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WPŁYW PROCESÓW SUBURBANIZACJI 
NA PRZEMIANY DEMOGRAFICZNE 

KRAKOWSKIEGO OBSZARU METROPOLITALNEGO

Streszczenie: Procesy suburbanizacji, których intensywny rozwój w Polsce obserwuje
my od lat 90. XX w. wpływają na zmiany w rozmieszczeniu ludności, ruchu naturalnym 
i wędrówkowym oraz strukturze wieku populacji. Celem niniejszego opracowania jest 
określenie, w jaki sposób procesy suburbanizacji przyczyniły się do zmian demograficz
nych w Krakowskim Obszarze Metropolitalnym (KOM) w okresie 1995-2013. Wzięto 
pod uwagę wskaźniki dynamiki zaludnienia, salda migracji, przyrostu naturalnego oraz 
udziały ekonomicznych grup wieku ludności. Ponadto, aby odpowiedzieć na pytanie 
o wpływ procesów suburbanizacyjnych na zachowania prokreacyjne ludności, przepro
wadzono badania ankietowe w strefie podmiejskiej i dojazdów do pracy w Krakowskim 
Obszarze Metropolitalnym. Łącznie zebrano 1020 ankiet. Badania zostały sfinansowane 
ze środków Narodowego Centrum Nauki przyznanych na podstawie decyzji numer 
DEC-2012/05/B/HS4/04200 w ramach projektu badawczego.
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Wprowadzenie

Suburbanizacja to proces przenoszenia się form przestrzennych miasta oraz 
form życia miejskiego poza granice administracyjne miasta, do strefy podmiej
skiej. Ponadto, suburbanizacja to także proces tworzenia się powiązań funkcjo
nalnych pomiędzy miastem centralnym a jego otoczeniem, będący składową 
szerszego procesu miejskich przekształceń, zwanych metropolizacją [Lisowski, 
Grochowski, 2008, s. 217-280]. Przejawami procesów suburbanizacji jest wzrost 
aktywności budowlanej (głównie rozwój budownictwa mieszkaniowego jedno
rodzinnego) w strefie podmiejskiej oraz przenoszenie się podmiotów gospodar
czych z miasta centralnego, a w ujęciu funkcjonalnym wzrost natężenia i zasięgu 
dojazdów do pracy i szkół ze strefy podmiejskiej do rdzenia miejskiego, a także 
wzrost powiązań o charakterze infrastrukturalnym (korzystanie z usług miasta 
centralnego przez ludność zamieszkującą w jego sąsiedztwie). W  ujęciu demo
graficznym suburbanizacja to zmiany w rozmieszczeniu ludności, polegające na 
migracjach z miasta centralnego do strefy podmiejskiej, czego efektem jest 
wzrost zaludnienia stref podmiejskich [Śleszyński, 2006, s. 105-123].

Procesy suburbanizacji wpisują się w koncepcję demograficznego cyklu 
życia miasta, która zakłada następowanie po sobie 5 faz [Berg i in., 1982]:
1. Bezwzględnej centralizacji (wzrasta liczba mieszkańców miasta centralnego, 

a spadek następuje w strefie zewnętrznej).
2. Względnej centralizacji (wzrasta liczba mieszkańców miasta centralnego 

i strefy zewnętrznej, z tymże w mieście centralnym jest on większy).
3. Względnej decentralizacji (wzrasta liczba mieszkańców miasta centralnego 

i strefy zewnętrznej, z tymże większy wzrost występuje w strefie zewnętrznej).
4. Bezwzględnej decentralizacji (liczba mieszkańców w mieście centralnym 

spada, a rośnie w strefie zewnętrznej).
5. Dezurbanizacji (w obu strefach następuje spadek liczby ludności).

