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STAN I RUCH NATURALNY LUDNOŚCI 
W WOJEWÓDZTWIE WARMIŃSKO-MAZURSKIM  
W 2008 R. 
 
Maj 2009  

W województwie warmińsko-mazurskim rok 2008 był pierwszym od 5 lat (w Polsce 
pierwszym od 11 lat), w którym zanotowano wzrost liczby ludności. W porównaniu do  
2007 r. liczba ludności była większa o 918 osób (o 0,1%). Warmińsko-mazurskie z liczbą 
1427,1 tys. mieszkańców w 2008 r. stanowiło 3,7% ludności kraju (12 lokata).  
Tabl. 1.  Zmiany w liczbie ludności  

Stan w dniu 31 XII 

a Kobiety i mężczyźni w wieku 18-44 lata.   b Kobiety w wieku 45-59 lat, mężczyźni w wieku 45-64 lata. 

W 2008 r. w miastach mieszkało 855,0 tys. osób (o 204 osoby mniej niż w 2007 r.). 
Wskaźnik urbanizacji zmniejszył się w porównaniu do poprzedniego roku o 0,1 pkt proc.  
i wynosił 59,9% (w kraju 61,1%). 

Gęstość zaludnienia nie zmieniła się od kilku lat – wyniosła 59 osób/km2 (w miastach 
1433, na wsi 24) i była ponad dwukrotnie niższa niż średnia krajowa (równa 122 osoby/km2). 

Struktura ludności według płci również nie uległa większym zmianom. Udział kobiet 
w ogólnej liczbie ludności w końcu 2008 r. pozostał na poziomie sprzed roku i wynosił 51,3%. 
Przewagę liczebną kobiet odzwierciedlał również współczynnik feminizacji, liczony jako 
relacja liczby kobiet przypadających na 100 mężczyzn, który wyniósł 105. Przewaga kobiet 
widoczna była w miastach, gdzie na 100 mężczyzn przypadało 110 kobiet, natomiast na wsi 
na 100 mężczyzn przypadało 98 kobiet.  

WYSZCZEGÓL-
NIENIE 

2000 2003 2007 
2008 

2000 2003 2007 
2008 

ogółem w tym 
miasta ogółem w tym 

miasta 
w liczbach bezwzględnych w procentach 

    
OGÓŁEM  ............  1427508 1428885 1426155 1427073 854979 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

mężczyźni  .........  697860 697947 695039 695352 406517 48,9 48,8 48,7 48,7 47,5
kobiety  ..............  729648 730938 731116 731721 448462 51,1 51,2 51,3 51,3 52,5

Z ogółem w wieku:       
przedprodukcyjnym  385794 343742 304286 297321 162028 27,0 24,1 21,3 20,8 19,0  

0-2 lata  ................  46532 43652 44908 46485 25525 3,3 3,1 3,1 3,3 3,0
3-6  .......................  71499 62930 57358 57238 31201 5,0 4,4 4,0 4,0 3,6
7-12  .....................  133520 117974 97983 94391 50569 9,4 8,3 6,9 6,6 5,9
13-15  ...................  77157 69763 59531 56510 30165 5,4 4,9 4,2 4,0 3,5
16-17  ...................  57086 49423 44506 42697 24568 4,0 3,5 3,1 3,0 2,9  

produkcyjnym  .......  859584 896466 924185 927904 567189 60,2 62,7 64,8 65,0 66,3
mobilnym a  ..........  578516 581795 579381 579945 347608 40,5 40,7 40,6 40,6 40,7
niemobilnym b  .....  281068 314671 344804 347959 219581 19,7 22,0 24,2 24,4 25,7  

poprodukcyjnym  ...   182130 188677 197684 201848 125762 12,8 13,2 13,9 14,2 14,7  
Z liczby ogółem:       

do 25 lat  ..............  552712 525265 482133 469512 262213 38,7 36,8 33,8 32,9 30,7
60 lat i więcej  ......  207624 211850 223281 230933 144392 14,5 14,8 15,7 16,2 16,9  

