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Opracowania sygnalne

Stan i ruch naturalny ludności w województwie pomorskim w 2010 r. 

 
 
 
 

 W końcu 2010 r. województwo pomorskie 

zamieszkiwało 2240,3 tys. osób, tj. 5,9% 

ludności Polski. Pod względem liczby ludno-

ści województwo pomorskie zajmowało 

7 miejsce w kraju, po województwach: mazo-

wieckim, śląskim, wielkopolskim, małopol-

skim, dolnośląskim i łódzkim. Na 1 km2 po-

wierzchni przypadały średnio 122 osoby.  

W końcu omawianego roku w miastach 

mieszkało 1477,7 tys. osób, co oznacza 

wzrost o 1,1 tys. osób w stosunku do stanu 

z  końca 2009 r. Jednocześnie w dalszym 

ciągu obserwuje się przyrost liczby miesz-

kańców wsi województwa, gdzie – według 

stanu na koniec 2010 r. – mieszkało o 9,1 tys. 

osób więcej niż rok wcześniej. Tym samym 

odsetek ludności wiejskiej (wskaźnik ruraliza-

cji) wyniósł 34,0% wobec 33,8% w końcu 

2009 r. 

W ogólnej liczbie ludności Polski udział 

mieszkańców wsi był wyższy i wskaźnik ten 

wyniósł w końcu 2010 r. – 39,1%. 

Kobiety stanowiły ponad 51% ogółu popu-

lacji województwa, a współczynnik feminizacji 

(liczba kobiet na 100 mężczyzn) wyniósł 106 

w województwie ogółem (analogicznie jak 

w poprzednim roku), 110 wśród ludności miejskiej i 99 

na obszarach wiejskich. 

W 2010 r. liczba dzieci i młodzieży w wieku przed-

produkcyjnym (0-17 lat) stanowiła 20,1% populacji 

województwa i zmniejszyła się w porównaniu z 2009 r. 

o 0,2 pkt proc. 

Natomiast udział grupy osób w wieku produkcyjnym 

(18-59/64 lata) w ogólnej liczbie ludności wyniósł 64,4% 

(wobec 64,6% w poprzednim roku). 

Zaobserwowano dalszy wzrost liczby osób w wieku 

poprodukcyjnym (powyżej 60/65 lat). Udział tej grupy 

w ogólnej liczbie ludności wyniósł 15,5% i zwiększył 

się o 0,4 pkt w stosunku do poprzedniego roku. 

Ruch naturalny ludności należy do tych zjawisk 

demograficznych, które niewątpliwie wpływają na 

tempo przyrostu ludności w danym regionie. W 2010 r. 

liczba urodzeń była o 7,6 tys. wyższa od liczby zgonów. 

Liczba zgonów nieznacznie spadła z 19,7 tys. w 2009 r.  

TABL. 1. PODSTAWOWE  DANE  DEMOGRAFICZNE 

WYSZCZEGÓLNIENIE 
2009 2010 

województwo Polska 

Ludność a  .................................................................  2230099 2240319 38200037 
miasta ...........................................................  1476586 1477693 23264383 
wieś  ..............................................................  753513 762626 14935654 

w tym kobiety  .....................................................  1146960 1152180 19755664 

Kobiety na 100 mężczyzn a  .....................................  106 106 107 

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

Ludność a w tys. w wieku:    
przedprodukcyjnym  ...........................................  452,9 450,6 7140,2 
produkcyjnym  ....................................................  1439,5 1442,6 24615,2 
poprodukcyjnym  ................................................  337,7 347,1 6444,6 

Ludność a w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób 
w wieku produkcyjnym .......................................  54,9 55,3 55,2 

Urodzenia żywe:    
w tys.  .................................................................  27,3 26,9 413,3 
na 1000 ludności  ...............................................  12,3 12,0 10,8 

Zgony:    
w tys.  .................................................................  19,7 19,3 378,5 
na 1000 ludności  ...............................................  8,9 8,7 9,9 

Zgony niemowląt na 1000 urodzeń żywych  ............  5,0 4,5 5,0 

Przyrost naturalny na 1000 ludności  .......................  3,5 3,4 0,9 
miasta  ................................................................  2,0 1,8 0,6 
wieś  ...................................................................  6,4 6,5 1,4 

Małżeństwa na 1000 ludności  .................................  6,9 6,1 6,0 

Saldo migracji wewnętrznych i zagranicznych na 
pobyt stały na 1000 ludności  .............................  1,3 1,2 -0,1 

a Stan w dniu 31 XII; dane bilansowe. 
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do 19,3 tys. w 2010 r. (o 1,7%). W rezultacie przyrost 

naturalny w województwie pomorskim (liczony na 

1000 ludności), podobnie jak przed rokiem, był naj-

wyższy w kraju i wyniósł +3,4 (wobec +0,9 w Polsce). 

W miastach wskaźnik ten ukształtował się na poziomie 

+1,8 (wobec +2,0 w 2009 r.), a na obszarach wiej-

skich zwiększył się z +6,4 w 2009 r. do +6,5 w 2010 r.  

W 2010 r., podobnie jak rok wcześniej, w wojewódz-

twie odnotowano spadek liczby małżeństw. Ogółem 

zarejestrowano 13,6 tys. nowych małżeństw, o 11,3% 

mniej niż rok wcześniej. Tym samym zmniejszyła się 

liczba zawartych małżeństw na 1000 ludności z 6,9 

w 2009 r. do 6,1 w 2010 r. 

