
INFORMACJE SYGNALNE

31.05.2019 r.Stan i ruch naturalny ludności w województwie 
pomorskim w 2018 r.
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W 2018 r. przyrost naturalny 
w województwie był dodatni, 
a liczony na 1000 ludności 
utrzymuje się od ponad 
dekady na najwyższym 
poziomie w kraju

W 2018 r. mieszkańcy miast 
stanowili 63,7% ogólnej 
liczby ludności województwa 
pomorskiego

↑0,4% 
Wzrost liczby ludności w porównaniu 
z 2017 r.

Według stanu w dniu 31 grudnia 2018 r. 
ludność województwa pomorskiego wyniosła  
2 333,5 tys. osób, tj. o 9,3 tys. więcej niż przed 
rokiem. Wpływ na to miał dodatni przyrost 
naturalny oraz dodatnie saldo migracji 
wewnętrznych i zagranicznych na pobyt stały.

W końcu 2018 r. województwo pomorskie zamieszkiwały 2 333 523 osoby, tj. 6,1% ludności 
Polski. Pod względem liczby ludności województwo pomorskie zajmowało 7 miejsce w kraju, 
po województwach: mazowieckim, śląskim, wielkopolskim, małopolskim, dolnośląskim 
i łódzkim. W porównaniu z 2017 r. populacja województwa pomorskiego zwiększyła się 
o 0,4%, podczas gdy liczba ludności w kraju zmniejszyła o 0,1%. Na 1 km2 powierzchni 
województwa przypadało średnio 127 osób. 

Tablica 1. Wybrane dane o stanie ludności
Stan w dniu 31 XII

WYSZCZEGÓLNIENIE
2017 2018

ogółem 2017=100

Ludność 2 324 251 2 333 523 100,4
miasta 1 484 837 1 485 611 100,1
wieś 839 414 847 912 101,0

w tym kobiety 1 192 300 1 197 227 100,4
Kobiety na 100 mężczyzn 105 105 x
Ludność na 1 km2 powierzchni 
ogólnej

127 127 x

Ludność w wieku:    
przedprodukcyjnym 454 426 458 438 100,9
produkcyjnym 1 415 748 1 407 448 99,4
poprodukcyjnym 454 077 467 637 103,0

Ludność w wieku nieprodukcyj-
nym na 100 osób w wieku pro-
dukcyjnym

64,2 65,8 x

W końcu omawianego roku w miastach województwa pomorskiego mieszkało 1 485,6 tys. 
osób, co oznacza wzrost o 0,8 tys. osób w stosunku do stanu z końca 2017 r. W dalszym ciągu 
na terenie województwa obserwowano wzrost liczby mieszkańców wsi, gdzie według stanu 
na koniec 2018 r. mieszkało 847,9 tys. osób, o 8,5 tys. więcej niż rok wcześniej. Tym samym 
odsetek ludności wiejskiej (wskaźnik ruralizacji) wyniósł 36,3% wobec 36,1% w końcu 2017 r. 
Dla porównania udział mieszkańców wsi w ogólnej liczbie ludności Polski w końcu 2018 r. był 
wyższy i wyniósł 39,9%.

Struktura ludności według płci w województwie pomorskim od kilku lat nie ulega większym 
zmianom. W końcu 2018 r. kobiety stanowiły 51,3% ogólnej liczby ludności województwa, 
a współczynnik feminizacji (liczba kobiet na 100 mężczyzn) wyniósł 105 w województwie 
ogółem, 110 wśród ludności miejskiej i 98 na obszarach wiejskich.
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Wykres 1. Współczynnik feminizacji w 2018 r.
Stan w dniu 31 XII
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W 2018 r. liczba dzieci i młodzieży w wieku przedprodukcyjnym (0-17 lat) stanowiła 19,6% 
populacji województwa. Udział ten nie zmienił się w porównaniu z 2017 r. Zmniejszył 
się natomiast odsetek osób w wieku produkcyjnym (18-59 dla dla kobiet/18-64 lata dla 
mężczyzn) z 60,9% w 2017 r. do 60,3% w 2018 r. Równocześnie zaobserwowano dalszy wzrost 
liczby osób w wieku poprodukcyjnym (60 lat i więcej dla kobiet/65 lat i więcej dla mężczyzn). 
Udział tej grupy w ogólnej liczbie ludności wyniósł 20,0% i zwiększył się o 0,5 p.proc. 
w stosunku do 2017 r.

