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Potencjał demograficzny województwa lubuskiego 

 

1. Wstęp 

Według stanu w dniu 31 grudnia 2013 r. ludność województwa lubuskiego liczyła 

1021,5 tys. osób, tj. o 1,8 tys. mniej niż w końcu 2012 r. Rok 2013 był pierwszym, w którym 

liczba ludności zmalała po trzech latach względnej stabilności w stanie populacji. Tempo 

ubytku ludności wyniosło 0,2%, co oznacza, że na każde tysiąc mieszkańców województwa 

ubyły 2 osoby (tabela 1.).  

Tabela 1. Ludność w województwie lubuskim (na podstawie bilansów ludności)  

(stan w dniu 31 XII) 

WYSZCZEGÓLNIENIE 
2012 2013 

2013 

przyrost(+)/ 

spadek(-)  

liczby ludności  

w porównaniu  

z 2012 r. 

2012=100 

w liczbach bezwzględnych  

OGÓŁEM 1023317 1021470 -1847 99,8 

Mężczyźni 498430 497340 -1090 99,8 

Kobiety 524887 524130 -757 99,9 

Miasta 647594 644970 -2624 99,6 

Wieś 375723 376500 777 100,2 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS. 

 

Obniżenie się liczby ludności w ciągu 2013 r. było głównie spowodowane pogłębieniem 

ujemnego salda migracji stałej – z minus 0,6 tys. osób w 2012 r. do minus 1,4 tys. osób 

w 2013 r. Drugim elementem mniej znacząco wpływającym na spadek liczby ludności jest 

ujemny przyrost naturalny, zanotowany po raz pierwszy od powstania województwa 

w 1999 r. 

Województwo lubuskie cechuje średni stopień zurbanizowania, który wykazuje 

tendencję malejącą, w wyniku przenoszenia się ludności miejskiej na obszary podmiejskie 

i wiejskie. W 2013 r. w miastach zamieszkiwało 645,0 tys. osób, tj. o 2,6 tys. (0,4%) mniej 

niż przed rokiem. Na wsi w ciągu roku liczba ludności zwiększyła się o 0,8 tys. (0,2%) 

i osiągnęła poziom 376,5 tys. osób. 
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Liczba mieszkańców miast i ich udział w ogólnej liczbie ludności województwa 

sukcesywnie maleje od końca lat 90. ubiegłego stulecia. Obecnie ludność miejska stanowi 

63,1% populacji (w 2010 r.– 63,5%, 2000 r. – 64,7%); wskaźnik urbanizacji wyższy niż 

średnio w kraju (60,4%) lokuje województwo na 7 miejscu, za województwem łódzkim 

(63,4%), a przed województwem podlaskim (60,4%). 

Mieszkańcy miast zasiedlający gminy wiejskie okalające większe ośrodki miejskie 

często nie rezygnują ze swoich miejsc pracy w miastach. Narodowy Spis Powszechny w 2011 

r. wykazał, że w województwie lubuskim łącznie dojeżdżało do pracy blisko 83,0 tys. osób, 

co stanowiło 32,6% ogólnej liczby zatrudnionych (w 2006 r. – 57,4 tys. osób). Porównując 

rozmiar przepływów ludności związanych z zatrudnieniem z wynikami ostatniego badania 

w 2006 r., dostrzega się wyraźny wzrost mobilności pracowników najemnych 

w województwie.  

Pod względem liczby ludności województwo lubuskie zajmuje 15 miejsce w kraju. 

Średnia gęstość zaludnienia, tj. liczba osób przypadających na 1 km2 powierzchni 

województwa, w 2013 r., podobnie jak w poprzednim roku, wynosiła 73 osoby; w miastach 

999, na terenach wiejskich 28. Dla porównania w Polsce średnio na 1 km2 powierzchni 

mieszkają 123 osoby.  

W 2013 r. województwo zamieszkiwało 497,3 tys. mężczyzn i 524,1 tys. kobiet. 

Kobiety stanowiły 51,3% ogólnej liczby ludności, podobnie jak przed rokiem. Współczynnik 

feminizacji, określający liczbę kobiet przypadającą na 100 mężczyzn, wynosił 105 (w kraju – 

107). W miastach na 100 mężczyzn przypadało statystycznie 109 kobiet, natomiast na wsi 

występowała równowaga płci – współczynnik wynosił 100. Relacja liczebności obu płci 

zmienia się w zależności od wieku. Wśród ludności w wieku do 49 roku życia występuje 

przewaga liczebna mężczyzn – na 100 mężczyzn przypada 96 kobiet. Dla grupy osób 

w wieku 50 lat i więcej współczynnik feminizacji wynosi 125, przy czym w najstarszych 

rocznikach (70 lat i więcej) na 100 mężczyzn przypada średnio 191 kobiet. Wśród 

mieszkańców wsi przewaga liczebna kobiet następuje dopiero począwszy od wieku 66 lat, 

w miastach – już od 42 roku życia. 

