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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. Z opracowanej przez 

Główny Urząd Statystyczny w Warszawie „Prognozy ludności na lata 2014 - 2050” wynika, że ten-

dencja ta będzie się nadal utrzymywała.  

Według danych szacunkowych w końcu grudnia 2014 roku w województwie lubelskim 

mieszkało 2147,7 tys. osób. W porównaniu z 2013 rokiem liczba mieszkańców zmalała o 8,4 tys. 

osób tj. o 0,4%. W miastach odnotowano większy ubytek ludności (4,4 tys. osób) niż na wsi (4,0 

tys.). Pomimo ogólnego zmniejszenia liczby ludności w województwie lubelskim w dwóch powia-

tach odnotowano przyrost mieszkańców, dotyczy to powiatu lubelskiego (o 0,6%) i chełmskiego  

(o niecałe 0,1%). Główną przyczyną zwiększenia liczby ludności w powiecie lubelskim, podobnie 

jak w latach ubiegłych, był dalszy rozwój ośrodków podmiejskich skupionych wokół miasta Lublina, 

do których przeprowadzili się byli mieszkańcy miasta. W pozostałych powiatach odnotowano ubytek 

mieszkańców, w tym największy w powiecie hrubieszowskim i w mieście Chełmie (po 1,0%) oraz  

w powiecie krasnostawskim (o 0,9%). 

        Tabl. 1. Ludność 
   Stan w dniu 31 XII 

Wyszczególnienie 
2013 2014 

ogółem 2013=100 

Ludność ............................................  2156150 2147746 99,6 

mężczyźni .....................................  1045350 1040990 99,6 

kobiety .........................................  1110800 1106756 99,6 

miasta ...........................................  997219 992787 99,6 

wieś ..............................................  1158931 1154959 99,7 

Biologiczne grupy wieku:      

 0 -14 lat ........................................  321602 317932 98,9 

15 - 64 ...........................................  1502246 1488949 99,1 

65 lat i więcej ...............................  332302 340865 102,6 

Edukacyjne grupy wieku:      

3 - 6 lat ..........................................  90568 89681 99,0 

7-12 ...............................................  124604 124818 100,2 

13 -15 ............................................  68271 66368 97,2 

16 -18 ............................................  76317 73633 96,5 

19 -24 lata .....................................  183414 176601 96,3 
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Województwo lubelskie odznacza się niższym niż średnia w kraju poziomem urbanizacji.  

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

ludności był Lublin, w którym mieszkało 341,7 tys. osób. Mieszkańcy Lublina stanowili 34,4%  

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

mieszkańców Lublina zmniejszyła się o 1,9 tys. osób.  

Mieszkańcy województwa lubelskiego stanowili 5,6% ogółu ludności Polski. 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 2014 roku wyniosła 85 osób  

na km2, przy czym w miastach na 1 km2 przypadało 1015, a na wsi 48 osób. W poszczególnych 

powiatach województwa rozmieszczenie ludności nie było równomierne – największe zagęszczenie 

występowało w Lublinie (2317) i Zamościu (2144), a najmniejsze w powiecie włodawskim (31)  

i parczewskim (38).  

 

Mapa 1.  GĘSTOŚĆ ZALUDNIENIA W 2014 ROKU 

(stan w dniu 31 XII) 

 

   

 

 

 

 

Miasta na prawach powiatu: 

- Biała Podlaska – 1163 
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- Lublin – 2144  
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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 51 

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

a powyżej 51 lat - kobiety (56,9%). Średnio na 100 mężczyzn przypadało 106 kobiet. W miastach 
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przewaga liczebna kobiet była większa niż na wsi,  na 100 mężczyzn przypadało 112 kobiet wobec 

102 na terenach wiejskich.  

Najwięcej kobiet na 100 mężczyzn przypa-

dało w Lublinie (117), następnie w Chełmie (113)  

i w Zamościu (112). Najbardziej wyrównanym pod 

względem proporcji płci był powiat radzyński,  

w którym to na 100 kobiet przypadało prawie 100 

mężczyzn. Przewaga liczby mężczyzn nad liczbą 

kobiet występowała tylko na terenach wiejskich  

w powiatach: łukowskim, radzyńskim i ryckim 

(wskaźnik feminizacji 98) oraz w parczewskim (99).   

