WOJEWÓDZTWO PODLASKIE W LICZBACH

RAPORT Z WYNIKÓW NARODOWEGO SPISU POWSZECHNEGO
LUDNOŚCI I MIESZKAŃ 2002

Ludność według płci (w tys.)
Razem 1208,6
-mężczyźni 591,2
-kobiety 617,4
W miastach (711,6):
-mężczyźni 339,9
-kobiety 371,7
Wieś (497,0):
-mężczyźni 251,3
-kobiety 245,7
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Ludność według ekonomicznych grup wieku (w tys.)
Przedprodukcyjni 298,5
Produkcyjnym (713,2):
-produkcyjnym mobilnym 476,3
-produkcyjnym nie mobilnym 236,9
-poprodukcyjnym169,9
-nie ustalonym 0,1.

Ludność w wieku 13 lat i więcej według poziomu wykształcenia:
Ogółem 1014,6
-wyższe 92,8
-policealne35,0
-średnie zawodowe 353,1
-ogólnokształcące 84,0
-zasadnicze zawodowe 184,2
-podstawowe ukończone 344,1
-podstawowe nieukończone 66,3
-nieustalony 14,5

Ludność w wieku 13 lat i wiecej
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Osoby niepełnosprawne według płci i miejsca zamieszkania (w tys.)
Ogółem 156,0
-mężczyźni 74,2
-kobiety 81,8
Miasta(ogółem 83,3)
-mężczyźni 39,2
-kobiety 44,0
Wieś(ogółem 72,7)
-mężczyźni 34,9
-kobiety 37,8
NA 1000 OSÓB: ogółem 129, w miastach ogółem 117, na wsiach 146.
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Ludność według kraju pochodzenia (w tys.)
Polska
Ukraina
Białoruś
Niemcy
Litwa
Rosja
Francja
Stany Zjednoczone
Inne kraje
Nieustalony
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Ogółem ludności Podlaskiego 1 208,6 tys.
Ludność według obywatelstwa (w tys.)
Polskie razem 1190,8 (98,5%) w tym polskie i inne 7,9 ( 0,7%)
Niepolskie 1,1 (0,1%)
Nieustalone 16,7 ( 1,4%)

Imigranci przebywający w Polsce czasowo powyżej 2 miesięcy według płci (w tys.)
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Aktywność ekonomiczna ludności w wieku 15 lat i więcej
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Współczynnik aktywności zawodowej 56,3 %
Wskaźnik zatrudnienia 43,6 %
Stopa bezrobocia 19,1 %
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Ludność według głównego źródła utrzymania NSP 2002
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Gospodarstwa domowe według liczb osób w gospodarstwie (w tys.)
Gospodarstwa domowe razem w tysiącach 407,4
Przeciętna liczba osób w gospodarstwie 32,8
Gospodarstwa domowe według liczby osób najwięcej gospodarstw z 1 osobą 102,8
a najmniej 5 i więcej 70,0.
Rodziny z dziećmi do 24 lat pozostających na utrzymaniu według typu rodzin
Ogółem w tysiącach 187,1
Małżeństwa z dziećmi 153,4
Partnerzy z dziećmi 2,0
Matki z dziećmi 28,4
Ojcowie z dziećmi 3,2.
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Gospodarstwa domowe według głównego źródła utrzymania:
Ogółem w tysiącach 407,4 (w tys.)
Praca:

-

poza rolnictwem 42,4%
w rolnictwie 13,4%
Niezarobkowe źródło:
emerytury 25,1 %
renty 9,6%
pozostałe 4,5%
Na utrzymaniu: 4,0 %.

Zasoby mieszkaniowe:
-mieszkania ogółem w tysiącach 399,3
-izby w mieszkaniach zamieszkanych 1440,8
-mieszkania niezamieszkane 34,2

Podstawowe wskaźniki warunków mieszkaniowych:
-przeciętna liczba osób w 1 mieszkaniu 3,33
-przeciętna liczba osób na 1 izbę 0,84.

Mieszkania według stopnia wyposażenia w instalację w procentach:
MIASTA
-wodociągi, ustęp , łazienka 92,9%
-w tym z c.o i gazem43,6%
-mieszkania bez wodociągów 2,5%.
WSIE
-wodociąg, ustęp, łazienka 92,9 %
-w tym z c.o i gazem 43,6 %
-mieszkania bez wodociągów 2,5 %.

