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NOTATKA INFORMACYJNA 

05.05.2022 r. Informacja o sytuacji demograficznej  
województwa podlaskiego w 2021 r. 

  
W końcu 2021 r. w województwie podlaskim 
nastąpił spadek liczby ludności o 0,7% 
w odniesieniu do stanu zanotowanego przed 
rokiem. Wpływ na tę sytuację miał ujemny 
przyrost naturalny oraz ujemne saldo migracji 
wewnętrznych i zagranicznych ludności na pobyt 
stały.  

 

 

Liczba ludności w województwie podlaskim w końcu 2021 r. wynosiła 1165262 osoby, tj. o 8024 
(o 0,7%) mniej niż rok wcześniej. Ludność miejska liczyła 708836 osób i stanowiła 60,8% ogółu 
mieszkańców regionu. Na terenach wiejskich mieszkało 456426 osób. 

Tablica 1. Podstawowe dane o ludności w województwie podlaskim  

Wyszczególnienie 2000 2005 2010 2015 2020 2021 

Ludność (stan w dniu 
31 grudnia) 1210688 1199689 1203448 1188800 1173286 1165262 

Małżeństwa 6471 6498 7003 6061 4442 5011 

Urodzenia żywe 12080 11009 11928 10825 10557 10112 

Zgony 11802 11854 11814 12302 14622 16725 

Przyrost naturalny 278 –845 114 –1477 –4065 –6613 

Saldo migracji 
wewnętrznych  
i zagranicznych  
na pobyt stały –1592 –1941 –1516 –2244a –1318 –1214 

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

W analizowanym roku zarejestrowano 5011 nowo zawartych małżeństw, tj. o 569 (o 12,8%) 
więcej niż przed rokiem. Współczynnik małżeństw (liczba nowo zawartych małżeństw na 1000 
ludności) przyjął wartość 4,3 (w poprzednim roku – 3,8), przy czym był niższy w miastach niż 
na wsi i wyniósł odpowiednio 4,2, i 4,4. 

W 2021 r. zanotowano 10112 urodzeń żywych, tj. o 445 (o 4,2%) mniej niż w rok wcześniej. 
Liczba urodzeń żywych przypadająca na 1000 ludności wyniosła 8,6 (przed rokiem – 9,0). 
Współczynnik urodzeń był wyższy w miastach niż na wsi i ukształtował się odpowiednio na 
poziomie 9,1 oraz 7,9. 

W omawianym roku zmarło 16725 osób, tj. o 2103 (o 14,4%) więcej niż w roku poprzednim. 
Liczba zgonów przypadająca na 1000 mieszkańców wyniosła 14,3 (w 2020 r. – 12,4). Współczyn-
nik umieralności w miastach ukształtował się na poziomie 12,7, a na wsi osiągnął wartość 16,7. 
 

Więcej nowo zawartych 
małżeństw niż rok wcześniej 
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W 2021 r. odnotowano ujemny przyrost naturalny ludności. Wyniósł on minus 6613 (rok wcze-
śniej – minus 4065). W przeliczeniu na 1000 mieszkańców województwa ukształtował się na 
poziomie minus 5,7 (w poprzednim roku – minus 3,5), przy czym w miastach przyjął wartość 
minus 3,6, a na wsi – minus 8,8. 

Saldo migracji wewnętrznych i zagranicznych na pobyt stały wyniosło minus 1214 (rok wcze-
śniej – minus 1318), a w przeliczeniu na 1000 ludności osiągnęło poziom minus 1,0 (przed ro-
kiem – minus 1,1), przy czym w miastach było ujemne (minus 2,8), a na wsi – dodatnie (1,7). 

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

Ujemne saldo migracji na 
pobyt stały 

Ujemny przyrost naturalny 
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Opracowanie merytoryczne: 
Urząd Statystyczny w Białymstoku 

Dyrektor Ewa Kamińska-Gawryluk 
Tel: 85 749 77 15 

Rozpowszechnianie: 
Informatorium Statystyczne 
Tel: 85 749 77 45, 85 749 77 88 

 

 bialystok.stat.gov.pl  

@Bialystok_STAT  

@UrzadStatystycznywBialymstoku  
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https://bdl.stat.gov.pl/BDL/dane/podgrup/temat
https://bdl.stat.gov.pl/BDL/dane/podgrup/temat
https://bdl.stat.gov.pl/BDL/dane/podgrup/temat
http://swaid.stat.gov.pl/SitePagesDBW/Demografia.aspx
http://swaid.stat.gov.pl/SitePagesDBW/Demografia.aspx
https://stat.gov.pl/metainformacje/slownik-pojec/pojecia-stosowane-w-statystyce-publicznej/3922,pojecie.html
https://stat.gov.pl/metainformacje/slownik-pojec/pojecia-stosowane-w-statystyce-publicznej/3922,pojecie.html
https://stat.gov.pl/metainformacje/slownik-pojec/pojecia-stosowane-w-statystyce-publicznej/3945,pojecie.html
https://stat.gov.pl/metainformacje/slownik-pojec/pojecia-stosowane-w-statystyce-publicznej/3945,pojecie.html
https://stat.gov.pl/metainformacje/slownik-pojec/pojecia-stosowane-w-statystyce-publicznej/3962%2Cpojecie.html
https://stat.gov.pl/metainformacje/slownik-pojec/pojecia-stosowane-w-statystyce-publicznej/3962%2Cpojecie.html
https://stat.gov.pl/metainformacje/slownik-pojec/pojecia-stosowane-w-statystyce-publicznej/405%2Cpojecie.html
https://stat.gov.pl/metainformacje/slownik-pojec/pojecia-stosowane-w-statystyce-publicznej/405%2Cpojecie.html
https://stat.gov.pl/metainformacje/slownik-pojec/pojecia-stosowane-w-statystyce-publicznej/845%2Cpojecie.html
https://stat.gov.pl/metainformacje/slownik-pojec/pojecia-stosowane-w-statystyce-publicznej/845%2Cpojecie.html
https://stat.gov.pl/metainformacje/slownik-pojec/pojecia-stosowane-w-statystyce-publicznej/2260,pojecie.html
https://stat.gov.pl/metainformacje/slownik-pojec/pojecia-stosowane-w-statystyce-publicznej/2260,pojecie.html
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