Struktura ludności według wieku w woje-

wództwie 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 obserwowane od początku lat dziewięćdziesiątych XX wieku zmniejsze-

nie 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 2,1% z 449,2 tys. w 2013 roku 

do 434,0 tys. w końcu 2014 roku, natomiast liczba osób w wieku 65 lat i więcej wzrosła o 2,6%  

z 332,3 tys. w 2013 roku do 340,9 tys. w 2014 roku. Na 100 osób w wieku poniżej 20 roku życia 

przypadało ponad 77 osób w wieku 65 lat i więcej, podczas gdy w 2013 roku - 74. 
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Wykres 2. Ludność według płci i biologicznych  grup wieku w 2014 r. 
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Z analizy danych dotyczących liczby ludności według biologicznych grup wieku wynika,  

że w końcu grudnia 2014 roku dzieci w wieku do 14 roku życia stanowiły 14,8% ogółu populacji, 

ludność dorosła w wieku od 15 do 64 lat 69,3%, a osoby w wieku 65 lat i więcej 15,9%. W porów-

naniu z 2013 rokiem liczba dzieci zmalała o 3,7 tys., osób dorosłych o 13,3 tys., zaś osób starszych 

wzrosła o 8,6 tys.  

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 2014 roku statystyczny mieszkaniec województwa lubelskiego był 

w wieku 39,5 lat, przy czym mężczyzna miał 37,5, a kobieta 41,6 lat. W 2013 roku mediana wieku 

ogółem wyniosła 39 lat, dla mężczyzn 37,1, a dla kobiet 41,2 lat. Powyższe dane ukazują zachodzące 

zmiany w strukturze wiekowej ludności województwa lubelskiego oraz utrzymujący się od lat proces 

starzenia się społeczeństwa. 

RUCH  NATURALNY  LUDNOŚCI 

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

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

małżeńskich, separacji, rozwodów, urodzeń i zgonów. 

    Tabl. 2.  Ruch naturalny ludności  

Wyszczególnienie 
2013 2014 

2013=100 

ogółem 

Małżeństwa........................................  10367 10911 105,2 

  na 1000 ludności ............................  4,80 5,07 x 

 Rozwody ............................................  4130 3175 76,9 

na 1000 ludności ...............................  1,91 1,48 x 

Separacje ...........................................  126 92 73,0 

na 100 tys. ludności .........................  5,83 4,28 x 

Urodzenia żywe ...................................  19738 19828 100,5 

  na 1000 ludności .............................  9,14 9,21 x 

Zgony ...................................................  22849 22107 96,8 

  na 1000 ludności ............................  10,58 10,27 x 

Zgony niemowląt ...............................  90 83 92,2 

  na 1000 urodzeń żywych ...............  4,56 4,19 x 

Przyrost naturalny .............................  -3111 -2279 x 

  na 1000 ludności ............................  -1,44 -1,06 x 

Współczynniki:     

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

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

1,223 1,245 x 

0,596 0,608 x 

  dynamiki demograficznej ...............  0,864 0,897 x 
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MAŁŻEŃSTWA 
 

W 2014 roku zawarto 10911 związków mał-

żeńskich, tj. o 5,2% więcej niż przed rokiem.  

W miastach liczba małżeństw wzrosła o 3,5%, zaś 

na wsi o 6,8%. Ponad połowę małżeństw (55,6%), 

podobnie jak w poprzednim roku, zarejestrowano 

na wsi.   

Współczynnik małżeństw (liczba nowo za-

wartych małżeństw na 1000 ludności) w 2014 roku 

wyniósł 5,07‰ wobec 4,80‰ w 2013 roku. Rozpa-

trując natężenie zawierania związków małżeńskich według powiatów, można stwierdzić, że w 2014 

roku w przeliczeniu na 1000 mieszkańców liczba zawartych związków małżeńskich była największa 

w  powiecie łęczyńskim (6,65‰), następnie w ryckim (6,09‰) i radzyńskim (5,85‰), zaś najniższa 

w mieście Lublinie (4,43‰) oraz w powiecie puławskim (4,48‰) i kraśnickim (4,58‰). 

Małżeństwa wyznaniowe zawarte w kościołach lub związkach wyznaniowych i jednocześnie 

zarejestrowane w urzędach stanu cywilnego stanowiły 70,1% wszystkich małżeństw zawartych  

w 2014 roku (przed rokiem 71,6%). 

Z roku na rok systematycznie zwiększa się wiek nowożeńców. W 2014 roku wiek środkowy 

(mediana) zawierania małżeństw wyniósł dla mężczyzn 28,4 lat, a dla kobiet 26,3 lat (przed rokiem 

mężczyzna miał 28,2 lat, a kobieta 26,1). 

