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W województwie warmiosko-mazurskim rok 2011 był trzecim z kolei, w którym 
zmniejszyła się liczba zawieranych małżeostw. W Urzędach Stanu Cywilnego zawarto 7 643 
nowe związki małżeoskie, w tym 59,5% to małżeostwa zawarte w miastach. W porównaniu 
do roku poprzedniego ich liczba zmniejszyła się o 8,7%. Liczba małżeostw w miastach 
obniżyła się o 8,0%, a na wsi o 9,7%. Na każdy 1 000 ludności w 2011 r. przypadło 5,35 nowo 
zawartych małżeostw (w kraju 5,41), przy czym nieco więcej w miastach (5,39) niż na wsi 
(5,29). 

Po kilku latach (2005–2008) zwiększającego się przyrostu naturalnego w 2011 r. 
nastąpiło jego kolejne obniżenie, w porównaniu do 2010 r. aż o 36,0%. Wskaźnik przyrostu 
naturalnego na 1 000 ludności obniżył się w tym okresie z 1,98 do 1,27 (w Polsce z 0,91 do 
0,34). W miastach kształtował się na poziomie 0,53, wobec 2,33 na obszarach wiejskich. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

W 2011 r. zanotowano 14 750 urodzeo żywych, o 6,5% mniej niż rok wcześniej. Wśród 
noworodków 51,7% stanowili chłopcy. Współczynnik urodzeo żywych na 1 000 ludności  
w 2011 r. wynosił 10,32 (w kraju 10,17), wobec 11,03 w 2010 r., z tego w miastach 9,54,  
a na wsi 11,44.  

W omawianym okresie liczba zgonów zmniejszyła się o 2 osoby i wyniosła 12 940. 
Częściej umierali mężczyźni – 54,8% zgonów ogółem. Obserwowana struktura zgonów 
według płci świadczy o nadumieralności mężczyzn. Współczynnik natężenia zgonów, 
przedstawiający liczbę zgonów na 1 000 mieszkaoców w porównaniu do 2010 r. pozostał  
na tym samym poziomie i wyniósł 9,05. Wartośd wskaźnika dla miast ukształtowała się  
na poziomie 9,01, natomiast na wsi 9,11. 
                                                           
1
 Dane o ludności zbilansowano na podstawie wyników Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkao 2002 oraz danych  

ze sprawozdawczości bieżącej o ruchu naturalnym i migracjach ludności. 
U W A G A Prezentowane współczynniki na 1 000 ludności stanowią opracowanie tymczasowe. 
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W 2011 r. w porównaniu do roku poprzedniego zmniejszyła się o 5 liczba zgonów 
niemowląt (dzieci do 1 roku życia). Śmiertelnośd niemowląt w województwie i w kraju była 
na zbliżonym poziomie. W 2011 r. współczynnik zgonów niemowląt na 1 000 urodzeo żywych 
wyniósł na Warmii i Mazurach 4,75, wobec 4,73 w Polsce. 

Powyższe zmiany w liczbie urodzeo i zgonów spowodowały zmniejszenie wskaźnika 
dynamiki demograficznej. W 2011 r. na 1 zgon przypadało 1,140 urodzeo, natomiast przed 
rokiem 1,219 (na wsi 1,256, a w miastach 1,059). W kraju wskaźnik ten był niższy niż  
w regionie i wyniósł 1,034. 

Ważnym czynnikiem decydującym o tempie przyrostu lub spadku liczby ludności,  
a także o jej rozmieszczeniu w regionie, są migracje. W 2011 r. w wyniku migracji liczba 
mieszkaoców Warmii i Mazur zmniejszyła się o 2 996 osób (z tego o 1 754 kobiety i 1 242 
mężczyzn). Saldo migracji stałej w miastach i na wsi było ujemne i wyniosło odpowiednio  
-2 715 i -281 osób. Na pobyt stały zameldowały się 16 984 osoby (o 3,1% mniej niż  
w 2010 r.), w tym 764 z zagranicy. Wśród ludności napływowej przeważały kobiety (53,3%) 
oraz osiedlający się w miastach (52,2%). Wymeldowało się natomiast 19 980 mieszkaoców  
(o 1,3% mniej w porównaniu z ub. r.), w tym 808 osób wyjechało z kraju – o 9,2% więcej niż 
przed rokiem. Z województwa częściej wyjeżdżały kobiety (54,1%) oraz osoby zamieszkałe  
w miastach (57,9%). 