W porównaniu z innymi regionami ludność województwa lubuskiego jest 

demograficznie stosunkowo młoda, pomimo zwiększającego się corocznie wieku środkowego 

(mediany). W 2013 r. mediana wyznaczająca granicę wieku, którą połowa ludności już 

przekroczyła, a druga połowa jeszcze nie osiągnęła, wyniosła 38,6 lat (w 2012 r. – 38,2 lat, 

w 2000 r. – 34,2 lat) i była dla kobiet o 3,2 lata wyższa niż dla mężczyzn. Biorąc pod uwagę 
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miejsce zamieszkania ludność w miastach jest starsza niż na wsi – o blisko 2,5 roku (kobiety 

o 3,6 lat, mężczyźni o 1,3 lat). 

 

2. Struktura ludności województwa lubuskiego 

Rezultatem przemian w procesach demograficznych, przede wszystkim głębokiej depresji 

urodzeniowej z lat 90-tych oraz z początku tego stulecia, jest gwałtowne zmniejszenie się 

liczby dzieci i młodzieży (0-17 lat) oraz wzrost liczby osób starszych. W końcu 2013 r. udział 

dzieci i młodzieży w ogólnej liczbie ludności województwa wynosił 18,4% (w 2012 r. – 

18,6%, w 2000 r. – 25,5%), a osób starszych w wieku 65 lat i więcej – 13,4% (w 2012 r. – 

12,7%, w 2000 r. – 10,9%).  

W ostatnich latach liczba osób młodszych maleje wolniej niż wzrasta starszych. 

Liczebność dzieci w wieku poniżej 15 roku życia zmniejszyła się w 2013 r. do 155,4 tys., tj. 

o 0,6% w ujęciu rocznym, a ich udział w ogólnej liczbie ludności wyniósł 15,2% (w 2012 r. 

15,3%). Natomiast liczba osób starszych w wieku 65 lat i więcej wzrosła z 130,0 tys. do 136,5 

tys. osób, tj. o 5,0% w relacji do 2012 r. (tabela 2.). Szybki przyrost ludności starszej 

powoduje sukcesywne zmniejszanie się różnicy między odsetkiem dzieci i osób starszych 

w populacji: w 2013 r. różnica wynosiła 1,8 p. proc., w 2012 r. – 2,6 p. proc., w 2011 r. – 3,1 

p. proc.; na 100 osób w wieku 65 lat i więcej przypadało 114 dzieci, w 2012 r. – 120, w 2011 r. 

– 126.  

W latach 2000-2008 – w wyniku wchodzenia w wiek produkcyjny osób urodzonych 

w okresie ostatniego wyżu demograficznego – obserwowano duże zmiany wśród ludności 

w tej grupie wieku – rosła zarówno ich liczba jak i udział w populacji. Od 2009 r. wiek 

produkcyjny osiągają coraz mniej liczne roczniki 18-latków, odsetek ludności w wieku 

aktywności zawodowej sukcesywnie obniża się – w 2013 r. wynosił 64,4%, w 2012 r. – 65,0%, 

w 2011 r. – 65,4%. Jednocześnie zahamowaniu uległ proces starzenia się zasobów siły 

roboczej i obecnie obserwowany jest ubytek ludności w wieku produkcyjnym niemobilnym 

(powyżej 44 roku życia). W 2013 r. udział ludności w tej grupie wieku w ogólnej liczbie 

ludności wynosił 24,2%, w poprzednim roku 24,7%. 

 

Tabela 2. Ludność według płci i grup wieku w województwie lubuskim (stan w dniu 31 XII) 

WYSZCZEGÓLNIENIE 

2012 2013 

ogółem mężczyźni kobiety 

w liczbach 

bezwzglę-

dnych 

w % 

w liczbach 

bezwzglę-

dnych 

w % 

OGÓŁEM 1023317 100,0 1021470 100,0 100,0 100,0 
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Grupy wieku:       

0-14 lat 156318 15,3 155408 15,2 16,0 14,5 

15-64 737031 72,0 729560 71,4 73,5 69,4 

15-44 446116 43,6 442964 43,3 45,4 41,4 

45-64 290915 28,4 286596 28,1 28,1 28,0 

65 lat i więcej 129968 12,7 136502 13,4 10,5 16,1 

65-74 69729 6,8 75563 7,4 6,6 8,2 

75 lat i więcej 60239 5,9 60939 6,0 3,9 7,9 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS. 

