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K ASZUBI  W OBLICZU WYZWAŃ  
DEMOGR AFICZNYCH

W dobie silnej modernizacji i intensywnych procesów społecznych diagnoza tren-
dów demograficznych i poszukiwanie rozwiązań głównych problemów w tymże 
zakresie stanowi istotny cel badań. Ludność jest nie tylko najważniejszym czynni-
kiem rozwoju na danym terenie, ale także składową kształtującą badaną przestrzeń 
w znaczeniu gospodarczym, społecznym, kulturowym i fizycznym (Szmytkowska, 
2008). Z tego też powodu pożądana jest wiedza na temat zachodzących tendencji 
demograficznych, jak również prognoz ludnościowych. Pozwoli bowiem nie tylko 
poprawić jakość życia mieszkańców, ale również zapobiegać szeregu negatywnych 
procesów (Cicharska, 2019).

Województwo pomorskie stanowi obszar o wysokim potencjale rzutującym na sy-
tuację socjoekonomiczną regionu. Od początku przemian ustrojowych i gospodar-
czych w Polsce notowany jest, pomimo iż nieznaczny, to systematyczny wzrost licz-
by ludności. Już w połowie lat 90. stan liczebny mieszkańców województwa wynosił 
prawie 2,2 mln, aby w 2021 roku przekroczyć 2,3 mln (ryc. 1). Można zatem uznać, iż 
sytuacja pod tym względem jest niezwykle stabilna i korzystna na tle wielu innych 
regionów kraju (Demograficzne tsunami, 2011; Marczewski, 2022).

Ryc. 1. Zmiany liczby ludności w województwie pomorskim w latach 1995‒2021 (w mln.) 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie: Bank Danych Lokalnych Głównego Urzędu 

Statystycznego (2022).
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Biorąc pod uwagę kaszubskie powiaty, które w niniejszej analizie odgrywają klu-
czową rolę, potwierdza się trend wzrostowy pod względem liczby ludności (ryc. 2). 
Pomijając zachowania i zdarzenia demograficzne, które taką sytuację kształtują 
i bez wątpienia wymagając pogłębionej analizy, to na podstawie dynamiki liczby 
mieszkańców można postawić pierwsze tezy. Pierwsza z nich mówi o tym, iż jed-
nostki administracyjne definiowane jako obszar Kaszub (Mordawski, 2008) wpły-
wają pozytywnie na obraz demograficzny województwa. Druga z kolei teza zawiera 
informację, że ludność analizowanych powiatów wykazuje zbliżone zachowania de-
mograficzne, co większość mieszkańców Pomorza. Obecnie, stan liczebny zamiesz-
kujących w kaszubskich jednostkach administracyjnych wynosi 775,6 tys., co stano-
wi 32,9% ludności całego województwa.

Ryc. 2. Zmiany liczby ludności w wybranych powiatach województwa pomorskiego
w latach 1995‒2021 (w tys.) 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: Bank Danych Lokalnych Głównego Urzędu 
Statystycznego (2022).

Skupiając się na dynamice zmian liczby mieszkańców w ostatnich dwóch deka-
dach – okresie szczególnym pod względem przemian ludnościowych (Słodczyk red., 
2002; Szukalski, 2020), miano lidera w tymże zakresie odgrywa powiat kartuski (ryc. 
3). Tam bowiem odnotowano prawie 146-procentowy wzrost zameldowanych. Zbli-
żona sytuacja ma miejsce w granicach powiatu wejherowskiego (130,2%) oraz puc-
kiego (127,3%). Należy jednak podkreślić, że powiaty te są wyjątkowo niejednorod-
ne demograficznie, a o ostatecznym wyniku tak wysokiego przyrostu mieszkańców 
decyduje przede wszystkich napływ ludności na obszary graniczące lub znajdujące 
się w stosunkowo niewielkiej odległości od Trójmiasta. W przypadku powiatu puc-
kiego jest to głównie gmina Kosakowo; wejherowskiego – gmina i miasto Wejhero-
wo, Reda oraz Rumia, zaś kartuskiego – gmina i miasto Żukowo. To właśnie na tych 
terenach za sprawą obserwowanego trendu wyprowadzki młodych osób, głównie 
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z Trójmiasta, nastąpiła poprawa sytuacji ludnościowej. Sprzyjają temu również licz-
ne, atrakcyjne inwestycje mieszkaniowe, skłaniające przede wszystkim osoby mło-
de, w wieku matrymonialnym, do zamieszkania na peryferiach konurbacji. Sprawia 
to, iż tereny uprzednio słabo zurbanizowane lub postrzegane jako mniej atrakcyjne, 
przyjmują charakter dzielnicy mieszkaniowej Gdańska bądź Gdyni, które pozostają 
miejscem pracy czy nauki tejże społeczności (Szymańska, Biegańska, 2011). Wpływa 
to zatem nie tylko na sytuację demograficzną omawianych powiatów, ale wymu-
sza szereg inwestycji z zakresu np. usług społecznych i transportowych, będących 
wyzwaniem dla władz. 