 Drugim, obok przyrostu naturalnego, czynnikiem 

mającym istotny wpływ na stan zaludnienia są migracje 

ludności. Mimo odnotowanego w 2010 r. nieznacznego 

odpływu mieszkańców, ogólna liczba ludności zwiększyła się o 2649 osób (w 2009 r. – o 2782 osoby), co w przeliczeniu na 1000 

mieszkańców województwa wyniosło +1,2 (w kraju -0,1). Oznacza to, że liczba osób wymeldowanych z pobytu stałego w ciągu 

roku była mniejsza niż liczba osób zameldowanych na pobyt stały w tym okresie.  

W 2010 r. liczba mieszkańców województwa zwiększyła się o 1324 mężczyzn i 1325 kobiet. W dalszym ciągu mamy do 

czynienia z tendencją wzrostową (obserwowaną od kilkunastu lat) liczby mieszkańców wsi. W 2010 r. liczba ludności wsi 

zwiększyła się o 4346 osób (5,7 na 1000 ludności). Z miast ubyło natomiast 1697 osób (-1,2 na 1000 mieszkańców). 

 
TABL. 2. MIGRACJE  LUDNOŚCI  NA  POBYT  STAŁY 

L A T A 
Napływ  Odpływ  Saldo 

migracji ogółem z miast ze wsi z zagranicy ogółem do miast na wieś za granicę 

O g ó ł e m 

2009  .................................  30962 19918 9591 1453 28180 13891 13036 1253 2782 

2010  .................................  31957 20656 10005 1296 29308 14692 13220 1396 2649 

Miasta 

2009  .................................  17406 10585 5627 1194 19104 8921 9178 1005 -1698 

2010  .................................  18234 10839 6301 1094 19931 9054 9683 1194 -1697 

Wieś 

2009  .................................  13556 9333 3964 259 9076 4970 3858 248 4480 

2010  .................................  13723 9817 3704 202 9377 5638 3537 202 4346 

 

W 2010 r. w województwie pomorskim zameldowało 

się na pobyt stały 32,0 tys. osób (z  czego 1296 osób 

przybyło z zagranicy). Wśród ludności napływowej 

przeważały kobiety (52,9%) oraz osoby osiedlające się 

w miastach (57,1%). Odpływ ludności wyniósł 29,3 tys. 

osób, tj. o 1128 osób więcej niż w 2009 r. Za granicę 

wyjechało (wymeldowało się z pobytu stałego) 1396 

mieszkańców, o 11,4% więcej niż w 2009 r. Z terenu 

województwa częściej wymeldowywały się kobiety 

(53,2%) oraz osoby zamieszkałe w miastach (68,0%). 

Dane dotyczące demografii w układzie podregio-

nów wykazują pewne zróżnicowanie. W 2010 r. naj-

więcej osób (33,1%) zamieszkiwało podregion trój-

miejski, gdzie również odnotowano największe za-

gęszczenie ludności – 1792 osoby na 1 km2. 
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Udział ludności w wieku przedpro-

dukcyjnym w ogólnej liczbie ludności był 

najwyższy w podregionie gdańskim, 

najwięcej osób w  wieku produkcyjnym 

zamieszkiwało podregion słupski, a naj-

więcej ludności w wieku poprodukcyjnym 

mieszkało w podregionie trójmiejskim. 

 Najniższy przyrost naturalny był 

w Trójmieście i wyniósł +405 osób, a naj-

wyższy w podregionie gdańskim (+3662).  

Dodatnie saldo migracji wystąpiło 

w podregionie gdańskim (+4984 osoby), 

a ujemne w pozostałych podregionach         

– trójmiejskim (-883 osoby), słupskim               

(-819 osób) oraz w starogardzkim (-633 

osoby). 

Według prognozy GUS 1 liczba 

mieszkańców województwa pomorskie-

go od 2010 r. do 2025 r. wzrośnie do 

2292,4 tys. osób (o 2,3%), po czym do 

roku 2035 przewiduje się spadek liczby ludności. Wzrost liczby ludności do 2025 r. prognozowany jest jeszcze w trzech innych 

województwach (wielkopolskim, małopolskim i mazowieckim). Dla Polski natomiast prognoza przewiduje spadek liczby ludności 

o 2,0%. 
 
 

1 „Prognoza ludności na lata 2008-2035”, GUS, Warszawa 2009 r. 
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TABL. 3. WYBRANE  DANE  O  PODREGIONACH 

WYSZCZEGÓLNIENIE 
Podregiony 

gdański słupski starogardzki trójmiejski 

Ludność a  .......................................  523066 481098 493723 742432 
w wieku w %:     

przedprodukcyjnym  .......  23,5 20,8 21,9 16,1 
produkcyjnym  ................  64,4 64,9 64,5 64,0 
poprodukcyjnym  ............  12,1 14,3 13,6 19,9 

na 1 km2  ...................................  118 59 94 1792 

Kobiety na 100 mężczyzn a  ...........  102 105 103 111 

Urodzenia żywe  .............................  7403 5684 6257 7546 
na 1000 ludności  ......................  14,3 11,8 12,7 10,2 

Zgony  .............................................  3741 4215 4222 7141 
na 1000 ludności  ................  7,2 8,7 8,5 9,7 

w tym niemowląt  ......................  28 24 30 40 
na 1000 urodzeń żywych  ...  3,8 4,2 4,8 5,3 

Przyrost naturalny  .........................  3662 1469 2035 405 
na 1000 ludności  ......................  7,1 3,0 4,1 0,6 

Saldo migracji  ................................  4984 -819 -633 -883 
na 1000 ludności  ......................  9,6 -1,7 -1,3 -1,2 

a Stan w dniu 31 XII; dane bilansowe. 