ROZWODY I SEPARACJE   

W 2014 roku w województwie lubelskim 

rozwiodło się 3175 par małżeńskich, tj. o 23,1% 

mniej niż w 2013 roku. W miastach liczba prawo-

mocnie orzeczonych rozwodów była wyższa 

(63,0% wszystkich rozwodów) niż na wsi. Współ-

czynnik rozwodów osiągnął poziom 1,48‰ wobec 

1,91‰ w 2013 roku. Biorąc pod uwagę miejsce za-

mieszkania, to w miastach był on prawie 

dwukrotnie wyższy (2,01‰) niż na wsi (1,02‰). 

 Ponad dwie trzecie orzeczonych rozwodów zostało wniesione z powództwa żony (68,8% 

ogółu rozwodów). Najczęstsze przyczyny rozwodów to: niezgodność charakterów (32,8% ogółu 

rozwodów), nadużywanie alkoholu (23,8%) oraz niedochowanie wierności małżeńskiej (22,1%). 

Wśród rozwiedzionych małżeństw 58,0% z nich posiadało dzieci w wieku poniżej 18 lat. 
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Wykres 4. Rozwody orzeczone prawomocnie 
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Wykonywanie władzy rodzicielskiej nad małoletnimi dziećmi sąd najczęściej powierzał obojgu 

rodzicom (50,1% rozwodów małżeństw posiadających wspólne dziecko na wychowaniu), następnie 

matce (43,1%) oraz ojcu (4,6%). 

 W 2014 roku w województwie lubelskim orzeczono 92 separacje, i było ich o 27,0% mniej 

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

zmniejszył się z 5,83 w 2013 roku do 4,28 w 2014 roku, przy czym w miastach osiągnął poziom 5,32 

a na wsi 3,38.  

URODZENIA 

 W 2014 roku zarejestrowano 19828 urodzeń żywych, tj. o 0,5% więcej niż w 2013 roku.  

Na wsi, podobnie jak przed rokiem, urodziło się więcej dzieci (54,5% ogółu urodzeń żywych) niż  

w miastach. Wśród noworodków ponad połowę (51,2%) stanowili chłopcy.  

 

Współczynnik urodzeń (liczba urodzeń żywych przypadająca na 1000 ludności) osiągnął  

poziom 9,21‰ wobec 9,14‰ w 2013 roku. Podobnie jak w 2013 roku w miastach osiągnął on niższy 

poziom (9,06‰) niż na wsi (9,35‰). Największe natężenie urodzeń odnotowano w powiatach:  

łukowskim (11,42‰), łęczyńskim (11,29‰), parczewskim (10,38‰) oraz radzyńskim (10,23‰), 

natomiast najmniejsze w powiecie krasnostawskim (7,09‰), zamojskim (7,82‰) i w mieście Cheł-

mie (7,84‰). 

W minionym roku 82,0% dzieci urodziło się 

w rodzinach tworzonych przez prawnie zawarte 

związki małżeńskie (przed rokiem urodzenia mał-

żeńskie stanowiły 83,0% ogółu urodzeń żywych). 

Jednocześnie z roku na rok systematycznie rośnie 

udział urodzeń pozamałżeńskich. W 2014 roku ze 

związków pozamałżeńskich urodziło się 18,0% 

dzieci wobec 17,0% w 2013 roku.  
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Statystyczna mieszkanka województwa lubelskiego, która urodziła dziecko w 2014 roku  miała 

29,3 lat wobec 29,2 w 2013 roku, przy czym pierwsze dziecko kobiety najczęściej rodziły mając 27,2 

lat, a w 2013 roku 27,1.  

 Utrzymujący się od lat niski poziom urodzeń nie gwarantuje prostej zastępowalności pokoleń. 

W 2014 roku współczynnik dzietności określający liczbę dzieci, którą urodziłaby przeciętnie kobieta  

w ciągu całego okresu rozrodczego (15-49 lat) wyniósł 1,25 wobec 1,22 w 2013 roku. Od początku 

lat dziewięćdziesiątych XX wieku jego wartość kształtuje się poniżej 2. Przyjmuje się, że współczyn-

nik dzietności zapewniający zastępowalność pokoleń powinien wynosić 2,1-2,15 i dopiero wówczas 

kolejne pokolenia są wystarczająco liczne, żeby zapewnić stabilność społeczną i ekonomiczną. 

