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29.03.2022 r. Procesy demograficzne w województwie 
wielkopolskim w latach 1995-2020 oraz 
w perspektywie do 2040 r. 

Liczba mieszkańców województwa zwiększyła się 
od 1995 r. o 164,5 tys. Więcej było osób starszych 
niż dzieci. Liczba ludności w wieku 0–14 lat 
zmniejszyła się o 25,8%, a osób w wieku 65 i więcej 
lat zwiększyła się o 68,0%. W 2040 r. 
prognozowana liczba mieszkańców województwa 
w porównnaiu do 2020 r. będzie mniejsza o 3,1%.  

Zmiany w liczbie i strukturze ludności 

Województwo wielkopolskie z liczbą ludności 3496,5 tys. (stan na 31 XII 2020 r.), która stano-
wiła 9,1% ludności całego kraju, było trzecim pod względem wielkości populacji w Polsce (po 
mazowieckim i śląskim). W 2020 r. liczba mieszkańców zmniejszyła się po raz pierwszy od 
1999 r., ale w porównaniu do 1995 r. zwiększyła się o 164,5 tys. osób. 

Liczba kobiet na 100 mężczyzn wynosiła 105,6, co było wynikiem niższym niż średnia dla kraju 
(106,8). Od 1995 r. poziom tego wskaźnika nieznacznie się obniżył. Od połowy lat 90. można 
obserwować także zmniejszenie udziału mieszkańców obszarów klasyfikowanych jako miej-
skie (z 57,6% w 1995 r. na 53,7%), co najczęściej było związane z procesami suburbanizacji. 

Wielkopolskie charakteryzowało się gęstą siecią osadniczą i stosunkowo niską koncentracją 
terytorialnego rozmieszczenia ludności. Populacja aglomeracji poznańskiej wynosiła 
1055 tys., co stanowiło 30,2% ludności województwa. Gęstość zaludnienia w województwie 
wielkopolskim wynosiła 117 osób/km2, a w wielkopolskich miastach 1214 osób/km2. Większą 
gęstością zaludnienia charakteryzowało się 46 spośród 113 miast, a w 6 z nich wskaźnik prze-
kraczał 2500 osób na 1 km2. Do najgęściej zaludnionych miast należały: Swarzędz (3628 osób 
na 1 km2 w części miejskiej gminy), Nowe Skalmierzyce (3003), a także Nowy Tomyśl (2754), 
Wolsztyn (2690), Kościan (2632) i Rawicz (2586). Wartość niższą od średniej w województwie 
miało 179 gmin, natomiast wyższą tylko 47. Znaczna część osób koncentrowała się w środko-
wej części województwa, przede wszystkim w mieście Poznań oraz w podregionie poznań-
skim. Najniższą gęstością zaludnienia cechował się natomiast podregion pilski. 

Od 1995 r. dla województwa, podobnie jak dla kraju, charakterystyczny był ubytek ludności 
większych miast spowodowany emigracją do gmin ościennych. Zjawisko w największym stop-
niu dotknęło Poznania (spadek o 49,1 tys. osób), Konina (o 10,5 tys.) i Kalisza (o 7,6 tys.). Z ko-
lei największe przyrosty odnotowano w gminach znajdujących się właśnie w sąsiedztwie tych 
miast oraz Leszna. I tak liczba ludności gmin: Komorniki, Dopiewo, Swarzędz, Kórnik, Tarnowo 
Podgórne, Rokietnica, Luboń, Mosina i Suchy Las wzrosła w tym samym okresie o ponad 
10 tys. osób. W 22 gminach liczba ludności w ciągu 25 lat wzrosła o więcej niż o 1/4. 

  

 4,9% 
Wzrost liczby mieszkańców wo-
jewództwa w 2020 r. w porówna-
niu z 1995 r. 
 

Największe ubytki mieszkań-
ców nastąpiły w większych 
miastach, a największe przy-
rosty odnotowano w gminach 
znajdujących się w ich są-
siedztwie. 
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Mapa 1. Gęstość zaludnienia w 2020 r. 