W 2011 r. ogólne saldo migracji stałej w przeliczeniu na 1 000 ludności było ujemne  
i wyniosło -2,10 wobec -1,89 w 2010 r., natomiast saldo migracji zagranicznych zmieniło się  
z wartości dodatniej na ujemną (z 0,01 w 2010 r. na -0,03 w 2011 r.).  

 

Tabl. 2. Ruch naturalny ludności w 2011 r. 

WYSZCZEGÓLNIENIE Małżeostwa Urodzenia 

Zgony 
Przyrost 

naturalny 

Współczynnik 
dynamiki 

demografi-
cznej 

ogółem 
w tym nie-

mowląt 
       
Województwo  ..................  7 643 14 750 12 940 70 1 810 1,140        
Podregion elbląski  ............  2 921 5 581 4 867 27 714 1,147 
Powiaty:       

braniewski  .......................  219 430 408 3 22 1,054 
działdowski  .....................  376 726 624 5 102 1,163 
elbląski  ............................  273 628 533 2 95 1,178 
iławski  .............................  520 1 066 764 3 302 1,395 
nowomiejski  ....................  288 548 367 2 181 1,493 
ostródzki  .........................  617 1 103 949 6 154 1,162 
m. Elbląg  .........................  628 1 080 1 222 6 -142 0,884 

Podregion ełcki .................  1 470 2 940 2 591 10 349 1,135 
Powiaty:       

ełcki  .................................  434 885 706 4 179 1,254 
giżycki  ..............................  279 538 569 - -31 0,946 
gołdapski  .........................  154 319 214 3 105 1,491 
olecki  ...............................  192 373 320 1 53 1,166 
piski  .................................  312 580 537 2 43 1,080 
węgorzewski  ...................  99 245 245 - - 1,000 

Podregion olsztyński  ........  3 252 6 229 5 482 33 747 1,136 
Powiaty:       

bartoszycki  ......................  324 581 609 7 -28 0,954 
kętrzyoski  ........................  369 691 689 3 2 1,003 
lidzbarski  .........................  236 401 424 2 -23 0,946 
mrągowski  .......................  302 469 433 1 36 1,083 
nidzicki  ............................  179 351 297 - 54 1,182 
olsztyoski .........................  564 1 244 1 025 6 219 1,214 
szczycieoski  .....................  373 773 595 4 178 1,299 
m. Olsztyn  .......................  905 1 719 1 410 10 309 1,219  
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W 2011 r. w czterech powiatach regionu (w Elblągu, powiecie giżyckim, lidzbarskim  
i bartoszyckim) wartośd współczynnika dynamiki demograficznej była mniejsza od 1,  
co świadczy o tym, że liczba urodzeo nie dorównywała liczbie zgonów. W powiatach tych 
jednocześnie zanotowano ujemny przyrost naturalny. 

Najwyższy współczynnik przyrostu naturalnego był w powiecie nowomiejskim, 
gołdapskim i iławskim. 

 
Przyrost naturalny na 1 000 ludności według powiatów w 2011 r. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Saldo migracji wewnętrznych i zagranicznych ludności na pobyt stały w 2011 r. przyjęło 
wartości dodatnie w dwóch powiatach, a ujemne w 19 powiatach.  

 
Saldo migracji na 1 000 ludności według powiatów w 2011 r. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Najniższy wskaźnik w przeliczeniu na 1 000 ludności zanotowano w powiecie 
braniewskim, bartoszyckim i nidzickim, a najwyższy w powiecie olsztyoskim, ełckim  
i elbląskim. 
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