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Stan i ruch naturalny ludności w województwie pomorskim w 2006 r. 
  

 
W końcu 2006 r. województwo pomorskie zamieszkiwało 2203,6 tys. osób, tj. 

5,8% ludności Polski. Pod względem liczby ludności województwo pomorskie zajmo-
wało 7 miejsce w kraju, po województwach: mazowieckim, śląskim, wielkopolskim, ma-
łopolskim, dolnośląskim i łódzkim. Na 1 km2 powierzchni przypadało średnio 120 osób.  
W dalszym ciągu obserwuje się spadek liczby mieszkańców miast województwa 

na korzyść terenów wiejskich. W końcu omawianego roku w miastach mieszkało 
1477,3 tys. osób, 
co oznacza spa-

dek w stosunku do stanu z koń-
ca 2005 r. o 2,9 tys. osób (wo-
bec 1,2 tys. rok wcześniej). 
Liczba ludności mieszkającej 

na wsi wzrastała w szybkim 
tempie i w końcu 2006 r. wynio-
sła 726,3 tys. osób, co stanowiło 
wzrost w stosunku do stanu 
z końca 2005 r. o 7,4 tys. Tym 
samym odsetek ludności wiej-
skiej (wskaźnik ruralizacji) wy-
niósł 33,0% wobec 32,7% w koń-
cu 2005 r. 
W ogólnej liczbie ludności 

Polski udział mieszkańców wsi 
był wyŜszy i wskaźnik ten wyno-
sił w końcu 2006 r. – 38,7%. 
Kobiety stanowiły ponad 51% 

ogółu populacji województwa, 
a współczynnik feminizacji (licz-
ba kobiet na 100 męŜczyzn) 
wyniósł 106 w województwie ogó-
łem (analogicznie jak w po-
przednim roku), 110 wśród lud-
ności miejskiej i 98 na obsza-
rach wiejskich. 
W 2006 r. liczba dzieci i młodzieŜy w wieku przedprodukcyjnym (0-17 lat) stanowiła 21,3% popu-

lacji i zmniejszyła się w porównaniu z 2005 r. o 0,5 pkt procentowego. 
Natomiast w grupie osób w wieku produkcyjnym (18-59/64 lata) odnotowano wzrost o 0,2 pkt, 

a udział tej grupy w ogólnej liczbie ludności wyniósł 64,5%. 
Zaobserwowano dalszy wzrost liczby osób w wieku poprodukcyjnym (powyŜej 60/65 lat). Udział 

tej grupy w  ogólnej strukturze ludności wyniósł 14,2% i zwiększył się o 0,3 pkt w stosunku do 
poprzedniego roku. 

Tabl. 1. Podstawowe dane demograficzne 

2005 2006 
Wyszczególnienie 

województwo Polska 

Ludność a ........................................................  2199043 2203595 38125479 
miasta ...................................................  1480133 1477253 23368878 
wieś .......................................................  718910 726342 14756601 

w tym kobiety .............................................  1129438 1132645 19698704 

Kobiety na 100 męŜczyzn a .............................  106 106 107 

Ludność a na 1 km2 powierzchni ogólnej .........  120 120 122 

Ludność a w tys. w wieku:    
przedprodukcyjnym ....................................  479,0 469,3 7660,6 
produkcyjnym .............................................  1414,9 1422,2 24481,7 
poprodukcyjnym .........................................  305,1 312,1 5983,2 

Ludność a w wieku nieprodukcyjnym na 100 
osób w wieku produkcyjnym ......................  55,4 54,9 55,7 

Urodzenia Ŝywe:    
w tys. ..........................................................  23,4 24,3 374,2 
na 1000 ludności ........................................  10,7 11,0 9,8 

Zgony:    
w tys. ..........................................................  18,5 18,8 369,7 
na 1000 ludności ........................................  8,4 8,5 9,7 

Zgony niemowląt na 1000 urodzeń Ŝywych ....  6,0 5,5 6,0 

Przyrost naturalny na 1000 ludności ...............  2,2 2,5 0,1 
miasta ........................................................  0,7 1,0 -0,2 
wieś ............................................................  5,5 5,6 0,6 

MałŜeństwa na 1000 ludności .........................  5,5 6,3 5,9 

Saldo migracji wewnętrznych i zagranicznych 
na pobyt stały na 1000 ludności ................  0,5 -0,4 1,0 

a Stan w dniu 31 XII; dane bilansowe. 



 

 

Ruch naturalny ludności naleŜy do 
tych zjawisk demograficznych, które 
niewątpliwie wpływają na tempo przy-
rostu ludności. W 2006 r. liczba uro-
dzeń była o 5,5 tys. wyŜsza od liczby 
zgonów. Z kolei liczba zgonów utrzy-
mywała się na poziomie zbliŜonym do 
stanu z 2005 r. (powyŜej 18 tys.). 
Przyrost naturalny w województwie 
(liczony na 1000 ludności), podobnie 
jak przed rokiem, był najwyŜszy 
w kraju i wyniósł 2,5 wobec 0,1 w Pol-
sce. W miastach kształtował się na 
poziomie 1,0, wobec 0,7 w 2005 r., 
a na obszarach wiejskich odpowiednio 
5,6 wobec 5,5.  
W 2006 r. w województwie miał miej-

sce znaczący wzrost liczby małŜeństw. 
Ogółem zarejestrowano 13,9 tys. no-
wych małŜeństw, czyli o 15,4% więcej 
niŜ rok wcześniej. Tym samym wzrosła 