 

Dla takich gmin, jak Dopiewo czy Komorniki, wzrost oznaczał potrojenie liczby ludności 
w omawianym okresie. Świadczy to o dużej dynamice zmian rozmieszczenia terytorialnego 
ludności, nawet jeżeli większość tego ruchu odbywa się w ramach obszaru aglomeracji po-
znańskiej. Drugim regionem, który na przestrzeni 25 lat zwiększył liczbę mieszkańców, to 
gminy wokół Leszna. Ponad 15% swoich mieszkańców straciły Chodów i Dąbie, powyżej 10% – 
9 gmin, w tym Konin, a powyżej 5% - 24 gminy, w tym Kalisz i Poznań. Największy napływ lud-
ności można było zaobserwować w podregionie poznańskim. Miało to związek przede wszyst-
kim z wyludnianiem Poznania.  
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Mapa 2. Zmiana liczby ludności w latach 1995-2020 

 

Struktura wiekowa dla 1995 r. cechowała się znaczną przewagą osób w wieku przedprodukcyj-
nym i produkcyjnym w stosunku do osób z grupy w wieku poprodukcyjnym. Postępujący pro-
ces starzenia się ludności oznacza zwiększanie udziału najstarszych grup wieku w całej popu-
lacji, a najczęściej stosowanym miernikiem jest udział ludności w wieku 65 lat i więcej 
w ogólnej liczbie ludności. Na starość demograficzną wpływa nie tylko liczebność ludności 
starszej, ale także liczebność grupy najmłodszej w wieku 0-14 lat. 

W 2020 r. w województwie wielkopolskim liczba ludności w wieku 0-14 lat wynosiła 579,3 tys. 
i w porównaniu z 1995 r. zmniejszyła się o 25,8%. Natomiast zbiorowość osób w wieku 65 lat 
i więcej liczyła 604,0 tys. i zwiększyła się w tym czasie o 68,0%. Wśród mieszkańców woje-
wództwa pokolenie wnuków w 2020 r. było mniej liczne niż dziadków, podczas gdy w 1995 r. 
pokolenie dziadków stanowiło połowę pokolenia wnuków. 
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Wykres 1. Ludność wg płci i wieku 

 

Udział ludności w wieku przedprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym w 2020 r. 
w porównaniu do 1995 r. zmniejszył się we wszystkich gminach województwa. Natomiast 
liczba ludności w wieku przedprodukcyjnym w porównaniu z 1995 r. zwiększyła się w 14 gmi-
nach. Największy wzrost odnotowano w gminie Dopiewo (o 205%), Komorniki (o 191%) i Ro-
kietnica (o 151%). Dla reszty obszaru w większości wystąpił spadek, najwyższy (o ponad 50%) 
w gminach: Chodów (o 58%), Turek (gmina miejska, o 53%), Konin (o 52%) oraz Czarnków 
(gmina miejska, 51%). 

Udział ludności w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym w 2020 r. w po-
równaniu do 1995 r. zwiększył się w 210 (z 226) gmin województwa. Ludność w wieku popro-
dukcyjnym w analizowanym okresie zwiększyła się prawie we wszystkich gminach w woje-
wództwie (z wyjątkiem gminy Olszówka – spadek o 1,5%). Największy wzrost - ponad trzy-
krotny - odnotowano w gminach: Czerwonak, Suchy Las, Tarnowo Podgórne i Dopiewo. 

Obciążenie demograficzne, rozumiane jako liczba ludności w wieku nieprodukcyjnym (przed 
i poprodukcyjnym) przypadająca na 100 osób w wieku produkcyjnym, w 2020 r. w wojewódz-
twie wielkopolskim wyniosło 67,5 osoby i w porównaniu z 1995 r. (71,7 os.) spadło. Zwiększyła 
się jednak w tym okresie liczba ludności w wieku poprodukcyjnym przypadająca na 100 osób 
w wieku produkcyjnym z 22,5% do 34,9%. 
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Mapa 3. Ludność w wieku przedprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym w 2020 r. 
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Mapa 4. Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym w 2020 r. 

 

Ruch naturalny ludności 

Na zmianę liczby ludności województwa wpływają zarówno przyrost naturalny, jak i migracje. 

