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STAN  I  RUCH  NATURALNY  LUDNOŚCI 

W  WOJEWÓDZTWIE  WIELKOPOLSKIM  W  2008 R. 
 

W końcu 2008 r. w województwie wielkopolskim mieszkało 3397,6 tys. osób, czyli nieznacznie 
więcej (o 0,3%) niż w roku 2007 r. Pod względem liczby ludności Wielkopolska1 z udziałem 8,9% 
zajmuje 3. miejsce w kraju po województwach mazowieckim (13,6%) i śląskim (12,2%). Na 1 km2 
powierzchni ogólnej województwa przypadało przeciętnie 114 osób, przy średniej dla Polski 122 
osoby. Pod względem gęstości zaludnienia Wielkopolska plasuje się na 9. pozycji. Ludność miejska 
stanowiła 56,4% ogółu mieszkańców województwa wielkopolskiego, czyli o 0,2 pkt. mniej niż 
w końcu 2007 r. (w kraju odsetek ten sięgał 61,1%). 
 

TABL. 1.  PODSTAWOWE  DANE  DEMOGRAFICZNE 

WYSZCZEGÓLNIENIE 2007 2008 
województwo wielkopolskie Polska 

    

Ludność a....................................................... 3386882 3397617 38135876 
      miasta ...................................................... 1918047 1914841 23288181 
      wieś ......................................................... 1468835 1482776 14847695 
   w tym kobiety ............................................ 1744127 1749881 19720950 
Kobiety na 100 mężczyzna ........................... 106 106 107 
Ludność a na 1 km2 powierzchni ogólnej ..... 114 114 122 
Ludność a w tys. w wieku:     
   przedprodukcyjnym ................................... 700,2 690,5 7349,7 
   produkcyjnym ............................................ 2198,1 2207,0 24590,5 
   poprodukcyjnym ........................................ 488,6 500,0 6195,7 
Ludność a w wieku nieprodukcyjnym 
   na 100 osób w wieku produkcyjnym ......... 54 

 
54 55 

Urodzenia żywe:     
   w tys.  ......................................................... 38,1 40,9 414,5 
   na 1000 ludności ........................................ 11,28 12,08 10,87 
Zgony:     
   w tys.  ......................................................... 31,0 31,1 379,4 
   na 1000 ludności ........................................ 9,18 9,19 9,95 
Zgony niemowląt na 1000 urodzeń 
   żywych ....................................................... 6,69 

 
5,57 5,64 

Przyrost naturalny na 1000 ludności ............ 2,10 2,89 0,92 
   miasta ......................................................... 1,35 1,93 0,54 
   wieś ............................................................ 3,08 4,12 1,51 
Małżeństwa na 1000 ludności ....................... 6,99 7,28 6,76 
Saldo migracji wewnętrznych 
   i zagranicznych na pobyt stały 
   na 1000 ludności ........................................ 0,55 

 
 

0,33 -0,39 
 

a  Stan w dniu 31 XII; dane bilansowe. 
 
 

Kobiety w Wielkopolsce mają przewagę liczebną nad mężczyznami. Podobnie jak przed rokiem, 
w 2008 r. ich udział w ogólnej liczbie ludności kształtował się na poziomie 51,5% (w kraju 51,7%), 
natomiast współczynnik feminizacji, czyli liczba kobiet przypadających na 100 mężczyzn, wyniósł 
106 (w kraju 107), przy czym w miastach był wyższy aniżeli na wsi (odpowiednio: 111 wobec 101, 
podobnie jak w kraju). 

W 2008 r. w województwie wielkopolskim nie zaobserwowano istotnych przesunięć (w porównaniu 
z poprzednim rokiem) w strukturze ludności według ekonomicznych grup wieku. Udział ludności 
w wieku poprodukcyjnym wzrósł w ciągu roku o 0,3 pkt. (do 14,7%), a odsetek ludności w wieku 
przedprodukcyjnym zmniejszył się w tym czasie o 0,4 pkt. (do 20,3%). Ludność w wieku 

