
 

 

 

 

1 

INFORMACJE SYGNALNE 

07.06.2022 r. Ruch naturalny ludności w województwie 
warmińsko-mazurskim w 2021 r. 

W 2021 r. w województwie warmińsko-mazurskim 
utrzymywała się niekorzystna tendencja związana 
z niskim poziomem urodzeń oraz zwiększającą się 
liczbą zgonów, powodująca ujemny przyrost 
naturalny. 

 

Przyrost naturalny ludności 

W 2021 r. zarejestrowano 10 539 urodzeń żywych. Było to o 13,0% mniej niż rok wcześniej 
(w kraju spadek o 6,7%). Wśród noworodków 51,4% stanowili chłopcy. Współczynnik urodzeń 
żywych na 1000 ludności wyniósł 7,47 (w kraju 8,69) i był o 1,05 niższy niż w 2020 r. (w kraju 
o 0,57). W miastach województwa warmińsko-mazurskiego wyniósł 7,43 (w kraju 8,51), 
natomiast na terenach wiejskich – 7,53 (w kraju 8,95). 

Tablica 1. Przyrost naturalny ludności 

Wyszczególnienie 2010 2019 2020 2021 

Urodzenia żywe 15 771 12 911 12 108 10 539 

na 1000 ludności 10,85 9,05 8,52 7,47 

Zgony 12 942 14 894 16 755 18 839 

na 1000 ludności 8,90 10,44 11,80 13,35 

w tym niemowląt 75 52 45 51 

na 1000 urodzeń żywych 4,76 4,03 3,72 4,84 

Przyrost naturalny 2 829 -1 983 -4 647 -8 300 

na 1000 ludności 1,95 -1,39 -3,27 -5,88 

W ciągu 2021 r. zmarło 18 839 osób. W porównaniu z 2020 r. liczba zgonów zwiększyła się 
o 12,4% (w kraju wzrost o 8,8%). Przyczyną większej liczby zgonów był wzrost liczebności po-
pulacji osób starszych, a także wpływ pandemii Covid-19. W ogólnej liczbie osób zmarłych 
53,0% stanowili mężczyźni. Współczynnik natężenia zgonów, określający liczbę zgonów 
na 1000 mieszkańców, wyniósł 13,35 (w kraju 13,61) i był o 1,55 większy niż w 2020 r. (w kraju 
o 1,16). Wartość współczynnika dla miast ukształtowała się na poziomie 13,73 (w kraju 14,13), 
natomiast na wsi – 12,81 (w kraju 12,85). 

 13,0% 
Spadek liczby urodzeń żywych 
w porównaniu z 2020 r. 
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Wykres 1. Ruch naturalny ludności 

 

W 2021 r. w województwie warmińsko-mazurskim odnotowano ujemny przyrost naturalny, 
co oznacza, że liczba zgonów przewyższyła liczbę urodzeń (o 8 300). Współczynnik przyrostu 
naturalnego na 1000 ludności obniżył się z -3,27 w 2020 r. do -5,88 (w kraju z -3,18 do -4,93). 

Mapa 1. Przyrost naturalny w 2021 r. 

 

Wszystkie powiaty województwa warmińsko-mazurskiego odnotowały ujemny współczynnik 
przyrostu naturalnego. Najniższe wartości osiągnął w Elblągu (-8,40), powiecie mrągowskim 
(-8,21) i węgorzewskim (-8,04). W miastach kształtował się na poziomie -6,30 (w kraju -5,62), 
natomiast na obszarach wiejskich osiągnął wartość -5,29 (w kraju -3,90). 
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Małżeństwa i rozwody 

W województwie warmińsko-mazurskim w 2021 r. zawarto 5 605 małżeństw. Było to o 17,6% 
więcej niż w 2020 r. (w kraju więcej o 16,0%). Liczba zawartych małżeństw wzrosła zarówno 
w miastach (o 15,7%), jak i na wsi (o 20,5%). Współczynnik małżeństw, tj. liczba zawartych 
małżeństw na 1000 ludności, ukształtował się na poziomie 3,97 (w kraju 4,41) i był najniższy 
wśród województw. Zawierane małżeństwa charakteryzowały się coraz wyższym wiekiem 
nowożeńców. Wiek środkowy kobiet zawierających małżeństwo wzrósł z 26,1 lat w 2010 r. 
do 28,9 lat w 2021 r., natomiast wiek środkowy mężczyzn wzrósł z 28,1 lat do 31,3 lat. 

