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Ludność w województwie pomorskim w latach 2002-2003 
  
 
 

W końcu 2003 r. województwo pomorskie zamieszkiwało 2188,9 tys. osób, tj. 5,7% ludności Polski. Pod względem liczby lud-
ności województwo pomorskie zajmowało 8 miejsce w kraju po województwie mazowieckim, śląskim, wielkopolskim, małopol-
skim, dolnośląskim, łódzkim i lubelskim. Na 1 km2 powierzchni przypadało średnio 120 osób. Ludność miejska stanowiła 67,8% 
ogólnej liczby ludności, podczas gdy przed rokiem 68,0%. 

Kobiety stanowiły ponad 51% ogółu populacji województwa. Struktura ludności ustabilizowała się i od paru lat współczynnik 
feminizacji (liczba kobiet na 100 mężczyzn) wynosi 105 w województwie,109 wśród ludności miejskiej i 98 na obszarach wiejskich. 

Tabl. 1. Podstawowe dane demograficzne  
2002 2003 

Wyszczególnienie 
województwo Polska 

    
Ludność a) w tys. ...........................................................  2183,6 2188,9 38190,6 

miasta ...................................................................  1484,9 1483,2 23513,4 
wieś .......................................................................  698,7 705,7 14677,2 

w tym kobiety ...........................................................  1120,2 1123,5 19704,2 
Kobiety na 100 mężczyzn a) ..........................................  105 105 107 
Ludność a) na 1 km2 powierzchni ogólnej .....................  119 120 122 
Ludność a) w tys. w wieku:     

przedprodukcyjnym ..................................................  518,7 502,7 8349,8 
produkcyjnym ...........................................................  1370,4 1387,6 24038,8 
poprodukcyjnym .......................................................  294,5 298,6 5802,0 

Ludność a) w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku 
produkcyjnym ................................................................... 59 58 59 

Urodzenia żywe:     
w tys. ........................................................................  22,3 22,4 351,1 
na 1000 ludności ......................................................  10,2 10,3 9,2 

Zgony:    
w tys. ........................................................................  17,9 18,1 365,2 
na 1000 ludności ......................................................  8,2 8,3 9,6 

Zgony niemowląt na 1000 urodzeń żywych ..................  7,9 7,2 7,0 
Przyrost naturalny na 1000 ludności .............................  2,0 2,0 -0,4 

miasta ........................................................................  0,4 0,4 -0,7 
wieś ...........................................................................  5,4 5,3 0,2 

Małżeństwa na 1000 ludności .......................................  5,1 5,2 5,1 
Saldo migracji wewnętrznych i zagranicznych na pobyt 

stały na 1000 ludności ..............................................  0,3 0,5 -0,4     
     a) Stan w dniu 31 XI; dane bilansowe.    



 

 

W 2003 r. liczba dzieci i młodzieży w wieku przedprodukcyjnym (0-17lat) stanowiła 23,0% populacji i zmniejszyła się w sto-
sunku do 2002 r. o 0,8 pkt procentowego. 

Natomiast w grupie osób w wieku produkcyjnym (18-59/64 lata) odnotowano wzrost o 1,3%, a udział tej grupy w ogólnej 
liczbie ludności wyniósł 63,4%. 
 W 2003 r. zaobser-
wowano dalszy wzrost 
liczby osób w wieku 
poprodukcyjnym (po-
wyżej 60/65 lat). Udział 
tej grupy w ogólnej 
strukturze ludności wy-
niósł 13,6% i zwiększył 
się o 0,1 pkt procen-
towego w stosunku do 
poprzedniego roku. 
 Ruch naturalny lud-
ności należy do tych 
zjawisk demograficz-
nych, które niewątpli-
wie wpływają na tem-
po przyrostu ludności. 

W 2003 r. liczba 
urodzeń była o 4,3 tys. wyższa od liczby zgonów. Z kolei liczba zgonów w 2002 r. i w 2003 r. utrzymywała się na mniej więcej 
takim samym poziomie (ok. 18,0 tys.). 

