego, co jest trudne, chociażby z powodu 

deficytu środków w Funduszu Emerytalnym. Ponadto zwraca się uwagę na to, że urzędy 

pracy stosują zbyt standardowe instrumenty (bez uwzględniania specyfiki lokalnej). Sytuację 

dodatkowo komplikuje dość słabe wykształcenie osób w wieku 50+, ich gorszy stan zdrowia, 

etc. Pojawiają się głosy, iż w przypadku osób w wieku 50+ polityka powinna się skupiać 

przede wszystkim na zapobieganiu dezaktywizacji osób zatrudnionych.  

  O znaczeniu kwestii wiążących się z starzeniem się ludności może również świadczyć 

fakt utworzenia we wrześniu 2012 r. Departamentu Polityki Senioralnej w Ministerstwie 

Pracy i Polityki Społecznej.  

 

3. Współpraca wewnątrzregionalna w zakresie poprawy sytuacji demograficznej - 

partnerzy samorządu i formy ich aktywności 

Zmiana sytuacji demograficznej jest procesem trwającym bardzo długo. Zazwyczaj 

musi upłynąć kilkanaście lat, aby była widoczna zmiana tendencji rozwojowej danego 

zjawiska. Dlatego partnerzy samorządu muszą współpracować z władzami na różnych 

płaszczyznach i musi to być współpraca długotrwała. Można wyróżnić następujące 

płaszczyzny współpracy z samorządem w zakresie poprawy sytuacji demograficznej: 

 Większość instrumentów pozwalających na oddziaływanie na procesy demograficzne 

jest w gestii instytucji centralnych (polityka prorodzinna). Samorządy powinny ściśle 

współpracować z tego typu instytucjami w celu efektywnego oddziaływania na 

przebieg procesów demograficznych w ujęciu lokalnym. Samorządy powinny 

zgłaszać swoje uwagi, propozycje, zastrzeżenia, które powinny być analizowane na 

szczeblu krajowym. Tego typu „sprzężenia zwrotne” pozwolą na lepsze sterowanie 

procesami demograficznymi również na poziomie samorządowym.  



 Instytucje samorządowe powinny wymieniać się również między sobą wiedzą, 

doświadczeniami, planami, co ma znaczenie z punktu widzenia koordynacji działań, 

szczególnie na obszarach sąsiadujących. 

 Znaczna część działań obejmujących kwestie demograficzne może być 

dofinansowywana ze środków UE, w tym np. ze środków EFS. Partnerami 

samorządów mogą w tym kontekście być instytucje UE (w tym również odpowiednie 

przedstawicielstwa tych instytucji w Polsce).  

 Partnerami samorządów powinny być także organizacje pozarządowe, których 

działalność dotyczy zjawisk związanych z demografią (stowarzyszenia, etc.). W 

ostatnich latach da się zauważyć wzrost liczby organizacji związanych (pośrednio lub 

bezpośrednio) ze starzeniem się ludności.  

 W porównaniu z Europą Zachodnią, w Polsce znacznie mniejszy odsetek dzieci 

uczęszcza do żłobków i przedszkoli. Rodzice w regionie doświadczają dużych 

problemów ze znalezieniem miejsca dla dziecka w żłobku (przedszkolu). Należałoby 

stworzyć zachętę do tworzenia nowych miejsc w przedszkolach (żłobkach) oraz do 

tworzenia nowych instytucji tego typu. Partnerami samorządu w tym zakresie mogą 

być istniejące i nowo tworzone żłobki i przedszkola, a zachętą - ulgi bądź dopłaty do 

ich tworzenia. 

 Przeciwdziałanie migracji zarobkowej (wewnętrznej - do innych miast Polski oraz 

zewnętrznej - do innych państw). Można tego dokonać tworząc nowe miejsca pracy w 

istniejących przedsiębiorstwach działających na lokalnym rynku oraz zachęcając do 

tworzenia nowych firm, zarejestrowanych w województwie zachodniopomorskim. 

Partnerami władz samorządu byłyby w tym przypadku przedsiębiorstwa działające na 

terenie województwa, a zachętą do tworzenia miejsc pracy mogłyby być ułatwienia w 

zakładaniu firmy, niższe koszty funkcjonowania (niższe podatki, składki na 

ubezpieczenia społeczne, itp.). 

 Zachęcanie do imigracji osób spoza regionu (imigracja wewnętrzna) lub spoza kraju 

(imigracja zewnętrzna). Obecnie sytuacja demograficzna pogarsza się i nie ma 

podstaw do stwierdzenia, że w najbliższym czasie się poprawi. Niekorzystna sytuacja 

powoduje stały wzrost obciążeń ekonomicznych ludności w wieku produkcyjnym 

ludnością w wieku pozaprodukcyjnym (chodzi głównie o ludność w wieku 

poprodukcyjnym). Najszybszą metodą poprawy tej sytuacji (nawet doraźnej) jest 

zachęcanie i stworzenie odpowiednich warunków dla osób spoza województwa 



zachodniopomorskiego do przyjazdu i do podejmowania tutaj pracy. Podobnie, jak w 

poprzednim przypadku, partnerami byłyby przedsiębiorstwa funkcjonujące w 

województwie zachodniopomorskim, zatrudniające osoby przyjezdne, a rolą władz 

byłoby obniżenie kosztów zatrudnienia. Do osiedlania w dużych ośrodkach miejskich 

mogą też skłaniać młodzież funkcjonujące uczelnie wyższe.  