Gospodarstwa domowe według tytułu prawnego mieszkania
Ogółem 407,2 w tys.
-własności domu 40,2%
-własności mieszkania 6,6%
-spółdzielczego prawa do lokalu 28,6%

Z tytułu najmu i stanowiące własność
-osoby fizycznej 1,3%
-gminy 0,5%
-Skarbu Państwa 5,7 %
-pozostałych podmiotów 1,7%

Z tytułu:
-podnajmu 0,3%
-pokrewieństwa 1,8%
-innego9,3%

W tym zajmujące mieszkania z tytułu najmu mieszkania stanowiącego własność:
-osoby fizycznej1,3 %
-gminy 0,5%
-Skarbu Państwa i zakładu pracy 11,7%
-pozostałych podmiotów1,7 %
Podnajmu 0,3
Pokrewieństwa 1,8
Innego 9,3
Podlaskie zostało zaliczone do najmniejszych jeśli chodzi o liczbę mieszkańców (1 208,6 tys.). W rankingu przed nami
jest Lubuskie (1 008,9 tys.) i Opolskie (1 065,1 tys.). Wyniki spisu ludności 2002 wskazują, ze 59,2% ludności Polski mieszka w
miejscowości aktualnego zamieszkania od urodzenia. Zaobserwowano znaczne zróżnicowanie zasiedziałości w przekroju
regionalnym. Największy odsetek ludności zamieszkałej od urodzenia odnotowano w woj. małopolskim (68,2%) i podkarpackim
(67,7%), najmniejszy zaś w zachodniopomorskim (49,9%). Generalnie, ludność zamieszkała w południowo-wschodniej,
wschodniej oraz centralnej części kraju jest bardziej zasiedziałą. Podlaskie należy do tej grupy (60,4%).
Najwięcej osób przebywających za granicą mieszkało przed wyjazdem w woj. śląskim. Analizując jednak liczby emigrantów
przypadające na 1 000 mieszkańców danego województwa, na pierwszym miejscu należy wymienić woj. opolskie, gdzie na 1
000 mieszkańców przypada ok. 99 osób przebywających za granicą. Następne miejsca zajmują województwa: podlaskie (ok. 46)
i podkarpackie (ok. 37).
Z punktu widzenia rozmieszczenia terytorialnego ludność o tożsamości niepolskiej (471,5 tys.) koncentruje się w trzech
województwach: śląskim - 186,3 tys. (39,5%), opolskim – 133,3 tys. (28,3%) i podlaskim – 55,2 tys. (11,7%). Natomiast jej
udział w ogólnej liczbie ludności każdego w tych trzech województw kształtuje się następująco: w opolskim – 12,5%, w
podlaskim – 4,6% i śląskim –3,9%.
Według wyników spisu w 2002 na 100 osób utrzymujących się głównie z własnych dochodów pochodzących z pracy przypada
87 osób, których głównym źródłem utrzymania jest niezarobkowe źródło. W 1988 roku wskaźnik ten był znacznie niższy i
wynosił 40 na 100. Najwyższy odsetek osób utrzymujących się głównie z niezarobkowych źródeł dochodu odnotowano w woj.
łódzkim (31,3%) oraz świętokrzyskim (30,4%), natomiast najniższy - w podlaskim 25,5 %.
Odnotowano duże zróżnicowanie źródeł utrzymania gospodarstw domowych w poszczególnych województwach. We wszystkich
województwach przeważającym źródłem utrzymania gospodarstw domowych jest praca. Najwyższy odsetek takich gospodarstw
odnotowano w woj. wielkopolskim 56,8%, podlaskim 55,8% i mazowieckim 55,7%/. Najniższy udział gospodarstw
utrzymujących się z pozostałych niezarobkowych źródeł (np. zasiłki dla bezrobotnych, pomocy społecznej) występuje w woj.
podlaskim tylko 2,9 %. Najwyższy odsetek gospodarstw domowych utrzymujących się z pracy w rolnictwie odnotowano w
województwie podlaskim 13,4 % i lubelskim 12,3%.
Jeśli idzie o stopień wyposażenia mieszkań w mieście to, najlepiej wyposażone są w województwach: podkarpackim,
mazowieckim, małopolskim i zachodniopomorskim, gdzie od 80,5% do 70,6% ogółu mieszkań wyposażonych jest w komplet
instalacji. Najgorsza sytuacja występuje w mieszkaniach miejskich województw: podlaskiego, łódzkiego i wielkopolskiego, gdzie
udział ten wynosi od 43,6% do 59,8%. Mieszkania wiejskie najlepiej wyposażone są w województwach: podkarpackim,
małopolskim i śląskim, gdzie odnotowano od 40,6% do 25,8% mieszkań wyposażonych w komplet pięciu instalacji. Najgorzej
przedstawia się sytuacja w województwach: kujawsko-pomorskim, podlaskim i warmińsko-mazurskim, gdzie udział ten wynosi
od 1,7% do 2,2%.