Efektem zmian w strukturze wieku ludności był wzrost wartości współczynnika obciążenia 
demograficznego, tj. liczby osób w wieku nieprodukcyjnym przypadających na 100 osób 
w wieku produkcyjnym. W 2018 r. na 100 osób w wieku produkcyjnym przypadało 65,8 osób 
w wieku nieprodukcyjnym (w 2017 r. – 64,2 osoby). Istotne różnice obserwuje się w relacji 
liczby osób w wieku nieprodukcyjnym do liczby osób w wieku produkcyjnym według płci. 
Dla kobiet współczynnik obciążenia demograficznego w 2018 r. wyniósł 80,6, podczas gdy 
dla mężczyzn wysokość wskaźnika ukształtowała się na znacznie niższym poziomie osiągając 
wartość 52,6 (w 2017 r. odpowiednio 78,7 i 51,2).

Wykres 2. Ludność według płci i ekonomicznych grup wieku w 2018 r.
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W województwie pomorskim, tak jak i w całym kraju, obserwuje się proces starzenia się 
społeczeństwa. Potwierdzeniem tego jest m.in. stopniowy wzrost mediany wieku ludności 
oraz wartości współczynnika starości demograficznej czy indeksu starości. W 2018 r. mediana 
wieku w województwie wyniosła 39,6 lat, podczas gdy rok wcześniej 39,3 lata. Współczynnik 
starości demograficznej (udział osób w wieku 65 lat i więcej w ogólnej liczbie ludności) wzrósł 
z 15,8% w 2017 r. do 16,4% w 2018 r. Natomiast na 100 osób w wieku 0-14 lat w 2018 r. 
przypadało 98 osób w wieku 65 lat i więcej (indeks starości), podczas gdy rok wcześniej było 
to 96 osób.

W 2018 r. współczynnik 
obciążenia demograficznego 
wyniósł 65,8; 
- dla kobiet – 80,6 
- dla mężczyzn – 52,6

Mediana wieku w 2018 r. 
wyniosła 39,6 lat; 
- dla kobiet – 41,0 lat 
- dla mężczyzn – 38,3 lat

https://gdansk.stat.gov.pl/wykresy/pozostale-wykresy-interaktywne/opracowania-sygnalne/rok2018/stan-i-ruch-naturalny-ludnosci-w-wojewodztwie-pomorskim-w-2018-r-wykresy-interaktywne/#!/strona-1
https://gdansk.stat.gov.pl/wykresy/pozostale-wykresy-interaktywne/opracowania-sygnalne/rok2018/stan-i-ruch-naturalny-ludnosci-w-wojewodztwie-pomorskim-w-2018-r-wykresy-interaktywne/#!/strona-1
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Tablica 2. Ruch naturalny ludności

WYSZCZEGÓLNIENIE
2017 2018

ogółem 2017=100

Małżeństwa 12 594 12 473 99,0
na 1000 ludności 5,4 5,4 x

Urodzenia żywe 27 481 26 498 96,4
na 1000 ludności 11,8 11,4 x

Zgony 21 650 22 395 103,4
na 1000 ludności 9,3 9,6 x

w tym niemowląt 104 107 102,9
na 1000 urodzeń żywych 3,8 4,0 x

Przyrost naturalny 5 831 4 103 70,4
na 1000 ludności 2,5 1,8 x

Ruch naturalny ludności należy do tych zjawisk demograficznych, które niewątpliwie 
wpływają na tempo przyrostu lub ubytku liczby ludności w danym regionie.

W 2018 r. w województwie pomorskim zarejestrowano 12,5 tys. nowych małżeństw,  
o 0,1 tys. mniej niż rok wcześniej. Liczba zawartych małżeństw na 1000 ludności była taka 
sama jak przed rokiem (5,4), co uplasowało województwo pomorskie na pierwszym miejscu 
w kraju wraz z województwem małopolskim. W Polsce współczynnik małżeństw był niższy 
i wyniósł 5,0.

W województwie pomorskim w 2018 r. zarejestrowano 26,5 tys. urodzeń żywych, tj. o 1,0 tys. 
mniej niż przed rokiem. Współczynnik urodzeń (liczba urodzeń żywych na 1000 ludności) 
wyniósł 11,4 i podobnie jak przed rokiem, był najwyższy w kraju. W Polsce liczba urodzeń na 
1000 ludności była niższa niż w województwie pomorskim i wyniosła 10,1.