 

4. Przegląd działań realizowanych w innych województwach 

Świadomość problemów wiążących się z sytuacją demograficzną przyczynia się do 

podejmowania licznych działań zmierzających do przeciwdziałania negatywnym skutkom 

zmian ludnościowych, w tym również na poziomie wojewódzkim. 

7 sierpnia 2013 roku została przyjęta UCHWAŁA Nr 104 RADY MINISTRÓW w 

sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Kapitału Ludzkiego 2020. W dokumencie tym stwierdza 

się między innymi, że „rozwój kapitału ludzkiego jest w dużej mierze determinowany 

wyzwaniami demograficznymi”. Wyzwania te są spowodowane opisanymi wcześniej 

problemami demograficznymi - malejącą liczbą urodzeń, starzeniem się ludności, emigracją, 

migracjami wewnętrznymi pogarszającymi sytuację demograficzną w poszczególnych 

regionach. W dokumencie przedstawiono szczegółowe cele i kierunki interwencji, mające na 

celu rozwój kapitału ludzkiego przez wpływanie na poprawę sytuacji demograficznej, na 

przykład poprzez6: 

 Ułatwianie godzenia pracy z indywidualnymi potrzebami człowieka (na różnych 

etapach życia), w tym w zakresie łączenia aktywności zawodowej z opieką nad 

dziećmi (oraz dorosłymi osobami zależnymi), w tym m.in. przez stosowanie 

elastycznych rozwiązań w zakresie czasu pracy oraz telepracy. 

 Rozwój form opieki nad dziećmi w wieku do lat 3. 

 Możliwości sprawowania przez rodziców bezpośredniej opieki nad małym dzieckiem 

bez konieczności rezygnowania z pracy oraz zapewnienia minimalnego poziomu 

bezpieczeństwa emerytalnego w związku ze sprawowaniem przez rodziców 

bezpośredniej opieki nad małym dzieckiem przez niektóre grupy zawodowe (np. 

osoby samozatrudnione). 

 Zapewnienie powszechnego dostępu do wysokiej jakości kształcenia i szkolenia 

odpowiadającego na zmieniające się potrzeby rynku pracy, a także stworzenie 

efektywnego systemu przejścia z edukacji (kształcenia i szkolenia) do zatrudnienia. 

                                                           
6 Por. UCHWAŁA Nr 104 RADY MINISTRÓW w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Kapitału Ludzkiego 

2020, s. 37-38. 



 Dostosowanie rynku pracy do zmiany struktury demograficznej, w szczególności do 

wzrostu liczby osób w wieku starszym wśród aktywnych zawodowo m.in. przez 

elastyczne podejście do czasu pracy oraz dostosowanie miejsc pracy do możliwości 

(fizycznych i mentalnych) starszych pracowników. 

 Wyrównywanie szans różnych grup społeczno-demograficznych na rynku pracy, w 

tym osób niepełnosprawnych. 

 Uzupełnianie ewentualnych przyszłych niedoborów na rynku pracy w oparciu o 

imigrantów zarobkowych. 

 Integracja na rynku pracy migrantów powrotnych i imigrantów. 

Powyższa Strategia odnosi się do działań realizowanych na terenie całego kraju, a 

oprócz tego w każdym województwie istnieją sposoby na realizację działań zmierzających do 

poprawy sytuacji demograficznej. Działania te do 2013 roku prowadzone były w projektach 

systemowych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (POKL) oraz za pomocą 

programów wojewódzkich. Jeżeli chodzi o POKL, to działania na rzecz poprawy sytuacji 

demograficznej występowały w Priorytecie I, w Działaniu 1.5. W Działaniu tym realizowane 

były projekty polegające na wdrażaniu i upowszechnianiu rozwiązań służących godzeniu 

życia zawodowego i rodzinnego oraz wspieraniu powrotu do pracy po przerwie związanej z 

urodzeniem i wychowaniem dzieci, poprzez7: 

 wsparcie tworzenia i funkcjonowania żłobków i klubów dziecięcych, w tym pokrycie 

kosztów opieki nad dzieckiem w wieku do lat 3 w żłobku lub klubie dziecięcym, w 

przypadku, gdy co najmniej jedno z rodziców lub opiekunów prawnych dziecka 

objętego opieką powraca na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem lub 

wychowaniem dzieci, 

 wsparcie usług świadczonych przez dziennego opiekuna. 

W niektórych regionach, w ramach poprawy sytuacji demograficznej, podjęto 

następujące działania: 

 Program „Rodzina 3+”, mający na celu poprawę sytuacji demograficznej miasta 

Wałbrzych. 