Kobiety w wieku  
15-49 lat  ..............  383656 381484 370347 366950 224055 26,9 26,7 26,0 25,7 26,2
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Ludność według płci i wieku w latach 2000 i 2008 
Stan w dniu 31 XII 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rok 2008 był kolejnym rokiem, w którym zmniejszyła się liczba ludności w wieku 
przedprodukcyjnym (w porównaniu do 2007 r. o 2,3%). Współczynnik młodości (stosunek 
ludności w wieku przedprodukcyjnym do ludności ogółem) w tym okresie zmniejszył się z 21,3% 
do 20,8%. Jednocześnie zwiększyła się liczba ludności w wieku produkcyjnym i poprodukcyjnym 
odpowiednio o 0,4% i 2,1%. Współczynnik starości (liczba ludności w wieku poprodukcyjnym 
do ludności ogółem) zwiększył się z 13,9% w 2007 r. do 14,2% w 2008 r. 

Ludność według ekonomicznych grup wieku w 2008 r. 
w % 

Stan w dniu 31 XII  
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Udział ludności w wieku produkcyjnym w 2008 r. wynosił 65,0% wobec 64,8% przed 
rokiem. Odsetek ludności w wieku produkcyjnym mobilnym nie zmienił się, a w wieku 
produkcyjnym niemobilnym wzrósł o 0,2 pkt proc. 

Struktura ludności według ekonomicznych grup wieku przedstawiała się odmiennie 
zarówno dla mężczyzn i kobiet, jak i dla mieszkańców miast i wsi. W wieku 
przedprodukcyjnym i produkcyjnym większy był udział mężczyzn (odpowiednio 21,9%  
i 69,2% mężczyźni, wobec 19,8% i 61,1% kobiety), a w wieku poprodukcyjnym ponad 
dwukrotnie większy kobiet (19,1% kobiety, 8,9% mężczyźni). Współczynnik młodości na wsi 
wynosił 23,6%, a starości 13,3% wobec odpowiednio 19,0% i 14,7% w miastach. 

Współczynnik obciążenia demograficznego (liczba osób w wieku nieprodukcyjnym  
na 100 osób w wieku produkcyjnym) obniżył się z 54,3 w 2007 r. do 53,8 w 2008 r. (w Polsce  
w 2008 r. wynosił 55,1). Wskaźnik ten w regionie był różny w populacjach mężczyzn i kobiet 
(44,6 i 63,7) oraz wśród mieszkańców miast i wsi (50,7 i 58,6). 

W 2008 r., w porównaniu do roku poprzedniego, wzrosła liczba zawartych małżeństw. 
W Urzędach Stanu Cywilnego zarejestrowano 10009 małżeństw (o 5,0% więcej niż rok 
wcześniej). Liczba małżeństw w miastach wzrosła o 2,2%, a na wsi o 8,9%. Na każdy 1000 
ludności w 2008 r. przypadło 7,0 małżeństw (w kraju 6,8), przy czym nieco więcej na wsi 
(7,4) niż w miastach (6,7). 

Na Warmii i Mazurach zanotowano mniej rozwodów i separacji niż przed rokiem.  
W 2008 r. sądy orzekły 2805 rozwodów i 155 separacji, tj. odpowiednio o 7,4% i 25,8% 
mniej niż w 2007 r. 

