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STAN  LUDNOŚCI 
 

Według danych szacunkowych w dniu 30 czerwca 2017 roku w województwie lubelskim 

mieszkało 2129,3 tys. osób, co stanowiło 5,5% ogółu ludności Polski. Pod względem liczby ludności 

województwo lubelskie zajmowało 8. miejsce w kraju, a biorąc pod uwagę udział mieszkańców miast 

w ogólnej liczbie ludności uplasowało się na 14. pozycji. 

       Tabl. 1. LUDNOŚĆ 
                   Stan w dniu 30 VI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W porównaniu z czerwcem 2016 roku liczba mieszkańców w województwie lubelskim zmalała 

o 6,5 tys. osób. W miastach, przede wszystkim w wyniku nadania praw miejskich miejscowości  

Rejowiec, odnotowano mniejszy ubytek ludności (1,8 tys. osób) niż na wsi (4,6 tys.). Stan ludności  

w województwie lubelskim podobnie jak przed rokiem zmniejszył się prawie we wszystkich powia-

tach. Wyjątkiem był powiat lubelski i łęczyński. W powiecie lubelskim odnotowano przyrost liczby 

mieszkańców o 0,7% (1,0 tys. osób). Główną przyczyną zwiększenia liczby mieszkańców w powiecie 

lubelskim był dalszy rozwój ośrodków podmiejskich skupionych wokół miasta Lublina polegający  

na migracji mieszkańców miasta na tereny podmiejskie. Największy przyrost liczby ludności w po-

wiecie lubelskim odnotowano w gminie Głusk (o 2,9%), następnie w gminie Wólka (o 1,6%), 
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Wyszczególnienie 
2016 2017 

ogółem 2016=100 

Ludność ............................................  2135715 2129260 99,7 

mężczyźni .....................................  1034911 1031865 99,7 

kobiety ..........................................  1100804 1097395 99,7 

miasta............................................  991586 989744 99,8 

wieś ...............................................  1144129 1139516 99,6 

Biologiczne grupy wieku:    

 0 -14 lat ........................................  312939 312508 99,9 

15 - 64 ...........................................  1467585 1451723 98,9 

65 lat i więcej ...............................  355191 365029 102,8 

Edukacyjne grupy wieku:    

3 - 6 lat ..........................................  85164 82048 96,3 

7-12 ...............................................  128825 130910 101,6 

13 -15 ............................................  62973 61296 97,3 

16 -18 ............................................  69402 67070 96,6 

19 -24 lata .....................................  166032 158567 95,5 
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Konopnica (o 1,4%) i Jastków (o 1,3%). W powiecie łęczyńskim liczba ludności utrzymała się prawie 

na takim samym poziomie jak w czerwcu ubiegłego roku. W pozostałych powiatach odnotowano uby-

tek mieszkańców, w tym największy w powiecie hrubieszowskim (1,1%), następnie w powiecie 

krasnostawskim (0,8%) oraz w Chełmie, w powiecie tomaszowskim, lubelskim, janowskim i  ryckim 

(po 0,7%). 

Wskaźnik urbanizacji dla województwa lubelskiego kształtuje się na poziomie niższym niż 

średnia wartość w kraju. Łącznie w 47 miastach zamieszkiwało 46,5% ogółu ludności. Dla porównania 

w kraju ludność miast stanowiła 60,2% ogółu populacji. Pod względem liczby ludności największym 

miastem był Lublin, w którym mieszkało 340,2 tys. osób, co stanowiło 34,4% mieszkańców miast  

i 16,0% ogółu ludności województwa. W okresie rocznym liczba mieszkańców Lublina zmalała o 0,5 

tys. osób (o 0,2%). 

Wśród powiatów ziemskich najbardziej zurbanizowany był powiat świdnicki (58,5% stano-

wiła ludność miast), następnie puławski (47,7%) i rycki (46,2%). Najmniejszy udział mieszkańców 

miast odnotowano w powiecie lubelskim (7,6%), następnie w chełmskim (10,1%) i zamojskim 

(10,7%). 

Średnia gęstość zaludnienia w województwie lubelskim wyniosła 85 osób na km2. W miastach 

na 1 km2 przypadało średnio 1012, a na wsi 47 osób. Największe zagęszczenie ludności występowało 

w Lublinie (2307 osób na 1 km2) i Zamościu (2125), a najmniejsze w powiecie włodawskim (31)  

i parczewskim (37). 