ZGONY 

Województwo lubelskie charakteryzuje się wysokim poziomem umieralności. W 2014 roku 

zmarło 22107 mieszkańców, tj. o 3,2% mniej niż przed rokiem. Na wsi odnotowano 60,3% ogółu 

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

w ogólnej liczbie zgonów wyniósł 52,9% (przed rokiem 52,3%). 

Współczynnik zgonów (liczba zgonów na 1000 mieszkańców) osiągnął poziom 10,27‰ wobec 

10,58‰ w 2013 roku. Podobnie jak w poprzednim roku w miastach był niższy (8,81‰) niż na wsi 

(11,54‰). Współczynnik zgonów wykazywał duże zróżnicowanie między poszczególnymi powia-

tami. Najwyższe wartości przyjął w powiecie krasnostawskim (13,54‰), następnie w parczewskim 

(12,36‰) i hrubieszowskim (11,72‰), natomiast najniższe wartości odnotowano w Białej Podlaskiej 

(7,53‰) i Zamościu (7,92‰) oraz w powiecie łęczyńskim (8,44‰). 

W 2013 roku, podobnie jak w latach ubiegłych, głównymi przyczynami zgonów w wojewódz-

twie lubelskim były choroby układu krążenia (47,9% ogółu zgonów) i choroby nowotworowe 

(22,5%). Mężczyźni częściej niż kobiety umierali z powodu chorób nowotworowych (na 100 tys. 

mężczyzn 276 zmarło z powodu choroby nowotworowej, a kobiet 201), natomiast kobiety częściej 
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niż mężczyźni umierały na choroby układu krążenia (na 100 tys. kobiet zmarło 540, a mężczyzn 472). 

Duży udział miały również zgony z powodu przyczyn niedokładnie określonych (8,9% ogólnej liczby 

zgonów) oraz zewnętrzne przyczyny zgonów (5,8%). 

Umieralność niemowląt (dzieci poniżej 1 roku życia) wykazywała tendencję malejącą.  

W okresie od stycznia do końca grudnia 2014 roku zarejestrowano 83 zgony niemowląt,  

tj. o 7,8% mniej niż przed rokiem. Na wsi umieralność niemowląt była wyższa niż w miastach (61,4% 

ogółu zgonów niemowląt). Współczynnik zgonów niemowląt (liczba zgonów niemowląt przypada-

jąca na 1000 urodzeń żywych) zmalał z 4,56‰  w 2013 roku do 4,19‰ w 2014 roku, przy czym  

w miastach był niższy (3,54‰) niż na wsi (4,72‰).  

W 2013 roku główną przyczyną zgonów niemowląt były wady rozwojowe wrodzone (44,4% 

ogółu zgonów niemowląt), a następnie choroby i stany okresu okołoporodowego, czyli powstałe  

w trakcie trwania ciąży matki i w okresie pierwszych 6 dni życia noworodka (42,2%). 

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 w województwie lubelskim po raz kolejny odnotowano ujemny przyrost 

naturalny, w wyniku którego liczba mieszkańców zmalała o 2279 osób (przed rokiem zmalała 

o 3111 osób). W miastach odnotowano dodatni przyrost naturalny (252 osoby), a na wsi ujemny 

(minus 2531). Współczynnik przyrostu naturalnego w 2014 roku wyniósł minus 1,06‰ wobec minus 

1,44‰ w 2013 roku, przy czym w miastach ukształtował się na poziomie 0,25‰, a na wsi minus 

2,19‰ (przed rokiem w miastach minus 0,15‰, a na wsi minus 2,55‰).  

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

całego województwa w 2014 roku występowała przewaga powiatów o wartościach ujemnych.  

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

skim (-6,44). W pięciu powiatach odnotowano dodatni przyrost naturalny, w tym największy  

w powiecie łęczyńskim (2,85), w mieście Biała Podlaska (2,17) oraz w powiecie łukowskim (1,46).  
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Mapa 2. PRZYROST NATURALNY W 2014 R. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Miasta na prawach powiatu: 

- Biała Podlaska +2,17 

- Chełm  -1,18 

- Lublin  +0,44 

- Zamość  +058                            
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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 2014 roku zmniejszyła się o 5760 osób, natomiast przed rokiem o 5627 osób. W miastach ubyło 

4739 mieszkańców, a na wsi 1021 osób. Współczynnik migracji ogółem osiągnął wartość minus 

