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16.04.2018 r.Ludność w województwie pomorskim w 2017 r.

W 2017 r. przyrost naturalny 
w województwie nadal był 
dodatni, a liczony na 1000 
ludności utrzymuje się od 
ponad dekady na najwyższym 
poziomie w kraju

W 2017 r. współczynniki: 
urodzeń żywych, przyrostu 
naturalnego i małżeństw 
(liczone na 1000 ludności)  
były najwyższe w kraju

Pod względem wielkości 
salda migracji wewnętrznych 
i zagranicznych na pobyt 
stały na 1000 ludności 
województwo pomorskie 
zajęło 2 miejsce w kraju (po 
województwie mazowieckim)

Wzrost/spadek  
w stosunku do 2016 r.

Brak zmian

W porównaniu z poprzednim 
rokiem odnotowano:
- spadek liczby ludności  
w miastach o 0,1%,
- wzrost liczby ludności na wsi 
o 1,3%

W końcu 2017 r. w województwie pomorskim przeważała  
ludność zamieszkała w miastach (63,9%), która liczyła  
1484,8 tys. osób, o 2,0 tys. mniej niż w poprzednim roku.  
W dalszym ciągu obserwuje się wzrost liczby mieszkańców 
wsi, gdzie na koniec 2017 r. mieszkało 839,4 tys. – o 10,6 tys. 
więcej niż rok wcześniej.

Według stanu w dniu 31 grudnia 2017 r. ludność  
województwa pomorskiego wyniosła 2324,3 tys. 
osób, tj. o 8,6 tys. więcej niż przed rokiem (wzrost  
o 0,4%). Wpływ na to miał dodatni przyrost natural-
ny oraz dodatnie saldo migracji wewnętrznych  
i zagranicznych na pobyt stały.

W okresie styczeń-grudzień 2017 r. zarejestrowano 27,5 tys. 
urodzeń żywych, tj. o 1,6 tys. więcej niż przed rokiem. Współ-
czynnik urodzeń żywych wyniósł 11,8 i był najwyższy w kraju 
(w 2016 r. również pierwsza pozycja w kraju – 11,2).

W 2017 r. zmarło 21,7 tys. osób, tj. o 0,5 tys. więcej niż przed 
rokiem. Współczynnik zgonów w 2017 r. wyniósł 9,3, podczas 
gdy rok wcześniej – 9,1. Wskaźnik ten, po województwie pod-
karpackim (9,1), był jednym z najniższych w kraju. 

Po raz kolejny zanotowano dodatni przyrost naturalny.  
Różnica między liczbą urodzeń żywych i zgonów wyniosła  
5,8 tys., podczas gdy rok wcześniej 4,7 tys. Współczynnik 
przyrostu naturalnego osiągnął wartość 2,5 i był wyższy niż 
w 2016 r. (2,0). Podobnie jak w poprzednich latach osiągnął 
on najwyższą wartość w skali całego kraju.

Podobnie jak w 2016 r., saldo migracji wewnętrznych i zagra-
nicznych ludności na pobyt stały było dodatnie. Oznacza to, 
że liczba osób zameldowanych na pobyt stały w ciągu oma-
wianego okresu przekroczyła liczbę osób wymeldowanych  
z pobytu stałego w tym czasie (w 2017 r. o 3,6 tys., a w 2016 r. 
o 3,5 tys.). W skali kraju w 2017 r. tylko 5 województw miało 
dodatnie saldo migracji wewnętrznych i zagranicznych na 
pobyt stały na 1000 ludności.

W pomorskich urzędach stanu cywilnego od stycznia do 
grudnia 2017 r. zarejestrowano 12,6 tys. nowo zawartych mał-
żeństw, tj. o 0,2 tys. więcej niż przed rokiem. Współczynnik  
małżeństw w omawianym okresie osiągnął poziom 5,4 (ana-
logicznie jak w 2016 r.) i była to najwyższa wartość wśród 
wszystkich województw.
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Wybrane dane o stanie, ruchu naturalnym i migracjach ludności w województwie pomorskim  
w 2017 r.

WYSZCZEGÓLNIENIE Ogółem Mężczyźni Kobiety

Ludność (stan w dniu 31 XII) 2324251 1131951 1192300
miasta 1484837 708833 776004
wieś 839414 423118 416296

Ludność na 1 km2 (stan w dniu 31 XII) 127 62 65
Mediana wieku (wiek środkowy) 39,3 38,0 40,7
Urodzenia żywe 27481 14062 13419
Zgony 21650 11335 10315
Przyrost naturalny 5831 2727 3104

Saldo migracji wewnętrznych i zagranicznych 
ludności na pobyt stały

3586 1558 2028
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