 Strategia Rozwoju Województwa Mazowieckiego w ramach „Europa 2020” - 

„Europejska platforma współpracy w zakresie walki z ubóstwem i wykluczeniem 

społecznym”. 

                                                           
7 Por. http://www.kapitalludzki.gov.pl/o-programie/priorytet-i/dzialanie-15/ (dostęp – 13.03.2014) 

http://www.kapitalludzki.gov.pl/o-programie/priorytet-i/dzialanie-15/


 Strategia rozwoju województwa kujawsko-pomorskiego do roku 2020 - Plan 

modernizacji 2020+. 

 Program operacyjny „Województwo opolskie” w latach 2007-2013. 

 Projekt „Pracuję - rozwijam kompetencje. Innowacyjny model wsparcia dla 

pracowników 50+”. Jest to projekt realizowany w latach 2010-2012 w województwie 

pomorskim. Celem głównym projektu było zwiększenie aktywności oraz 

atrakcyjności zawodowej pracowników w grupie wieku 50+ na rynku pracy poprzez 

wypracowanie i przetestowanie innowacyjnego modelu świadczenia usług 

doradczych i rozwojowych (w tym korzystania z poradnictwa zawodowego i 

sporządzania bilansu kompetencji, udziału w szkoleniach i kursach, korzystania ze 

specjalistycznych konsultacji w obszarze profilaktyki prozdrowotnej oraz usług 

prawnych dotyczących funkcjonowania rynku pracy).  

 Projekt „Wykorzystaj Nas! Pracownicy 45+ w Twojej Firmie”. Projekt był 

realizowany w latach 2009-2010 w województwie pomorskim i był również 

współfinansowany ze środków EFS. Celem projektu było zwiększenie poziomu 

wiedzy na temat sposobów bardziej efektywnego wykorzystania potencjału 

pracowników w wieku 45+, a także możliwości dostosowania polityki w zakresie 

zasobów ludzkich do zmieniającej się sytuacji demograficznej w sektorze MŚP. 

Respondenci pozytywnie ocenili starszych pracowników wskazując na ich lojalność, 

szacunek dla pracy, dyspozycyjność, sumienność, doświadczenie zawodowe. Nisko 

ocenione zostały: umiejętność adaptacji do zmian, chęć dokształcania się i otwartość 

na innowacje.  

 W wielu województwach funkcjonują także Uniwersytety Trzeciego Wieku, Kluby 

Integracji Społecznej, czy też Centra Kultury i Rekreacji Seniorów.   

 

5. Rekomendacje i dobre praktyki w zakresie prowadzenia polityki regionalnej na 

rzecz prowadzenia polityki demograficznej w województwie 

zachodniopomorskim 

 

  W Strategii Rozwoju Województwa Zachodniopomorskiego wskazuje się na to, że 

„procesy demograficzne nie poddają się wprost działaniom administracyjnym, zwłaszcza, że 



instrumenty takiej polityki znajdują się niemal wyłącznie w gestii państwa” 8. Jednocześnie 

wśród wyzwań demograficznych wskazuje się na konieczność:9 

 aktywizacji społecznej osób starszych i wydłużenie aktywności zawodowej, 

 rozwoju infrastruktury społecznej dostosowanej do potrzeb osób starszych, 

 aktywizacji zawodowej kobiet i osób niepełnosprawnych, 

 wsparcia funkcjonowania rodziny, 

 zwiększenia zaangażowania mężczyzn w proces opieki nad dziećmi i osobami 

starszymi, 

 poprawy sieci transportowo-komunikacyjnej. 

  Wśród kluczowych wyzwań wskazuje się na to, że „stały i wyraźny spadek liczby 

mieszkańców oraz starzenie się społeczeństwa stwarza konieczność kształtowania nowych, 

efektywnych sposobów działania w zakresie kształtowania rynku pracy, zarządzania 

infrastrukturą służby zdrowia i edukacji. Powinny być one ukierunkowane na 

dostosowywanie istniejącej infrastruktury oraz metod jej eksploatowania do zmieniającej się 

liczby mieszkańców, a także na podnoszenie atrakcyjności regionu jako miejsca zamieszkania 

i pracy”10. 

  Wiele narzędzi umożliwiających sterowanie procesami demograficznymi znajduje się 

w gestii organów centralnych. Z punktu widzenia potrzeb demograficznych, do obszarów za 

które odpowiadają gminy można zaliczyć:11  

 lokalny transport zbiorowy, 

 ochronę zdrowia, 

 pomoc społeczną (domy opieki), 

 edukację publiczną, w tym zwłaszcza usługi w zakresie opieki nad dziećmi i 

szkolnictwo na szczeblu podstawowym, 

 kulturę, kulturę fizyczną, turystykę, 

 zagospodarowanie terenów zielonych, 

 politykę prorodzinną, w tym zapewnienie kobietom opieki socjalnej, medycznej i 

prawnej, 

 współpracę z lokalnymi organizacjami pozarządowymi. 