Źródło danych: Raport z wyników Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2002, GUS,
Warszawa 2003 rok

RAPORT Z WYNIKÓW POWSZECHNEGO SPISU ROLNEGO 2002

Rolnictwo w Polsce charakteryzuje ciągły proces przemian własnościowych, strukturalnych i ekonomicznych. Duża liczba
jednostek zróżnicowanych pod względem wielkości gospodarstw, kierunku i poziomu produkcji powoduje złożoność i zmienność
sytuacji ekonomicznej rolnictwa.

Liczba gospodarstw rolnych według grup obszarowych użytków rolnych:
Ogółem liczba gospodarstw 120055 (w liczbach bezwzględnych)
Pracujący wyłącznie lub głównie w swoim gospodarstwie rolnym w tysiącach:
Razem 133,7
Mężczyźni 78,2
Kobiety 55,5
Pracujący wyłącznie:

Razem 129,5
Mężczyźni 74,8
Kobiety 54,6
Pracujący głównie:
Razem 4,3
Mężczyźni 3,4
Kobiety 0,9

Liczba gospodarstw rolnych według prowadzenia działalności rolniczej:
Ogółem 120055 (w liczbach bezwzględnych)
Gospodarstwa:
-prowadzące działalność rolniczą 96102
-nie prowadzące działalności rolniczej 23953

Średnia powierzchnia użytków rolnych w gospodarstwach rolnych według
prowadzenia działalności rolniczej (w hektarach)
Ogółem w hektarach 9, 58
Gospodarstwa:
-prowadzące działalność gospodarczą 11,28
-nie prowadzące działalności gospodarczej 2,75.

Użytkowanie gruntów w gospodarstwach rolnych (w hektarach):
Powierzchnia ogółem 1359991

Użytki rolne razem 1149777
z tego:
-grunty orne 737865,
-sady 5008,
-łąki 257735,
-pastwiska 149169,

Lasy i grunty leśne 148021
Pozostałe grunty 629193
Udział powierzchni użytków rolnych gospodarstw sektora prywatnego w powierzchni użytków rolnych gospodarstw
ogółem, kształtował się w Podlaskim powyżej 90%. Zbliżone wyniki odnotowano w województwach: śląskim, podkarpackim,
lubelskim, małopolskim, mazowieckim , świętokrzyskim i łódzkim.

Wyszczególnienie
Ogółem w hektarach
Zboża ogółem
Zboża podstawowe
Strączkowe jadalne ziarno
Ziemniaki
Przemysłowe
Pastewne
Pozostałe

Wyszczególnienie
Krowy
Lochy
Owce
Konie
Drób ogółem

Powierzchnia zasiewów
w hektarach
638612
512403
505854
227
56523
9338
52835
7286

Zwierzęta gospodarskie
w sztukach
375766
92431
22090
23799
6178475

Bydło ogółem 688421 (w tym krowy)
Trzoda chlewna ogółem 922321 (w tym lochy)

Wyszczególnienie
Ciągniki
Samochody ciężarowe
Przyczepy
Kombajny zbożowe
Kombajny buraczane
Kombajny ziemniaczane

Ciągniki, samochody
ciężarowe, przyczepy
i wybrane maszyny
w sztukach
88339
3968
34204
8460
646
6084

Powyższe informacje stanowią wybraną część wyników Raportu.
Źródło danych: Raport z Wyników Powszechnego Spisu Rolnego 2002, GUS, Warszawa 2003 rok