Nieco niższą dynamikę zmian liczby ludności odnotowano w powiecie kościer-
skim, gdzie wyniosła 110,7% oraz chojnickim (107,1%). Natomiast w 2021 roku 
przyrost mieszkańców powiatu bytowskiego wyniósł 2,5% względem roku 2001, 
a o 1,2% mniej w powiecie lęborskim. Stwierdzić zatem można, iż istotne znaczenie 
ma tu m.in. odległość od rdzenia aglomeracji, a im jest większa, tym ważniejszą rolę 
w formowaniu się odgrywa ruch naturalny ludności, a nie migracje.

Ryc. 3. Dynamika zmian liczby ludności w wybranych powiatach województwa pomorskiego 
w 2021 roku względem 2001 roku (w %)

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: Bank Danych Lokalnych Głównego Urzędu  
Statystycznego (2022).
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Monitoring zmian w zakresie ruchu naturalnego ludności pozwala m.in. na progno-
zowanie struktury populacji, a co za tym idzie, szeregu procesów w regionie. Poddając 
analizie współczynnik urodzeń (tab. 1), zauważono wyraźny, pozytywny obraz tego 
wskaźnika w większości omawianych powiatów na tle województwa pomorskiego, 
pomimo że rodność wykazuje tendencję spadkową, będącą następstwem powolnego 
wychodzenia z optymalnego wieku rozrodczego roczników wyżu demograficznego 
początku lat 80., a także ogólnokrajową tendencją młodych osób do ograniczania dziet-
ności i modernizacji modelu rodziny (Pujer red, 2016). Zauważyć to można szczegól-
nie na przykładzie powiatu lęborskiego (9,3‰ w 2021 roku). Jednak tam, w wyższym 
stopniu niż wspomniana modernizacja, o wysokości wskaźnika urodzeń decyduje 
struktura wieku mieszkańców. Przeciwnie kształtuje się omawiany parametr w gra-
nicach powiatu kartuskiego (14,3‰), gdzie osiąga najwyższą wartość w regionie.

Tab. 1. Współczynnik urodzeń żywych w województwie pomorskim oraz wybranych 
kaszubskich powiatach (w ‰)

Jednostka /Rok 2001 2011 2021

Województwo pomor-
skie

10,2 11,0 9,9

Powiat bytowski 11,7 11,5 10,5

Powiat chojnicki 11,4 12,2 10,7

Powiat kartuski 14,0 14,6 14,3

Powiat kościerski 14,0 12,9 10,8

Powiat lęborski 11,5 11,0 9,3

Powiat pucki 12,1 12,8 10,3

Powiat wejherowski 12,3 13,7 11,3
Źródło: Opracowanie własne na podstawie: Bank Danych Lokalnych Głównego Urzędu  

Statystycznego (2022).