Przyrost naturalny jest różnicą między liczbą urodzeń żywych a liczbą zgonów. Niekorzystna 
sytuacja w zakresie umieralności wraz z bardzo niskim poziomem urodzeń w 2020 r. przyczy-
niły się do rekordowo niskiego poziomu przyrostu naturalnego. Po raz pierwszy od momentu 
powstania województwa wielkopolskiego w obecnym kształcie odnotowano ujemny przyrost 
naturalny. Wskaźnik w przeliczeniu na 1000 ludności wyniósł -1,18 wobec +0,92 w 2019 r. i +1,7 
w 1995 r. Przyrost naturalny w województwie wielkopolskim był najwyższy w latach 2008–2010. 
W 2020 r. przyrost naturalny na 1000 ludności w porównaniu do 1995 r. był niższy w większo-
ści gmin (201), najwyższy spadek odnotowano w gminie Tarnówka (-12,1). 

W latach 1995–2020 z tytułu przyrostu naturalnego przybyło 127,7 tys. mieszkańców – 80% 
tego przyrostu dotyczyło obszarów wiejskich. Zróżnicowanie salda przyrostu naturalnego po-
między minus 4,1 tys. i 9,9 tys. było związane ze zmiennością liczby urodzeń (rocznie 33–41 
tys.) oraz liczby zgonów (rocznie 30–40 tys.). 

Wysoki dodatni przyrost naturalny utrzymywał się w obszarach sąsiadujących z Poznaniem 
oraz w gminach zachodniej i południowo-zachodniej części województwa. W 2020 r. w 16 gmi-
nach (na 226 gmin w województwie) odnotowano przyrost naturalny liczony na 1000 miesz-
kańców na poziomie powyżej 3‰, a w 4 gminach (Kleszczewo, Komorniki, Dopiewo, Kórnik) 
przekroczył on nawet 7‰. W 154 gminach województwa w 2020 r. przyrost naturalny był 

Przyrost naturalny w woje-
wództwie wielkopolskim 
w 2020 r. po raz pierwszy od 
momentu jego powstania był 
ujemny. 
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ujemny. Najniższy ujemny przyrost naturalny (poniżej -7‰) odnotowano dla gmin: Chodów, 
Dobra, Koło (gm. miejska), Lisków i Białośliwie. 

Wykres 2. Ruch naturalny ludności w województwie w latach 1995-2020 

 

Mapa 5. Ruch naturalny na 1000 ludności w 2020 r. 
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Demografowie szacują, że do odtworzenia struktury demograficznej współczynnik dzietności 
powinien kształtować się na poziomie co najmniej 2,1. W Polsce taki poziom odnotowano 
ostatnio w latach 80. ubiegłego wieku. Wartość współczynnika dzietności w wielkopolskim 
była wyższa niż w kraju. Najwyższe odnotowane dla województwa poziomy współczynnika 
dzietności dotyczyły lat 2017–2019, ale nawet wtedy kształtowały się one poniżej 1,6. 

Wpływ na liczbę urodzeń ma również liczba kobiet w wieku rozrodczym. W województwie 
wielkopolskim można zauważyć wysoce niekorzystne zmiany w tym zakresie. Od 1995 r. liczba 
kobiet w wieku 15–49 zmalała o 59,4 tys. (tj. o 6,7%), co jest wynikiem przesunięć w piramidzie 
demograficznej. 

Zjawiskiem, które ma istotny wpływ na spadek liczby urodzeń i obniżenie współczynników 
płodności, jest wzrost wieku środkowego matek, obserwowany od dłuższego czasu. I tak 
w 2002 r. przeciętny wiek rodzącej kobiety w wielkopolskim wynosił 26,5 lat, podczas gdy 
w 2020 r. już 30,2 lat. Rozpatrując przyczynę takiego stanu rzeczy, warto przyjrzeć się współ-
czynnikom płodności w poszczególnych grupach wieku. Można zauważyć, że obniżenie współ-
czynnika nie dotyczy wszystkich grup wiekowych. Kobiety w wieku 30–39 lat rodzą nawet wię-
cej dzieci niż w latach 90. XX w. i na początku XXI wieku. Jednakże przed rokiem 2000 najwię-
cej dzieci rodziły kobiety w wieku 20–24 lat, a obecnie kobiety w wieku 25–29 lat. Ten efekt 
odłożenia w czasie macierzyństwa miał kluczowe znaczenie dla globalnego obniżenia współ-
czynnika dzietności. 

Wykres 3. Współczynnik dzietności w województwie 

 

  

Liczba kobiet w wieku roz-
rodczym (15–49 lat) miała 
tendencję malejącą, a wiek 
środkowy matek rósł. 



 

9 

Mapa 6. Udział dzieci do 14 roku życia w ogólnej liczbie ludności w 2020 r. 