 

Mapa 1.  GĘSTOŚĆ ZALUDNIENIA 

(stan w dniu 30 VI 2017 roku) 

 

 

   

 

 

 

 

Miasta na prawach powiatu: 

- Biała Podlaska – 1161 

- Chełm – 1801 

- Lublin – 2307  

- Zamość – 2125 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

      osoby na 1 km2 

 
  

31         52         73         93       114        134      169           1161     2307 
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STRUKTURA LUDNOŚCI 

Struktura ludności według płci w województwie lubelskim od wielu lat nie zmienia się zna-

cząco. W czerwcu 2017 roku w województwie lubelskim kobiety stanowiły podobnie jak przed rokiem 

51,5% ogółu ludności województwa. Średnio na 100 mężczyzn przypadało 106 kobiet.  

W miastach przewaga liczebna kobiet była większa niż na wsi, na 100 mężczyzn przypadało 112 kobiet 

wobec 102 na terenach wiejskich. Powyższe proporcje zmieniają się w zależności od grupy wiekowej. 

Do 49 roku życia włącznie w ludności województwa przeważali mężczyźni (stanowiąc 51,3% popula-

cji tej grupy wiekowej), a powyżej 49 lat kobiety (56,3%).  

Najwięcej kobiet na 100 mężczyzn przypadało w mieście Lublinie (117), następnie  

w Chełmie (113), w Zamościu (112), w Białej Podlaskiej i w  powiecie puławskim (po 109). Najbar-

dziej wyrównanym pod względem proporcji płci był powiat radzyński, w którym to na 100 kobiet 

przypadało prawie 100 mężczyzn. Przewaga liczebna mężczyzn nad kobietami występowała tylko  

na terenach wiejskich w pięciu powiatach województwa lubelskiego. W powiecie radzyńskim  

i łukowskim na wsi na 100 kobiet przypadało 102 mężczyzn, a w powiecie parczewskim, włodawskim 

i ryckim 101. 

Struktura ludności według wieku  

w województwie lubelskim zmienia się z roku  

na rok. Systematycznie maleje liczba dzieci i mło-

dzieży, a równocześnie wzrasta liczba ludności  

w starszych rocznikach. Główną przyczyną tych 

zmian jest przesuwanie się w czasie „roczników 

wyżów i niżów demograficznych”, a także obser-

wowany od początku lat dziewięćdziesiątych XX 

wieku spadek dzietności kobiet oraz wydłużenie 

się przeciętnego czasu trwania życia. W wyniku 

zachodzących zmian demograficznych liczba 

osób w wieku poniżej 20 lat w ujęciu rocznym 

zmalała o 1,1% z 429,2 tys. w końcu czerwca 

2016 roku do 424,3 tys. w końcu czerwca 2017 

roku, natomiast liczba osób w wieku 65 lat i wię-

cej wzrosła o 2,8% z 355,2 tys. do 365,0 tys.  

Na 100 osób w wieku poniżej 20 roku życia przy-

padało 86 osób w wieku 65 lat i więcej, podczas 

gdy w ubiegłym roku przypadały 83 osoby.  

Wykres 1. Piramida wieku 
(stan w dniu 30 VI 2017 r.) 
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Struktura ludności według biologicznych grup wieku w końcu czerwca 2017 roku w wojewódz-

twie lubelskim przedstawiała się następująco: dzieci w wieku do 14 roku życia włącznie stanowiły 

14,7% ogółu populacji województwa lubelskiego, ludność dorosła w wieku od 15 do 64 lat 68,2%,  

a osoby w wieku 65 lat i więcej 17,1%. W porównaniu z czerwcem 2016 roku liczba dzieci zmalała  

o 0,4 tys., osób dorosłych o 15,9 tys., zaś osób starszych wzrosła o 9,8 tys.  

Struktura ludności według wieku jest zróżnicowna w zależności od płci i miejsca zamieszkania. 