 

W ostatnich latach obserwuje się również dalszy wzrost liczby osób w wieku 

poprodukcyjnym (mężczyźni 65 lat i więcej, kobiety 60 lat i więcej). W 2013 r. ludność 

w wieku poprodukcyjnym liczyła 175,7 tys. osób i była wyższa o 4,4% w porównaniu z 2012 

r., a jej udział w ogólnej liczbie ludności wynosił 17,2% (w 2012 r. – 16,4%, w 2000 r. – 

13,1%).  

Wykres 1. Ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym 

w województwie lubuskim (stan w dniu 31 XII) 

 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS. 

 

W 2013 r. w województwie na 100 osób w wieku produkcyjnym przypadało 55 osób 

w wieku nieprodukcyjnym (w 2012 r. – 54, w 2000 r. – 63), z tego 29 osób w wieku 

przedprodukcyjnym i 27 osób w wieku poprodukcyjnym (w 2012 r. odpowiednio – 29 i 25, 

w 2000 r. – 41 i 21) (wykres 1.). Biorąc pod uwagę płeć, mniej korzystna relacja liczby osób 

w wieku nieprodukcyjnym do produkcyjnego występuje u kobiet (70), niż u mężczyzn (43). 

 

3. Ruch naturalny ludności w województwie lubuskim 
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Ruch naturalny ludności to termin oznaczający zmiany w strukturze ludności według 

płci, wieku i stanu cywilnego na skutek naturalnych procesów takich jak urodzenia, zgony, 

zawieranie związków małżeńskich oraz rozwody (tabela 3.). 

Tabela 3. Ruch naturalny ludności w województwie lubuskim 

LATA 
Małżeństwa 

Urodzenia 

żywe 
Zgony 

Przyrost  

naturalny 
Małżeństwa 

Urodzenia 

żywe 
Zgony 

Przyrost  

naturalny 

w liczbach bezwzględnych na 1000 ludnościa 

2000 5327 10012 8894 1118 5,28 9,92 8,81 1,11 

2011 5203 10421 9648 773 5,09 10,19 9,43 0,76 

2012 5435 10367 9607 760 5,31 10,13 9,39 0,74 

2013 4742 9737 10046 -309 4,64 9,53 9,83 -0,30 

a Faktycznie zamieszkałej, w 2000 r. – zameldowanej na pobyt stały. 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS. 

 

4. Urodzenia i dzietność kobiet w województwie lubuskim 

W 2013 r. w województwie lubuskim urodziło się 9,7 tys. dzieci, tj. o 0,6 tys. (o 6,1%) 

mniej niż przed rokiem oraz o 1,8 tys. (o 15,3%) mniej w porównaniu z rokiem 2009, kiedy to 

odnotowano największą liczbę urodzeń żywych w ostatniej dekadzie. 

Po rekordowo małej liczbie urodzeń w 2003 r. (9,3 tys.) ich liczba szybko wzrastała, by 

w 2009 r. osiągnąć apogeum (11,5 tys.), związane z wejściem w wiek najwyższej płodności 

kobiet urodzonych w latach wyżu demograficznego lat 1979-1985. Od 2010 r. obserwowano 

już systematyczny spadek urodzeń. 

Wskaźnik natężenia urodzeń wyniósł w 2013 r. 9,5‰ i był niższy niż przed rokiem 

(10,1‰) oraz nieco niższy od średniej krajowej (9,6%). Od dekady natężenie urodzeń było 

wyższe na wsi (10,1‰) zaś niższe w mieście (9,2%). 

Od ponad 20 lat liczba urodzeń w województwie nie osiąga poziomu gwarantującego 

prostą zastępowalność pokoleń, jaka ma miejsce gdy kobieta rodzi więcej niż dwoje dzieci. 

W 2013 r. – w porównaniu z poprzednim rokiem – współczynnik dzietności ogólnej zmalał 

z 1,31 do 1,25 (w miastach 1,19, na wsi 1,34), co oznacza, że na każde 100 kobiet przypadało 

125 dzieci, czyli o około 90 mniej niż poziom zapewniający prostą wymianę pokoleń (210-

215 dzieci). Obserwowana od początku lat 90. ubiegłego wieku depresja urodzeniowa 

utrzymuje się na niezmienionym poziomie. 
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Wykres 2. Płodność kobiet w województwie lubuskim (urodzenia żywe na 1000 kobiet w danej 

grupie wieku) 

 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS. 