Napływ ludności do stref podmiejskich (głównie w wieku młodszym pro
dukcyjnym) może stymulować zmiany struktury wieku oraz ruchu naturalnego 
ludności. Celem niniejszego opracowania jest określenie, w jaki sposób procesy 
suburbanizacji przyczyniły się do zmian demograficznych w Krakowskim Ob
szarze Metropolitalnym (KOM) w okresie 1995-2013. Wybór zakresu czasowe
go był podyktowany dostępnością danych GUS. Wzięto pod uwagę wskaźniki 
dynamiki zaludnienia, salda migracji, przyrostu naturalnego oraz udziały eko
nomicznych grup wieku ludności. Ponadto, aby odpowiedzieć na pytanie 
o wpływ procesów suburbanizacyjnych na zachowania prokreacyjne ludności, 
przeprowadzono badania ankietowe w strefie podmiejskiej i dojazdów do pracy
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w Krakowskim Obszarze Metropolitalnym. Łącznie zebrano 1020 ankiet. 
W  próbie dominowały kobiety (60%), osoby w wieku mobilnym 18-44 lata 
(58,4%), pozostające w związku małżeńskim (76,6%) oraz z wykształceniem 
średnim ogólnokształcącym (31,2%). Ludność autochtoniczna stanowiła 55% 
respondentów, pozostałe 45% to ludność napływowa, czyli niezamieszkująca 
w obecnej miejscowości od urodzenia. W  strefie podmiejskiej zebrano 35% an
kiet, natomiast w strefie dojazdów do pracy pozostałe 65%. Badania zostały sfi
nansowane ze środków Narodowego Centrum Nauki przyznanych na podstawie 
decyzji numer DEC-2012/05/B/HS4/04200 w ramach projektu badawczego 
„Przekształcenia wybranych struktur społeczno-demograficznych Krakowskiego 
Obszaru Metropolitalnego”.

W  literaturze przedmiotu zauważalna jest grupa prac ukazujących odmien
ny (wyższy) poziom dzietności kobiet w strefach podmiejskich w porównaniu 
z miastami centralnymi, nawet po uwzględnieniu różnic społeczno-demograficznych 
kohorty kobiet w wieku reprodukcyjnym. Podejmowaniu decyzji prokreacyj
nych sprzyja sam fakt przenoszenia się z ciasnych blokowisk do mieszkań w za
budowie jednorodzinnej o zdecydowanie większym metrażu i z własnym ogro
dem [Daguet, 2004, s. 1-4; Mulder, 2006, s. 401-412; Kulu, Boyle, 2009, s. 157
-174; Kulu, Vikat, 2007, s. 775-802; Kulu, Boyle, Andersson, 2009, s. 915-944; 
Vobecka, Piguet, 2012, s. 225-240]. Według badań Kurka i Lange [2013] najniż
szy poziom dzietności reprezentowały duże ośrodki miejskie, a wyższą dzietno
ścią charakteryzowały się strefy podmiejskie. W  ujęciu największych miast i ich 
otaczających stref stwierdzono, że poziom dzietności zwiększał się wraz z odle
głością od ośrodka centralnego. W  pierwszej dekadzie XXI w. największy 
wzrost dzietności odnotowały z kolei duże miasta, a w dalszej kolejności powia
ty I i II strefy. Niemniej jednak, analiza danych zagregowanych na poziomie 
powiatów wskazuje, że zachowania prokreacyjne mieszkanek wsi położonych na 
terenach bliższych dużym miastom są na ogół bardziej zbliżone do zachowań 
mieszkanek tych miast. Postępujący proces suburbanizacji w wymiarze demo
graficznym, związany z napływem ludności do obszarów otaczających duże 
miasta, przyczynia się zatem do upodabniania się zachowań prokreacyjnych 
w centrach i peryferiach obszarów metropolitalnych na zasadzie dyfuzji postaw 
kojarzonych z drugim przejściem demograficznym. Wpływ procesów suburba- 
nizacji zaznacza się także w przypadku zmian w strukturze wieku ludności oraz 
struktur społeczno-ekonomicznych. Według Kahrik i Tammaru [2008, s. 1055
-1078] w strefach podmiejskich następuje wzrost udziału populacji w wieku po
niżej 35 lat oraz o wyższym wykształceniu i większym poziomie zamożności.
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Krakowski Obszar Metropolitalny (KOM) jest regionem funkcjonalnym, 
w skład którego wchodzi miasto na prawach powiatu, tj. Kraków, wraz z otacza
jącym zespołem 50 gmin położonych na terenie 8 powiatów (w tym 1 gmina 
miejska, 14 gmin miejsko-wiejskich oraz 35 gmin wiejskich), podzielonych na 
strefę podmiejską (gminy zlokalizowane w najbliższym sąsiedztwie Krakowa 
oraz na strefę dojazdów do pracy -  jednostki o większym oddaleniu od miasta 
centralnego, rys. 1). Krakowski Obszar Metropolitalny został powołany uchwałą 
Nr XV/174/03 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 22 grudnia 2003 r. 
Tak wytyczony region KOM w 2013 r. zamieszkiwało 1498 tys. osób, z czego 
759 tys. osób w Krakowie, co stanowiło 51% całego regionu metropolitalnego. 
Należy zaznaczyć, że udział Krakowa w zaludnieniu KOM zmniejsza się 
(w 1988 r. wynosił 54,2%, obecnie 50,7%).