                                                           
8 Strategia rozwoju województwa zachodniopomorskiego, Urząd Marszałkowski Województwa 

Zachodniopomorskiego, Szczecin, 2010 r., s. 17. 
9 Ibidem. 
10 Ibidem, s. 106. 
11 Przemiany demograficzne i starzenie się społeczeństwa: konsekwencje dla lokalnych rynków pracy w Polsce, 

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, 2013 r. 



Jak widać, samorządy mają wpływ na obszary składające się na politykę 

demograficzną (polityka prorodzinna, instytucjonalne formy zapewniania opieki nad 

dziećmi). 

  Z punktu widzenia polityki demograficznej działania samorządów powinny 

obejmować m.in.: 

 tworzenie systemu monitorowania sytuacji demograficznej - do prawidłowego 

oddziaływania na zjawiska demograficzne konieczne są prawidłowe analizy, diagnozy 

i prognozy zmiennych opisujących zjawiska demograficzne; analizy te powinny być 

kompleksowe, w związku z czym konieczne jest stworzenie systemu monitorowania 

sytuacji demograficznej na terenie województwa (z wyszczególnieniem sytuacji w 

powiatach i gminach), 

 analizowanie dostępności usług w zakresie opieki nad dziećmi - im większy dostęp do 

tego typu usług, tym niższe pośrednie koszty posiadania dzieci, 

 inwestowanie w szkolenia osób starszych - te działania mają na celu podnoszenie 

aktywności zawodowej osób starszych, co jest konieczne z punktu widzenia starzenia 

się ludności i wynikających z tego konsekwencji. 

  Do prawidłowego prowadzenia polityki demograficznej konieczne jest dostosowanie 

struktur samorządowych do realizacji tego typu zadań. Przygotowanie samorządów lokalnych 

do zmian demograficznych powinno obejmować m.in.: 

 Zmiany systemowe w zarządzaniu finansowym na szczeblu lokalnym - skuteczne 

prowadzenie polityki demograficznej wymaga wprowadzania nowych i elastycznych 

form finansowania odpowiednich zadań. Pomocny w tym względzie mógłby być 

Fundusz Demograficzny, którego środki byłyby do dyspozycji władz samorządowych. 

Jednym ze źródeł finansowania mogą być środki pochodzące z Europejskiego 

Funduszu Społecznego. 

 Nowe podejście do zmian demograficznych 

a) opracowywanie lokalnych prognoz demograficznych (co najmniej na szczeblu 

powiatu), 

b) opracowywanie narzędzi informatycznych wspomagających analizę potrzeb 

lokalnych, 

c) wspieranie procesu dostosowania usług społecznych do zmian demograficznych, 

w tym dostosowanie usług społecznych do potrzeb osób starszych, 

d) monitoring zaspokajania potrzeb i jakości świadczonych usług, 



e) rozwój przedsiębiorstw społecznych. 

 Podnoszenie kompetencji na poziomie podmiotów lokalnych 

a) doradztwo, 

b) organizowanie szkoleń, seminariów i konferencji, 

c) identyfikacja i rozpowszechnianie dobrych praktyk, 

d) wymiana wiedzy i doświadczeń między władzami lokalnymi. 

 

 Rekomendacje dotyczące polityki prorodzinnej 

 

Polityka prorodzinna to przede wszystkim pomoc finansowa dla rodzin w postaci 

zasiłków i ulg podatkowych oraz różne formy opieki nad dziećmi. Zasady pomocy finansowej 

(zasiłki, ulgi) są kreowane głównie na szczeblu centralnym (inicjatywy ustawodawcze 

pojawiają się na szczeblu krajowym). W gestii samorządów jest natomiast zapewnianie 

różnego rodzaju from opieki nad dziećmi. 

W zakresie polityki prorodzinnej proponuje się zazwyczaj następujące rozwiązania: 

 wspieranie elastycznych form zatrudnienia, 

 wydłużenie urlopu macierzyńskiego (ojcowskiego), 

 wprowadzenie ulg podatkowych w celu sfinansowania kosztów zatrudnienia 

opiekunki dla dzieci, 

 ulgi podatkowe dla pracodawców, którzy organizują żłobki i przedszkola w miejscu 

pracy (placówki przyzakładowe), 

 większa elastyczność w zakresie funkcjonowania żłobków i przedszkoli (np. dłuższy 

czas otwarcia), 

 stwarzanie zachęt do angażowania osób starszych w sprawowanie nadzoru nad 

dziećmi (zachęcanie „dziadków” do opieki nad „wnuczkami”), 

 zwiększanie dostępności mieszkań, szczególnie dla osób młodych, które są na etapie 

zakładania rodziny (obecnie funkcjonuje rządowy program „Mieszkanie dla 

Młodych”).  

W zakresie polityki prorodzinnej można zaproponować rozwiązanie, w którym bierze 

się pod uwagę dwa procesy demograficzne o zasadniczym znaczeniu: malejącą dzietność oraz 

starzenie się ludności (w połączeniu ze spadkiem aktywności zawodowej osób starszych). 

