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STAN I STRUKTURA LUDNOŚCI 
 

Od połowy lat dziewięćdziesiątych XX wieku w wyniku występującego ujemnego salda  

migracji, a od końca lat dziewięćdziesiątych również w wyniku ujemnego przyrostu naturalnego,  

z roku na rok systematycznie maleje liczba ludności województwa lubelskiego. Według „Prognozy 

ludności na lata 2008 - 2035” opracowanej przez Główny Urząd Statystyczny w Warszawie tenden-

cja ta będzie się nadal utrzymywała.  

Według danych szacunkowych w końcu grudnia 2013 roku województwo lubelskie liczyło 

2156,2 tys. mieszkańców. W porównaniu do poprzedniego roku liczba mieszkańców zmalała  

o 9,5 tys. osób tj. o 0,4%. Pomimo ogólnego spadku liczby ludności w województwie w powiecie 

lubelskim odnotowano przyrost mieszkańców o 0,7%. Główną przyczyną zwiększenia liczby lud-

ności w powiecie lubelskim, podobnie jak w latach ubiegłych, był dalszy rozwój ośrodków 

podmiejskich skupionych wokół miasta Lublina, które zostały zasilone byłymi mieszkańcami mia-

sta. W pozostałych powiatach województwa odnotowano spadek liczby mieszkańców, w tym 

największy w mieście Lublinie o 1,2% oraz w powiecie opolskim i hrubieszowskim po 0,7%. 

        Tabl. 1. Ludność 
   Stan w dniu 31 XII 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 URZĄD STATYSTYCZNY W LUBLINIE  

OPRACOWANIA SYGNALNE Lublin, maj 2014 r. 

Kontakt:  SekretariatUSLUB@stat.gov.pl Tel. 81 533 20 51, fax 81 533 27 61 

Internet:  http://www.stat.gov.pl/lublin/index_PLK_HTML.htm 

STAN, RUCH  NATURALNY I WĘDRÓWKOWY LUDNOŚCI  
W WOJEWÓDZTWIE LUBELSKIM W 2013 ROKU.   

Wyszczególnienie 
2012 2013 

ogółem 2012=100 

Ludność .............................................  2165651 2156150 99,6 

mężczyźni .....................................  1049802 1045350 99,6 

kobiety ..........................................  1115849 1110800 99,5 

miasta ...........................................  1005207 997219 99,2 

wieś ..............................................  1160444 1158931 99,9 

Biologiczne grupy wieku:       

 0 -14 lat ........................................  326144 321602 98,6 

15 - 64 ...........................................  1515269 1502246 99,1 

65 lat i więcej ................................  324238 332302 102,5 

Edukacyjne grupy wieku:       

3 - 6 lat ..........................................  89994 90568 100,6 

7-12 ...............................................  125763 124604 99,1 

13 -15 ............................................  70734 68271 96,5 

16 -18 ............................................  79782 76317 95,7 

19 -24 lata .....................................  189727 183414 96,7 
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Województwo lubelskie odznacza się niższym niż średnio w kraju poziomem urbanizacji.  

W 42 miastach zamieszkiwało 46,2% ogółu ludności. Największym miastem pod względem licz-

by ludności był Lublin, w którym mieszkało 343,6 tys. osób. Mieszkańcy Lublina stanowili 34,5%  

ludności miast i 15,9% ogółu ludności województwa. W stosunku do poprzedniego roku liczba 

mieszkańców Lublina zmalała o 4,1 tys. osób.  

Pod względem liczby ludności województwo lubelskie, podobnie jak przed rokiem,  

zajmowało 8 miejsce w kraju, a biorąc pod uwagę udział mieszkańców miast w ogólnej liczbie 

ludności uplasowało się na 14 pozycji. 

Średnia gęstość zaludnienia w województwie lubelskim w 2013 roku wyniosła 86 osób  

na km
2
, przy czym w miastach na 1 km

2
 przypadało 1027, a na wsi 48 osób. W poszczególnych 

powiatach województwa rozmieszczenie ludności nie było równomierne – największe zagęszczenie 

występowało w mieście Lublinie (2330) i Zamościu (2151), a najmniejsze w powiecie włodawskim 

(31) i w parczewskim (38).  