2,68‰ wobec minus 2,60‰ w 2013 roku.  
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                Tabl. 3.  Ruch wędrówkowy ludności na pobyt stały 

Wyszczególnienie 
2013 2014 

2013=100 
ogółem 

Migracje wewnętrzne:    

  napływ ............................................  20219 19806 98,0 

  odpływ ............................................  25173 24931 99,0 

Migracje zagraniczne:      

  imigracja .........................................  316 298 94,3 

  emigracja ........................................  989 933 94,3 

Saldo migracji ogółem  ....................  -5627 -5760 x 

Saldo migracji na 1000 ludności:      

ogółem ..............................................   -2,60 -2,68 x 

zagranicznej ......................................  -0,31 -0,30 x 

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

migracji wystąpił w Chełmie (7,24 osób), następnie w powiecie hrubieszowskim (6,45),  

i w  parczewskim (5,60). Przyrost liczby mieszkańców odnotowano tylko w powiecie lubelskim 

(5,79).  

Mapa 3.  SALDO MIGRACJI W 2014 R. 
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Miasta na prawach powiatu: 

- Biała Podlaska -3,19 

- Chełm -7,24 

- Lublin -2,75 

- Zamość -4,28 
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  W 2014 roku z powodu wyjazdu na stałe za granicę województwo lubelskie opuściło 

933 mieszkańców, natomiast przybyło z zagranicy na stałe 298 osób. W porównaniu z poprzednim 

rokiem odnotowano zarówno zmniejszenie liczby wyjazdów Polaków za granicę, jak i liczby osób 

przyjeżdzających z zagranicy na pobyt stały do Polski o 5,70%. Najwięcej osób wyemigrowało do 

Wielkiej Brytanii (28,2%), następnie do Niemiec i na Ukrainę (po 9,4%) oraz do Stanów Zjednoczo-

nych Ameryki (7,7 %) i do Włoch (7,0%). Wśród imigrantów, podobnie jak wśród emigrantów 

najliczniejszą grupę stanowiły osoby, które przybyły z Wielkiej Brytanii (30,8%), następnie z Nie-

miec (19,0%) i ze Stanów Zjednoczonych Ameryki (9,5%). 
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Tabl. 4 LUDNOŚĆ  

        Stan w dniu 31 XII 2014 r. 

  

WYSZCZEGÓLNIENIE 

  

Ludność 
Kobiety 

na 100 

mężczyzn ogółem 
2013 

=100 

męż-

czyźni 
kobiety 

w mia-

stach % 
na 1 km2 

                

WOJEWÓDZTWO ............  2147746 99,6 1040990 1106756 46,2 85 106 

             

Podregion bialski ................  306245 99,6 151058 155187 39,5 51 103 

Powiaty:        

bialski ...............................   112901 99,6 55951 56950 20,3 41 102 

parczewski ........................   35810 99,4 17754 18056 30,5 38 102 

radzyński ..........................   60606 99,6 30266 30340 26,6 63 100 

włodawski ........................   39457 99,7 19515 19942 34,5 31 102 

Miasta na prawach powiatu:         

Biała Podlaska ..................  57471 99,7 27572 29899 100,0 1163 108 

         

Podregion 

 chełmsko-zamojski ............  640135 99,5 311970 328165 37,9 69 105 

Powiaty:        

biłgorajski.........................  102941 99,6 50685 52256 33,4 61 103 

chełmski ...........................   79619 100,1 39244 40375 5,6 42 103 

hrubieszowski...................   66512 99,0 32613 33899 27,7 52 104 

krasnostawski ...................    65991 99,1 32069 33922 29,3 64 106 

tomaszowski .....................   86385 99,4 42581 43804 28,0 58 103 

zamojski ...........................  108777 99,6 53538 55239 10,7 58 103 

Miasta na prawach powiatu:         

Chełm ...............................  64855 99,0 30517 34338 100,0 1838 113 

Zamość .............................  65055 99,7 30723 34332 100,0 2144 112 

         

Podregion lubelski ..............  712124 99,8 338084 374040 62,4 169 111 

Powiaty:        

lubartowski .......................   89749 99,6 43925 45824 31,2 70 104 

lubelski .............................   150359 100,6 73556 76803 7,9 90 104 

łęczyński...........................   57544 99,9 28276 29268 34,2 90 104 

świdnicki ..........................  72750 99,7 34935 37815 58,7 155 108 

Miasta na prawach powiatu:         