Rys. 1. Zasięg przestrzenny Krakowskiego Obszaru Metropolitalnego

Źródło: Na podstawie Planu zagospodarowania przestrzennego województwa małopolskiego, 2003.
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1. Zmiany w zaludnieniu i jego głównych składowych

W  latach 1988-2013 liczba ludności KOM wzrosła o 8,8% (116 tys.), ale naj
większy wzrost zanotowano w jego strefie podmiejskiej (26,7%). Świadczy to o du
żym nasileniu procesów suburbanizacyjnych, na pograniczu trzeciej i czwartej fazy 
demograficznego cyklu miejskiego (w badanym okresie liczba ludności Krakowa 
wzrosła zaledwie o 1,7%). Większe tempo przyrostu było notowane od drugiej po
łowy lat 90. XX w. (wzrost liczby ludności w strefie podmiejskiej o 21,8% w okre
sie 1995-2013, rys. 2). Dynamika zaludnienia w badanym okresie była bardzo zróż
nicowana, np. w gminie Zielonki, o bardzo dobrej dostępności komunikacyjnej 
w stosunku do centrum Krakowa, liczba ludności wzrosła o 82%, w trzech kolej
nych gminach zlokalizowanych w najbliższym otoczeniu Krakowa -  powyżej 50%. 
W  9 gminach zanotowano natomiast spadek liczby ludności, głównie położonych 
peryferyjnie w stosunku do miasta centralnego i o dominacji funkcji rolniczej.

y °  — I 1----- 1----- 1----- 1----- 1----- 1----- 1----- 1----- 1----- 1----- 1----- 1----- 1----- 1----- 1----- 1----- 1----- 1—
19951996199719981999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Rys. 2. Dynamika zaludnienia w  Krakowskim Obszarze Metropolitalnym w  latach 1995-2013 

Źródło: Dane GUS.

W  poszczególnych strefach KOM wystąpiły znaczące różnice w zakresie 
salda migracji ogółem i jego zmian oraz wielkości napływu (rys. 3). Najwyższy 
poziom salda migracji zanotowała strefa podmiejska, w okresie 1995-2010 zano
towano jego wzrost z 4%o do niemal 13%o, chociaż w ostatnich latach zaznaczył 
się spadek. W  strefie dojazdów do pracy oraz w Krakowie saldo migracji było 
nieznaczne i nie przekraczało 3%o. W  ostatnich latach poziom salda migracji do 
strefy dojazdów do pracy jest wyższy niż w Krakowie.
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Rys. 3. Zmiany salda migracji w  KOM i jego strefach 

Źródło: Dane GUS.

