Ludność

Population

1. Tablice działu opracowano na podstawie:
a) bilansów stanu i struktury ludności zamieszkałej na terenie
gminy. Bilanse ludności sporządza się dla okresów międzyspisowych w oparciu o wyniki ostatniego spisu powszechnego,
b) rejestrów Kancelarii Prezesa Rady Ministrów – o migracjach wewnętrznych i zagranicznych na pobyt stały oraz
czasowy,
c) sprawozdawczości urzędów stanu cywilnego – o zarejestrowanych małżeństwach, urodzeniach i zgonach,
d) sprawozdawczości sądów – o prawomocnie orzeczonych
rozwodach i separacjach.
Dane dla 2010 r. według podziału administracyjnego obowiązującego w dniu 31 grudnia 2011 r.
2. Przez ludność w wieku produkcyjnym rozumie się ludność
w wieku zdolności do pracy. Dla mężczyzn przyjęto wiek 18–64 lata,
dla kobiet 18–59 lat. Wśród ludności w wieku produkcyjnym wyróżnia się ludność w wieku mobilnym, tj. w wieku 18–44 lata i niemobilnym, tj. mężczyźni – 45–64 lata, kobiety – 45–59 lat. Przez
ludność w wieku nieprodukcyjnym rozumie się ludność w wieku
przedprodukcyjnym, tj. do 17 lat oraz ludność w wieku poprodukcyjnym, tj. mężczyźni – 65 lat i więcej, kobiety – 60 lat i więcej.
3. Mediana wieku (wiek środkowy) ludności jest parametrem
wyznaczającym granicę wieku, którą połowa ludności już przekroczyła, a druga połowa jeszcze nie osiągnęła.
4. Dane o ruchu naturalnym ludności w podziale terytorialnym opracowano:
– małżeństwa – według miejsca zameldowania na pobyt stały
męża przed ślubem (gdy mąż przed ślubem mieszkał za granicą, przyjmuje się miejsce zameldowania żony przed ślubem);
– separacje – według miejsca zamieszkania osoby wnoszącej powództwo (gdy osoba wnosząca powództwo mieszka
za granicą, przyjmuje się miejsce zamieszkania współmałżonka; w przypadku zgodnego wniosku stron przyjmuje się
miejsce zamieszkania męża);
– rozwody – według miejsca zamieszkania osoby wnoszącej
powództwo (gdy osoba wnosząca powództwo mieszka za
granicą, przyjmuje się miejsce zamieszkania współmałżonka);
– urodzenia – według miejsca zamieszkania matki noworodka;
– zgony – według miejsca zameldowania na pobyt stały osoby zmarłej.
5. Współczynniki reprodukcji ludności:
– współczynnik dzietności oznacza liczbę dzieci, które
urodziłaby przeciętnie kobieta w ciągu całego okresu rozrodczego (15–49 lat) przy założeniu, że w poszczególnych
fazach tego okresu rodziłaby z intensywnością obserwowaną w badanym roku, tzn. przy przyjęciu cząstkowych
współczynników płodności z tego okresu za niezmienne;
– współczynnik reprodukcji brutto przedstawia liczbę córek urodzonych przeciętnie przez kobietę przy założeniu,
że kobieta w wieku rozrodczym będzie rodzić z częstością, jaką charakteryzują się wszystkie kobiety rodzące
w roku, dla którego oblicza się współczynnik reprodukcji
(niezmienne współczynniki płodności);
– współczynnik dynamiki demograficznej jest to stosunek
liczby urodzeń żywych do liczby zgonów w danym okresie.
6. Przyrost naturalny ludności stanowi różnicę między liczbą urodzeń żywych i zgonów w danym okresie.
Przez niemowlęta rozumie się dzieci w wieku poniżej 1 roku.
Informacje o urodzeniach i zgonach prezentowane są według
kryteriów definicji urodzenia i zgonu noworodka rekomendowanej przez Światową Organizację Zdrowia.
7. Prognoza ludności do 2050 r. opracowana została
w 2014 r. na podstawie stanu wyjściowego ludności z dnia 31
grudnia 2013 r. (w podziale administracyjnym w dniu 1 stycznia
2014 r.) oraz założeń dotyczących tendencji w dzietności, umieralności i migracjach zagranicznych.
8. Dane o migracjach wewnętrznych ludności opracowano
na podstawie informacji ewidencyjnych gmin o zameldowaniach
osób na pobyt stały. Informacje te nie uwzględniają zmian adresu w obrębie tej samej gminy (miasta), z wyjątkiem gmin miejsko-wiejskich, dla których został zachowany podział na tereny
miejskie i wiejskie.
9. Dane o migracjach zagranicznych opracowano na podstawie informacji ewidencyjnych gmin o zameldowaniu osób przyjeżdżających do Polski na pobyt stały (imigracja) oraz o wymeldowaniach osób wyjeżdżających z Polski za granicę na stałe (emigracja).
10. Współczynniki dotyczące ruchu naturalnego i migracji ludności w podziale terytorialnym obliczono jako iloraz liczby faktów określonego rodzaju i liczby ludności według stanu w dniu 30 czerwca.