W ostatnich latach zaobserwowano występowanie wielu czynników, które sprzyjały migracjom wewnętrznym ludności. Były 
to: zmiany na rynku pracy, wysokie bezrobocie, zła sytuacja mieszkaniowa oraz stosunkowo wysokie ceny mieszkań.  

W migracjach zagranicznych odnotowano tendencję spadkową. W 2003 r. wyemigrowało ok. 1,5 tys. mieszkańców 
województwa, tj. o 20,3% mniej niż przed rokiem. 

W ramach migracji zagranicznych obserwuje się ujemne saldo, co oznacza, że emigracja przewyższa imigrację. 

 

Tabl. 2. Migracje ludności na pobyt stały  
Napływ Odpływ 

L a t a 
ogółem z miast ze wsi z zagranicy ogółem do miast na wieś za granicę 

Saldo 
migracji 

O g ó ł e m 

2002 ........................................  27401 17631 9247 523 26719 14623 10273 1823 682 
2003 ........................................  30344 19860 10019 465 29332 15527 12352 1453 1012 

Miasta 

2002 ........................................  17151 10899 5820 432 18271 9810 6868 1593 -1120 
2003 ........................................  18022 11266 6376 380 20105 10111 8762 1232 -2083 

Wieś 

2002 ........................................  10250 6732 3427 91 8448 4813 3405 230 1802 
2003 ........................................  12322 8594 3643 85 9227 5416 3590 221 3095           
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Dane dotyczące demografii 
w układzie podregionów wyka-
zywały pewne zróżnicowanie. 
Podregion Gdańsk-Gdynia-Sopot 
zamieszkiwało najwięcej osób 
(ponad 34% ludności wojewódz-
twa), przy najwyższym zagęsz-
czeniu ludności – na 1 km2 
przypadało 1821 osób. Udział 
ludności w wieku produkcyjnym 
i poprodukcyjnym w ogólnej licz-
bie ludności był wyższy niż w po-
zostałych podregionach. Przyrost 
naturalny był najniższy w Trój-
mieście i wyniósł -574 osoby, 
a najwyższy – w podregionie gdań-
skim (3613 osób). W podregio-
nie słupskim wyniósł 1284 osoby. 
Dodatnie saldo migracji wystąpi-

ło w podregionie gdańskim (+2198 osób), a ujemne w słupskim (-813 osób) i w trójmiejskim (-373 osoby). 
 Zgodnie z prognozą ludności opracowaną przez GUSa) ludność województwa pomorskiego osiągnie w końcu 2010 r.                 
– 2210,6 tys. osób, w 2020 r. – 2217,3 tys. osób, a w 2030 r. – 2159,3 tys. osób. Według przewidywań GUS wystąpią znaczne 
zmiany w przemieszczaniu się ludności miejskiej na wieś. 
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      a) „Prognoza demograficzna na lata 2003-2030” GUS, Warszawa 2004 r. 
 

 

Opracowanie: Ewa Kalicka – Wydział Statystyki Społecznej. 

Tabl. 3. Wybrane dane o podregionach w 2003 r.  
Podregiony  

Wyszczególnienie 
słupski gdański Gdańsk-Gdynia-     

-Sopot 
    

Ludność a) .....................................................  477782 955608 755528 
    w wieku w %:    

przedprodukcyjnym ..............................  24,8 26,3 17,6 
produkcyjnym .......................................  62,8 62,0 65,5 
poprodukcyjnym ...................................  12,4 11,7 16,9 

    na 1 km2....................................................  58 99 1821 
Kobiety na 100 mężczyzn a) ..........................  104 102 110 
Urodzenia żywe ...........................................  5103 10938 6372 
     na 1000 ludności .....................................  10,6 11,5 8,5 
Zgony ...........................................................  3819 7325 6946 
       na 1000 ludności ...................................  8,0 7,7 9,3 
    w tym niemowląt ......................................  30 49 82 
       na 1000 urodzeń żywych ......................  5,9 4,5 12,9 
Przyrost naturalny ........................................  1284 3613 -574 
    na 1000 ludności ......................................  2,7 3,8 -0,8 
Saldo migracji  .............................................  -813 2198 -373 
    na 1000 ludności ......................................  -1,7 2,3 -0,5     
     a) Stan w dniu 31 XII; dane bilansowe. 