Tablica 2. Małżeństwa i rozwody 

Wyszczególnienie 2010 2019 2020 2021 

Małżeństwa 8 370 6 357 4 767 5 605 

na 1000 ludności 5,76 4,46 3,36 3,97 

Rozwody 2 899 2 699 1 884 2 376 

na 1000 nowo zawartych małżeństw 346 425 395 424 

W 2021 r. sądy wydały orzeczenia o 2 376 rozwodach. Było to o 26,1% rozwodów więcej niż 
w 2020 r. W miastach orzeczono 72,2% wszystkich rozwodów w województwie. Współczynnik 
rozwodów wyrażony liczbą rozwodów w przeliczeniu na 1000 nowo zawartych małżeństw 
wyniósł 424 (w kraju 361) i był o 29 wyższy niż w 2020 r. W miastach na 1000 nowo zawartych 
małżeństw orzeczono 509 rozwodów, natomiast na wsi – 296. 

Liczba rozwodów na 1000 ludności wyniosła 1,68 (w kraju 1,59) i należała do jednej z wyższych 
wśród województw. Wyższe wartości zanotowano jedynie w zachodniopomorskim (1,89), 
kujawsko-pomorskim (1,84) i dolnośląskim (1,74). Wiek środkowy rozwodzących się kobiet 
wyniósł 40,6 lat, a mężczyzn – 42,9 lat. 

Wykres 2. Małżeństwa i rozwody na 1000 ludności 
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Migracje ludności 

Ważnym czynnikiem decydującym o liczbie ludności, a także jej rozmieszczeniu w regionie, 
są migracje. W 2021 r. w województwie warmińsko-mazurskim odnotowano ujemne saldo mi-
gracji stałej. Oznacza to, że liczba osób wymeldowanych z pobytu stałego przewyższała liczbę 
osób zameldowanych na stałe. 

Na pobyt stały zameldowało się 16 469 osób, w tym 462 z zagranicy. Wśród ludności napływo-
wej przeważały kobiety (52,4%) oraz osoby osiedlające się na wsi (50,9%). Z pobytu stałego 
wymeldowało się 19 032 mieszkańców, w tym za granicę – 634 osoby. Z terenu województwa 
częściej wymeldowywały się kobiety (52,8%) oraz osoby zamieszkałe w miastach (54,5%). 

Wśród osób zameldowanych i wymeldowanych zdecydowaną większość (12 298) stanowiły 
osoby, które zmieniły miejsce zamieszkania w ramach województwa. Z innych województw 
do warmińsko-mazurskiego przybyły 3 709 osoby, natomiast do innych województw wypro-
wadziło się 6 100 osób. 

Tablica 3. Migracje ludności na pobyt stały 

Wyszczególnienie 2010 2019 2020 2021 

Migracje wewnętrzne     

Napływ 16 772 18 023 15 490 

 