Jedno z proponowanych rozwiązań zmierzałoby do skłonienia osób starszych („dziadków”) 

do opiekowania się dziećmi („wnuczkami”). Zwiększenie dostępności usług opieki nad 



dziećmi obniżyłoby pośrednie koszty posiadania dzieci. Dodatkową korzyścią byłaby większa 

aktywność zawodowa osób starszych, co jest ważne m.in. z powodu skutków starzenia się 

ludności w kontekście funkcjonowania systemu emerytalnego. Należy stwarzać zachęty 

finansowe (oraz inne, kompleksowe rozwiązania) skłaniające osoby starsze do opieki nad 

dziećmi, pracy w przedszkolach, żłobkach, etc. 

     Odnośnie dostępności mieszkań, poza różnego rodzaju programami zmniejszającymi 

przede wszystkim koszty kredytów hipotecznych, proponuje się często również rozwój 

budownictwa, w tym - rozwój budownictwa socjalnego (także „pod wynajem”). Dużą 

przeszkodą na drodze do założenia własnego gospodarstwa domowego, a tym samym rodziny 

może być też brak dostatecznie rozwiniętego rynku najmu mieszkań w Polsce. Obecne stawki 

czynszu są relatywnie wysokie. 

  Samorządy wprowadzają również też tzw. rodzinne karty miejskie uprawniające 

rodziny wielodzietne do bezpłatnego korzystania z transportu publicznego lub rabatu przy 

opłatach za usługi publiczne, co zmniejsza koszty codziennego funkcjonowania rodzin. 

  Wśród bardziej szczegółowych rozwiązań w zakresie polityki prorodzinnej wymienia 

się także:12 

 Usługi na rzecz dzieci. Obecnie mamy do czynienia z „luką” w opiece między końcem 

urlopu macierzyńskiego, a 3 rokiem życia dziecka, od kiedy to można umieścić 

dziecko w przedszkolu. W zakresie usług na rzecz dzieci można zaproponować 

następujące rozwiązania: 

a) Inwestowanie w rozwój przedsiębiorstw świadczących usługi na rzecz rodzin i 

dzieci. 

b) Inwestowanie w innowacyjne rozwiązania w zakresie usług opieki nad dziećmi. 

c) Dostosowanie usług do potrzeb rodziców (dostępność placówek opiekuńczych 

przez cały rok, także w wakacje; elastyczny czas pracy). 

d) Wspieranie placówek opiekuńczych ze środków Europejskiego Funduszu 

Społecznego, w tym szczególnie - opieki nad dziećmi w wieku 1-3 lata. Ze 

środków tych można również finansować dodatkowe godziny otwarcia placówek. 

 Otoczenie lokalne przyjazne rodzinie - zapewnienie dobrej jakości usług 

transportowych, edukacyjnych, medycznych, kulturalnych, rekreacyjnych. Środki 

pochodzące z EFS bezpośrednio nie mogą być wykorzystywane do finansowania tego 

                                                           
12 Przemiany demograficzne i starzenie się społeczeństwa: konsekwencje dla lokalnych rynków pracy w Polsce, 

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, 2013 r. 



typu usług, aczkolwiek z budżetu EFS można finansować różnego rodzaju analizy, 

czy też ekspertyzy wspierające podnoszenie jakości tego typu usług. 

 Finansowe wspieranie rodzin (zwłaszcza wielodzietnych). Potrzebne jest tutaj 

podejście systemowe, wspierające własną aktywność rodzin. Środki z EFS mogą być 

przydatne przy finansowaniu prac nad wdrożeniem tego typu systemu, 

monitorowaniem zmian, etc. 

 Wspieranie dążeń do równowagi między życiem zawodowym i prywatnym. 

Tworzenie miejsc pracy przyjaznych rodzicom. W tym względzie ważną rolę mają do 

odegrania związki zawodowe i organizacje pracodawców.  

 Promowanie równego podziału obowiązków w rodzinie poprzez kampanie 

promocyjne, informacyjne, debaty, szkolenia, warsztaty. 

 

 Rekomendacje dotyczące niwelowania negatywnych skutków starzenia się 

ludności 

 

Starzenie się ludności stwarza konieczność wprowadzania licznych zmian na poziomie 

lokalnym. W kontekście tego zjawiska często mówi się o konieczności rozwoju „srebrnej”, 

„białej” i „zielonej” gospodarki. „Srebrna” gospodarka związana jest z dostosowywaniem 

profilu produkcji i świadczenia usług do potrzeb osób starszych. Gospodarka „biała” dotyczy 

usług o charakterze medycznym, a „zielona” - to promowanie rozwiązań proekologicznych. 

Przy wyznaczaniu strategii rozwoju gospodarczego w regionie tendencje te powinny być 

uwzględniane w stopniu tym większym, im bardziej zaawansowany jest proces starzenia się 

ludności. 