                                                           
1 Nazwy „województwo wielkopolskie” i „Wielkopolska” są używane zamiennie. 
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produkcyjnym (kobiety od 18–59 lat, mężczyźni od 18–64 lat) w 2008 r. stanowiła 65,0% całej 
populacji, tj. o 0,1 pkt. więcej niż w 2007 r., przy czym liczebność tej grupy zwiększyła się w ciągu 
roku o 0,4%. W kraju ludność w wieku produkcyjnym w 2008 r. stanowiła 64,5%, tj. o 0,1 pkt. więcej 
niż w poprzednim roku. W grupie ludności w wieku przedprodukcyjnym i produkcyjnym nieznacznie 
przeważali mężczyźni (odpowiednio: 51,4% i 51,6%; kobiety 48,6% i 48,4%), natomiast w grupie 
ludności w wieku poprodukcyjnym większość stanowiły kobiety (69,4%; mężczyźni 30,6%). W kraju 
udziały te przedstawiały się następująco: w wieku przedprodukcyjnym i produkcyjnym, odpowiednio: 
mężczyźni 51,3% i 51,7%; kobiety 48,7% i 48,3%, natomiast w wieku poprodukcyjnym, odpowiednio: 
kobiety 68,7%; mężczyźni 31,3%. 

Obciążenie demograficzne, rozumiane jako liczba ludności w wieku nieprodukcyjnym (przed- 
i poprodukcyjnym) na 100 osób w wieku produkcyjnym, w 2008 r. w województwie wielkopolskim 
wyniosło średnio 54 osoby, podobnie jak w 2007 r. (w kraju na 100 osób w wieku produkcyjnym 
przypadało, podobnie jak przed rokiem, 55 osób w wieku nieprodukcyjnym).  
 

Ryc. 1.  STRUKTURA  LUDNOŚCI  WEDŁUG  PŁCI  I  WIEKU 
     Stan w dniu 31 XII 
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Na stan i strukturę ludności województwa duży wpływ mają zjawiska demograficzne określane jako 
ruch naturalny ludności. W 2008 r. w Wielkopolsce zawarto 24656 małżeństw (o 4,5% więcej niż 
w 2007 r.), zarejestrowano 40925 urodzeń żywych (o 7,4% więcej niż przed rokiem) oraz 31146 
zgonów (o 0,4% więcej niż w 2007 r.). 

W porównaniu z poprzednim rokiem, w 2008 r. w województwie wielkopolskim nie 
zaobserwowano znaczących zmian w wielkości współczynników demograficznych liczonych na 1000 
ludności. Współczynnik urodzeń żywych, który w 2007 r. wynosił 11,28‰, w 2008 r. wzrósł do 
12,08‰ (w kraju 10,87‰ wobec 10,18‰ w 2007 r.). Współczynnik zgonów zwiększył się z 9,18‰ 
w 2007 r. do 9,19‰ w 2008 r. (w kraju wzrost z 9,90‰ do 9,95‰), natomiast współczynnik zgonów 
niemowląt zmniejszył się o 1,12 do 5,57‰; (w kraju spadek o 0,35 do 5,64‰). Współczynnik 
małżeństw w 2008 r. ukształtował się na poziomie 7,28‰, tj. o 0,29 wyższym od notowanego przed 
rokiem (w kraju 6,76‰ wobec 6,52‰). W 2008 r. w Wielkopolsce zaobserwowano większy niż przed 
rokiem przyrost naturalny; współczynnik liczony na 1000 ludności wyniósł tu 2,89‰ (2,10‰ 
w 2007 r.), przy czym jego wielkość wzrosła w miastach z 1,35‰ w 2007 r. do 1,93‰ w 2008 r., a na 
obszarach wiejskich z 3,08‰ do 4,12‰). W kraju współczynnik przyrostu naturalnego był niższy od 
notowanego w województwie wielkopolskim i wyniósł 0,92‰ (0,28‰ w 2007 r.). 
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Ryc. 2.  RUCH  NATURALNY  LUDNOŚCI  W  WOJEWÓDZTWIE  WIELKOPOLSKIM 
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Czynnikami wpływającymi na spadek lub przyrost liczby ludności są migracje, zarówno wewnętrzne – 
rozpatrywane w skali kraju i województwa – jak i zagraniczne. W 2008 r. poza granicami Polski 
osiedliło się na stałe 1519 mieszkańców województwa wielkopolskiego (o 18,0% mniej niż w 2007 r.), 
natomiast z zagranicy przybyły w tym czasie do Wielkopolski 643 osoby (tj. o 7,3% więcej niż 
w 2007 r.). W ramach wewnętrznego ruchu wędrówkowego, w 2008 r. w miastach województwa 
wielkopolskiego zanotowano napływ migracyjny obejmujący 18989 osób, a na wsi – 23115 osób. 
Odpływ migracyjny w miastach Wielkopolski dotyczył 24267 osób, a na wsi – 15833 osób. Saldo 
migracji w ruchu wewnętrznym wyniosło 2004 osoby (wobec 3126 w 2007 r.), przy czym w miastach – 
ze względu na większy odpływ ludności – miało ono wartość ujemną (-5278). 