 

Mapa 1.  GĘSTOŚĆ ZALUDNIENIA W 2013 ROKU 

(stan w dniu 31 XII) 

 

  
 

 

 

 

 

Miasta na prawach powiatu: 

- Biała Podlaska – 1164 

- Chełm – 1856 

- Lublin – 2330  

- Zamość – 2151 
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Struktura ludności według płci nie uległa większym zmianom. Kobiety stanowiły podobnie 

jak przed rokiem 51,5% ogółu ludności województwa, przy czym w większości roczników do 50 

roku życia włącznie przeważali mężczyźni (stanowiąc 51,2% populacji tej grupy wiekowej), 

a powyżej 50 lat - kobiety (56,7%). Średnio na 100 mężczyzn przypadało 106 kobiet. W miastach 

przewaga liczebna kobiet  była większa niż na wsi,  na 100 mężczyzn przypadało 112 kobiet wo-

bec 102 na terenach wiejskich.  
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Najwięcej kobiet na 100 mężczyzn przypadało w mieście Lublinie (117), następnie 

 w Chełmie i Zamościu (po 112) oraz w Białej Podlaskiej, w powiecie puławskim i świdnickim  

(po 108). 

Najbardziej wyrównanym pod względem pro-

porcji płci był powiat radzyński, w którym to  na 100 

kobiet przypadało prawie 100 mężczyzn. Przewaga 

mężczyzn nad kobietami występowała tylko na tere-

nach wiejskich w powiatach: łukowskim, radzyńskim 

i ryckim (wskaźnik feminizacji 98) oraz w parczew-

skim i włodawskim (99).   

Struktura ludności według wieku w wojewódz-

twie lubelskim ulega ciągłym zmianom. 

Systematycznie maleje liczba dzieci i młodzieży  

z równoczesnym wzrostem liczby ludności w star-

szych rocznikach. Główną przyczyną tych zmian jest 

przesuwanie się w czasie „roczników wyżów i niżów 

demograficznych”, a także obserwowany od początku 

lat 90-tych XX wieku spadek dzietności kobiet oraz 

wydłużenie się przeciętnego czasu trwania życia.  

W wyniku zachodzących zmian liczba osób w wieku poniżej 20 lat w ujęciu rocznym zmalała  

o 2,3% z 459,8 tys. w 2012 roku do 449,2 tys. w końcu 2013 roku, natomiast liczba osób w wieku 

65 lat i więcej wzrosła o 2,5%  z 324,2 tys. w 2012 roku do 332,3 w 2013 roku. Na 100 osób  

w wieku poniżej 20 roku życia przypadało prawie 74 osoby w wieku 65 lat i więcej, podczas gdy  

w poprzednim roku 71. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wykres 1. Piramida wieku 
(stan w dniu 31 XII) 

Wykres 2. Ludność według płci i biologicznych  grup wieku w 2013 r. 
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Z analizy danych dotyczących liczby ludności według biologicznych grup wieku wynika,  

że w końcu grudnia 2013 roku dzieci w wieku do 14 roku życia stanowiły 14,9% ogółu populacji, 

ludność dorosła w wieku od 15 do 64 lat 69,7%, a w wieku 65 lat i więcej 15,4%. W porównaniu 

do 2012 roku liczba dzieci zmalała o 4,5 tys., osób dorosłych o 13,0 tys., zaś osób starszych wzrosła 

o 8,1 tys.  

Z roku na rok zwiększa się również mediana wieku ludności (wiek środkowy, który ozna-

cza, że połowa populacji nie osiągnęła tego wieku, a druga połowa go przekroczyła). W końcu  

2013 roku statystyczny mieszkaniec województwa lubelskiego był w wieku 39 lat, przy czym męż-

czyzna miał 37,1, a kobieta 41,2 lat. W 2012 roku mediana wieku ogółem wyniosła 38,6 lat, 

dla mężczyzn 36,7, a dla kobiet 40,7 lat. Powyższe dane ukazują zachodzące zmiany w strukturze 

wiekowej ludności na Lubelszczyźnie oraz utrzymujący się od lat proces starzenia się społeczeń-

stwa. 

RUCH  NATURALNY  LUDNOŚCI 

Na stan i strukturę ludności według płci, wieku i stanu cywilnego decydujący wpływ mają 

zjawiska demograficzne określane jako ruch naturalny ludności, czyli fakty zawierania związków 

małżeńskich, separacji, rozwodów, urodzeń i zgonów. 