 

Niskiej dzietności towarzyszy, od ponad dekady, przesunięcie najwyższej płodności 

kobiet z grupy wieku 20–24 lata do grupy 25–29 lat, a także znaczący wzrost płodności wśród 

kobiet w wieku 30–34 lata. W 2013 r. na 1000 kobiet w wieku 25–29 przypadało 82,7 urodzeń 

żywych, natomiast w grupie 1000 kobiet w wieku 30–34 lata 65,1 urodzeń żywych, podczas 

gdy w 2000 r. było ich odpowiednio 84,7 i 42,8 (wykres 2.). 

Współczynnik dynamiki demograficznej, wyrażający relację liczby urodzeń żywych do 

liczby zgonów, wynosił w 2013 r. 0,969. Oznacza to, iż roczna liczba urodzeń żywych była 

niższa od rocznej liczby zgonów, w efekcie czego liczba ludności zmniejszyła się. 

Zmiany wzorca płodności spowodowały przesunięcie się momentu, w którym kobiety 

decydują się na urodzenie dziecka. Mediana wieku dla kobiet, które w 2013 r. urodziły 

dziecko to 28,8 lat wobec 25,4 lat w 2000 r. Dla kobiet rodzących po raz pierwszy wiek 

środkowy wzrósł do 26,6 lat (o 3 lata w porównaniu z 2000 r.). 

 

Tabela 4. Urodzenia żywe według wieku matki w województwie lubuskim (stan w dniu 31 XII) 

LATA Ogółem 
W wieku 

15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 

W liczbach bezwzględnych 

2000 10012 1019 3719 3148 1297 637 192 

2012 10367 554 2051 3768 2786 1026 182 

2013 9737 513 1834 3387 2798 1030 175 

W % 

2000 100,0 10,2 37,1 31,4 13,0 6,4 1,9 

2012 100,0 5,3 19,8 36,3 26,9 9,9 1,8 

2013 100,0 5,3 18,8 34,8 28,7 10,6 1,8 
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Uwaga. Urodzenia matek będących w wieku poniżej 15 lat i powyżej 44 lat doliczono odpowiednio do grupy 

wieku: 15-19 lat i 40-44 lata. 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS. 

 

Liczba urodzeń żywych matek nastoletnich zmniejszyła się o 49,7% w stosunku do 

2000 r. i stanowiły one 5,3% ogółu urodzeń (w 2000 r. – 10,2%) (tabela 4.). 

Odsetek urodzeń pozamałżeńskich w województwie wzrasta od 2011 r. i wyniósł w 2013 r. 

39,1% ( w latach 2005-2010 oscylował w okolicach 36,0%-36,4%). Dla porównania w kraju 

odsetek ten w 2013 r. wyniósł 23,4%. 

 

5. Małżeństwa w województwie lubuskim 

W 2013 r. zawarto 4,7 tys. nowych związków małżeńskich (tabela 5.), tj. o 0,7 tys. 

(12,8%) mniej niż przed rokiem. Współczynnik małżeństw również uległ obniżeniu 

w stosunku do 2012 r. (5,3%) i wyniósł 4,6%. Częstość zawierania związków małżeńskich na 

wsi (4,7%) była nieznacznie wyższa niż w miastach (4,6%). 

 

Tabela 5. Małżeństwa według wieku nowożeńców w województwie lubuskim w 2013 r. 

MĘŻCZYŹNI 

W WIEKU 
Ogółem 

Kobiety w wieku 

19 lat  

i mniej 
20-24 25-29 30-34 35-39 40-49 50-59 

60 lat  

i więcej 

OGÓŁEM  4742 83 1198 1789 831 329 274 148 90 

19 lat i mniej 8 5 2 1 - -  -  -  - 

20-24 583 50 416 103 12 2  -  -  - 

25-29 1777 21 611 983 144 15 3  -  - 

30-34 1153 5 136 547 380 68 16 1  - 

35-39 515 1 22 126 196 124 44 2  - 

40-49 357 1 10 25 87 102 116 14 2 

50-59 194  - 1 3 7 17 79 74 13 

60 lat i więcej 155  -  - 1 5 1 16 57 75 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS. 

 

W 2013 r. w ogólnej liczbie małżeństw 53,3% stanowiły małżeństwa wyznaniowe, czyli 

zawarte w kościołach lub związkach wyznaniowych i jednocześnie zarejestrowane 

w urzędach stanu cywilnego (na wsi 57,4% w stosunku do ogółu małżeństw). Wśród nowo 

zawartych związków 76,6% stanowiły małżeństwa pierwsze, tj. panien z kawalerami (na wsi 

81,0%). 