W przypadku polityki dotyczącej starszych pracowników zwraca się uwagę na 

konieczność: 

 zarządzania wiekiem, 

 inwestowania w kapitał ludzki, 

 wykorzystywanie potencjału starszych pracowników. 

Wskazuje się na to, że polityka wobec osób starszych powinna obejmować działania w 

wymiarze:13 

 Kompetencji 

                                                           
13 Przemiany demograficzne i starzenie się społeczeństwa: konsekwencje dla lokalnych rynków pracy w Polsce, 

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, 2013 r., s. 58 i dalsze. 



a) Rozwój nowych rozwiązań podnoszących kompetencje (innowacyjne rozwiązania, 

projekty, analizy, debaty, doradztwo, etc.). 

b) Lepszy dostęp do szkoleń dla osób starszych, doradztwo zawodowe dla osób 

starszych, zachęty dla pracodawców w zakresie szkolenia pracowników w wieku 

40+, opracowanie metod walidacji kompetencji osób starszych. 

c) Opracowywanie prognoz zapotrzebowania na określone umiejętności. 

d) Rozwój sieci przedsiębiorstw, samorządów, organizacji na rzecz starszych 

pracowników.  

e) Lepszy dostęp do kształcenia dla osób 40+ (placówki oświatowe, szkolnictwo 

wyższe, szkolenia, Uniwersytety Trzeciego Wieku, kształcenie ustawiczne).  

 Miejsca pracy 

a) Poprawa warunków pracy. Kampanie informacyjne, debaty, dotacje, 

doradztwo, szkolenia, etc. Działania te mogą być finansowane ze środków 

EFS. 

b) Zarządzanie wiekiem.  

c) Elastyczne formy organizacji pracy („dzielenie etatu”, „rotacja miejsc pracy”). 

d) Wspieranie systemów mentorskich w przedsiębiorstwach (wykorzystywanie 

wiedzy i doświadczenia osób starszych). 

e) Wspieranie przedsiębiorczości osób w wieku 45+ (inkubatory 

przedsiębiorczości). 

 Stanu zdrowia starszych pracowników 

a) Promowanie zdrowego stylu życia. 

b) Poprawa dostępu do opieki medycznej. 

c) Programy diagnozowania chorób związanych z wiekiem. 

d) Metody zwalczania stresu i zmęczenia (są to częste przyczyny wcześniejszej 

dezaktywizacji). 

 Poprawa usług w zakresie opieki. 

  Wskazywanie na odpowiednie działania ma sens jedynie wtedy, gdy można znaleźć 

środki finansowe na ich pokrycie. Część środków finansowych powinna pochodzić z 

funduszy UE. Do obszarów objętych wsparciem środków pochodzących z Unii Europejskiej 

można zaliczyć:14 

 Promowanie aktywności zawodowej osób starszych 

                                                           
14 Przemiany demograficzne i starzenie się społeczeństwa: konsekwencje dla lokalnych rynków pracy w Polsce, 

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, 2013 r., s. 53. 



a) Udzielanie pomocy starszym pracownikom w aktualizacji umiejętności 

zawodowych. 

b) Rozwijanie innowacyjnych usług w celu wsparcia zatrudnienia starszych 

pracowników. 

c) Wymiana dobrych praktyk i pomysłów w zakresie aktywizacji zawodowej osób 

starszych. 

 Promowanie aktywnego starzenia się 

a) Umożliwianie osobom starszym angażowanie się w działalność woluntarystyczną. 

b) Zachęcanie osób w starszym wieku do aktywności obywatelskiej. 

c) Tworzenie sieci społecznościowych. 

d) Wspieranie nieformalnych opiekunów. 

e) Zapobieganiu uzależnieniu od innych. 

 Promowanie zdrowego starzenia się i prowadzenia samodzielnego życia 

a) Wspieranie samodzielności dzięki technologiom informacyjno-komunikacyjnym 

dostępnym w domu. 

b) Promowanie wysokiej jakości opieki zdrowotnej i opieki długoterminowej. 

c) Poprawa dostępności transportowej i infrastruktury fizycznej. 

d) Promowanie międzypokoleniowej wymiany edukacyjnej. 

e) Ułatwianie wzajemnego zrozumienia pokoleń. 

f) Promowanie zatrudnienia zróżnicowanego ze względu na wiek i rozwój „srebrnej” 

gospodarki. 

  Odnośnie działań finansowanych ze środków UE wskazuje się na konieczność 

tworzenia stabilnych mechanizmów świadczenia powyższych usług, czyli takich, które będą 

działać również po zaprzestaniu finansowania z EFS. 

  Bardzo ważnym problemem demograficznym jest również duża skłonność do migracji 

osób młodych, często dobrze wykształconych lub szerzej – skłonność do migracji osób w 

wieku produkcyjnym. Przyczynia się to do dalszego postarzania struktur wieku ludności (na 

obszarach o ujemnym saldzie migracji) i do dalszego spadku liczby urodzeń (migrują często 

młode kobiety). Wśród działań, które mogą zmniejszać skłonność do migracji (szczególnie 

osób młodych) można zaliczyć:  

 Ułatwianie i zachęcanie do tworzenia nowych miejsc pracy w przedsiębiorstwach, w 

celu zatrzymania emigracji zarobkowej i zachęcania osób spoza regionu do 

osiedlania się na terenie województwa zachodniopomorskiego. 



