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Stan i ruch naturalny ludności w województwie pomorskim w 2007 r. 
  
 

W końcu 2007 r. województwo pomorskie zamieszkiwało 2210,9 tys. osób, tj. 5,8% 
ludności Polski. Pod względem liczby ludności województwo pomorskie zajmowało 
7 miejsce w kraju, po województwach: mazowieckim, śląskim, wielkopolskim, małopol-
skim, dolnośląskim i łódzkim. Na 1 km2 powierzchni przypadało średnio 121 osób.  

W dalszym ciągu obserwuje się spadek liczby mieszkańców miast województwa na 
korzyść terenów wiejskich. W końcu omawianego roku w miastach mieszkało 
1474,9 tys. osób, co oznacza spadek w stosunku do stanu z końca 2006 r. o 2,4 tys. 

osób (wobec 2,9 tys. rok wcześniej). 
Liczba ludności mieszkającej na wsi wzrastała w szybkim tempie i w końcu 2007 r. wyniosła 736,0 tys. 

osób, co stanowiło wzrost w stosunku do stanu z końca 2006 r. o 9,7 tys. Tym samym odsetek ludno-
ści wiejskiej (wskaźnik ruralizacji) wyniósł 33,3% wobec 33,0% w końcu 2006 r. 

W ogólnej liczbie ludności 
Polski udział mieszkańców wsi 
był wyższy i wskaźnik ten wyno-
sił w końcu 2007 r. – 38,8%. 

Kobiety stanowiły ponad 51% 
ogółu populacji województwa, 
a współczynnik feminizacji (licz-
ba kobiet na 100 mężczyzn) 
wyniósł 106 w województwie 
ogółem (analogicznie jak w po-
przednim roku), 110 wśród lud-
ności miejskiej i 99 na obsza-
rach wiejskich. 

W 2007 r. liczba dzieci i mło-
dzieży w wieku przedprodukcyj-
nym (0-17 lat) stanowiła 20,9% 
populacji i zmniejszyła się w po-
równaniu z 2006 r. o 0,4 pkt 
procentowego. 

Natomiast w grupie osób w wie-
ku produkcyjnym (18-59/64 la-
ta) odnotowano wzrost o 0,1 pkt, 
a udział tej grupy w ogólnej 
liczbie ludności wyniósł 64,6%. 

Tabl. 1. Podstawowe dane demograficzne 
2006 2007 Wyszczególnienie 

województwo Polska 

Ludność a ........................................................ 2203595 2210920 38115641 
miasta ................................................... 1477253 1474874 23316885 
wieś ....................................................... 726342 736046 14798756 

w tym kobiety ............................................. 1132645 1136776 19704140 
Kobiety na 100 mężczyzn a ............................. 106 106 107 
Ludność a na 1 km2 powierzchni ogólnej ......... 120 121 122 
Ludność a w tys. w wieku:    

przedprodukcyjnym .................................... 469,3 462,2 7487,9 
produkcyjnym ............................................. 1422,2 1428,6 24545,3 
poprodukcyjnym ......................................... 312,1 320,1 6082,5 

Ludność a w wieku nieprodukcyjnym na 100 
osób w wieku produkcyjnym ...................... 54,9 54,8 55,3 

Urodzenia żywe:    
w tys. .......................................................... 24,3 25,5 387,9 
na 1000 ludności ........................................ 11,0 11,6 10,2 

Zgony:    
w tys. .......................................................... 18,8 19,6 377,2 
na 1000 ludności ........................................ 8,5 8,9 9,9 

Zgony niemowląt na 1000 urodzeń żywych .... 5,5 6,4 6,0 
Przyrost naturalny na 1000 ludności ............... 2,5 2,7 0,3 

miasta ........................................................ 1,0 1,0 -0,0 
wieś ............................................................ 5,6 6,1 0,8 

Małżeństwa na 1000 ludności ......................... 6,3 7,0 6,5 
Saldo migracji wewnętrznych i zagranicznych 

na pobyt stały na 1000 ludności ................ -0,4 0,6 -0,5 

a Stan w dniu 31 XII; dane bilansowe.



 

 

Zaobserwowano dalszy wzrost liczby 
osób w wieku poprodukcyjnym (powyżej 
60/65 lat). Udział tej grupy w  ogólnej 
strukturze ludności wyniósł 14,5% i zwię-
kszył się o 0,3 pkt w stosunku do poprzed-
niego roku. 

Ruch naturalny ludności należy do tych 
zjawisk demograficznych, które nie-
wątpliwie wpływają na tempo przyrostu 
ludności. W 2007 r. liczba urodzeń była 
o 5,9 tys. wyższa od liczby zgonów. Z kolei 
liczba zgonów wzrosła z 18,8 tys. w 2006 r. 
do 19,6 tys. W 2007 r. (4,3%).  

Przyrost naturalny w województwie (li-
czony na 1000 ludności), podobnie jak 
przed rokiem, był najwyższy w kraju i wy-
niósł 2,7 wobec 0,3 w Polsce. W miastach 

pozostał bez zmian, na poziomie 1,0, a na obszarach wiejskich wzrósł z 5,6 w 2006 r. do 6,1 w 2007 r.  
W 2007 r. w województwie miał 

ponownie miejsce znaczący wzrost 
liczby małżeństw. Ogółem zarejes-
trowano 15,5 tys. nowych małżeństw, 
czyli o 11,2% więcej niż rok wcze-
śniej. Tym samym wzrosła liczba 
zawartych małżeństw na 1000 ludno-
ści z 6,3 w 2006 r. do 7,0 w 2007 r. 

