
 

 

1 

 

NOTATKA INFORMACYJNA 

10.04.2018 r. Informacja o sytuacji demograficznej województwa 
podlaskiego w 2017 r.  
 

W końcu 2017 r. w województwie podlaskim zanotowano 
spadek liczby ludności o 0,2% w odniesieniu do 
analogicznego okresu poprzedniego roku. Zadecydowały 
o tym ujemny przyrost naturalny oraz ujemne saldo 
migracji wewnętrznych i zagranicznych ludności na pobyt 
stały w 2017 r.               
 
 

Liczba ludności w województwie podlaskim w końcu 2017 r. wyniosła 1184548 osób, tj. o 2077 
(o 0,2%) mniej niż w analogicznym okresie 2016 r. Ludność miejska liczyła 719151 osób i sta-
nowiła 60,7% ogółu mieszkańców regionu. Na terenie wsi mieszkało 465397 osób. Odsetek 
ludności wiejskiej ukształtował się na poziomie 39,3%.  

W analizowanym roku zarejestrowano 5912 nowo zawartych małżeństw, tj. o 367 (o 5,8%) 
mniej niż rok wcześniej. Współczynnik małżeństw (liczba nowo zawartych małżeństw na 1000 
ludności) przyjął wartość 5,0 i był zbliżony w miastach i na wsi.  

W 2017 r. zarejestrowano 12054 urodzenia żywe, tj. o 681 (o 6,0%) więcej niż w rok wcześniej. 
Liczba urodzeń żywych przypadająca na 1000 ludności wyniosła 10,2. Współczynnik urodzeń 
był wyższy w miastach niż na wsi i ukształtował się odpowiednio na poziomie 10,8 oraz 9,2.  

W omawianym roku zmarło 12526 osób, tj. o 255 (o 2,1%) więcej niż przed rokiem. Liczba zgo-
nów przypadająca na 1000 mieszkańców wyniosła 10,6. Współczynnik umieralności ukształto-
wał się w miastach na poziomie 9,1, a na wsi – 12,9.  

W 2017 r. odnotowano ujemny przyrost naturalny ludności. Wyniósł on minus 472 (rok wcze-
śniej minus 898). W przeliczeniu na 1000 mieszkańców województwa ukształtował się na po-
ziomie minus 0,4, przy czym w miastach przyjął wartość 1,7, a na wsi – minus 3,7.  

Saldo migracji wewnętrznych i zagranicznych na pobyt stały wyniosło minus 1701 (rok wcze-
śniej –minus 1287), a w przeliczeniu na 1000 ludności osiągnęło poziom minus 1,4 (w mia-
stach – minus 2,0, na wsi – minus 0,6). 

 

Podstawowe dane o ludności w województwie podlaskim 

WYSZCZEGÓLNIENIE 2000 2005 2010 2015 2016 2017 

Ludność  
(stan w dniu 31 XII) 

1210688 1199689 1203448 1188800 1186625 1184548 

Małżeństwa 6471 6498 7003 6061 6279 5912 

Urodzenia żywe 12080 11009 11928 10825 11373 12054 

Zgony 11802 11854 11814 12302 12271 12526 

Przyrost naturalny 278 –845 114 –1477 –898 –472 

Saldo migracji wewnętrz-
nych I zagranicznych  
na pobyt stały 

–1592 –1941 –1516 –2244a –1287 –1701 

a Do obliczenia salda wykorzystano dane o migracjach wewnętrznych za 2015 r. i migracjach zagranicznych za 2014 r. 

 

 

Spadek liczby ludności  
w porównaniu z poprzednim  
rokiem 

 0,2% 
Spadek liczby ludności  
w porównaniu z 2016 r. 

Mniej nowo zawartych  
małżeństw niż rok wcześniej 

Wzrost liczby urodzeń  
w skali roku 

Wzrost liczby zgonów  
w skali roku 

Ujemny przyrost naturalny 

Ujemne saldo migracji  
na pobyt stały 
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Opracowanie merytoryczne Kontakt: 
 

http://bialystok.stat.gov.pl  

Urząd Statystyczny w Białymstoku tel: 85 749 77 00 
 

https://twitter.com/Bialystok_STAT  

ul. Krakowska 13 faks: 85 749 77 79   

15-959 Białystok e-mail: SekretariatUSBST@stat.gov.pl   

http://bialystok.stat.gov.pl/
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