 Organizowanie szkoleń odpowiadających potrzebom miejscowego rynku pracy w 

celu ewentualnego przekwalifikowania pracowników, aby mogli oni zostać na 

miejscu i znaleźć tu zatrudnienie. 

 Dopasowanie struktury wykształcenia do struktury rynku pracy. 

 Poprawa w zakresie komunikacji i transportu. 

 Skłonność do migracji jest uzależniona przede wszystkim od sytuacji na lokalnych 

rynkach pracy. Zmniejszanie tej skłonności wiąże się głównie z działaniami mającymi na celu 

wzmacnianie tego rynku, co jest bezpośrednio związane z rozwojem gospodarczym. 

 

6. Wnioski 

 

Na podstawie przeprowadzonych analiz można stwierdzić, co następuje: 

 Liczba ludności województwa zachodniopomorskiego wynosząca obecnie niecałe 

1,69 mln w ciągu najbliższych dwudziestu dwóch lat ulegnie dalszemu zmniejszeniu o 

ponad 100 tysięcy (czyli o ponad 6,5%). 

 Wzrośnie liczba ludności w powiecie koszalińskim i polickim. Na stałym poziomie 

utrzyma się liczba ludności w powiecie goleniowskim. W pozostałych powiatach do 

2035 roku będzie miał miejsce znaczny spadek liczby ludności. 

 W latach 2020-2035 udział ludności w wieku produkcyjnym spadnie do niecałych 

58%. Bardziej niekorzystny będzie spadek udziału ludności w wieku 

przedprodukcyjnym (do 15,3%) oraz znaczny wzrost udziału ludności w wieku 

poprodukcyjnym (do prawie 27%). Zmiany te wskazują na szybkie dalsze starzenie się 

ludności województwa zachodniopomorskiego. 

 Obecnie w województwie na jedną osobę w wieku poprodukcyjnym przypadają 

prawie cztery osoby w wieku produkcyjnym. W roku 2035 sytuacje będzie znacznie 

bardziej niekorzystna, gdyż na jedną osobę w wieku poprodukcyjnym będą 

przypadały nieco ponad dwie osoby w wieku produkcyjnym. Na wsi sytuacja jest i 

będzie nieco lepsza niż w miastach. 

 Głównym obciążeniem dla systemu ubezpieczeń społecznych są emerytury i sytuacja 

ta będzie się w dalszym ciągu pogłębiała. 

 W latach 2007-2013 współczynnik dzietności charakteryzował się tendencją 

spadkową, przy czym w ostatnich dwóch latach tendencja ta uległa zahamowaniu, a w 

dwóch podregionach - szczecińskim i stargardzkim dzietność zaczęła nieznacznie 



wzrastać. Wartości współczynnika dzietności są bardzo niekorzystne, nie przekraczają 

obecni poziomu 1,3, który jest dużo poniżej poziomu zapewniającego zastępowalność 

pokoleń. 

 Z roku na rok zawieranych jest coraz mniej małżeństw, przy czym na wsi sytuacja jest 

pod tym względem nieco lepsza, niż w miastach. Liczba rozwodów na 1000 

mieszkańców w całym województwie nieznacznie spadała, także w poszczególnych 

podregionach. 

 Saldo migracji wewnętrznych dla wszystkich grup wieku ekonomicznego w 

województwie było ujemne. Jedynie w podregionie szczecińskim saldo było w każdej 

grupie wieku dodatnie. 

 Dla całego województwa saldo migracji zagranicznych jest dodatnie dla osób w wieku 

przedprodukcyjnym i poprodukcyjnym, natomiast dla ludności w wieku 

produkcyjnym - na ogół ujemne (z wyjątkiem roku 2010).  

 Bardzo niewielki odsetek dzieci jest objętych opieką w żłobkach (od 1,5% do 10%). 

Liczba dzieci przypadająca na jeden żłobek jest bardzo duża (w województwie w 2013 

roku na 1 żłobek przypadało 2893 dzieci).  

 Liczba dzieci w wieku przedszkolnym przypadająca na jedno przedszkole w całym 

okresie kształtowała się na stabilnym poziomie – około 110 dzieci na przedszkole. 

 W części przypadków można zamienić część oddziałów szkół na oddziały 

przedszkolne, a część oddziałów przedszkolnych na żłobki, bez konieczności 

przeznaczania na ten cel dodatkowych budynków. 

 Średnia stopa bezrobocia w roku 2013 wynosiła w województwie 18%. Były jednak 

regiony, w których było to prawie 30% (powiat białogardzki, koszaliński, 

choszczeński, pyrzycki, czy łobeski). Jest to czynnik zniechęcający do posiadania 

dzieci oraz do osiedlania się na danym obszarze. 