 

Przyczyny starzenia się społeczeństwa 

Proces postępującego starzenia się ludności można zaobserwować w przesunięciach w struktu-
rze ludności według biologicznych grup wieku. Polega on na zwiększaniu się udziału najstar-
szych grup wieku w całej populacji (wskaźnik starości demograficznej). W 1995 r. wartość tego 
współczynnika dla województwa wielkopolskiego wynosiła 10,8% i były powiaty, dla których 
udział ludności w wieku 65 i więcej lat nie przekraczał 10%, a w żadnym nie odnotowano po-
ziomu wyższego niż 14%. W 2020 r. wartość tego współczynnika dla województwa wynosiła 17,3% 
i nie odnotowano żadnego powiatu z poziomem poniżej 10%, a w większości powiatów (23 z 35) 
kształtował się powyżej 16%. 

Na wskaźnik starości demograficznej wpływa nie tylko liczebność ludności starszej, ale także 
grupy najmłodszej w wieku 0–14 lat. W 2020 r. w województwie wielkopolskim liczba ludności 
w tym wieku wynosiła 579,3 tys. osób i w porównaniu z 1995 r. zmniejszyła się o 25,8%. Na 
100 mieszkańców województwa przypadało w 2020 r. średnio 17 dzieci do 14 r.ż. (w 1995 r. 
było to 23 dzieci). Największy ich udział w ogólnej liczbie ludności w 2020 r. odnotowano 
w gminach: Komorniki (24,8%), Dopiewo (24,4%), Kleszczewo (23,6%) i Rokietnica (22,9%), na-
tomiast najmniejszy odsetek występował w gminach: Chodów (12,6%), Konin (12,7%), Chodzież 
(gmina miejska, 13,7%), Turek (gmina miejska, 13,8%) oraz Powidz (13,8%). W porównaniu 
z 1995 r. tylko w gminie Komorniki odnotowano wzrost, natomiast największe spadki obser-
wowano w gminach: Zakrzewo, Murowana Goślina, Wysoka, Powidz i Złotów (gmina wiejska). 
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Wykres 4. Wskaźnik starości demograficznej w województwie 

 

Niska liczba urodzeń jest tylko jednym z czynników wpływających na starzenie się społeczeń-
stwa. Drugim jest obserwowany od początków transformacji ustrojowej proces wydłużania 
czasu trwania życia. Jeszcze w 2000 r. przeciętna liczba lat trwania życia wynosiła 77,5 dla ko-
biet oraz 69,7 dla mężczyzn. W 2020 r. osiągnęła odpowiednio 80,5 oraz 72,8 lat. W porówna-
niu z 2019 r. trwanie życia uległo skróceniu odpowiednio o 1,0 i 1,5 roku. Mediana wieku 
mieszkańców województwa wielkopolskiego w 2020 r. wynosiła 40,5 lat (w 2000 r. 34,0 lata), 
co oznacza, że połowa ludności jeszcze nie przekroczyła wieku 40,5 lat, a druga połowa już go 
osiągnęła. Wiek środkowy u kobiet (42,0 lat) był o 3 lata wyższy niż u mężczyzn (39,0 lat), pod-
czas gdy w 2000 r. było to odpowiednio 35,8 lat i 32,1 lata. Mediana wieku ludności miejskiej 
była o 3,7 roku wyższa niż mieszkańców wsi – 42,2 lat wobec 38,5 lat (w 2000 r. odpowiednio 
35,6 lat i 31,9 lat). W 2020 r. wśród miast na prawach powiatu najwyższą wartość mediany od-
notowano w Koninie (45,1 lat.), a najniższą w Poznaniu (42,2 lat). W grupie powiatów ziem-
skich najwyższy wiek środkowy zaobserwowano w powiecie kolskim (41,8), natomiast najniż-
szy w powiecie grodziskim (37,9). 

Migracje wewnętrzne i zagraniczne 

Wielkopolskie było jednym z nielicznych województw, które w okresie ostatnich kilkunastu 
lat charakteryzuje się dodatnim saldem migracji na pobyt stały. Niewielkie ujemne saldo od-
notowano w 2015 r. Charakterystyczne jest, że dodatniemu saldu migracji wojewódzkich do 
2015 r. towarzyszyło ujemne saldo migracji zagranicznych. 