Tab. 2. Współczynnik zgonów w województwie pomorskim oraz wybranych
kaszubskich powiatach (w ‰)

Jednostka /Rok 2001 2011 2021

Województwo pomor-
skie

8,2 8,5 11,9

Powiat bytowski 7,5 7,5 11,9

Powiat chojnicki 7,5 7,3 11,0

Powiat kartuski 6,5 6,3 8,2

Powiat kościerski 7,5 7,7 11,5

Powiat lęborski 7,5 8,6 11,9

Powiat pucki 7,1 6,8 9,8

Powiat wejherowski 7,2 6,9 10,5
Źródło: Opracowanie własne na podstawie: Bank Danych Lokalnych Głównego Urzędu 

Statystycznego (2022).
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Przyjmując trend wzrostowy, podobnie jak to ma miejsce w przypadku współ-
czynnika urodzeń, śmiertelność mieszkańców Kaszub wskazuje korzystniejsze 
wartości na tle województwa (tab. 2). Nie można co prawda wnioskować na te-
mat odnoszący się do lepszej sytuacji zdrowotnej populacji, gdyż na omawianym 
terenie uwarunkowane jest to przede wszystkim obciążeniem ludnością w wie-
ku poprodukcyjnym. Najniższa umieralność w 2021 roku odnotowana została 
zatem wśród społeczności powiatu kartuskiego (8,2‰) oraz puckiego (9,8‰). 
Jednak należy zwrócić również uwagę na fakt, iż w ostatniej dekadzie najwyż-
szy wzrost współczynnika zgonów nastąpił w powiecie bytowskim, co świad-
czy m.in. o znacznej dynamice procesu starzenia się lokalnej społeczności. 
Zaczyna to być również zauważalne na terenie powiatu chojnickiego oraz koś- 
cierskiego.

Według danych udostępnionych przez Główny Urząd Statystyczny wśród przy-
czyn zgonów mieszkańców województwa pomorskiego, podobnie jak w całym 
kraju, dominują choroby układu krążenia (35,1%). Na drugim, niechlubnym miej-
scu, plasują się nowotwory, które w 2021 roku były przyczyną ustania czynności 
życiowych 21,5% Pomorzan (tab. 3). Statystyki dotyczące kaszubskich powiatów, 
które w tym przypadku, ze względu na nieznaczne różnice między nimi zostały 
uśrednione, wskazują na zbliżone wartości względem danych odnoszących się 
do całego regionu. Potwierdza to konieczność szerszej profilaktyki i poprawę 
dostępności do specjalistycznej służby zdrowia, która szczególnie w mniejszych 
gminach jest niewystarczająca. Dotyczy to również pozostałych przyczyn zgo-
nów, jak m.in.: choroby układu oddechowego czy trawiennego; zaburzenia wy-
dzielania wewnętrznego, stanu odżywiania i przemiany metabolicznej; choroby 
układu nerwowego czy moczowo-płciowego. Regionalne badania profilaktycz-
ne oraz edukacja w tym zakresie nie powinna być bagatelizowana, a promo-
cja zdrowego trybu życia i kontrolnych badań lekarskich również jest składową 
rzutującą w efekcie na potencjał Kaszub.

Należy również wspomnieć, iż pomimo względnego podobieństwa odsetka 
głównych przyczyn zgonów wszystkich kaszubskich powiatów, nieznacznie 
wyższą od średniej wartość w przypadku chorób układu krążenia odnotowa-
no w granicach powiatu bytowskiego i kościerskiego. Natomiast umieralność 
na choroby nowotworowe dotyka nieco częściej mieszkańców powiatu bytow-
skiego i puckiego. Dane te stanowią zatem istotny sygnał dla władz lokalnych, 
wdrażających programy wspierające pacjentów i ich rodziny.
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Tab. 3. Główne przyczyny zgonów w województwie pomorskim oraz wybranych 
kaszubskich powiatach w 2021 roku (w %)

Przyczyny zgonów
Województwo 

pomorskie
Kaszubskie powiaty

Choroby układu krążenia 35,1 36,2

Nowotwory 21,5 21,6

Choroby układu oddechowego 6,0 5,6

Zewnętrzne przyczyny zgonu 4,9 5,6

Choroby układu trawiennego 4,5 4,6

Zaburzenia wydzielania wewnętrzne-
go, stanu odżywiania i przemiany meta-
bolicznej

3,1 3,6

Choroby układu nerwowego i narzą-
dów zmysłów

2,1 2,0

Choroby układu moczowo-płciowego 1,6 1,4

Pozostałe 21,2 24,9
Źródło: Opracowanie własne na podstawie: Bank Danych Lokalnych Głównego Urzędu 

Statystycznego (2022).