    Tabl. 2.  Ruch naturalny ludności  

Wyszczególnienie 
2012 2013 

2012=100 

ogółem 

Małżeństwa .......................................  11772 10367 88,1 

  na 1000 ludności ............................  5,43 4,80 x 

Rozwody .............................................  3098 4130 133,3 

na 1000 ludności ...............................  1,43 1,91 x 

Separacje ...........................................  128 126 98,4 

na 100 tys. ludności .........................  5,90 5,83 x 

Urodzenia żywe ...................................  21214 19738 93,0 

  na 1000 ludności .............................  9,78 9,14 x 

Zgony ...................................................  22562 22849 101,3 

  na 1000 ludności ............................  10,40 10,58 x 

Zgony niemowląt...............................  91 90 98,9 

  na 1000 urodzeń żywych ...............  4,29 4,56 x 

Przyrost naturalny .............................  -1348 -3111 x 

  na 1000 ludności ............................  -0,62 -1,44 x 

Współczynniki:     

  dzietności ogólnej ...........................  

 reprodukcji brutto ..........................  

1,299 1,223 x 

0,647 0,596 x 

  dynamiki demograficznej ...............  0,940 0,864 x 
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MAŁŻEŃSTWA 
 

W 2013 roku zawarto 10367 związków 

małżeńskich, tj. o 11,9% mniej niż przed rokiem.  

W miastach liczba małżeństw zmalała o 11,7%, 

zaś na wsi o 12,1%. Ponad połowę małżeństw 

(54,9%), podobnie jak w poprzednim roku, zare-

jestrowano na wsi.   

Na 1000 ludności przypadało 4,80 nowo 

zawartych małżeństw, przed rokiem 5,43. Współ-

czynnik ten wykazywał znaczne zróżnicowanie 

między poszczególnymi powiatami. Najwyższe wartości przyjął w powiecie łęczyńskim (6,11‰), 

następnie w radzyńskim (5,60‰) i janowskim (5,49‰), zaś najniższe w powiecie puławski 

(4,25‰) oraz w mieście Lublinie (4,27‰) i w Chełmie (4,46‰). 

Małżeństwa wyznaniowe zawarte w kościołach lub związkach wyznaniowych i jednocze-

śnie zarejestrowane w urzędach stanu cywilnego stanowiły 71,6% wszystkich małżeństw zawartych 

w 2013 roku (przed rokiem 71,8%). 

Z roku na rok zwiększa się wiek osób zawierających związki małżeńskie. W 2013 roku wiek 

środkowy (mediana) zawierania małżeństw wyniósł dla mężczyzn 28,2 lat, a dla kobiet 26,1 lat 

(przed rokiem mężczyzna miał 27,9 lat, a kobieta 25,9). 

SEPARACJE I ROZWODY 

 W 2013 roku w województwie lubelskim rozwiodło się 4130 par małżeńskich, tj. o 33,3% 

więcej niż w 2012 roku. W miastach liczba prawomocnie orzeczonych rozwodów była wyższa 

(65,2% wszystkich rozwodów) niż na wsi (34,8%). 

Współczynnik rozwodów w porównaniu do po-

przedniego roku zwiększył się o 0,48 pkt 

i wyniósł 1,91‰, przy czym w miastach osiągnął 

poziom 2,69‰, a na wsi 1,24‰. 

 Ponad połowa prawomocnie orzeczonych 

rozwodów była z powództwa wniesionego przez 

żonę (68,7% ogółu rozwodów). Najczęstsze przy-

czyny rozwodów to: niezgodność charakterów 

(32,6% ogółu rozwodów), nadużywanie alkoholu 

(22,5%) oraz niedochowanie wierności małżeńskiej (21,8%). Wśród rozwiedzionych małżeństw 

58,1% posiadało dzieci w wieku ponizej 18 lat. Wykonywanie władzy rodzicielskiej nad 

pierwsze dla 

obojga 

86,9% 

pierwsze dla 

jednego 

8,3% 

powtórne dla 

obojga 

4,7% 

Wykres 3. Małżeństwa pierwsze i powtórne 

zawarte w 2013 r. 
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małoletnimi dziećmi sąd najczęściej powieżał obojgu rodzicom (52,6% rozwodów małżeństw 

posiadających wspólne dziecko na wychowaniu), następnie  matce (41,3%) oraz ojcu (4,1%). 