W analizowanym okresie odnotowano zwiększone wymeldowania za granicę w latach 2006–
2008 oraz 2013–2014. 

Największe natężenie migracji międzywojewódzkich przypadło na 2007 r., w którym do woj. 
wielkopolskiego przyjechało 11 tys. osób, tj. o ponad 3 tys. więcej niż tych, którzy przesiedlili 
się z wielkopolskiego do innych województw. Rozpatrując kierunki migracji, można zauważyć, 
że najwięcej nowych mieszkańców napłynęło z ościennych województw (dolnośląskiego, ku-
jawsko-pomorskiego, zachodniopomorskiego, lubuskiego). Z kolei mieszkańcy województwa 
wielkopolskiego wyprowadzali się głównie do województwa dolnośląskiego i mazowieckiego. 

W 2020 r. w wielkopolskim ogólne saldo migracji na pobyt stały w przeliczeniu na 1000 miesz-
kańców wyniosło +0,50. Najwyższe dodatnie saldo migracji w przeliczeniu na 1000 ludności 
odnotowano w gminach powiatu poznańskiego: Kleszczewo (+38,01), Dopiewo (+33,92), Ro-
kietnica (+30,41) i Kórnik (+30,25). Należy podkreślić, że w wymienionych gminach w ciągu 
roku nastąpiły znaczne spadki tego współczynnika. Natomiast w kolejnej gminie w zestawie-
niu – Dominowo (powiat średzki) – wystąpił ponad dwukrotny wzrost salda migracji na 1000 
ludności, które wyniosło +26,33. Największe ubytki ludności na skutek migracji zaobserwo-
wano w gminach: Kuślin w powiecie nowotomyskim (-11,09), Pogorzela w gostyńskim (-9,98), 
Jaraczewo w jarocińskim (-9,47) i Rozdrażew w krotoszyńskim (-9,27 ). W 2020 r. w porównaniu 
do 1995 r. największe wzrosty ogólnego salda migracji miały miejsce w gminach: Kleszczewo, 

Od momentu powstania wo-
jewództwa wystąpił wzrost 
przeciętnego trwania życia 
i mediany wieku. 

W okresie ostatnich kilkuna-
stu lat w województwie noto-
wano dodatnie saldo migra-
cji (z wyjątkiem 2015 r.). 
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Dominowo, Lipno, Gniezno (gmina wiejska), Kórnik i Tarnowo Podgórne, a największe spadki 
w gminach: Tarnówka, Koło (gmina miejska) oraz Czerwonak. 

Wykres 5. Ogólne saldo migracji na pobyt stały na 1000 ludności w województwie 
w latach 1995-2020 

 

Mapa 7. Migracje wewnętrzne i zagraniczne na pobyt stały w 2020 r. 
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Aktywność demograficzna 

Zestawienie wskaźników opisujących zjawiska demograficzne, takie jak urodzenia i zgony 
oraz migracje wewnętrzne i zagraniczne, które decydują o stanie i zmianach liczby ludności, 
czyli o przyroście rzeczywistym, pozwala określić stopień aktywności demograficznej jedno-
stek terytorialnych. Podstawę typologii demograficznej według J.W. Webba stanowią przyrost 
naturalny i saldo migracji stałej przeliczone na 1000 ludności. W zależności od znaku i warto-
ści bezwzględnej obu współczynników klasyfikacja Webba wyróżnia osiem typów demogra-
ficznych (oznaczonych literami od A do H). Pierwsze cztery typy odnoszą się do jednostek ak-
tywnych demograficznie, czyli zaludniających się w wyniku: przewagi przyrostu naturalnego 
nad ubytkiem migracyjnym (A), przyrostu migracyjnego i jeszcze większego przyrostu natural-
nego (B), przyrostu naturalnego i jeszcze większego przyrostu migracyjnego (C) oraz przewagi 
przyrostu migracyjnego nad ubytkiem naturalnym (D). Cztery pozostałe typy oznaczają jed-
nostki nieaktywne czyli gminy wyludniające się wskutek: przewagi ubytku naturalnego nad 
przyrostem migracyjnym (E), ubytku migracyjnego i jeszcze większego ubytku naturalnego (F), 
ubytku naturalnego i jeszcze większego ubytku migracyjnego (G) oraz przewagi ubytku migra-
cyjnego nad przyrostem naturalnym (H). W przypadku, gdy wartości bezwzględne współczyn-
nika przyrostu naturalnego i współczynnika salda migracji stałej są równe lub gdy wartość 
jednego ze współczynników wynosi zero wprowadza się dodatkowe typy (przejściowe). 