W 2018 r. w województwie zmarło 22,4 tys. osób, tj. o 0,7 tys. więcej niż w poprzednim roku. 
Liczba zgonów w przeliczeniu na 1000 ludności zwiększyła się z 9,3 w 2017 r. do 9,6 w 2018 r.  
Wskaźnik ten, po województwie podkarpackim (9,2), był jednym z najniższych w kraju. 
W Polsce wskaźnik zgonów był wyższy i wyniósł 10,8.

Wykres 3. Ruch naturalny ludności

30
tys.

15

20

25

2000 2001 2002 2003 2004 2012 2013 20142005 2006 2015 2016 2017 20182007 2008 2009 2010 2011

Urodzenia żywe Zgony Przyrost naturalny

Pomimo mniejszej liczby urodzeń i większej liczby zgonów niż przed rokiem, w 2018 r. 
ponownie odnotowano dodatni przyrost naturalny. Różnica między liczbą urodzeń żywych 
i zgonów wyniosła 4,1 tys., podczas gdy rok wcześniej 5,8 tys. Współczynnik przyrostu 
naturalnego osiągnął wartość 1,8. Podobnie jak w latach poprzednich był najwyższy w skali 
całego kraju. W Polsce w 2018 r. odnotowano ubytek naturalny, który w przeliczeniu na 1000 
ludności wyniósł minus 0,7.

W 2018 r. zarówno 
współczynnik urodzeń 
żywych, jak i przyrostu 
naturalnego (liczone 
na 1000 ludności) były 
najwyższe w kraju

https://gdansk.stat.gov.pl/wykresy/pozostale-wykresy-interaktywne/opracowania-sygnalne/rok2018/stan-i-ruch-naturalny-ludnosci-w-wojewodztwie-pomorskim-w-2018-r-wykresy-interaktywne/#!/strona-2
https://gdansk.stat.gov.pl/wykresy/pozostale-wykresy-interaktywne/opracowania-sygnalne/rok2018/stan-i-ruch-naturalny-ludnosci-w-wojewodztwie-pomorskim-w-2018-r-wykresy-interaktywne/#!/strona-2
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W 2018 r. saldo 
migracji wewnętrznych 
i zagranicznych na pobyt 
stały było dodatnie 
i w przeliczeniu na 1000 
ludności wyniosło 2,2

Tablica 3. Migracje ludności na pobyt stały

WYSZCZEGÓLNIENIE
2017 2018

ogółem 2017=100

Migracje wewnętrzne:
Napływ 29 952 34 819 116,2
Odpływ 26 327 29 899 113,6
Saldo migracji wewnętrznych 3 625 4 920 x

na 1000 ludności 1,6 2,1 x
Migracje zagraniczne:    
Imigracja 947 1 142 120,6
Emigracja 986 991 100,5
Saldo migracji zagranicznych -39 151 x

na 1000 ludności -0,0 0,1 x
Saldo migracji wewnętrznych 
i zagranicznych

3 586 5 071 x

Na 1000 ludności 1,5 2,2 x

Migracje ludności, obok przyrostu naturalnego, są istotnym czynnikiem mającym wpływ na 
stan zaludnienia.

W 2018 r. w województwie pomorskim zameldowało się na pobyt stały 36,0 tys. osób, w tym 
1,1 tys. osób przybyło z zagranicy. Wśród ludności napływowej przeważały kobiety (53,1%) 
oraz osoby osiedlające się w miastach (55,4%). Odpływ ludności wyniósł 30,9 tys. osób, w tym 
za granicę wyjechało (wymeldowało się z pobytu stałego) 1,0 tys. osób. Z terenu województwa 
częściej wymeldowywały się kobiety (52,7%) oraz osoby zamieszkałe w miastach (62,8%).

W 2018 r., podobnie jak w roku poprzednim, saldo migracji wewnętrznych i zagranicznych 
na pobyt stały było dodatnie. Ogólna liczba ludności zwiększyła się o 5,1 tys. osób. W skali 
kraju tylko 5 województw miało dodatnie saldo migracji wewnętrznych i zagranicznych na 
pobyt stały na 1000 ludności (województwo pomorskie zajęło 2 miejsce po województwie 
mazowieckim). Dla Polski wskaźnik ten był dodatni i wyniósł 0,1.



Powiązane opracowania

Sytuacja demograficzna województwa pomorskiego w 2017 r.
Stan i ruch naturalny ludności w województwie pomorskim w 2017 r.

Temat dostępny w bazach danych

Baza Demografia
Bank Danych Lokalnych – Ludność
Dziedzinowe Bazy Wiedzy – Demografia

Ważniejsze pojęcia dostępne w słowniku

Stan ludności
Starzenie się ludności
Ruch naturalny ludności
Migracje
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