W ostatnich latach zaobserwowano (zwłaszcza od 2004 r.) zwiększający się przyrost 
naturalny, stanowiący różnicę miedzy liczbą urodzeń żywych i zgonów. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

W 2008 r. liczba urodzeń żywych wyniosła 16339 i wzrosła w stosunku  
do poprzedniego roku o 4,6%. Wśród noworodków większość (51,7%) stanowili chłopcy. 
Współczynnik urodzeń żywych na 1000 ludności w 2008 r. wynosił 11,4 (w kraju 10,9) 
wobec 10,9 w 2007 r., z tego w miastach 10,6, a na wsi 12,7. W tym samym okresie liczba 
zgonów zmniejszyła się o 0,8%. W 2008 r. zmarło 12811 mieszkańców województwa. 
Struktura zgonów według płci świadczy o nadumieralności mężczyzn. Ich udział w ogólnej 
liczbie zgonów w 2008 r. wynosił 55,1%. Współczynnik natężenia zgonów, przedstawiający 
liczbę zgonów na 1000 mieszkańców, w porównaniu do 2007 r. nie zmienił się i wynosił 9,0. 
Wskaźnik ten był wyższy na wsi (9,1) niż w miastach (8,9). 
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Śmiertelność niemowląt (dzieci do 1 roku życia) w województwie była niższa  
od przeciętnej w kraju. W 2008 r. współczynnik zgonów niemowląt na 1000 urodzeń żywych 
wyniósł na Warmii i Mazurach odpowiednio 5,1 wobec 5,6 w kraju. 

Przyrost naturalny ludności w 2008 r. w porównaniu do 2007 r. wzrósł (w przeliczeniu 
na 1000 ludności) odpowiednio z 1,9 do 2,5 (w Polsce osiągnął wartość 0,9). W miastach 
wskaźnik kształtował się na poziomie 1,7 wobec 3,5 na obszarach wiejskich. 

Ważnym czynnikiem rozstrzygającym o tempie przyrostu lub spadku liczby ludności,  
a także o jej rozmieszczeniu w regionie są migracje. W 2008 r. w wyniku migracji liczba 
mieszkańców Warmii i Mazur zmniejszyła się o 3099 osób, z tego z miast ubyło 2044 
mieszkańców, natomiast ze wsi 1055. Na pobyt stały zameldowało się 17527 osób (o 16,7% mniej 
niż w 2007 r.), w tym 577 z zagranicy. Wymeldowało się natomiast 20626 mieszkańców (spadek  
o 16,9% w porównaniu do ub. r.), w tym 1316 za granicę.  

Saldo migracji zagranicznej w przeliczeniu na 1000 mieszkańców zmniejszyło się  
z -0,7 w 2007 r. do -0,5 w 2008 r.  

Rozmieszczenie ludności w regionie wskazuje na nierównomierne zaludnienie obszaru 
Warmii i Mazur. Według stanu z końca 2008 r. miasta na prawach powiatu, podobnie jak 
przed rokiem, skupiały 21,2% ludności województwa. Natomiast wśród powiatów ziemskich 
najwięcej ludności mieszkało w olsztyńskim (8,1% ogółu mieszkańców), ostródzkim (7,3%)  
i iławskim (6,3%), a najmniej w węgorzewskim (1,6%) oraz gołdapskim (1,9%). 

Gęstość zaludnienia wyższą od przeciętnej zanotowano w Olsztynie i Elblągu oraz  
w powiatach: ełckim, działdowskim, iławskim i nowomiejskim. 

W strukturze ludności według płci, tak samo, jak w poprzednim roku, jedynie  
w powiecie węgorzewskim przeważali mężczyźni (50,1%).  

Gęstość zaludnienia oraz przyrost naturalny i saldo migracji  
według powiatów w 2008 r. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Najniższy współczynnik obciążenia demograficznego zanotowano w Olsztynie (47,1)  
i Elblągu (50,1) oraz powiecie olsztyńskim (51,6) i mrągowskim (52,4).  

W Elblągu oraz powiecie węgorzewskim liczba zgonów przewyższała liczbę urodzeń 
żywych. Współczynnik przyrostu naturalnego w przeliczeniu na 1000 ludności wyniósł  
w tych powiatach odpowiednio -0,04 i -0,96. 

Najwyższy współczynnik przyrostu naturalnego zanotowano w powiecie iławskim 
(4,8), nowomiejskim (4,2) i gołdapskim (4,0). 
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