W 2020 r. we wszystkich województwach zanotowano ubytek naturalny. Województwo wielko-
polskie po raz pierwszy od 1999 r. znalazło się w grupie województw określonych jako nieak-
tywne demograficznie – w typie E. Spadek liczby ludności był tu konsekwencją ujemnego 
przyrostu naturalnego przewyższającego przyrost migracyjny. Znacznie bardziej złożony obraz 
aktywności demograficznej województwa ujawnił się w przekroju terytorialnym. W 2020 r. 
w grupie aktywnych demograficznie, czyli zaludniających się, znalazło się 9 powiatów, z czego 
w 3 wzrost zaludnienia nastąpił w wyniku zarówno dodatniego przyrostu naturalnego, jak 
i dodatniego salda migracji (typ B lub C). Były to powiaty: leszczyński, poznański i średzki. 
W 26 powiatach zmiany miały charakter regresywny, przy czym najmniej korzystna sytuacja 
wystąpiła w 24 z nich (typ F lub G), gdzie zarówno przyrost naturalny, jak i saldo migracji były 
ujemne. Takie parametry charakteryzowały m.in. miasta na prawach powiatu – Kalisz, Konin, 
Leszno i Poznań. Przewaga ubytku migracyjnego nad przyrostem naturalnym (typ H) nie wy-
stąpiła w żadnym z powiatów. W porównaniu z 2015 r. 31 powiatów nie zmieniło swojego cha-
rakteru (22 z nich zachowały regresywny charakter, a 9 – progresywny), natomiast koniński, 
kościański, obornicki i wągrowiecki zmienił swój charakter z rozwojowego na depopulacyjny. 

Porównując wyniki klasyfikacji metodą Webba, przeprowadzonej na podstawie skumulowa-
nego przyrostu naturalnego i skumulowanego salda migracji dla lat 2015–2020, można zaob-
serwować, iż większość powiatów (60%) oraz ponad połowa gmin (55%) była zakwalifikowana 
do jednostek nieaktywnych, czyli wyludniających się. Liczba powiatów charakteryzujących się 
ubytkiem ludności wyniosła 21, przy czym 10 powiatów zakwalifikowano do typów F i G. Naj-
liczniej reprezentowany był typ H, do którego zakwalifikowano 11 powiatów (gostyński, jaro-
ciński, kępiński, kościański, krotoszyński, ostrowski, pleszewski, rawicki, złotowski oraz mia-
sta Leszno i Poznań), gdzie ujemne saldo migracji nie było rekompensowane przez dodatni 
przyrost naturalny. Do typu E, w którym ujemny przyrost naturalny nie był kompensowany 
przez dodatnie saldo migracji, nie zakwalifikował się żaden powiat. Do typu F, gdzie wystąpił 
ubytek migracyjny i jeszcze większy ubytek naturalny, zakwalifikował się tylko Kalisz. W 9 po-
wiatach, odznaczających się ubytkiem naturalnym i jeszcze większym ubytkiem migracyjnym 
ludności, odnotowano typ G. W tej grupie obok Konina znalazły się powiaty: chodzieski, 
czarnkowsko-trzcianecki, kolski, międzychodzki, ostrzeszowski, pilski, słupecki i turecki. 

  