16 007 

Odpływ 19 493 21 794 17 603 18 398 

Saldo -2 721 -3 771 -2 113 -2 391 

na 1000 ludności -1,87 -2,64 -1,49 -1,70 

Migracje zewnętrzne     

Imigracja 755 534 448 462 

Emigracja 740 513 426 634 

Saldo 15 21 22 -172 

na 1000 ludności 0,01 0,01 0,02 -0,12 

Saldo migracji stałej -2 706 -3 750 -2 091 -2 563 

na 1000 ludności -1,86 -2,63 -1,47 -1,82 

W wyniku migracji liczba mieszkańców województwa zmniejszyła się o 2 563 osoby 
(1 141 mężczyzn i 1 422 kobiet). Saldo migracji stałej było ujemne zarówno w miastach 
(-2 285), jak i na terenach wiejskich (-278). W przeliczeniu na 1000 ludności saldo migracji 
stałej (wewnętrznej i zagranicznej) wyniosło -1,82 (w kraju +0,09), w miastach -2,75 
(w kraju -2,05), na wsi -0,48 (w kraju +3,27). 
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Mapa 4. Saldo migracji stałej w 2021 r. 

 

W 19 powiatach województwa warmińsko-mazurskiego saldo migracji wewnętrznych 
i zagranicznych przyjęło wartości ujemne. Najniższy wskaźnik migracji na 1000 ludności 
odnotowano w powiecie bartoszyckim (-7,22), kętrzyńskim (-5,74) oraz braniewskim (-5,01). 
Podobnie jak w 2020 roku dodatnie saldo wystąpiło jedynie w dwóch powiatach: 
olsztyńskim (+6,94) i ełckim (+0,20). 

W przypadku cytowania danych Głównego Urzędu Statystycznego prosimy o zamieszczenie 
informacji: „Źródło danych GUS”, a w przypadku publikowania obliczeń dokonanych 
na danych opublikowanych przez GUS prosimy o zamieszczenie informacji: „Opracowanie 
własne na podstawie danych GUS”.
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Powiązane opracowania 

Sytuacja demograficzna województwa warmińsko-mazurskiego w 2020 r. 

Ludność. Stan i struktura ludności oraz ruch naturalny w przekroju terytorialnym (stan w dniu 30.06.2021) 

Biuletyn Statystyczny Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 1 kwartał 2022 

Temat dostępny w bazach danych 

Bank Danych Lokalnych 

Demografia 

Ważniejsze pojęcia dostępne w słowniku 

Ludność, procesy demograficzne 

Opracowanie merytoryczne 
Urząd Statystyczny w Olsztynie 

Dyrektor Marek Morze 
Tel. 89 524 36 66 

Rozpowszechnianie 
Warmińsko-Mazurski Ośrodek Badań Regionalnych 

Agnieszka Wobolewicz 
Tel. 89 524 36 16 

Współpraca z mediami 

Tel. 89 524 36 14 

e-mail: J.Balcerzak@stat.gov.pl 

olsztyn.stat.gov.pl 

@Olsztyn_STAT 

@UrzadStatystycznyOlsztyn 

 

https://olsztyn.stat.gov.pl/publikacje-i-foldery/ludnosc/sytuacja-demograficzna-wojewodztwa-warminsko-mazurskiego-w-2020-r-,4,4.html
https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/ludnosc/ludnosc/ludnosc-stan-i-struktura-ludnosci-oraz-ruch-naturalny-w-przekroju-terytorialnym-stan-w-dniu-30-06-2021,6,30.html
https://olsztyn.stat.gov.pl/opracowania-biezace/komunikaty-i-biuletyny/inne-opracowania/biuletyn-statystyczny-wojewodztwa-warminsko-mazurskiego-1-kwartal-2022-r-,4,46.html
https://olsztyn.stat.gov.pl/opracowania-biezace/komunikaty-i-biuletyny/inne-opracowania/biuletyn-statystyczny-wojewodztwa-warminsko-mazurskiego-1-kwartal-2022-r-,4,46.html
https://bdl.stat.gov.pl/BDL/start
https://demografia.stat.gov.pl/BazaDemografia/StartIntro.aspx
https://stat.gov.pl/metainformacje/slownik-pojec/pojecia-stosowane-w-statystyce-publicznej/1_21,dziedzina.html
mailto:J.Balcerzak@stat.gov.pl
https://olsztyn.stat.gov.pl/
https://twitter.com/Olsztyn_STAT
https://www.facebook.com/UrzadStatystycznyOlsztyn/
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