1. Chapter tables were compiled on the basis of:
a) the balances of the size and structure of the population in
a gmina. Population balances are compiled for periods between censuses on the basis of the last census,
b) the registers of the Chancellery of the Prime Minister – on
internal and international migration of population for permanent and temporary residence,
c) documentation of Civil Status Offices – regarding registered
marriages, births and deaths,
d) documentation of courts – regarding legally valid decisions
in actions for separations and divorces.
Data for 2010 according to administrative division of the country valid in 31 December 2011.
2. The working age population refers to males aged 18–64
and females aged 18–59. In this category the age groups of
mobility (i.e. 18–44) and non-mobility (i.e. 45–64 for males
and 45–59 for females) are distinguished. The non-working
age population is defined as the pre-working age population,
i.e. up to the age of 17 and the post-working age population,
i.e. 65 and more for males and 60 and more for females.
3. Median age of population is a parameter determining border of age, which half of population has already exceeded and
second half has not reached yet.
4. Data regarding the vital statistics according to territorial
division were compiled as follows:
– marriages – according to the husband’s place of permanent residence before the marriage (in cases when the
husband lived abroad before the marriage, the wife’s place
of residence before the marriage is used);
– separations – according to the plaintiff’s place of residence (in case when person filling petition residing
abroad, place of residence of a spouse has been taken;
in cases unanimous petition of both of persons – residence of husband is used);
– divorces – according to the plaintiff’s place of residence (in
case when person filling petition residing abroad, place of
residence of a spouse has been taken);
– births – according to the mother’s place of permanent residence;
– deaths – according to the place of permanent residence
of the deceased.
5. Reproduction rates:
– total fertility rate refers to the average number of children
who would be born by a woman during the course of her
entire reproductive period (15–49 years old) assuming that
in particular phases of this period she would give birth with
an intensity observed during a given year, i.e. assuming that
age specific fertility rates for this period are constant;
– gross reproduction rate refers to the average number of
daughters who would be born by a woman assuming that
a woman during her reproductive age will give birth with an
intensity which is characteristic for all women giving birth
in the year for which the reproduction rate is calculated
(constant fertility rates);
– demographic dynamics rate is the ratio of the number of
live births to the number of deaths in a given period.
6. Natural increase of the population means the difference
between the number of live births and deaths in a given period.
Infant is a child under the age of 1.
Information on births and deaths is presented according to criteria of the definition of infant births and deaths recommended by
the World Health Organization (WHO).
7. Population projection until 2050 calculated in 2014 on
the basis of population number and structure as of 31 December
2013 (in administrative division valid of 1 January 2014) as well as
assumption concerning fertility, mortality and international migration.
8. Data regarding internal migration of the population were
compiled on the basis of gmina documentation regarding the
registration of persons for permanent residence. This information does not include changes of address within the same gmina
(town), with the exception of urban-rural gminas for which the
division into urban and rural areas has been kept.
9. Data regarding international migration were compiled on
the basis of gmina documentation regarding the registration of
people arriving to Poland for permanent residence (immigration)
as well as regarding the removal from registration of people leaving Poland for permanent residence abroad (emigration).
10. Rates concerning vital statistics and migration of the population according to territorial division were calculated as the ratio of the
number of defined events to the number of population as of 30 June.