Drugim, obok przyrostu natural-
nego, czynnikiem mającym istotny 
wpływ na stan zaludnienia są migra-
cje ludności. Po pierwszym od mo-
mentu utworzenia województwa po-
morskiego ujemnym saldzie migracji 
w 2006 r., odnotowano znaczące 
zmniejszenie się odpływu ludności. 
W 2006 r. w wyniku migracji liczba ludności zmniejszyła się o 934 osoby, a w 2007 r. zwiększyła się 
o 1243 osoby, co w przeliczeniu na 1000 mieszkańców województwa wynosi 0,6 osoby (w kraju -0,5). 
Oznacza to, że liczba osób wymeldowanych z pobytu stałego w ciągu roku była mniejsza niż liczba 
osób zameldowanych na pobyt stały w tym okresie. 

 
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 
2006 ............................. 34859 23017 11090 752 35793 17714 14052 4027 -934 
2007 ............................. 38131 24658 12186 1287 36888 17942 16316 2630 1243 

Miasta 
2006 ............................. 20692 13190 6880 622 24643 11658 9874 3111 -3951 
2007 ............................. 21306 13042 7241 1023 25239 11635 11566 2038 -3933 

Wieś 
2006 ............................. 14167 9827 4210 130 11150 6056 4178 916 3017 
2007 ............................. 16825 11616 4945 264 11649 6307 4750 592 5176 



 

 

Liczba mieszkańców województwa zwiększyła się w 2007 r. o 394 mężczyzn i o 849 kobiet. 
Z miast ubyły 3933 osoby (-2,7 na 1000 mieszkańców), natomiast na wsi liczba ludności zwiększyła 
się o 5176 osób (7,0 na 1000 ludności), co świadczy o przemieszczaniu się ludności z miast na wieś. 

 W 2007 r. w województwie pomorskim 
zameldowało się na pobyt stały 38,1 tys. 
osób (z czego 1287 osób przybyło z zagra-
nicy), tj. o 3,3 tys. więcej niż w 2006 r. 
Wśród ludności napływowej przeważały 
kobiety (52,0%) oraz osoby osiedlające 
się w miastach (55,9%). Odpływ ludności 
wyniósł 36,9 tys. osób, tj. o 1095 osób 
więcej niż w 2006 r. Za granicę wyjechało 
(wymeldowało się z pobytu stałego) 2630 
mieszkańców, czyli o 34,7% mniej niż 
w 2006 r. Z województwa częściej wymel-
dowywały się kobiety (51,5%) oraz osoby 
zamieszkałe w miastach (68,4%). 

Dane dotyczące demografii w układzie 
podregionów wykazują pewne zróżnicowanie. 

W 2007 r. najwięcej osób (44,7%) zamieszkiwało podregion gdański, natomiast największe zagęsz-
czenie ludności występowało w podregionie Gdańsk-Gdynia-Sopot (1799 osób na 1 km2). 

Udział ludności w wieku produkcyjnym i poprodukcyjnym w  ogólnej liczbie ludności był wyższy 
w Trójmieście niż w pozostałych podregionach, a najwięcej ludności w wieku przedprodukcyjnym 
mieszkało w podregionie gdańskim. 

 Najniższy przyrost naturalny był 
w  Trójmieście i wyniósł -295 osób, 
a  najwyższy w podregionie gdańskim 
(+4943).  

Dodatnie saldo migracji wystąpiło 
w  podregionie gdańskim (+4992 oso-
by), a ujemne w podregionie słupskim 
(-1132 osoby) i  w podregionie Gdańsk-
-Gdynia-Sopot (-2617 osób). 

Według ostatniej prognozy GUS 1 
liczba mieszkańców województwa 
pomorskiego do 2020 r. wzrośnie do 
2217,3 tys. osób (o 0,3%), po czym 
do roku 2030 przewiduje się spadek 
liczby ludności. Wzrost liczby ludno-
ści do 2020 r. prognozowany jest 
jeszcze w trzech województwach 
(wielkopolskim, małopolskim i mazo-
wieckim). Dla Polski prognoza prze-
widuje spadek liczby ludności o 2,3%. 

 

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

Podregiony 
Wyszczególnienie 

słupski gdański Gdańsk-       
-Gdynia-Sopot

Ludność a .............................................. 478345 987462 745113 
w wieku w %:    

przedprodukcyjnym ............... 22,1 23,8 16,3 
produkcyjnym ........................ 64,7 64,0 65,3 
poprodukcyjnym .................... 13,2 12,2 18,4 

na 1 km2 .......................................... 58 102 1799 
Kobiety na 100 mężczyzn a .................. 105 103 111 
Urodzenia żywe .................................... 5509 12780 7185 

na 1000 ludności ............................. 11,5 13,0 9,7 
Zgony ................................................... 4249 7837 7480 

na 1000 ludności ........................ 8,8 8,0 10,1 
w tym niemowląt .............................. 48 76 39 

na 1000 urodzeń żywych ........... 8,7 6,0 5,4 
Przyrost naturalny ................................ 1260 4943 -295 

na 1000 ludności ............................. 2,6 5,0 -0,4 
Saldo migracji ....................................... -1132 4992 -2617 

na 1000 ludności ............................. -2,4 5,1 -3,5 

a Stan w dniu 31 XII; dane bilansowe. 