Napływ ludności z Krakowa do strefy podmiejskiej wzrósł od początku lat 90.
XX w. ponad czterokrotnie, natomiast nie nastąpiły istotne zmiany w poziomie napły
wu do strefy dojazdów (rys. 4). W  strukturze wieku ludności napływającej z Krakowa 
zarówno do strefy podmiejskiej, jak i strefy dojazdów dominowała ludność w wieku 
produkcyjnym mobilnym (ok. 47%), chociaż na początku lat 90. XX w. udział ten 
przekraczał 50% (tab. 1). Wyższy odsetek migrantów w wieku przedprodukcyjnym 
odnotowano natomiast w strefie podmiejskiej Krakowa niż w strefie dojazdów do pra
cy. W  latach 2005-2010 zanotowano wzrost udziału ludności napływowej w wieku 
0-17 lat o 5 p.p. w strefie podmiejskiej KOM. W  strefie podmiejskiej w ostatnich latach 
zaznacza się też spadek udziału ludności napływowej w wieku poprodukcyjnym.

3500 

3000

Rys. 4. Napływ ludności z Krakowa do stref KOM 

Źródło: Dane GUS.
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Tab. 1. Napływ ludności z Krakowa do stref KOM według ekonomicznych grup wieku

Napływ z Krakowa do: Udziały procentowe w poszczególnych grupach wieku
strefa podmiejska 1990 1995 2002 2005 2010 2012
przedprodukcyjny 29,7 26,8 25,1 26,2 31,1 32,4
produkcyjny mobilny 51,6 51,9 47,3 46,9 47,8 46,7
produkcyjny niemobilny 12,0 14,1 21,2 20,7 15,0 15,0
poprodukcyjny 6,7 7,2 6,5 6,2 6,0 5,9
Napływ z Krakowa do: Udziały procentowe w poszczególnych grupach wieku
strefa dojazdów 1990 1995 2002 2005 2010 2012
przedprodukcyjny 31,2 27,2 25,3 26,7 28,7 27,1
produkcyjny mobilny 53,3 50,6 45,0 44,2 47,3 46,6
produkcyjny niemobilny 11,0 13,6 21,2 21,8 16,7 17,7
poprodukcyjny 4,5 8,7 8,5 7,2 7,3 8,7

Źródło: Dane GUS.

Przyrost naturalny ludności wykazywał zróżnicowane tendencje w badanym 
okresie (rys. 5). Do 2003 r. obserwowaliśmy trend spadkowy dla całego KOM, aż 
do osiągnięcia ubytku naturalnego w 2003 r. Następnie zaobserwowano wyraźny 
trend rosnący (do 2010 r.), a współczynnik przyrostu naturalnego osiągnął 2%o. 

W  Krakowie do 2007 r. mieliśmy do czynienia z ubytkiem naturalnym ludności, po 
czym nastąpił niewielki wzrost. Największy wzrost poziomu współczynnika przyro
stu naturalnego nastąpił w strefie podmiejskiej (od -0,2%o do 2,4%o w okresie 2003
-2010). Przez większość badanego okresu współczynnik przyrostu naturalnego 
przybierał wartości wyższe w strefie dojazdów do pracy w porównaniu ze strefą 
podmiejską, natomiast w ostatnim roku sytuacja uległa odwróceniu.

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Rys. 5. Zmiany w  przyroście naturalnym w  strefach KOM 

Źródło: Dane GUS.
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Biorąc pod uwagę relacje pomiędzy saldem migracji a przyrostem natural
nym, jako głównymi komponentami przyrostu rzeczywistego ludności, należy 
stwierdzić zdecydowaną przewagę tego pierwszego składnika (rys. 6). Dla KOM 
ogółem w 1995 r. udział salda migracji w przyroście rzeczywistym ludności wy
nosił 72% i do 2013 r. wzrósł do 73,5%. W  podziale na strefy największy udział 
przyrostu naturalnego zanotowano w strefie dojazdów do pracy (od 79% w 1995 r. 
do 47% w 2013 r.), ale na wysokie wartości tego komponenta przyrostu rzeczy
wistego wpływają tradycyjne wysokie wskaźniki poziomu urodzeń w gminach 
położonych na południe od Krakowa. W  strefie podmiejskiej, pomimo znaczą
cego wzrostu współczynnika salda migracji (zwłaszcza w ostatnich latach), 
udział przyrostu naturalnego w przyroście ludności zwiększył się z kolei z 1% 
do 15% w latach 2004-2013, co było spowodowane wzrostem poziomu dzietności.