Na przestrzeni kilkunastu lat nastąpiło przesunięcie grupy wieku najczęstszego 

zawierania małżeństw z 20-24 lata na 25-29 lat; ich udział wynosi obecnie 37,0% wszystkich 

małżeństw (w 2000 r. – 28,0%). W 2013 r. wiek środkowy (mediana) dla mężczyzn 
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wstępujących w związek małżeński wyniósł 30,0 lat, a dla kobiet 27,7 lat, natomiast dla 

związków pierwszych wiek środkowy dla mężczyzn wyniósł 28,5 lat, zaś dla kobiet – 26,5 

lat. 

„Odkładanie” momentu założenia rodziny na nieco późniejszy okres życia przez ludzi 

młodych związane jest m.in. z wydłużeniem czasu nauki, trudnościami na rynku pracy 

i z ograniczeniami w zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych. Udział nastolatków wśród 

nowożeńców zmniejszył się zdecydowanie – wyniósł w 2013 r. 1,9% i był o ok. 10 p. proc. 

niższy od notowanego w 2000 r. 

 

6. Separacje i rozwody w województwie lubuskim 

Procedura prawnego orzekania separacji została wprowadzona w Polsce w 1999 r. 

W 2000 r. – pierwszym pełnym roku funkcjonowania tego prawa – orzeczono 

w województwie lubuskim 50 separacji; w następnych latach ich liczba szybko wzrastała – do 

329 w 2005 r. Od 2006 r. liczba orzekanych sądownie separacji obniżała się do 2012 r. (44), 

by nieco wzrosnąć w 2013 r. (50 separacji). W przeliczeniu na 100 tys. mieszkańców 

wskaźnik separacji wynosi 4,9. 

W 2013 r. sądy orzekły 2,0 tys. rozwodów, o 46 mniej niż przed rokiem (2,3%). 

Większy odsetek rozwodów od lat notowany był w miastach i wyniósł 75,2%. Współczynnik 

rozwodów zmniejszył się nieznacznie i wyniósł 1,9% (tabela 6.). 

W latach 2004-2006 obserwowany był wyraźny wzrost liczby prawomocnie orzekanych 

rozwodów, co miało związek z obowiązującą ustawa o zasiłkach rodzinnych, które wyższe 

świadczenia przyznawała rodzinom niepełnym. W dalszych latach liczba rozwodów 

zmniejszyła się – w 2013 r. odnotowano o 607 rozwodów mniej w porównaniu z 2005 r., 

w którym liczba rozwodów była największa w ostatniej dekadzie. 

 

Tabela 6. Separacje i rozwody w województwie lubuskim 

WYSZCZEGÓLNIENIE 

Separacje Rozwody 

ogółem miasta wieś 

na 100 

tys. 

ludności 

ogółem miasta wieś 
na 1000 

ludności 

OGÓŁEM 2012 44 34 10 4,30 2006 1555 451 1,96 

 2013 50 39 11 4,89 1960 1473 487 1,92 

2012 = 100 113,6 114,7 110,0 x 97,7 94,7 108,0 x 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS. 
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W 2013 r. ok. 57,1% małżeństw w momencie rozwodu wychowywało ponad 1,6 tys. 

nieletnich dzieci. Najczęściej (64,0% przypadków) sąd przyznaje prawo do opieki nad 

dziećmi wyłącznie matce, wyłącznie ojcu w 6,3% przypadków, a w stosunku do ¼ 

rozwiedzionych sąd orzeka wspólne wychowywanie dzieci. 

Najczęstsze przyczyny rozwodów to niezgodność charakterów (34,4% ogólnej liczby 

rozwodów), niedochowanie wierności małżeńskiej (14,6%) oraz nadużywanie alkoholu 

(7,6%).  

W 66,2% przypadków powództwo wniosła kobieta. Orzeczenie rozwodu z winy męża 

nastąpiło w 17,0% wszystkich spraw, z winy żony – 4,1%, a z winy obu stron – 4,9%. 

Najczęściej jednak wina nie była orzekana – 74% wszystkich rozwodów. 

 

7. Zgony/Umieralność w województwie lubuskim 

Liczba zgonów w 2013 r. w województwie lubuskim wynosiła 10,0 tys. tj. o 0,4 tys. 

więcej niż przed rokiem (tabela 7.). Współczynnik umieralności wzrósł w porównaniu z 2012 

r. (9,4‰) i ukształtował się na poziomie 9,8‰. Podobnie kształtuje się on również 

w miastach i na wsi. W ogólnej liczbie osób zmarłych 53,0% stanowili mężczyźni (podobnie 

jak w ciągu dwóch ostatnich lat). Od kilku lat natężenie zgonów waha się nieznacznie, 

co może oznaczać stabilizację poziomu umieralności. 