W przeliczeniu na 1000 ludności współczynnik salda migracji stałej (wewnętrznej i zagranicznej) 
w 2008 r. w województwie wielkopolskim ukształtował się na poziomie 0,33‰ (wobec 0,55‰ 
w 2007 r.), przy czym w miastach przyjął on wartość ujemną (-3,14‰ wobec -3,17‰ w 2007 r.), 
podczas gdy na wsi wyniósł +4,79‰ (+5,40‰ w 2007 r.). W kraju saldo migracji liczone na 1000 
ludności miało wartość ujemną i wyniosło -0,39‰ wobec -0,54‰ w 2007 r. 
 
 

TABL. 2.  MIGRACJE  LUDNOŚCI 

WYSZCZEGÓLNIENIE 
Napływ Odpływ Saldo 

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

 

OGÓŁEM 
2007 ........................................ 54060 32396 21065 599 52188 22814 27521 1853 1872 
2008 ........................................ 42747 25887 16217 643 41619 18141 21959 1519 1128 

 

Miasta 
2007 ........................................ 25040 12887 11738 415 31098 11238 18486 1374 -6058 
2008 ........................................ 19433 10018 8971 444 25410 9269 14998 1143 -5977 

 

Wieś 
2007 ........................................ 29020 19509 9327 184 21090 11576 9035 479 7930 
2008 ........................................ 23314 15869 7246 199 16209 8872 6961 376 7105 
 
 

Zjawiska demograficzne wykazują zróżnicowanie w układzie podregionów. Najwięcej ludności 
zamieszkuje podregion kaliski, gdzie skupia się blisko jedna piąta (19,7%) mieszkańców 
Wielkopolski, natomiast najmniej – podregion pilski (12,0% ogółu populacji województwa). 
Najgęściej zaludniony jest podregion miasto Poznań, gdzie na 1 km2 przypadało 2128 osób, a najmniej 
– podregion pilski (63 osoby na 1 km2). W 2008 r. Poznań charakteryzował się również najwyższym 
współczynnikiem feminizacji (115 kobiet na 100 mężczyzn wobec 103 w podregionie pilskim). 
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TABL. 3.  WYBRANE  DANE  O  PODREGIONACH  W  2008 R. 

WYSZCZEGÓLNIENIE 
Podregiony 

kaliski koniński leszczyński pilski poznański miasto 
 Poznań 

       

Ludność a................................................. 667734 651655 543242 408510 569212 557264 
   w wieku w %:             
      przedprodukcyjnym .......................... 20,7 21,2 21,7 21,7 21,5 15,3 
      produkcyjnym ................................... 64,0 64,1 64,6 64,8 66,0 66,5 
      poprodukcyjnym ............................... 15,3 14,7 13,7 13,5 12,5 18,2 
   na 1 km2 ............................................... 115 102 91 63 115 2128 
Kobiety na 100 mężczyzna ..................... 106 105 104 103 105 115 

Urodzenia żywe .................................... 7684 7766 6893 5107 7415 6060 
   na 1000 ludności .................................. 11,48 11,88 12,70 12,46 13,18 11,04 
Zgony ...................................................... 6306 6025 4918 3590 4629 5678 
   na 1000 ludności .................................. 9,42 9,22 9,06 8,76 8,23 10,34 
   w tym niemowląt ................................. 35 34 42 29 41 47 

   na 1000 urodzeń żywych .................. 4,55 4,38 6,09 5,68 5,53 7,76 
Przyrost naturalny ................................... 1378 1741 1975 1517 2786 382 
   na 1000 ludności .................................. 2,06 2,66 3,64 3,70 4,95 0,70 
Saldo migracji stałej ............................... -268 -657 -262 -590 6026 -3121 
   na 1000 ludności .................................. -0,40 -1,01 -0,48 -1,44 10,71 -5,68 
 

a  Stan w dniu 31 XII; dane bilansowe. 
 