 W 2013 roku w województwie lubelskim orzeczono 126 separacji, tj. o 1,6% mniej niż 

przed rokiem. Współczynnik separacji (liczba separacji w przeliczeniu na 100 tys. mieszkańców)  

w porównaniu do poprzedniego roku zmniejszył się o 0,07 pkt i wyniósł 5,83, przy czym w mia-

stach osiągnął poziom 8,38 a na wsi 3,63.  

URODZENIA 

 W 2013 roku zarejestrowano 19738 urodzeń żywych, tj. o 7,0% mniej niż w poprzednim  

roku. Na wsi, podobnie jak przed rokiem, odnotowano 55,3% ogółu urodzeń żywych. Wśród nowo-

rodków ponad połowę (51,3%) stanowili chłopcy.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Współczynnik urodzeń (liczba urodzeń żywych przypadająca na 1000 ludności) w stosunku 

do ubiegłego roku zmalał o 0,64 pkt i wyniósł 9,14‰. W miastach, podobnie jak w 2012 roku, 

osiągnął niższy poziom (8,81‰) niż na wsi 

(9,42‰). Największe natężenie urodzeń odnoto-

wano w powiatach: łukowskim (10,93‰), 

łęczyńskim (10,90‰), bialskim (10,11‰) oraz 

lubelskim (10,06‰), natomiast najmniejsze  

w mieście Chełmie (8,04‰), w powiecie hrubie-

szowskim (8,12‰) i w krasnostawskim (8,21‰). 

W minionym roku 83,0% dzieci urodziło się 

w rodzinach tworzonych przez prawnie zawarte 

związki małżeńskie (przed rokiem urodzenia małżeńskie stanowiły 84,1% ogółu urodzeń żywych). 

Jednocześnie z roku na rok systematycznie rośnie udział urodzeń pozamałżeńskich. W 2013 roku  

ze związków pozamałżeńskich urodziło się 17,0% dzieci, wobec 15,9% w 2012 roku.  
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Statystyczna mieszkanka województwa lubelskiego, która urodziła dziecko w 2013 roku  mia-

ła 29,2 lat wobec 28,9 w 2012 roku, przy czym pierwsze dziecko kobiety najczęściej rodziły mając 

27,1 lat, a w 2012 roku 26,9.  

 Utrzymujący się od lat niski poziom urodzeń nie gwarantuje prostej zastępowalności poko-

leń. W 2013 roku współczynnik dzietności określający liczbę dzieci, którą urodziłaby kobieta  

w ciągu całego okresu rozrodczego (15-49 lat) wyniósł 1,22 wobec 1,30 w 2012 roku.  

Od początku lat 90-tych XX wieku jego wartość kształtuje się poniżej 2, podczas gdy wielkość 

optymalna - określana jako korzystna dla stabilnego rozwoju demograficznego – to 2,1-2,15 

 tj. kiedy w danym roku na jedną kobietę w wieku 15-49 lat przypada średnio 2 dzieci.  

ZGONY 

Województwo lubelskie charakteryzuje się wysokim poziomem umieralności. W 2013 roku 

zmarło 22849 mieszkańców, tj. o 1,3% więcej niż przed rokiem. Na wsi odnotowano 60,7% ogółu 

zgonów. Struktura zgonów według płci świadczy o nadumieralności mężczyzn, których udział  

w ogólnej liczbie zgonów wyniósł 52,3% (przed rokiem 52,5%). 

Współczynnik zgonów (liczba zgonów na 1000 mieszkańców) osiągnął poziom 10,58‰  

wobec 10,40‰ w 2012 roku. Podobnie jak w ubiegłym roku w miastach był niższy (8,96‰) niż na 

wsi (11,97‰). Współczynnik zgonów wykazywał duże zróżnicowanie między poszczególnymi 

powiatami. Najwyższe wartości przyjął w powiecie krasnostawskim (13,62‰) i hrubieszowskim 

(12,54‰), natomiast najniższe wartości odnotowano w mieście Zamościu (7,95‰) i w Białej Pod-

laskiej (8,02‰) oraz w powiecie łęczyńskim (8,05‰). 