Porównując strukturę ze względu na płeć dzieci w wieku do 14 roku życia stanowiły 15,5% ogółu 

mężczyzn wobec 13,9% wśród ogółu kobiet. Osoby dorosłe stanowiły 71,0% wśród mężczyzn i 65,5% 

wśród ogółu kobiet. Odsetek osób starszych był wyższy wśród kobiet (20,5%)  

niż wśród mężczyzn (13,5%). Na terenach wiejskich wyższy był udział dzieci (o 0,3 p. proc.) i osób 

starszych (o 2,4 p. proc.), natomiast w miastach więcej niż na wsi mieszkało osób dorosłych 

 (o 2,6 p. proc.). 

 

 

 

 

  

 

W wyniku zachodzących zmian w strukturze wieku mieszkańców województwa lubelskiego,  

z roku na rok zwiększa się również mediana wieku ludności (wiek środkowy). Wartość mediany  

wyznacza granicę wieku, którą połowa osób w danej zbiorowości już przekroczyła, a druga połowa 

jeszcze jej nie osiągnęła. W końcu czerwca 2017 roku statystyczny mieszkaniec województwa  

lubelskiego był w wieku 40,4 lat, przy czym mężczyzna miał 38,5, a kobieta 42,5 lat. Mieszkaniec 

miasta był starszy od mieszkańca wsi o prawie dwa lata. W czerwcu 2016 roku, natomiast mediana 

wieku ogółem wynosiła 40,1 lat, dla mężczyzn 38,1, a dla kobiet 42,2 lat.  

 

 

 

Wykres 2. Ludność według płci i biologicznych grup wieku 
(stan w dniu 30 VI 2017 roku) 
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Tabl. 2 LUDNOŚĆ  
  Stan w dniu 30 VI 2017 r. 
 

  

WYSZCZEGÓLNIENIE 

  

Ludność Kobiety  

na 100  

mężczyzn ogółem mężczyźni kobiety 
w miastach 

% 
na 1 km2 

              

WOJEWÓDZTWO ............  2129260 1031865 1097395 46,5 85 106 
     

   
Podregion bialski ................  303612 149782 153830 39,5 51 103 

Powiaty:    
   

bialski ...............................   112170 55679 56491 20,1 41 101 

parczewski ........................   35300 17516 17784 30,5 37 102 

radzyński ..........................   59796 29859 29937 26,5 62 100 

włodawski ........................   39007 19249 19758 34,3 31 103 

Miasta na prawach powiatu:     
   

Biała Podlaska ..................  57339 27479 29860 100,0 1161 109 
     

   
Podregion 

 chełmsko-zamojski ............  
630679 307396 323283 

38,8 68 105 

Powiaty:    
   

biłgorajski.........................  102039 50279 51760 33,1 61 103 

chełmski ...........................   78766 38868 39898 10,1 42 103 

hrubieszowski...................   64823 31773 33050 27,7 51 104 

krasnostawski ...................    64642 31470 33172 29,3 63 105 

tomaszowski .....................   84728 41726 43002 30,9 57 103 

zamojski ...........................  107667 52966 54701 10,7 58 103 

Miasta na prawach powiatu:     
   

Chełm ...............................  63529 29858 33671 100,0 1801 113 

Zamość .............................  64485 30456 34029 100,0 2125 112 
     

   

Podregion lubelski ..............  711976 338129 373847 62,0 169 111 

Powiaty:    
   

lubartowski .......................   89161 43564 45597 31,0 69 105 

lubelski .............................   152726 74795 77931 7,6 91 104 

łęczyński...........................   57368 28142 29226 33,5 90 104 

świdnicki ..........................  72491 34853 37638 58,5 155 108 

Miasta na prawach powiatu:     
   

Lublin ...............................  340230 156775 183455 100,0 2307 117 

     
   

Podregion puławski ............  482993 236558 246435 38,2 86 104 

Powiaty:    
   

janowski ...........................  46401 22946 23455 29,0 53 102 

kraśnicki ...........................   96761 47050 49711 40,5 96 106 

łukowski  ..........................  108109 53791 54318 30,4 78 101 

opolski ..............................   60406 29552 30854 29,8 75 104 

puławski ...........................   114496 54895 59601 47,7 123 109 

rycki .................................   56820 28324 28496 46,2 92 101 

Opracowanie: 

Zofia Dymek – Lubelski Ośrodek Badań Regionalnych 

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