Rys. 6. Struktura przyrostu rzeczywistego ludności według jego głównych komponentów (salda 
migracji oraz przyrostu naturalnego) w KOM

Źródło: Dane GUS.

2. Zmiany w strukturze wieku ludności

Zmiany w strukturze wieku ludności w Krakowskim Obszarze Metropoli
talnym nie odbiegają zasadniczo od ogólnokrajowych trendów, polegających na 
pogłębianiu się procesu starzenia ludności, niemniej jednak w strefie podmiej
skiej w ostatnich latach zanotowano zahamowanie spadku udziału ludności 
w wieku przedprodukcyjnym, co ma zapewne związek z napływem ludzi mło
dych i zwiększeniem poziomu urodzeń. Podobnie w Krakowie zaobserwowano 
w ostatnich latach ustabilizowanie się odsetka ludności przedprodukcyjnej, ale
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znacznie na niższym poziomie (16%) niż w strefie podmiejskiej (rys. 7). Propor
cjonalnie największym udziałem tej grupy ludności charakteryzuje się strefa do
jazdów, ale tam ciągle postępuje spadek i różnice pomiędzy tym obszarem 
a strefą podmiejską są obecnie niewielkie.

30 
29 
28 
27 
26 
25 
24 
23 
22 
21 
20 
19 
18 
17 
16 
15

Rys. 7. Zmiany w  udziałach ludności przedprodukcyjnej w  strefach KOM 

Źródło: Dane GUS.

W  przypadku ludności w wieku produkcyjnym, do 2007 r. we wszystkich 
strefach KOM obserwowano wzrosty, co było efektem tzw. dywidendy demo
graficznej (rys. 8). Największe wartości, przekraczające 66%, obserwowano 
w Krakowie. Od tego czasu jednak zanotowano spadek odsetka ludności w wie
ku produkcyjnym, a różnice w obrębie KOM uległy zatarciu. Interesująco przed
stawia się zróżnicowanie i zmiany w grupie ludności w młodszym wieku pro
dukcyjnym (tzw. mobilnym, rys. 9). Jeszcze pod koniec lat 90. XX w. różnice 
pomiędzy strefą dojazdów do pracy a Krakowem sięgały 3 p.p. Od około 2000 r. 
w strefie dojazdów i strefie podmiejskiej zaobserwowano wzrost udziałów tej 
grupy ludności, podczas gdy Kraków zanotował spadek. Doprowadziło to nie
mal do wyrównania udziałów ludności produkcyjnej mobilnej na poziomie oko
ło 40%. Podobną tendencję można zaobserwować w przypadku ludności pro
dukcyjnej niemobilnej, z tymże we wszystkich strefach w ostatnich latach 
wystąpił spadek.
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Rys. 8. Zmiany w  udziałach ludności produkcyjnej w  strefach KOM 

Źródło: Dane GUS.
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Rys. 9. Zmiany w  udziałach ludności produkcyjnej mobilnej w  strefach KOM 

Źródło: Dane GUS.

Odmienny trend występuje wśród ludności w wieku poprodukcyjnym (rys. 10). 
Pogłębia się różnica pomiędzy Krakowem a pozostałymi strefami KOM (sięga 
ona obecnie 5 p.p.). Do 2010 r. zarówno w strefie dojazdów, jak i w strefie pod
miejskiej odsetek ludności w wieku emerytalnym utrzymywał się na zbliżonym 
poziomie około 15%, jednak w ostatnich latach zanotowano niewielki wzrost. 
Biorąc pod uwagę dynamikę procesu starzenia się ludności na podstawie wskaź
nika starzenia się ekonomicznego WSE [Kurek, 2008], można stwierdzić zaha
mowanie tempa tego zjawiska, a w strefie podmiejskiej w 2010 r. nawet zauwa
żono odmładzanie (ujemna wartość wskaźnika, rys. 11). Na tej podstawie można
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zauważyć, że procesy suburbanizacji w początkowej fazie wpływają osłabiająco 
na starzenie się populacji wskutek z jednej strony napływu ludności młodszej 
produkcyjnej, a z drugiej tendencji do wzrostu poziomu rodności wskutek reali
zacji zachowań prokreacyjnych wynikających z przeprowadzki do mieszkań 
o większej przestrzeni.