W 2012 roku, podobnie jak w latach ubiegłych, głównymi przyczynami zgonów w woje-

wództwie lubelskim były choroby układu krążenia (50,7% ogółu zgonów) i choroby nowotworowe 

(21,9%). Mężczyźni częściej niż kobiety umierają z powodu chorób nowotworowych (na 100 tys. 

mężczyzn 277 zmarło z powodu choroby nowotworowej, wobec 182 kobiet), natomiast kobiety 

częściej niż mężczyźni umierają na choroby układu krążenia (na 100 tys. kobiet zmarło 558, wobec 

494 mężczyzn). Duży udział miały również zgony z powodu przyczyn niedokładnie określonych 

(7,7% ogólnej liczby zgonów) oraz zewnętrzne przyczyny zgonów (6,6%). 
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Umieralność niemowląt (dzieci poniżej 1 roku życia) wykazywała tendencję malejącą.  

W okresie od stycznia do końca grudnia 2013 roku zarejestrowano 90 zgonów niemowląt,  

tj. o 1,1% mniej niż przed rokiem. Na wsi umieralność niemowląt była wyższa niż w miastach 

(60,0% ogółu zgonów niemowląt). Współczynnik zgonów niemowląt (liczba zgonów niemowląt 

przypadająca na 1000 urodzeń żywych) w stosunku do ubiegłego roku wzrósł o 0,27 pkt, i osiągnął 

poziom 4,56‰, przy czym w miastach – 4,08‰, a na wsi – 4,95%.  

W 2012 roku główną przyczyną zgonów niemowląt były choroby i stany okresu okołoporo-

dowego, czyli powstałe w trakcie trwania ciąży matki i w okresie pierwszych 6 dni życia 

noworodka (59,3% ogółu zgonów niemowląt), a następną wady rozwojowe wrodzone 34,1%.  

PRZYROST NATURALNY 

Jednym z głównych czynników decydujących o liczbie ludności jest przyrost naturalny, który 

stanowi różnicę między liczbą urodzeń żywych a liczbą zgonów.  

W minionym roku po raz kolejny w województwie lubelskim odnotowano ujemny przyrost 

naturalny, w wyniku którego liczba mieszkańców zmalała o 3111 osoby (przed rokiem zmalała 

o 1348 osoby). W miastach odnotowano mniejszy ujemny przyrost naturalny (-154 osoby) niż na 

wsi (-2957). Współczynnik przyrostu naturalnego w 2013 roku wyniósł minus 1,44‰ wobec minus 

0,62‰ w 2012 roku, przy czym w miastach ukształtował się na poziomie minus 0,15‰, a na wsi 

minus 2,55‰ (przed rokiem w miastach 0,70‰, a na wsi minus 1,77‰).  

Zróżnicowanie przestrzenne przyrostu naturalnego przedstawione jest na mapie 2.  W skali 

całego województwa w 2013 roku występowała przewaga powiatów o wartościach ujemnych.  

Najmniejszy przyrost naturalny liczony na 1000 mieszkańców odnotowano w powiecie krasnostaw-

skim (-5,41) oraz w hrubieszowskim (-4,42). W pięciu powiatach odnotowano dodatni przyrost 

naturalny, w  tym największy w powiecie łęczyńskim (2,85), w mieście Biała Podlaska (1,24) oraz 

w powiecie łukowskim (1,00).  
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Mapa 2. PRZYROST NATURALNY W 2013 R. 

 

 

 

 

 

 

 

Miasta na prawach powiatu: 

- Biała Podlaska +1,24 

- Chełm  -1,55 

- Lublin  +0,10 

- Zamość  +0,29                            
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RUCH WĘDRÓWKOWY LUDNOŚCI 

 Drugim, obok przyrostu naturalnego, czynnikiem decydującym o tempie przyrostu lub 

spadku liczby ludności oraz o jej rozmieszczeniu terytorialnym są migracje.  

W województwie lubelskim liczba mieszkańców maleje już od wielu lat ze względu 

 na występującą przewagę liczby osób, które wymeldowały się z pobytu stałego (odpływ), nad 

liczbą osób nowo zameldowanych na pobyt stały (napływ). 