 

Tabela 7. Zgony według płci w województwie lubuskim 

 

LATA 

  

Ogółem Mężczyźni Kobiety 

Miasta Wieś 

ogółem mężczyźni kobiety ogółem mężczyźni kobiety 

W liczbach bezwzględnych 

OGÓŁEM 2012 9607 5092 4515 6088 3205 2883 3519 1887 1632 

 2013 10046 5301 4745 6362 3338 3024 3684 1963 1721 

Na 1000 ludności 

OGÓŁEM 2012 9,39 10,22 8,60 9,40 10,33 8,54 9,38 10,04 8,72 

 2013 9,83 10,65 9,05 9,84 10,78 8,98 9,80 10,42 9,18 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS. 

 

Głównymi przyczynami zgonów w województwie są choroby układu krążenia i choroby 

nowotworowe. Stanowią one 69,9% wszystkich zgonów. Trzecia grupą przyczyn są urazy, 

wypadki i zatrucia (6,3% wszystkich zgonów). W 2012 r. wskaźnik umieralności z powodu 

chorób układu krążenia w przeliczeniu na 100 tys. ludności wyniósł 405 (w kraju 461), 

chorób nowotworowych – 251 (w kraju – 256). Wśród kobiet umieralność w wyniku chorób 

układu krążenia jest zdecydowanie wyższa, w 2012 r. odsetek wynosił 47,4% ogółu zgonów 
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kobiet; wśród mężczyzn – 39,4%. W przypadku zgonów spowodowanych chorobami 

nowotworowymi zróżnicowanie umieralności według płci jest mniejsze; wśród kobiet 26,2% 

wszystkich zgonów, a wśród mężczyzn – 27,3%. 

 

8. Przyrost naturalny w województwie lubuskim 

W 2013 r. przyrost naturalny w województwie lubuskim osiągnął wartość ujemną 

(minus 309 osób). Oznacza to, że zmarło więcej osób, niż się urodziło, co wobec ujemnego 

salda migracji stałej prowadzi do spadku liczebności populacji. 

W 2013 r. urodziło się 9,7 tys. dzieci (o prawie 630 noworodków mniej niż przed 

rokiem), zmarło 10,0 tys. osób (o 439 osób więcej), różnica między urodzeniami i zgonami 

wyniosła minus 309 wobec 760 w poprzednim roku. Współczynnik przyrostu naturalnego 

(w przeliczeniu na 1000 ludności) zmniejszył się (o 1,0 punkt) w porównaniu z 2012 r. 

i wyniósł minus 0,3‰ (w miastach minus 0,7‰, na wsi 0,3‰). 

 

9. Trwanie życia w województwie lubuskim 

Obserwowana od początku lat 90-tych poprawa w zakresie umieralności korzystnie 

wpływa na długość trwania życia mieszkańców województwa lubuskiego. Utrzymuje się 

znaczna różnica między długością życia mężczyzn i kobiet, która jednak stopniowo się 

zmniejsza. 

Przewiduje się, że chłopcy urodzeni w 2013 r. osiągną średnio wiek 72,2 lata, 

dziewczynki – 80,1 lat. Oznacza to, że w porównaniu z początkiem wieku trwanie życia 

wydłużyło się o 3 lata dla mężczyzn oraz o ponad 2,7 lat dla kobiet (w 2000 r. mężczyźni żyli 

przeciętnie 69,2 lat, kobiety – 77,4 lat) (tabela 8.). 

W 2013 r. trwanie życia zarówno mężczyzn, jak i kobiet zamieszkałych w miastach 

było dłuższe niż mieszkańców wsi. W miastach mężczyźni żyli przeciętnie o prawie 2 lata 

dłużej niż na wsi, kobiety – o niecały rok. 

 

Tabela 8. Przeciętne trwanie życia w województwie lubuskim 

WYSZCZEGÓLNIENIE 
Przeciętna liczba lat dalszego trwania życia dla osób w wieku lat 

0 15 30 45 60 

Mężczyźni 

OGÓŁEM 2000 69,20 55,16 40,69 27,39 16,04 

 2012 72,30 57,94 43,63 29,84 18,29 

 2013 72,21 57,72 43,50 29,73 18,03 

Miasta 72,84 58,28 43,88 30,12 18,44 

Wieś 71,08 56,70 42,73 28,96 17,21 

Kobiety 

OGÓŁEM 2000 77,43 63,19 48,45 34,15 21,23 
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 2012 80,31 65,92 51,10 36,65 23,50 

 2013 80,11 65,75 50,96 36,55 23,34 

Miasta 80,39 65,96 51,15 36,76 23,53 

Wieś 79,51 65,28 50,53 36,08 22,90 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS. 