Według typologii Webba wo-
jewództwo wielkopolskie 
w 2020 r. znalazło się w gru-
pie województw określonych 
jako nieaktywne demogra-
ficznie, w latach wcześniej-
szych od 1999 r. znajdowało 
się w grupie aktywnych de-
mograficznie. 
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Mapa 8. Typologia demograficzna gmin i powiatów według metody Webba w 2015-2020 r. 
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W większości powiatów wyludniających się najwyższy ubytek migracyjny ludności, jako skutek 
ruchu wędrówkowego, obserwowany był w Koninie, gdzie na 1000 ludności ubyło 55 osób (15 
w wyniku ujemnego przyrostu naturalnego i 40 w wyniku migracji). Do grupy jednostek aktyw-
nych demograficznie (typ A – D) zakwalifikowano 14 powiatów. Obszary o charakterze progre-
sywnym koncentrowały się głównie w centralnej i południowo-zachodniej części wojewódz-
twa. Przewagę przyrostu naturalnego nad ubytkiem migracyjnym (typ A) odnotowano w 8 po-
wiatach (gnieźnieńskim, grodziskim, kaliskim, nowotomyskim, obornickim, śremskim, wągro-
wieckim i wolsztyńskim). Dodatni przyrost naturalny jednocześnie z dodatnim saldem migra-
cji (typ B i C) zaobserwowano w 6 powiatach (konińskim, leszczyńskim, poznańskim, szamo-
tulskim, średzkim i wrzesińskim). Do typu D, gdzie występuje przewaga przyrostu migracyj-
nego nad ubytkiem naturalnym, nie został zakwalifikowany żaden z powiatów. Najlepsza sy-
tuacja wystąpiła w powiecie poznańskim, gdzie na każdy 1000 ludności przybyło 129 osób (34 
z tytułu przyrostu naturalnego i 95 z tytułu migracji). 

Z analizy danych skumulowanych dla lat 2015–2020 na poziomie gmin wynika, że spośród 
226 jednostek 102 były rozwojowe, w tym w 70 wartości obu omawianych miar były dodatnie 
(typ B i C). Największy przyrost ludności wystąpił w gminach koncentrujących się wokół Po-
znania, przede wszystkim w Dopiewie, gdzie na 1000 ludności przybyło 269 osób (58 z tytułu 
przyrostu naturalnego i 211 z tytułu migracji), Kleszczewie – 264 osób (odpowiednio 63 i 201), 
Korniku – 259 osoby (odpowiednio 53 i 206), Komornikach – 258 (odpowiednio 81 i 177) i Ro-
kietnicy – 255 osób (odpowiednio 48 i 207). Gmin o charakterze depopulacyjnym było 124, 
przy czym w 58 przyrost naturalny i saldo migracji były ujemne; najwięcej osób – 86 na 1000 
ludności – ubyło w gminie wiejskiej Chodów w powiecie kolskim (34 z tytułu ubytku natural-
nego i 52 z tytułu migracji). 

Zmiany demograficzne wg prognoz 

Opracowana przez Główny Urząd Statystyczny w 2014 r. prognoza ludności do 2040 r. opierała 
się na wielu założeniach, z których najważniejsze, z uwzględnieniem specyfiki województwa 
wielkopolskiego, można streścić następująco: dalszy wzrost przeciętnego trwania życia męż-
czyzn do 80 lat w 2030 r., zaś kobiet do 84 lat w 2030 r., poprawa współczynnika dzietności, 
mająca swoje odzwierciedlenie w jego wzroście do poziomu 1,7 w roku 2030, utrzymanie się 
dodatniego salda migracji dla województwa wielkopolskiego (co roku o 1 tys. osób). 

Należy jednak zauważyć istotny i niekorzystny wpływ pandemii kornawirusa na przebieg zja-
wisk demograficznych, w największym stopniu dotyczący zgonów. Nadumieralność spowodo-
wała spadek przeciętnego dalszego trwania życia oraz wcześniejsze o 2 lata rozpoczęcie ten-
dencji spadkowej liczby mieszkańców województwa. 

Zgodnie z przyjętymi w prognozie GUS założeniami, w 2040 r. mieszkańców województwa bę-
dzie o 107 tys. (tj. o 3%) mniej w porównaniu z 2020 r., ale wielkopolskie będzie w wąskiej gru-
pie regionów, dla których przewiduje się mniej drastyczny spadek liczby ludności i związa-
nych z nim zmian w strukturze. Zmiany te dotyczą wszystkich kategorii wiekowych. Należy 
oczekiwać, że zmniejszy się liczba ludności we wszystkich grupach wiekowych poniżej 50 lat. 
Największe ubytki będą dotyczyły ludności w wieku 35–44 lat. Prognozuje się również, 
że w okresie kilkudziesięciu lat zanikną fluktuacje wynikające z efektu powojennego wyżu de-
mograficznego. Oczekiwany jest także znaczący przyrost ludności powyżej 60. roku życia. 

Efekty zmian w strukturze demograficznej przekładają się na poziom wielu różnych mierni-
ków. Nadal będzie wzrastać mediana wieku ludności i to zarówno kobiet, jak i mężczyzn. Pro-
gnozuje się, że w 2040 r. będzie na poziomie 48,9 lat. Oznacza to, że niemal połowa ludności 
wielkopolskiego będzie miała powyżej 49 lat. 