Wobec powyższego, najkorzystniejsze parametry przyrostu naturalnego notuje się 
obecnie w granicach powiatu kartuskiego, gdzie wynosi aż 6,0‰ (ryc. 4). Jest to war-
tość znacznie wyższa niż średnia dla całego województwa pomorskiego, w którym 
ma miejsce niepokojący ubytek naturalny na poziomie -2,0‰. Jest to również wartość 
znacznie wyższa niż w pozostałych kaszubskich powiatach, co wskazuje bez wątpie-
nia na specyfikę tejże jednostki. Poddając analizie dane z 2021 roku, zaobserwowa-
no również przewagę wskaźnika urodzeń nad współczynnikiem zgonów w powie-
cie wejherowskim i puckim, gdzie przyrost naturalny wyniósł odpowiednio 0,8‰ 
i 0,2‰. Pomimo iż wartość ta jest niższa niż we wcześniej wspomnianym kartuskim, 
na chwilę obecną nie powinna wzbudzać powodu do niepokoju. Są to bowiem obsza-
ry rozwojowe, notujące systematyczny przyrost mieszkańców w wieku wczesnopro-
dukcyjnym – ze szczególnym uwzględnieniem gmin graniczących z Gdynią.

Zachodnie i południowe Kaszuby znajdują się jednak w sytuacji dość wysokiego 
zagrożenia procesem depopulacji – przy założeniu, że w najbliższych latach wskaź-
nik przyrostu naturalnego nie ulegnie poprawie. To z kolei będzie miało swoje od-
zwierciedlenie w rozwoju lokalnego rynku pracy czy realizacji ewentualnych in-
westycji. Pomimo iż ostatnie dziesięciolecie przyniosło wzrost liczby mieszkańców, 
a dane z 2021 roku mogą stanowić przejściowy moment niższej dzietności i wyższej 
umieralności, to warto objąć te tereny szczegółowym badaniem wewnątrzpowiato-
wym. Dotyczy to zwłaszcza powiatu lęborskiego, gdzie systematyczny spadek oma-
wianego wskaźnika obserwowany jest od lat, a pierwszy ubytek naturalny nastąpił 
w 2020 roku.
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Ryc. 4. Współczynnik przyrostu naturalnego w wybranych powiatach województwa 
pomorskiego w 2021 roku (w ‰)

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: Bank Danych Lokalnych Głównego Urzędu 
Statystycznego (2022).

Podobnie jak to miało miejsce w przypadku omówionego wskaźnika urodzeń 
żywych, również współczynnik zawieranych małżeństw na terenie Kaszub przyj-
muje pozytywne, wysokie wartości (ryc. 5). Można zatem przypuszczać, iż lokalną 
społeczność cechuje nieco wyższy poziom konserwatyzmu, jednakże potwierdzenie 
tego stwierdzenia wymagałoby szerokiej analizy nie tylko wskaźników demogra-
ficznych, ale wielu czynników socjoekonomicznych (Jelonek, 2008). Pomimo iż ostat-
nie lata wskazują w kraju trend spadkowy pod względem formalizacji związków, 
to w najaktywniejszych pod tym względem jednostkach Pomorza, tj. powiecie puc-
kim i kartuskim, wskaźnik zawartych małżeństw przekroczył 5,0‰ w 2021 roku. 
Zbliża się do podobnego poziomu nawet w nieco mniej dynamicznych pod względem 
przemian demograficznych powiatach (bytowskim i chojnickim). Wysoka małżeń-
skość nie jest co prawda cechą charakterystyczną wyłącznie poddanych analizie 
jednostek administracyjnych i odnosi się do całego regionu, jednakże wyróżnia się 
zarówno wyższym odsetkiem małżeństw wyznaniowych, jak również nieco niż-
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szym wiekiem ich zawierania. Różnice te widoczne są szczególnie na tle Trójmiasta 
i stanowią spójny obraz z zachowaniami demograficznymi rzutującymi na przyrost 
naturalny mieszkańców. Mimo zauważalnej modernizacji młodego, kaszubskiego 
pokolenia, przejmowane wzorce i model rodziny stanowią bowiem nadal silny sym-
bol tejże społeczności. Warto również dodać, że co prawda wskaźnik zawieranych 
małżeństw mieszkańców wsi jest nieco wyższy niż miast, to w omawianych powia-
tach nie notuje się znacznych różnic w tym zakresie. Ciekawym przykładem jest jed-
nak powiat kościerski, gdzie obecnie parametr formalizowania związków dominuje 
na obszarach silniej zurbanizowanych aniżeli wiejskich.