1 9 9 5 1 9 9 6 1 9 9 7 1 9 9 8 1 9 9 9 2 0 0 0 2 0 0 1  2002 2003 2 0 0 4 2 0 0 5 2 0 0 6  20072008  20092010  2011 2012 2013

Rys. 10. Zmiany w  udziałach ludności poprodukcyjnej w  strefach KOM 

Źródło: Dane GUS.

Rys. 11. Dynamika procesu starzenia się ludności na podstawie wskaźnika starzenia się ekono
micznego (WSE) w  strefach KOM

Źródło: Dane GUS.
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3. Analiza zachowań prokreacyjnych mieszkańców KOM

Zachowania prokreacyjne ludności są wypadkową różnych czynników de
mograficznych, ekonomicznych oraz prywatnych, z których najważniejszymi 
wydają się: wiek, wykształcenie, poziom dochodów oraz indywidualne prefe
rencje kobiet i mężczyzn w zakresie posiadanych dzieci. Z przeprowadzonych 
badań ankietowych wynika, że zdecydowana większość mieszkańców KOM po
siadała dzieci (84%) w chwili badania. Mieszkańcy napływowi charakteryzowali 
się większym odsetkiem posiadanych dzieci (84,3%) niż stali mieszkańcy strefy 
metropolitalnej (72,7%). Było to spowodowane przede wszystkim rozwojem su
burbanizacji i napływem głównie młodych małżeństw z dziećmi zwłaszcza do 
gmin leżących w strefie podmiejskiej Krakowa [Więcław-Michniewska, 2011, 
s. 73-88; Zborowski, Chaberko, Kretowicz, 2011, s. 49-72].

Niski odsetek dzieci w młodszych grupach wieku wśród respondentów od
zwierciedla tendencje panujące w tym zakresie również w innych regionach kra
ju  [CBOS, 2010, s. 1-17]. Zjawisko to należy łączyć z transformacją demogra
ficzną polskiego społeczeństwa i wejściem Polski w fazę tzw. drugiego przejścia 
demograficznego, objawiającego się m.in. spadkiem dzietności oraz odkłada
niem momentu założenia rodziny, jak również świadomą bezdzietnością oraz 
wzrostem udziału urodzeń pozamałżeńskich [van de Kaa, 1987; Kurek, 2008]. 
Jest to widoczne zwłaszcza wśród kobiet, które na pierwsze dziecko decydują 
się w wieku około 30 lat.

Posiadanie potomstwa zależało również od poziomu wykształcenia respon
dentów (rys. 12). Z badań wynika, że im wyższy stopień wykształcenia, tym wy
raźniej spadał poziom dzietności respondentów. W  grupie osób z wykształce
niem wyższym i średnim był on najniższy i wynosił odpowiednio 72,3% oraz 
74,5%. Wśród osób z wykształceniem zasadniczym zawodowym oraz podsta
wowym odsetek osób posiadających potomstwo wynosił natomiast odpowiednio 
90,5% i 79,7%. Osoby z wykształceniem wyższym z reguły później decydują się 
na posiadanie potomstwa oraz mają mniejszą liczbę dzieci niż osoby o niższym 
poziomie wykształcenia ze względu na długoletnią i czasochłonną edukacj ę, 
chęć rozwoju zawodowego lub szeroko pojętą samorealizację [Tyszka, 2002].
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Rys. 12. Posiadanie dzieci przez respondentów według wykształcenia 

Źródło: Własne badania ankietowe.