Zgodnie z prognozami trwały 
spadek liczby mieszkańców 
w województwie wielkopol-
skim ma nastąpić w 2022 r., 
a w 2040 r. w porównaniu 
z 2020 r. liczba mieszkańców 
będzie mniejsza o 107 tys. 

Panująca od 2020 r. pande-
mia przyspieszyła nieko-
rzystne zjawiska demogra-
ficzne. 
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Mapa 9. Zmiana liczby ludności wg gmin w latach 2020-2030 (prognoza) 
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Procesy starzenia się społeczeństwa przebiegają różnie na poszczególnych obszarach. Należy 
oczekiwać, że w 2040 r. najniższa mediana wieku wyniesie 44,9 lat (powiat poznański). Warto 
odnotować, że obserwowane tendencje doprowadzą do tego, że najwyższy poziom wieku 
środkowego będą miały: miasta Konin, Kalisz, Poznań, Leszno a także powiat słupecki i ple-
szewski. Z prognoz wynika, że ponad połowa mieszkańców Konina będzie miała powyżej 
55 lat. 

Skala zmian w strukturze demograficznej znajduje także odzwierciedlenie w poszczególnych 
współczynnikach obciążenia demograficznego. Wydłużenie trwania życia przy jednoczesnym 
spadku urodzeń doprowadzi do takiego efektu, że ludność w wieku poprodukcyjnym 
w 2040 r. będzie stanowiła 28,7% ludności województwa (w 2020 r. było to 20,8%). 

Wskaźnik obciążenia demograficznego wzrośnie z 67,5 w 2020 r. do 80,0 w 2040 r., a w 2050 r. 
nawet do 101,2, co oznacza, że jedno dziecko lub emeryt przypadało na około 2 osoby 
w wieku produkcyjnym, a należy oczekiwać, że w połowie XXI wieku jedna osoba w wieku pro-
dukcyjnym będzie utrzymywać jedną osobę w wieku nieprodukcyjnym (głównie emerytów). 

Zmianę proporcji w zakresie grupy w wieku nieprodukcyjnym obrazuje także indeks starości, 
potocznie interpretowany jako stosunek liczby dziadków do liczby wnuków, który obecnie 
wynosi 104 osoby. Indeks starości na poziomie 191 w roku 2040 należy interpretować, że na 
jedno dziecko będą przypadać prawie 2 osoby w wieku od 65 lat i powyżej. 

Wszystkie współczynniki wskazują na trwający proces starzenia się społeczeństwa. Z pro-
gnozy demograficznej wynika, że już w 2030 r. udział ludności w wieku 65 lat i starszej wynie-
sie 21,7% ludności ogółem. Co więcej, w niektórych miastach więcej niż 1/4 ludności będą sta-
nowiły osoby starsze. W 2040 r. dla całego województwa wielkopolskiego ten współczynnik 
ma wynieść 24,7%, ale na przykład dla Konina przekroczy nawet 33%. Szacuje się, że w 2050 r. 
nie będzie już powiatu, dla którego będzie on niższy niż 25%. 

Jako ciekawostkę można przytoczyć fakt, że na początku XX wieku w Poznaniu osoby powyżej 
65 roku życia stanowiły niecałe 4% ludności. Na 1000 ludności przypadało 1,5 osoby w wieku 
85 i więcej lat. Dzisiaj przypada ich ponad 15, czyli można powiedzieć, że proporcjonalnie jest 
ich dziesięciokrotnie więcej. W 2040 r. udział ludności w wieku 85 i więcej lat przekroczy 4%. 

Wskaźnik wsparcia międzypokoleniowego (wskaźnik wsparcia najstarszych – liczba osób 
w wieku 85 lat i więcej przypadająca na 100 osób w wieku 50-64 lata, czyli o pokolenie młod-
szych) w 2020 r. wyniósł 9,4 i był wyższy niż w 2000 roku (o 2,3). Jest to jednak niewielka 
zmiana w porównaniu z prognozowaną wartością tego wskaźnika dla 2040 r., gdy będzie on 
niemal dwukrotnie wyższy niż obecnie. 

Wykres 6. Wskaźnik wsparcia międzypokoleniowego w województwie 
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