Ryc. 5. Współczynnik małżeństw w wybranych powiatach województwa
pomorskiego (w ‰)

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: Bank Danych Lokalnych Głównego Urzędu 
Statystycznego (2022).

Rozważania te komplikuje jednak analiza wskaźnika rozwodów, zwłaszcza da-
nych odnoszących się do 2021 roku (ryc. 6). Rok ten okazał się bowiem okresem nie-
sprzyjającym trwałości związków, a współczynnik rozwodów osiągnął w regionie 
najwyższy poziom od sześciu lat (1,7‰). Należy jednak zauważyć, iż już od początku 
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lat 2000. następują znaczne wahania pod tym względem i trudno jest w tym przy-
padku określić trendy, a tym samym podejmować się prognoz. Wahania wskaźnika 
rozwodów zależne są bez wątpienia od licznych czynników, jak np. sytuacja rynku 
pracy (w tym poziom średnich wynagrodzeń kobiet); polityka rodzinna czy chociaż-
by czynnik demograficzny, w tym, tzw. efekt kohortowy (Szukalski, 2011). Ostatnie 
lata, niosące nowe wyzwania dla rodzin, formowała dodatkowo sytuacja pande-
miczna, która wraz z szeregiem procesów społecznych i zmianą trybu życia, nie 
pozostała bez wpływu na poziom rozwodowości – bez względu na poziom konser-
watyzmu ludności (Malaczewska, Malaczewski, 2022). W przypadku Kaszub najlicz-
niej na ustanie małżeństwa decydowali się mieszkańcy powiatu lęborskiego i choj-
nickiego (1,8‰), a zbliżona liczba orzeczonych rozwodów na 1000 ludności dotknęła 
także rodziny okolic Pucka i Bytowa.

Ryc. 6. Współczynnik rozwodów w wybranych powiatach województwa
pomorskiego (w ‰)

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: Bank Danych Lokalnych Głównego Urzędu 
Statystycznego (2022).
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Powyższe procesy i obserwowane zdarzenia demograficzne kształtowane są też 
przez strukturę ludności na danym terenie – ze szczególnym uwzględnieniem struk-
tury według płci i wieku. W naszym województwie występuje nieznaczna przewaga 
liczby kobiet, które stanowią 51,4% ogółu mieszkańców i jest nieco niższa od war-
tości średniej krajowej. Wśród kaszubskich powiatów najsilniej sfeminizowany jest 
lęborski (51,0%), zaś najsłabiej kartuski, bytowski i kościerski.

Ogólnopolskie zjawisko stopniowego zwiększania się udziału ludności w wieku 
poprodukcyjnym, przy jednoczesnym spadku społeczności niepełnoletniej obec-
ne jest również w naszym regionie. Od 2001 roku odsetek najmłodszych Pomorzan 
spadł o 4,0%, osiągając na koniec 2021 roku 19,8%, zaś społeczność powyżej 60 roku 
życia stanowiła 20,9% (czyli aż o 7,4% więcej niż dwadzieścia lat wcześniej). Tem-
po przyrostu wydaje się być więc stosunkowo wysokie, jednakże należy wziąć pod 
uwagę, iż w okresie tym wiek emerytalny osiągnęła ludność powojennego wyżu 
demograficznego – wpływając jednocześnie na zauważalną modyfikację struktury 
ludności według ekonomicznych grup wieku.

Ryc. 7. Ludność według ekonomicznych grup wieku w województwie pomorskim oraz 
kaszubskich powiatach w 2021 roku (w %)

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: Bank Danych Lokalnych Głównego Urzędu 
Statystycznego (2022).

