
Warszawa, dnia 6 marca 2013 r. 

Protokół z posiedzenia Kaszubskiego Zespołu Parlamentarnego  

Dnia 6 marca 2013 r. o godzinie 15 w sali 176 odbyło si� posiedzenie Kaszubskiego 

Zespołu Parlamentarnego. Przewodnicz�cy Zespołu – senator Kazimierz Kleina przekazał 

zebranym publikacj� „Czy jest miejsce dla regionalizmów w kontek�cie integracji 

europejskiej”, wydan� w ramach cyklu Zeszytów Zespołów Senackich. 

Pani Lucyna Nowak – zast�pca dyrektora Departamentu Bada� Demograficznych  

i Rynku Pracy Głównego Urz�du Statystycznego zapoznała uczestników z notatk�

informacyjn� dotycz�c� wyników bada� problematyki przynale�no�ci narodowo - etnicznej 

ludno�ci Polski na podstawie wyników spisu ludno�ci i mieszka� 2011. 

Dnia 26 lipca 2012 roku Główny Urz�d Statystyczny opublikował szczegółowy 

raport z wynikami spisu, które pokazały mi�dzy innymi, �e z mo�liwo�ci wyra�enia 

podwójnej to�samo�ci etnicznej skorzystało 917 tys. osób. 

W spisie ludno�ci w 2011 r. po raz pierwszy w historii polskich spisów 

powszechnych umo�liwiono mieszka�com Polski wyra�anie zło�onych to�samo�ci 

narodowo-etnicznych.  

Spis powszechny 2011 zawierał dwa pytania dotycz�ce tej problematyki:  

1) "Jaka jest Pana/Pani narodowo��?",  

2) "Czy odczuwa Pan/Pani przynale�no�� tak�e do innego narodu lub wspólnoty 
etnicznej?” 

Okazało si�, �e w trakcie badania uzyskano ponad 200 ró�norodnych rodzajów 

identyfikacji przynale�no�ci zarówno do grup narodowych i etnicznych, jak  

i etno-regionalnych, regionalnych, a nawet lokalnych (efekt elastycznej formuły pyta�). 

W spisie ludno�ci z 2011 roku odnotowano tak�e – po raz pierwszy w historii 

spisów – deklaracje przynale�no�ci regionalnych: kociewsk�, góralsk� oraz wielkopolsk�. 



Wskazuje to zdaniem GUS na wzrost poczucia odr�bno�ci etnicznej społeczno�ci 

regionalnych w Polsce, chocia� wi�kszo�� przypadków wi��e si� z jednoczesnym 

odczuwaniem polskiej to�samo�ci narodowej. 

Do najliczniejszych innych ni� polskie identyfikacji narodowo-etnicznych nale�y 

zaliczy� deklaracje �l�skie i kaszubskie.  

W�ród 233 tys. ogółu osób deklaruj�cych przynale�no�� kaszubsk�, 216 tys.

stanowiły takie, które zadeklarowały przynale�no�� polsko-kaszubsk�, za� 16 tys. – 

wył�cznie przynale�no�� kaszubsk� – informacja zaczerpni�ta z notatki GUS 

przedstawionej na posiedzeniu Zespołu. 

W trakcie Zespołu zwrócono uwag� na fakt, �e  w spisie ludno�ci 2011 r., podobnie 

jak w poprzednim spisie, obok pytania o przynale�no�� narodowo-etniczn� zadawano 

pytanie o j�zyk u�ywany w codziennych kontaktach. Na podstawie wst�pnych wyników 

spisu dotycz�cych j�zyka u�ywanego w kontaktach domowych, mo�na zauwa�y�,  

�e do najcz��ciej wymienianych j�zyków innych ni� polski nale��: �l�ski i kaszubski. 

Analizuj�c społeczno�� posługuj�c� si� j�zykiem kaszubskim pod wzgl�dem 

charakterystyki społeczno-demograficznej zauwa�ono niepokoj�ce oznaki dotycz�ce 

aktywno�ci ekonomicznej – 44,52 % tej społeczno�ci stanowi� bierni zawodowo. 

Celem porównania struktury społeczno�ci posługuj�cej si� j�zykiem kaszubskim  

na tle innych identyfikacji narodowo-etnicznych Departament Bada� Demograficznych  

i Rynku Pracy Głównego Urz�du Statystycznego zobowi�zał si� dostarczy� stosowne 

charakterystyki. 

Członkowie Zespołu zaproponowali przygotowanie szczegółowych pyta�

dotycz�cych danych demograficznych, które b�d� stanowiły podstaw� wyst�pienia do GUS. 
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