Udział ludności w wieku produkcyjnym i poprodukcyjnym w ogólnej liczbie ludności największy 
był w Poznaniu (odpowiednio: 66,5% i 18,2%, tj. o 1,5 pkt. i 3,5 pkt. więcej od przeciętnej 
w województwie), a relatywnie najwięcej ludności w wieku przedprodukcyjnym mieszkało 
w podregionach leszczyńskim i pilskim (21,7%, czyli o 1,4 pkt. więcej od średniej wojewódzkiej). 
Zróżnicowaniem terytorialnym charakteryzował się również wskaźnik obciążenia demograficznego. 
Największą wartość przyjął on w podregionach kaliskim i konińskim, gdzie na 100 osób w wieku 
produkcyjnym przypadało 56 osób w wieku nieprodukcyjnym, natomiast najniższą w Poznaniu – 
50 osób. 
Ryc. 3.  RUCH  NATURALNY  LUDNOŚCI  W  2008 R. 
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Najwyższy poziom współczynnika przyrostu naturalnego (na 1000 ludności) odnotowano 
w podregionie poznańskim (4,95‰), zaś najniższy – w Poznaniu (0,70‰). Dodatnie saldo migracji 
stałej przeliczonej na 1000 ludności zaobserwowano jedynie w podregionie poznańskim (10,71‰), 
natomiast najniższy współczynnik zanotowano w Poznaniu (-5,68‰). 

Zjawiska demograficzne przyjmowały zróżnicowane wielkości w przekroju powiatowym. 
Największą liczbą ludności charakteryzował się Poznań obejmujący 557,3 tys. mieszkańców i tutaj 
także przypadało najwięcej osób na 1 km2 (2128 osób). Najmniej ludności mieszkało w powiecie 
międzychodzkim (36,6 tys. mieszkańców), natomiast najmniejsze zagęszczenie ludności odnotowano 
w powiecie złotowskim (41 osób na 1 km2). Największa przewaga kobiet nad mężczyznami 
występowała w miastach na prawach powiatu (od 110 kobiet na 100 mężczyzn w Koninie do 115 
w Poznaniu). Wśród powiatów ziemskich najwyższy współczynnik zaobserwowano w powiatach: 
pilskim, wrzesińskim, poznańskim i kolskim, gdzie na 100 mężczyzn przypadało ponad 105 kobiet. 
Najniższą wartość współczynnik feminizacji przyjął w powiatach: grodziskim, leszczyńskim 
i słupeckim (101 kobiet na 100 mężczyzn).  

Udział ludności w wieku przedprodukcyjnym w ogólnej liczbie ludności największy był 
w powiatach grodziskim i konińskim (23,4%), podczas gdy stosunkowo najwięcej ludności w wieku 
poprodukcyjnym zamieszkiwało Poznań i Kalisz (18,2%). Największy odsetek ludności w wieku 
produkcyjnym odnotowano w powiecie poznańskim (66,6%). Wskaźnik obciążenia demograficznego 
przyjął najwyższą wartość w powiatach: kaliskim, konińskim i tureckim, gdzie na 100 osób w wieku 
produkcyjnym przypadało 59 osób w wieku nieprodukcyjnym.  

Ujemny przyrost naturalny (liczony na 1000 ludności) zaobserwowano jedynie w Kaliszu (-0,80‰), 
natomiast w pozostałych powiatach wskaźnik był dodatni. Najwyższy poziom przyrostu naturalnego 
zanotowano w powiecie poznańskim (5,84‰). Saldo migracji stałej (na 1000 ludności) przyjmowało 
wartości dodatnie w 13 powiatach, przy czym najwyższą wartość odnotowano w powiecie 
poznańskim (19,03‰), a najniższą – w Koninie (-7,32‰).  