Na analizowanym obszarze udział ludności w wieku poprodukcyjnym jest zróż-
nicowany, gdyż waha się od 14,7% w powiecie kartuskim do 21,3% w lęborskim. Sto-
sunkowo wysoki odsetek tejże grupy mieszkańców występuje również w powiecie 
chojnickim (20,0%), natomiast średnie obciążenie ludnością poprodukcyjną na Ka-
szubach jest o 2,5% niższe niż w województwie (ryc. 7). Z kolei pomagający określić 
przyszły potencjał demograficzny udział społeczności, która na chwilę obecną nale-
ży do grupy przedprodukcyjnej, co prawda świadczy o niższym tempie starzenia się 
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ludności na Kaszubach na tle Polski i regionu, to występują obszary, w którym spa-
dek tej grupy mieszkańców jest szczególnie zauważalny (tab. 4). Dotyczy to przede 
wszystkim powiatu bytowskiego, gdzie w ciągu ostatnich dwóch dekad różnica 
ta przekroczyła 7,0% ogółu.

Tab. 4. Udział ludności w wieku przedprodukcyjnym w województwie pomorskim oraz wy-
branych kaszubskich powiatach (w ‰)

Jednostka /Rok 2001 2011 2021

Województwo pomor-
skie

23,8 19,9 19,8

Powiat bytowski 28,6 22,1 21,5

Powiat chojnicki 27,0 22,3 21,6

Powiat kartuski 30,9 26,2 26,7

Powiat kościerski 28,2 23,4 22,8

Powiat lęborski 26,7 21,2 20,1

Powiat pucki 27,3 22,8 22,3

Powiat wejherowski 27,6 22,9 22,8
Źródło: Opracowanie własne na podstawie: Bank Danych Lokalnych Głównego Urzędu 

Statystycznego (2022).

Strukturę ludności według ekonomicznych grup wieku, ale również wskaźniki 
ruchu naturalnego, odzwierciedla mediana wieku populacji. Rycina 8 obrazuje za-
tem po raz kolejny wyróżniający się powiat kartuski, w którym według dostępnych 
statystyk żyje najmłodsza społeczność województwa pomorskiego. Mediana wieku 
ludności poniżej 35 lat wyjaśnia m.in. relatywnie wysoki wskaźnik zawieranych 
małżeństw czy urodzeń. Przeciwna sytuacja występuje w sąsiednim powiecie lę-
borskim (38,9 lat), gdzie coroczny, stosunkowo dynamiczny wzrost mediany wieku 
zameldowanych jest wyraźnym sygnałem o konieczności stopniowego dostosowy-
wania infrastruktury gmin do potrzeb starzejącego się społeczeństwa oraz zapew-
nienia niezbędnej opieki lokalnej społeczności. Ponadto, niewątpliwym atutem by-
łyby skuteczne działania hamujące odpływ migracyjny mieszkańców.
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Ryc. 8. Mediana wieku ludności w wybranych powiatach województwa
pomorskiego w 2021 roku

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: Bank Danych Lokalnych Głównego Urzędu 
Statystycznego (2022).

Poza przyrostem bądź ubytkiem naturalnym, składową rzeczywistego przyro-
stu ludności są migracje. Ruch wędrówkowy, zwłaszcza na początku tego stulecia, 
po wstąpieniu Polski do Unii Europejskiej, stał się obiektem eksploracji wielu bada-
czy (Garapich, 2019; Kloc-Nowak, 2019). Faktyczna skala migracji opiera się jednak 
w główniej mierze na szacunkach, co może rodzić wiele niejasności – zwłaszcza 
w skali lokalnej. Nie zmienia to jednak faktu, że występuje silna korelacja pomię-
dzy skłonnością populacji do migracji a kondycją lokalnego rynku pracy. W przy-
padku województwa pomorskiego funkcję swoistego magnesu może spełniać Trój-
miasto, a z drugiej strony również jego najbliższe otoczenie na terenie powiatów 
sąsiadujących.



19

Ryc. 9. Współczynnik salda migracji w wybranych powiatach województwa pomorskiego (w ‰)
Źródło: Opracowanie własne na podstawie: Bank Danych Lokalnych Głównego Urzędu 

Statystycznego (2022).