W wyniku ujemnego salda migracji stałych liczba mieszkańców województwa lubelskiego  

w 2013 roku zmniejszyła się o 5627 osób, natomiast przed rokiem o 5172 osoby. W miastach ubyło 

5188 mieszkańców, a na wsi 439 osób. Współczynnik migracji ogółem osiągnął wartość minus 

2,60‰ wobec minus 2,38‰ w 2012 roku.  
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                 Tabl. 3.  Ruch wędrówkowy ludności na pobyt stały 

Wyszczególnienie 
2012 2013 

2012=100 
ogółem 

Migracje wewnętrzne:    

  napływ ............................................  18984 20219 106,5 

  odpływ ............................................  24002 25173 104,9 

Migracje zagraniczne:      

  imigracja .........................................  351 316 90,0 

  emigracja ........................................  505 989 195,8 

Saldo migracji ogółem  ....................  -5172 -5627 x 

Saldo migracji na 1000 ludności:      

ogółem ..............................................   -2,38 -2,60 x 

zagranicznej ......................................  -0,07 -0,31 x 

Największy ubytek ludności na 1000 mieszkańców ze względu na występujące ujemne saldo 

migracji wystąpił w powiecie hrubieszowskim (5,92 osób), następnie w mieście Chełmie (5,58),  

w  powiecie łęczyńskim (5,54) i tomaszowskim (5,14). Przyrost liczby ludności odnotowano tylko 

w powiecie lubelskim (7,45).  

Mapa 3.  SALDO MIGRACJI W 2013 R. 
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W 2013 roku z powodu wyjazdu na stałe za granicę województwo lubelskie opuściło 

989 mieszkańców, natomiast przybyło z zagranicy na stałe 316 osób. W porównaniu do poprzed-

niego roku odnotowano prawie dwukrotny wzrost liczby wyjazdów Polaków za granicę na pobyt 

stały oraz spadek o 10% przyjazdów cudzoziemców na pobyt stały do Polski. Najwięcej osób wy-

emigrowało do Wielkiej Brytanii (35,6%), następnie do Niemiec (15,9%), do Stanów 

Zjednoczonych Ameryki (7,3%) oraz do Belgii (7,2%). Wśród imigrantów, podobnie jak wśród 

emigrantów najliczniejszą grupę stanowiły osoby, które przybyły z Wielkiej Brytanii (27,5%),  

następnie ze Stanów Zjednoczonych i z Ukrainy (po 9,5%). 
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Tabl. 4 LUDNOŚĆ  

        Stan w dniu 31 XII 

  

WYSZCZEGÓLNIENIE 

  

Ludność 
Kobiety 

na 100 

mężczyzn ogółem 
2012 

=100 

męż-

czyźni 
kobiety 

w mia-

stach % 
na 1 km

2
 

                

WOJEWÓDZTWO ............  2156150 99,6 1045350 1110800 46,2 86 106 

                

Podregion bialski ................  307475 99,6 151680 155795 39,5 51 103 

Powiaty:               

bialski ...............................   113336 99,7 56187 57149 20,2 41 102 

parczewski ........................   36044 99,7 17828 18216 30,4 38 102 

radzyński ..........................   60870 99,5 30409 30461 26,6 63 100 

włodawski .........................   39567 99,5 19552 20015 34,5 31 102 

Miasta na prawach powiatu:  

       Biała Podlaska ..................  57658 99,4 27704 29954 100,0 1167 108 

                
Podregion 

 chełmsko-zamojski ............  643525 99,6 313782 329743 37,9 69 105 

Powiaty: 

       biłgorajski .........................  103366 99,8 50922 52444 33,5 61 103 

chełmski ...........................   79573 99,7 39266 40307 5,7 42 103 

hrubieszowski ...................   67157 99,3 32906 34251 27,7 53 104 

krasnostawski ...................    66559 99,5 32361 34198 29,4 65 106 

tomaszowski .....................   86936 99,4 42877 44059 28,0 58 103 

zamojski ...........................  109198 99,7 53826 55372 10,7 58 103 

Miasta na prawach powiatu:  

       Chełm ...............................  65481 99,4 30826 34655 100,0 1856 112 

Zamość .............................  65255 99,5 30798 34457 100,0 2151 112 

                

Podregion lubelski ..............  713691 99,5 338840 374851 62,6 169 111 

Powiaty:               

lubartowski .......................   90065 99,8 44084 45981 31,3 70 104 

lubelski .............................   149481 100,7 73116 76365 8,0 89 104 

łęczyński ...........................   57587 99,7 28271 29316 34,6 90 104 

świdnicki ..........................  72960 99,9 35133 37827 58,8 156 108 

Miasta na prawach powiatu:  

       Lublin ...............................  343598 98,8 158236 185362 100,0 2330 117 

                

Podregion puławski ............  491459 99,6 241048 250411 37,7 87 104 

Powiaty:               

janowski ...........................  47296 99,6 23441 23855 25,6 54 102 

kraśnicki ...........................   98749 99,6 48170 50579 38,9 98 105 

łukowski  ..........................  109325 99,8 54372 54953 30,6 78 101 

opolski ..............................   61803 99,3 30263 31540 29,9 76 104 

puławski ...........................   116206 99,7 55867 60339 48,0 124 108 

rycki ..................................   58080 99,6 28935 29145 46,5 95 101 
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Tabl. 5 RUCH NATURALNY I WĘDRÓWKOWY LUDNOŚCI W 2013 R. 