liczba zawartych małŜeństw na 1000 ludności z 5,5 w 2005 r. do 6,3 w 2006 r. 
Drugim, obok przyrostu naturalnego, czynnikiem mającym istotny wpływ na stan zaludnienia są mi-

gracje ludności. Po raz pierwszy od momentu utworzenia województwa pomorskiego zanotowano 
ujemne saldo migracji. W 2005 r. w wyniku migracji liczba ludności zwiększyła się o 1073 osoby, 
a w 2006 r. zmniejszyła się o 934, co w przeliczeniu na 1000 mieszkańców województwa wynosi -0,4 
osób (w kraju -1,0). Oznacza to, Ŝe liczba osób wymeldowanych z pobytu stałego w ciągu roku prze-
kroczyła liczbę osób zameldowanych na pobyt stały w tym okresie. 
Liczba mieszkańców województwa zmniejszyła się w 2006 r. o 834 męŜczyzn i o 100 kobiet. 

Z miast ubyło 3951 osób (-2,7 na 1000 mieszkańców), natomiast na wsi liczba ludności zwiększyła się 
o 3017 osób (4,2 na 1000 ludności), co świadczy o przemieszczaniu się ludności z miast na wieś. 
W 2006 r. w województwie pomorskim zameldowało się na pobyt stały 34,9 tys. osób (z czego 

752 osoby przybyły z zagranicy), tj. o 4,0 tys. więcej niŜ w 2005 r. Wśród ludności napływowej 
przewaŜały kobiety (52,8%) oraz osoby osiedlające się w miastach (59,4%). Odpływ ludności wyniósł 
35,8 tys. osób, tj. o 6,0 tys. więcej niŜ w 2005 r. Za granicę wyjechało (wymeldowało się z pobytu 
stałego) 4027 mieszkańców, czyli o 115,7% więcej niŜ w 2005 r. Z województwa częściej wymeldo-
wywały się kobiety (51,7%) oraz osoby zamieszkałe w miastach (68,8%). 
 

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 

2005 ............................. 30863 20094 10099 670 29790 15869 12054 1867 1073 

2006 ............................. 34859 23017 11090 752 35793 17714 14052 4027 -934 

Miasta 

2005 ............................. 18583 11413 6636 534 20529 10170 8733 1626 -1946 

2006 ............................. 20692 13190 6880 622 24643 11658 9874 3111 -3951 

Wieś 

2005 ............................. 12280 8681 3463 136 9261 5699 3321 241 3019 

2006 ............................. 14167 9827 4210 130 11150 6056 4178 916 3017 



 

 

Dane dotyczące demografii w ukła-

dzie podregionów wykazują pewne 

zróŜnicowanie. W 2006 r. najwięcej 

osób (44,3%) zamieszkiwało podregion 

gdański, natomiast największe zagę-

szczenie ludności występowało w pod-

regionie Gdańsk-Gdynia-Sopot (1790 

osób na 1 km2).  

Udział ludności w wieku produkcyj-

nym i poprodukcyjnym w  ogólnej licz-

bie ludności był wyŜszy w Trójmieście 

niŜ w pozostałych podregionach, a naj-

więcej ludności w wieku przedpro-

dukcyjnym mieszkało w podregionie 

gdańskim. 

NajniŜszy przyrost naturalny był 

w Trójmieście i wyniósł -226 osób, 

a  najwyŜszy w podregionie gdańskim 

(+4360).  

Dodatnie saldo migracji wystąpiło 

w podregionie gdańskim (+2657 osób), a ujemne w podregionie słupskim (-1640 osób) i  w podregionie 

Gdańsk-Gdynia-Sopot (-1951 osób). 

Według ostatniej prognozy GUS 1 

liczba mieszkańców województwa 

pomorskiego do 2020 r. wzrośnie do 

2217,3 tys. osób, czyli o 0,6%, po 

czym do roku 2030 przewiduje się 

spadek liczby ludności. Wzrost licz-

by ludności prognozowany jest jesz-

cze w trzech województwach (wiel-

kopolskim, małopolskim i mazowiec-

kim). Dla Polski prognoza przewiduje 

spadek liczby ludności o 2,4%. 
 
 

1 „Prognoza demograficzna na lata 2003-2030”, 
GUS, Warszawa 2004 r. 
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Tabl. 3. Wybrane  dane  o  podregionach w 2006 r. 

Podregiony 
Wyszczególnienie 

słupski gdański 
Gdańsk-                  

-Gdynia-Sopot 

Ludność a ..............................................  478187 977282 748126 
w wieku w %:    

przedprodukcyjnym ...............  22,6 24,3 16,6 
produkcyjnym ........................  64,5 63,8 65,6 
poprodukcyjnym ....................  12,9 11,9 17,9 

na 1 km2 ..........................................  58 101 1790 

Kobiety na 100 męŜczyzn a ..................  104 103 111 

Urodzenia Ŝywe ....................................  5388 11975 6896 
na 1000 ludności .............................  11,2 12,3 9,3 

Zgony ...................................................  4029 7615 7122 
na 1000 ludności ........................  8,4 7,8 9,6 

w tym niemowląt ..............................  31 67 36 
na 1000 urodzeń Ŝywych ...........  5,8 5,6 5,2 

Przyrost naturalny ................................  1359 4360 -226 
na 1000 ludności .............................  2,8 4,5 -0,3 

Saldo migracji .......................................  -1640 2657 -1951 
na 1000 ludności .............................  -3,4 2,7 -2,6 

a Stan w dniu 31 XII; dane bilansowe. 