Według oficjalnych danych statystycznych, migracje zewnętrzne pełnią w woje-
wództwie pomorskim marginalną rolę – nie inaczej jest w objętych analizą kaszub-
skich powiatach. Po wzmożonej emigracji poza granice kraju w pierwszej dekadzie 
lat 2000. obserwowane jest bowiem pewnego rodzaju zastopowanie wędrówek ze-
wnętrznych. Wspomnieć należy, iż co prawda nadal wyjazdy na pobyt stały są noto-
wane, jak np. w 2021 roku wśród mieszkańców powiatu chojnickiego, kościerskiego, 
lęborskiego czy wejherowskiego, jednakże nie decydują o wielkości ogólnego salda 
migracji. Decydujące są w tym przypadku wędrówki wewnętrzne, odbywające się 
w granicach naszego kraju. Wśród społeczności decydującej się zamieszkać na Pomo-
rzu wyróżniają się osoby pochodzące z województwa warmińsko-mazurskiego, ku-
jawsko-pomorskiego i mazowieckiego. Niemniej jednak to właśnie silnie przywiąza-
ni do regionu autochtoni najliczniej uczestniczą w migracjach międzypowiatowych. 
Szczególne nasilenie przemieszczania się, jak już wcześniej wspomniano, odbywa 
się na pograniczu Trójmiasta – na korzyść gmin wiejskich i miejsko-wiejskich.
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Biorąc pod uwagę wskaźnik ogólnego salda migracji, wyraźnie zaznacza się 
korelacja między napływem mieszkańców a odległością od największych ośrod-
ków miejskich regionu. Trend osiedlania się w sąsiedztwie Trójmiasta widoczny 
jest doskonale na przykładzie ryciny 9. Rekordowe saldo wędrówek od wielu lat 
notowane jest w granicach powiatu kartuskiego, gdzie w 2021 roku osiągnęło aż 
15,2‰. Bardzo wysoką wartością cechuje się również powiat pucki i wejherowski 
– zwłaszcza jeśli porównamy go ze średnią wartością dla województwa, nieprze-
kraczającą 2,0‰. Ubytek migracyjny niezmiennie utrzymuje się w pozostałych 
jednostkach, ze szczególnym uwzględnieniem powiatu bytowskiego, gdzie uzyskał 
wysoce niepokojącą wartość -3,8‰.

Na podstawie przeprowadzonej analizy można stwierdzić, iż sytuacja demogra-
ficzna Kaszub jest relatywnie dobra. Należy jednak mieć na uwadze, że omawiane 
jednostki administracyjne, pomimo wielu cech wspólnych (szczególnie w zakresie 
ruchu naturalnego) przyjmują odmienne kierunki zmian. Zróżnicowane są rów-
nież na poziomie gmin, gdzie dużą rolę formującą procesy i obraz demograficzny 
jest odległość od ośrodków silniej zurbanizowanych. Wskazuje na to sporządzona 
typologia kaszubskich powiatów, która wyróżnia zasadnicze cztery grupy (tab. 5). 
Do pierwszej (A) należy obręb Kartuz cechujący się najwyższym wzrostem licz-
by mieszkańców oraz wskaźnikiem przyrostu rzeczywistego. Ponadto cechą cha-
rakterystyczną jest tu wysoka małżeńskość oraz trwałość związków formalnych 
– przy jednoczesnym młodym wieku populacji. Do drugiej, grupy B, należą dwie 
jednostki (pucki i wejherowski), w których również kierunek zmian demograficz-
nych pozwala na optymistyczne prognozy na najbliższe lata, jednak ze względu 
na nieco niższy przyrost naturalny czy wyższą medianę wieku nie zostały zakwa-
lifikowane do typu A.

Z kolei trzecią, najliczniejszą grupę powiatów (C), tworzą jednostki o nieco 
słabszym potencjale demograficznym, na które należy zwrócić szczególną uwagę 
i dokładnie zidentyfikować przyczyny problemów. Zarówno na terenie powiatu 
kościerskiego, bytowskiego, jak i chojnickiego, występuje ubytek naturalny i mi-
gracyjny, który stwarza zagrożenie dla dalszego rozwoju społeczno-gospodarcze-
go tych jednostek. Opisywane negatywne zmiany nie są jednak tak dynamiczne, 
jak w przypadku powiatu typu D. To właśnie w najbliższej okolicy Lęborka zauwa-
żono postępujący proces starzenia się ludności i znaczny ubytek naturalny, którzy 
rzutuje na szereg procesów.
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Tab. 5. Typologia Kaszub pod względem przemian demograficznych

Typ Powiat

A kartuski

B pucki, wejherowski

C kościerski, bytowski, chojnicki

D lęborski
Źródło: Opracowanie własne.