Badania pokazują, że kolejnym czynnikiem różnicującym posiadanie po
tomstwa jest wielkość dochodów gospodarstwa domowego (rys. 13). Mieszkań
cy KOM-u, którzy mieli najniższe zarobki, wynoszące poniżej 2000 zł mie
sięcznie, charakteryzowali się największym odsetkiem posiadanych dzieci 
(86,4%). Zaobserwowano natomiast, że wraz ze wzrostem poziomu zamożności 
mieszkańców następował wzrost odsetka osób bezdzietnych. W  przypadku osób 
najzamożniejszych tendencja jest jednak odwrotna. Otóż w grupie tej odsetek 
osób posiadających dzieci był znacznie wyższy, ponad 88%. Dane te nie do koń
ca są jednak wiarygodne ze względu na niską liczebność tej grupy.

Rys. 13. Posiadanie dzieci przez respondentów według poziomu dochodów netto na gospodarstwo 
domowe

Źródło: Własne badania ankietowe.
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4. Plany prokreacyjne mieszkańców KOM

Na plany dotyczące posiadania potomstwa wpływa przede wszystkim wiek 
badanych. Wraz z wiekiem odsetek osób planujących powiększenie rodziny ma
leje. Najczęściej osoby w wieku do 49 lat planują powiększenie rodziny. Dalsze 
rozważania będą więc dotyczyły wyłącznie respondentów, zarówno kobiet, jak 
i mężczyzn, którzy w chwili badania mieli poniżej 49 lat.

Z przeprowadzonych badań wynika, że 34,8% badanych w wieku 18-49 lat 
planuje dalsze powiększenie rodziny, natomiast 65,2% nie planuje posiadania 
kolejnych dzieci. Respondenci, którzy zadeklarowali chęć posiadania większej 
rodziny docelowo chcieliby posiadać jedno dziecko (12,3%), dwójkę (51,5%), 
a 29,8% badanych chciałaby mieć trojkę dzieci, natomiast nieliczni chcieli mieć 
czwórkę lub pięcioro dzieci. Za taką liczbą opowiedziało się odpowiednio 3,0% 
oraz 3,4% respondentów. Sporą grupę (6%) stanowiły osoby, które nie wiedziały 
ile dzieci chciałyby mieć w przyszłości.

Interesującym wydaje się poznanie odpowiedzi na pytanie dlaczego młodzi 
Polacy nie chcą posiadać większej liczby dzieci? Z przeprowadzonych badań 
wynika, że ponad 36% respondentów jest zadowolona z obecnej liczby dzieci 
i to jest głównym powodem rezygnacji z dalszych planów powiększenia rodziny. 
Następnymi czynnikami decydującymi o braku chęci posiadania potomstwa by
ły: wiek badanych oraz powody finansowe. Inną ważną przyczyną rezygnacji 
z planów powiększenia rodziny była niechęć do reorganizacji życia zawodowe
go i brak czasu na ich wychowanie (rys. 14).

Rys. 14. Czynniki ograniczające chęć posiadania potomstwa (w %) 

Źródło: Własne badania ankietowe.
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Wykształcenie oraz poziom dochodów gospodarstwa domowego były ko
lejnymi czynnikami, które różnicowały zachowania prokreacyjne respondentów 
(tab. 2). Niemal 35% osób legitymujących się dyplomem wyższej uczelni pla
nowało powiększenie rodziny, więcej niż w grupie osób z wykształceniem śred
nim (33,5%) i zasadniczym zawodowym (21,9%).

Analiza planów prokreacyjnych mieszkańców KOM według poziomu do
chodów wykazała z kolei, że najczęściej osoby o wysokich dochodach (od 6000 
do 9000 zł) planowały dalsze powiększenie rodziny (40,8%). Niewielki odsetek 
wśród osób planujących posiadanie kolejnego dziecka odnotowano wśród re
spondentów o najniższych i najwyższych dochodach.