 W latach 2007-2013 w grupie wieku 24 i mniej lat natężenie bezrobocia (liczba 

bezrobotnych na 1000 ludności) rosło, zarówno wśród kobiet, jak i mężczyzn, przy 

czym natężenie tego zjawiska było wyższe wśród kobiet. 

 W grupie wieku 25-34 lata można zaobserwować znacznie większe natężenie 

bezrobocia wśród kobiet. Niepokój może budzić również tendencja wzrostowa w tym 

zakresie. Niekorzystna sytuacja na rynku pracy osób, w tym zwłaszcza kobiet, w tej 

grupie wieku jest na pewno ważną przyczyną ogólnego spadku dzietności. 



 Wśród osób starszych można również zaobserwować nieznaczny wzrost natężenia 

bezrobocia w badanym okresie. Powinno niepokoić, że wyraźna tendencja wzrostowa 

wystąpiła w grupie osób w wieku powyżej 55 lat, co wskazuje na trudności w 

utrzymaniu i pozyskiwaniu pracy przez osoby w tym wieku.   

 W województwie zachodniopomorskim liczba gospodarstw domowych przypadająca 

na jedną firmę zmalała w latach 2007-2013 z 2,87 do 2,77. Poziom wskaźnika jest 

znacznie poniżej normy określonej na poziomie 4-5, co wskazuje na zbyt duże 

„nasycenie” firmami. Można się zatem spodziewać spadku aktywności gospodarczej, 

co odbije się niekorzystnie na sytuacji gospodarczej (dzietność na niskim poziomie, 

ujemne saldo migracji).  

 W latach 2007-2013 w województwie zachodniopomorskim rocznie oddawanych do 

użytku było ok. 3-4 mieszkań na 1000 ludności. Sytuacja na rynku nieruchomości nie 

sprzyja poprawie sytuacji demograficznej. 

 W przypadku osób w wieku 50+ polityka demograficzna powinna się skupiać przede 

wszystkim na zapobieganiu dezaktywizacji osób zatrudnionych. 

 Znaczna część działań obejmujących kwestie demograficzne może być 

dofinansowywana ze środków UE, w tym np. ze środków EFS. Partnerami 

samorządów mogą w tym kontekście być instytucje UE.  

 Należy dążyć do elastycznych rozwiązań w zakresie czasu pracy oraz telepracy, 

zarówno wśród kobiet, jak i wśród osób starszych. 

 W kontekście starzenia się ludności ważną kwestią staje się aktywizacja społeczna 

osób starszych i wydłużenie ich aktywności zawodowej. 

 Władze samorządowe powinny podejmować różnego rodzaju działania w zakresie 

usług opieki nad dziećmi (większa dostępność żłobków i przedszkoli). Należy 

analizować dostępność usług w zakresie opieki nad dziećmi. Im większy dostęp do 

tego typu usług, tym niższe pośrednie koszty posiadania dzieci. 

 Konieczne są inwestycje w szkolenia osób starszych, co ma na celu podnoszenie 

aktywności zawodowej osób starszych. 

 W kontekście starzenia się ludności pojawia się konieczność rozwoju „srebrnej”, 

„białej” i „zielonej” gospodarki.  

 Potrzebne są zmiany systemowe w zarządzaniu finansowym na szczeblu lokalnym. 

Skuteczne prowadzenie polityki demograficznej wymaga wprowadzania nowych i 

elastycznych form finansowania odpowiednich zadań. Pomocny w tym względzie 



mógłby być Fundusz Demograficzny, którego środki byłyby do dyspozycji władz 

samorządowych. Jednym ze źródeł finansowania mogą być środki pochodzące z 

Europejskiego Funduszu Społecznego. 

 Skłonność do migracji jest uzależniona przede wszystkim od sytuacji na lokalnych 

rynkach pracy. Zmniejszanie tej skłonności wiąże się głównie z działaniami mającymi 

na celu wzmacnianie tego rynku, co jest bezpośrednio związane z rozwojem 

gospodarczym. 

 W zakresie polityki prorodzinnej proponuje się następujące rozwiązania: 

 wspieranie elastycznych form zatrudnienia, 

 wydłużenie urlopu macierzyńskiego (ojcowskiego), 

 wprowadzenie ulg podatkowych w celu sfinansowania kosztów zatrudnienia 

opiekunki dla dzieci, 

 ulgi podatkowe dla pracodawców, którzy organizują żłobki i przedszkola w miejscu 

pracy (placówki przyzakładowe), 

 większa elastyczność w zakresie funkcjonowania żłobków i przedszkoli (np. dłuższy 

czas otwarcia), 

 stwarzanie zachęt do angażowania osób starszych w sprawowanie nadzoru nad 

dziećmi (zachęcanie „dziadków” do opieki nad „wnuczkami”), 

 zwiększanie dostępności mieszkań, szczególnie dla osób młodych, które są na etapie 

zakładania rodziny (mieszkania na wynajem).  
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