WYSZCZEGÓLNIENIE 

Małżeń-

stwa 
Urodzenia Zgony 

Przyrost 

naturalny 

Saldo 

migracji 

stałej 

Saldo 

migracji 

zewnętrz-

nej 

Zgony 

niemowląt 

na 1000 

urodzeń 

żywych 

na 1000 ludności   

WOJEWÓDZTWO ......  4,80 9,14 10,58 -1,44 -2,60 -0,31 4,56 

 
              

Podregion bialski ..........  5,23 9,52 11,06 -1,54 -3,78 -0,30 5,80 

Powiaty: 

       bialski .........................   5,04 10,11 12,10 -1,99 -3,12 -0,19 4,37 

parczewski ..................   5,44 9,00 11,74 -2,75 -3,25 -0,11 3,09 

radzyński ....................   5,60 9,49 11,19 -1,71 -4,48 -0,13 10,38 

włodawski ...................   5,36 8,77 11,70 -2,93 -3,18 -0,51 8,65 

Miasta na prawach powiatu:  

       Biała Podlaska ............  4,99 9,26 8,02 1,24 -5,10 -0,69 3,73 
  

       Podregion 

 chełmsko-zamojski ......  4,81 8,51 11,18 -2,67 -3,46 -0,33 4,92 

Powiaty: 

       biłgorajski ...................  4,94 8,57 9,99 -1,42 -2,28 -0,22 2,26 

chełmski .....................   4,51 9,70 12,33 -2,62 -1,97 -0,10 3,88 

hrubieszowski .............   5,04 8,12 12,54 -4,42 -5,92 -0,21 5,49 

krasnostawski .............    4,68 8,21 13,62 -5,41 -2,94 -0,44 3,66 

tomaszowski ...............   5,16 8,57 10,83 -2,26 -5,14 -0,37 6,69 

zamojski .....................  4,85 8,39 12,33 -3,93 -0,93 -0,27 6,54 

Miasta na prawach powiatu:  

       Chełm .........................  4,46 8,04 9,60 -1,55 -5,58 -0,55 11,36 

Zamość .......................  4,69 8,25 7,95 0,29 -4,98 -0,60              - 

  

       Podregion lubelski ........  4,58 9,53 9,62 -0,09 -0,51 -0,30 4,10 

Powiaty: 

       lubartowski .................   4,63 9,83 11,93 -2,10 -2,21 -0,19 3,39 

lubelski .......................   4,63 10,06 10,51 -0,44 7,45 -0,16 4,00 

łęczyński .....................   6,11 10,90 8,05 2,85 -5,54 -0,71 4,78 

świdnicki ....................  4,66 8,87 8,98 -0,11 -1,15 -0,26 7,73 

Miasta na prawach powiatu:  

       Lublin .........................  4,27 9,14 9,04 0,10 -2,51 -0,34 3,47 
  

       Podregion puławski ......  4,83 9,14 10,87 -1,73 -3,81 -0,31 4,01 

Powiaty: 

       janowski .....................  5,49 8,62 11,54 -2,92 -4,14 -0,55 2,45 

kraśnicki .....................   4,54 8,49 10,46 -1,97 -3,58 -0,28 1,19 

łukowski  ....................  5,28 10,93 9,93 1,00 -4,49 -0,10 5,86 

opolski ........................   4,73 8,81 12,31 -3,50 -4,61 -0,44 1,83 

puławski .....................   4,25 8,39 11,25 -2,86 -2,29 -0,37 6,15 

rycki  ...........................  5,22 9,14 10,48 -1,34 -4,80 -0,28 3,77 

Opracowanie: 

Zofia Dymek – Lubelski Ośrodek Badań Regionalnych 

 
Prosimy o podawanie źródła przy publikowaniu danych Urzędu Statystycznego w Lublinie. 