Lublin ...............................  341722 99,5 157392 184330 100,0 2317 117 

         

Podregion puławski ............  489242 99,5 239878 249364 37,9 87 104 

Powiaty:        

janowski ...........................  47106 99,6 23329 23777 28,7 54 102 

kraśnicki ...........................   98182 99,4 47823 50359 38,8 98 105 

łukowski  ..........................  108911 99,6 54218 54693 30,5 78 101 

opolski ..............................   61542 99,6 30103 31439 29,8 76 104 

puławski ...........................   115777 99,6 55651 60126 47,8 124 108 

rycki .................................   57724 99,4 28754 28970 46,4 94 101 
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Tabl. 5 RUCH NATURALNY I WĘDRÓWKOWY LUDNOŚCI W 2014 R. 

WYSZCZEGÓLNIENIE 

Małżeń-

stwa 
Urodzenia Zgony 

Przyrost 

naturalny 

Saldo mi-

gracji 

stałej 

Saldo mi-

gracji 

zewnętrz-

nej 

Zgony nie-

mowląt na 

1000 uro-

dzeń 

żywych 

na 1000 ludności   

WOJEWÓDZTWO ......  5,07 9,21 10,27 -1,06 -2,68 -0,30 4,19 

        

Podregion bialski ..........  5,52 9,93 10,55 -0,62 -3,76 -0,22 5,58 

Powiaty:        

bialski .........................   5,25 9,70 11,26 -1,56 -3,53 -0,22 0,91 

parczewski ..................   5,71 10,38 12,36 -1,98 -5,60 -0,36 5,36 

radzyński ....................   5,85 10,23 10,69 -0,46 -4,81 -0,08 11,27 

włodawski ..................   5,50 10,03 11,04 -1,01 -1,95 -0,25 10,10 

Miasta na prawach powiatu:         

Biała Podlaska ............  5,57 9,70 7,53 2,17 -3,19 -0,24 5,37 

         

Podregion 

 chełmsko-zamojski ......  5,16 8,35 10,72 -2,37 -3,46 -0,34 4,11 

Powiaty:        

biłgorajski...................  5,16 8,78 9,77 -0,99 -3,38 -0,24 4,42 

chełmski .....................   5,01 9,32 11,49 -2,17 -0,23 -0,15 5,41 

hrubieszowski.............   5,12 8,53 11,72 -3,19 -6,45 -0,25 3,51 

krasnostawski .............    4,95 7,09 13,54 -6,44 -2,34 -0,32 4,26 

tomaszowski ...............   5,82 8,68 10,78 -2,10 -4,05 -0,36 5,32 

zamojski .....................  5,31 7,82 11,38 -3,56 -1,51 -0,35 1,17 

Miasta na prawach powiatu:         

Chełm .........................  4,71 7,84 9,02 -1,18 -7,24 -0,49 5,87 

Zamość .......................  4,96 8,50 7,92 0,58 -4,28 -0,68 3,61 

         

Podregion lubelski ........  4,78 9,57 9,57 

           

0,0 -0,80 -0,28 3,37 

Powiaty:        

lubartowski .................   4,92 8,76 10,92 -2,16 -2,08 -0,02              - 

lubelski .......................   4,85 9,69 9,88 -0,19 5,79 -0,25 5,51 

łęczyński.....................   6,65 11,29 8,44 2,85 -3,63 -0,45 4,62 

świdnicki ....................  4,68 8,58 9,90 -1,32 -1,37 -0,16 4,80 

Miasta na prawach powiatu:         

Lublin .........................  4,43 9,65 9,20 0,44 -2,75 -0,36 2,72 

         

Podregion puławski ......  5,09 9,39 10,54 -1,15 -3,70 -0,30 4,56 

Powiaty:        

janowski .....................  5,41 8,54 11,36 -2,82 -4,22 -0,28 14,89 

kraśnicki .....................   4,58 8,04 10,88 -2,84 -2,99 -0,34 1,26 

łukowski  ....................  5,64 11,42 9,96 1,46 -5,05 -0,09 8,03 

opolski ........................   4,88 9,25 11,63 -2,38 -3,42 -0,52              - 

puławski .....................   4,48 8,72 10,04 -1,32 -2,52 -0,49 1,98 

rycki  ..........................  6,09 10,01 10,17 -0,16 -4,64 -0,03 3,45 

Opracowanie: 

Zofia Dymek – Lubelski Ośrodek Badań Regionalnych 

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