 

W województwie występuje zjawisko wysokiej nadumieralności mężczyzn, ponad 

poziom umieralności kobiet. Różnica pomiędzy trwaniem życia mężczyzn i kobiet w 2013 r. 

wynosiła 7,9 lat (w 2000 r. – 8,2 lat). Zjawisko wysokiej nadumieralności mężczyzn 

obserwowane jest we wszystkich grupach wiekowych i różnica ta zwiększa się wraz 

z wiekiem.  

Wyraźny postęp w wydłużaniu się przeciętnego trwania życia należy przypisywać 

szeroko propagowanemu – od początku lat 90-tych – prowadzeniu zdrowego stylu życia. 

Wyniki badań stanu zdrowia ludności pokazują, że mieszkańcy województwa lepiej się 

odżywiają, rośnie wśród nich odsetek osób uprawiających sport i wykonujących badania 

profilaktyczne (zwłaszcza wśród kobiet), spada odsetek osób palących tytoń (głównie 

mężczyzn). Te korzystne zmiany w stylu życia mieszkańców województwa lubuskiego 

wpływają na wzrost przeciętnego trwania życia. 

 

10. Migracje w województwie lubuskim 

Województwo lubuskie od lat cechuje deficyt migracyjny, tzn., że więcej osób 

wyjeżdża z województwa niż do niego przyjeżdża. W 2013 r. w wyniku migracji stałych 

liczba ludności w województwie zmniejszyła się o 1,4 tys. (przed rokiem o 0,6 tys.), z tego 

w miastach ubyło ponad 1,7 tys. osób, a na wsi liczba ludności zwiększyła się o 0,3 tys. 

(tabela 9.). Współczynnik salda migracji stałej wyniósł minus 1,3‰, co oznacza, 

że przeciętnie – na 10 tys. ludności – województwo opuściło 13 osób. 

 

Tabela 9. Migracje ludności na pobyt stały 

WYSZCZEGÓLNIENIE 

Napływ Odpływ Saldo migracji 

ogółem 
mężczy

źni 
kobiety 

z liczby 

ogółem  

z zagra-

nicy 

ogółem 
mężczy

źni 
kobiety 

z liczby 

ogółem  

za 

granicę 

ogółem 

w tym 

zagra-

nicznej 

OGÓŁEM 2012 12995 6066 6929 547 13617 6242 7375 728 -622 -181 

 2013 13659 6560 7099 493 15037 7078 7959 1128 -1378 -635 

2012 = 100 105,1 108,1 102,5 90,1 110,4 113,4 107,9 154,9 x x 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS. 
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Największy ubytek liczby ludności w wyniku ruchów migracyjnych odnotowano 

w 2006 r. – zmniejszyła się ona wówczas o 1,6 tys. – przede wszystkim w wyniku 

zwiększonej emigracji na pobyt stały za granicę. W latach 2007-2010 skala emigracji 

zmniejszyła się, jej ponowny wzrost notowany jest od 2011 r. W 2013 r. – w przeliczeniu na 

1000 ludności – saldo migracji zagranicznych wynosiło minus 0,6 (w tym dla kobiet 0,8). 

Podobnie jak w poprzednim roku, najwięcej osób emigrowało na pobyt stały do Niemiec 

(50,2% wobec 44,8% w 2012 r.) i do Wielkiej Brytanii (22,1% wobec 21,2% w 2012 r.). 

W 2013 r. w województwie lubuskim zameldowało się na pobyt stały 13,7 tys. osób, 

w tym 0,5 tys. przybyło z zagranicy. Liczba osób osiedlających się na stałe była wyższa o 0,7 

tys. w porównaniu z 2012 r. Wśród ludności napływowej przeważały kobiety (52,0%) oraz 

osoby osiedlające się w miastach (54,3%). Z pobytu stałego w tym czasie wymeldowało się 

15,0 tys. osób, tj. o 1,4 tys. (10,4%) więcej niż przed rokiem, w tym 1,1 tys. wyjechało za 

granicę. Z obszaru województwa częściej wymeldowywały się kobiety (52,9%) oraz 

mieszkańcy miast (60,8%). 

Wśród ludności przemieszczającej się wewnątrz województwa i kraju od lat 

najliczniejszą grupę stanowią osoby w wieku 25-29 lat (napływ – 2,2 tys., odpływ – 2,6 tys. 

osób) oraz 30-34 lata (napływ – 1,9 tys., odpływ – 2,1 tys. osób). Liczną grupę migrujących 

stanowią również osoby w wieku 20-24 lata (napływ – 1,1 tys., odpływ – 1,1 tys. osób). 