Tab. 2. Plany powiększenia rodziny w zależności od poziomu dochodów i wykształcenia (w %)

Zmienne Czy planuje Pan/i powiększenie rodziny?
Tak Nie

Wykształcenie

Wyższe 34,8 65,2
Średnie ogólnokształcące 33,5 66,5
Zasadnicze zawodowe 21,9 78,1
Podstawowe i gimnazjalne 40,0 60,0

Wielkość miesięcznych 
dochodów netto 
na gospodarstwo 
domowe w PLN

do 2000 30,9 69,1
2001-4000 37,2 62,8
4001-6000 36,7 63,3
6001-9000 40,8 59,2
powyżej 9000 23,8 76,2

Źródło: Własne badania ankietowe.

Podsumowanie

Procesy suburbanizacji zachodzące w Polsce są zjawiskiem relatywnie no
wym. Obszary metropolitalne nimi objęte charakteryzują się wzrostem zaludnie
nia w wyniku dodatniego salda migracji (głównie ludności napływającej z ich 
rdzeni), a także w wyniku przyrostu naturalnego, jako że migrują do stref pod
miejskich głównie ludzie w młodszym wieku produkcyjnym. Z tego także 
względu obszary podlegające procesom suburbanizacji charakteryzują się spo
wolnieniem procesu starzenia się ludności.

Z drugiej strony, zachowania prokreacyjne ludności obszarów metropolital
nych na przykładzie KOM są odzwierciedleniem ogólnokrajowych postaw pro
kreacyjnych Polaków (CBOS 2010). Młode rodziny przejmują zachodni styl ży
cia, przejawiający się spadkiem liczby posiadanych dzieci. Spora grupa 
badanych świadomie wybierała bezdzietność. Respondenci decydowali się na 
posiadanie niewielkiej liczby dzieci z różnych względów: demograficznych,
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ekonomicznych, czy związanych z funkcjonowaniem i organizacją życia zawo
dowego i rodzinnego. Odkładanie urodzeń skutkowało tym, że spora grupa ba
danych nie decydowała się na większą ich liczbę ze względu na wiek i związane 
z tym ryzyko urodzenia chorego dziecka. Innym powodem rezygnacji z posiada
nia wielodzietnej rodziny była niechęć do reorganizacji życia zawodowego oraz 
brak czasu na wychowanie dzieci.

Reasumując, należy stwierdzić, że postawy zachowań prokreacyjnych na
wiązują do koncepcji drugiego przejścia demograficznego (odkładanie urodzeń, 
urodzenia pozamałżeńskie, dobrowolna bezdzietność, zmiana modelu rodziny). 
Badania wykazały również zależność posiadania potomstwa i planowania rodzi
ny od poziomu wykształcenia i dochodów. Przejawiało się to zależnością, że im 
wyższe były dochody respondentów i wykształcenie, tym mniejsza była ich 
dzietność, ale większa chęć ich posiadania.
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THE IMPACT OF SUBURBANIZATION ON DEMOGRAPHIC CHANGES 
IN CRACOW METROPOLITAN AREA

Summary: Rapid development of the process of suburbanization, observed in Poland 
since the 1990s has affected population distribution, natural increase and migration as 
well as the population age composition. The purpose of this study is to determine how 
the processes of suburbanization have contributed to the demographic changes in the 
Cracow Metropolitan Area (CMA) in the period of 1995-2013. The following measures 
were taken into consideration: population growth rates, net migration rate, natural gro
wth rate and the shares of the population age groups. Also, to answer the question about 
the impact of suburban processes on reproductive behavior of the population in the me
tropolitan area, a survey was conducted in the suburban and commuting zone of the Cra
cow Metropolitan Area. A total of 1,020 questionnaires were collected. The study was 
funded by the National Science Center, awarded by decision number DEC- 
-2012/05/B/HS4/04200 for the project “Transformation of selected social-demographic 
structures in Cracow Metropolitan Area”.

Keywords: suburbanization, Cracow Metropolitan Area, Poland.