W związku powyższym to właśnie specyfikę obrazu demograficznego powiatu 
kartuskiego, ale także wejherowskiego i puckiego, można wyróżnić wśród moc-
nych stron regionu. Mają jednocześnie szansę na wzrost swojego znaczenia w woje-
wództwie pod warunkiem tworzenia dogodnego środowiska dla przedsiębiorców, 
uzyskując tym samym nowe miejsca pracy i stopniowe uniezależnianie się ludno-
ści od rdzenia konurbacji. Wśród zagrożeń dla obszaru Kaszub wymienić należy 
migracje do Trójmiasta – zwłaszcza z gmin peryferyjnych, co może przyczynić się 
do pogłębienia marginalizacji powiatu lęborskiego, bytowskiego i chojnickiego. 
Szczególnie zagrożone są dwa ostatnie powiaty, które ze względu na mniej korzyst-
ne położenie geograficzne mogą być obszarem wzmożonego odpływu mieszkańców. 
Z drugiej jednak strony, wdrażając programy skutkujące poprawie szeroko rozumia-
nej jakości życia, położenie tych powiatów mogłoby przekształcić się w atut – cho-
ciażby ze względu na brak silnej konkurencji w najbliższym otoczeniu. Wykształce-
nie się znaczącego ośrodka na linii Bytów-Chojnice-Kościerzyna jest możliwe, gdyż 
obszar ten posiada ku temu potencjał, jednakże wymagałoby to działań prowadzą-
cych do odwrócenia niekorzystnych trendów demograficznych (Cicharska, 2014).

Wśród rekomendacji dla omawianych jednostek należy wymienić m.in. inwesty-
cje edukacyjne, w tym zwiększenie liczby prestiżowych szkół średnich oraz szkół 
branżowych czy średnich zawodowych, których absolwenci pozostaliby w miej-
scu swojego urodzenia, umacniając tym samym potencjał społeczny i wpływając 
korzystnie na sytuację gospodarczą powiatów kaszubskich. Obniżenie skłonności 
do migracji nastąpiłoby również za sprawą poprawy dostępności do nauki na po-
ziomie wyższym z ofertą kształcenia dostosowaną do charakteru regionu. Jedno-
cześnie, istotne jest prognozowanie i sprecyzowanie potrzeb lokalnego rynku pra-
cy w dłuższej perspektywie. Możliwe jest to poprzez wnikliwą analizę ewoluującej 
gospodarki, jak również struktury zatrudnienia ludności znajdującej się obecnie 
w wieku późnoprodukcyjnym.

Inną, niezwykle istotną kwestią jest poprawa dostępu do wielorodzinnego bu-
downictwa mieszkaniowego i wdrażanie programów gminnych w tym zakresie, 
uwzględniające średni poziom wynagrodzeń na badanym terenie. Ułatwiłoby to de-
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cyzję młodych mieszkańców Kaszub o pozostaniu w miejscu swojego pochodzenia, 
prowadząc niezależne od domu rodzinnego gospodarstwo domowe. Jest to szczegól-
nie ważne w dobie intensywnej modernizacji społecznej pokolenia Z, które mimo 
tego przejęło częściowo wartości starszego pokolenia regionu. W związku z tym 
niezbędne jest również większe otwarcie się włodarzy miast i wsi na programy 
pomocowe dla osób planujących rodzinę, jak również zwiększenie dostępności 
do publicznych żłobków i przedszkoli. Przeprowadzona analiza potwierdziła także, 
że pożądana w rejonie Kaszub jest profilaktyka zdrowotna – szczególnie w zakresie 
chorób układu krążenia oraz nowotworów, ale także potrzeb osób starszych, któ-
rych udział będzie systematycznie wzrastał.
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