Zmiana miejsca zamieszkania w tej grupie wiekowej wiąże się zwykle z zakładaniem rodziny, 

rozpoczęciem nauki lub pracy. Zjawisko migracji dotyczy często całych rodzin, stąd też 

stosunkowo liczną grupę stanowią dzieci w wieku 0-9 lat (17,9%). 

W 2013 r. największą wymianę migracyjną województwo lubuskie zrealizowało 

z województwami: wielkopolskim, mazowieckim oraz z dolnośląskim. Największa liczba 

osób (ponad 0,4 tys.), podobnie jak przed rokiem, wyjechała na stałe do województwa 

wielkopolskiego. 

 

11. Podsumowanie 

Zaprezentowane w opracowaniu dane obrazujące potencjał demograficzny 

województwa lubuskiego oparte zostały na najnowszych wynikach NSP 2011 – na ich 

podstawie można wszechstronnie określić stan i stabilność populacji na podstawie bilansów 

ludności, a także przemiany procesów zachodzących w ruchu naturalnym oraz migracyjnym. 

Województwo lubuskie to jeden z najmniejszych obszarowo i ludnościowo regionów w kraju, 

o średniej gęstości zaludnienia i rozproszonej sieci administracyjnej – małych miast i gmin. 



176 Angela Burchardt, Zuzanna Sikora 
 

W porównaniu z innymi regionami ludność lubuskiego jest demograficznie stosunkowo 

młoda, pomimo zwiększającego się corocznie wieku średniego (mediany wieku), który 

w 2013 r. wyniósł 38,6 lat. 

W ostatnich latach obserwuje się systematyczny wzrost liczby osób w wieku 

nieprodukcyjnym i coraz ważniejsze, z punktu widzenia rynku pracy, stają się relacje 

pomiędzy poszczególnymi grupami wieku ekonomicznego ludności. W 2013 r. na 100 osób 

w wieku produkcyjnym przypadało 55 osób w wieku nieprodukcyjnym. 

Od ponad 20 lat liczba urodzeń w województwie nie osiąga poziomu gwarantującego 

prostą zastępowalność pokoleń, jaka ma miejsce gdy kobiety rodzi więcej niż dwoje dzieci. 

W 2013 r. współczynnik dzietności spadł do poziomu 1,25. 

Rosnąca liczba zgonów i ich przewaga nad urodzeniami przekłada się wprost na ujemny 

przyrost naturalny, a głównymi przyczynami zgonów (prawie 70%) są choroby układu 

krążenia i nowotwory. 

Województwo lubuskie od lat cechuje deficyt migracyjny, co oznacza, że więcej osób 

region opuszcza, niż do niego przyjeżdża. Współczynnik salda migracji wynosił 1,3‰ – na 10 

tys. ludności województwo opuściło 13 osób. 

Pozytywnym aspektem procesów demograficznych jest systematyczne wydłużanie się 

życia Lubuszan, przewiduje się bowiem, że kobiety osiągną wiek 80,1 lat, a mężczyźni 72,2 

lata. 
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Streszczenie 

Potencjał demograficzny województwa lubuskiego 

Społeczeństwo województwa lubuskiego podlega procesom demograficznym podobnym jak 

w całym kraju i podobnym do obserwowanych w większości krajów Unii Europejskiej. 

Należy do nich przede wszystkim: falowanie wyżów i niżów demograficznych, deficytowe 

saldo migracji zarówno wewnętrznych, jak i zagranicznych, ujemny przyrost naturalny oraz 

wydłużanie się życia. 

Stosunkowo niezła dynamika zmian, w odniesieniu do mediany wieku oraz współczynnika 

obciążenia demograficznego, konfrontuje się ze zjawiskiem spadającej liczby zawieranych 

małżeństw i rosnącym odsetkiem urodzeń pozamałżeńskich. 
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Postępujący proces starzenia się Lubuszan wpłynie na występowanie niekorzystnych trendów 

w zasobach siły roboczej, a także spowoduje istotne utrudnienia funkcjonowania systemu 

zabezpieczeń społecznych. 

Słowa kluczowe: demografia, ruch naturalny ludności, trwanie życia 

 

Abstract 

Demographic potential of lubuskie voivodship 

Lubuskie voivodship society is affected by demographic processes similar to those observed 

in all country and in most of the European Union countries. 

First of all it is a demographic oscillation of baby booms and population declines, negative 

both internal and international migration balance, negative natural increase and increasing life 

expectancy. 

Relatively good dynamic of changes in the field of the median age of the population and 

dependency ratio contrasts with decreasing number of marriages and increasing percentage of 

extra-marital births. 

The progressive ageing process of lubuskie voivodship’s population will affect adverse trends 

in the labour force and will cause relevant difficulties in the social security system. 

Key words: demography, vital statistics, life expectancy. 


