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Podstawowe tendencje 

Dane bilansowe dotyczące ludności w województwie łódzkim wskazują, że: 

 rok 2012 był kolejnym, w którym odnotowano obserwowany na przestrzeni ostatnich lat 

spadek liczby mieszkańców; 

 pogłębił się ubytek naturalny ludności, podczas gdy w skali kraju odnotowano niewielki 

dodatni wzrost; 

 trzeci rok z rzędu odnotowano spadek liczby urodzeń w ciągu roku, po 6-letnim okresie 

wzrostu; 

 odpływ ludności przewyższający jej napływ, utrzymuje się od wielu lat; w 2012 r., 

podobnie jak w 2011r., odnotowano spadek salda migracji. 

Informacje metodologiczne 

 Dane o ludności od 2010 r. zbilansowano na podstawie wyników Narodowego Spisu 

Powszechnego Ludności i Mieszkań 2011 oraz danych ze sprawozdawczości bieżącej z ruch  

u naturalnego i migracji ludności. 

 Dane o liczbie i strukturze ludności dotyczą kategorii ludności faktycznie zamieszkałej. 

Kategoria ta nie uwzględnia osób przybyłych z zagranicy na pobyt czasowy, natomiast ujmuje stałych 

mieszkańców Polski przebywających czasowo za granicą (bez względu na okres ich nieobecności).

 Przyrost naturalny ludności stanowi różnicę między liczbą urodzeń żywych  

i zgonów w danym okresie. 

 Przez niemowlęta rozumie się dzieci w wieku poniżej 1 roku. 

 Informacje o urodzeniach i zgonach (w tym zgonach niemowląt) prezentowane są według 

kryteriów definicji urodzenia i zgonu noworodka rekomendowanej przez Światową Organizację 

Zdrowia (WHO). 

 Dane o ruchu naturalnym ludności w podziale terytorialnym opracowano:  

małżeństwa – według miejsca zameldowania męża przed ślubem, urodzenia – według miejsca 

zameldowania matki noworodka, zgony – według miejsca zameldowania osoby zmarłej. 

 Przez ludność w wieku produkcyjnym rozumie się ludność w wieku zdolności do pracy. Dla 

mężczyzn przyjęto wiek 18–64 lata, dla kobiet – 18–59 lat.  

Przez ludność w wieku nieprodukcyjnym rozumie się ludność w wieku przedprodukcyjnym, 

tj. do 17 lat oraz ludność w wieku poprodukcyjnym, tj. mężczyźni – 65 lat i więcej, kobiety – 60 lat  

i więcej. 
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Według stanu w dniu 31 XII 2012 r. w województwie łódzkim zamieszkiwało 2524,7 

tys. osób. Ludność w województwie stanowiła 6,6% populacji Polski, co plasuje łódzkie na 6 

pozycji w kraju. 

STRUKTURA LUDNOŚCI POLSKI WEDŁUG WOJEWÓDZTW W 2012 R. 

STAN W DNIU 31 XII 

 

Największą liczbę mieszkańców w województwie łódzkim odnotowano w Łodzi 

(miasto na prawach powiatu) - 719,0 tys., co stanowiło 28,5% ludności zamieszkującej 

województwo. Kolejne miejsca pod względem liczby ludności zajęły powiaty: zgierski  

(164,6 tys. mieszkańców, tj. 6,5% ogółu), sieradzki (120,4 tys., tj. 4,8%), tomaszowski  

(120,4 tys. tj. 4,8%) oraz pabianicki (119,8 tys., tj. 4,7%). 

W 2012 r. w województwie łódzkim, w porównaniu z rokiem poprzednim, 

odnotowano spadek liczby ludności o 9,0 tys. (tj. o 0,4%). Najgłębszy spadek w porównaniu  

z rokiem ubiegłym nastąpił w Łodzi (o 6,1 tys., tj. 0,8%) oraz powiecie łęczyckim  

(o 0,3 tys., tj. 0,7%), a także w powiecie kutnowskim (o 0,6 tys., tj. 0,6%), powiecie 

tomaszowskim (o 0,5 tys., tj. 0,4%), powiecie łowickim (o 0,3 tys., tj. 0,4%) i powiecie 

opoczyńskim (o 0,3 tys., tj. 0,4%). Największy wzrost liczby mieszkańców w odniesieniu do 

roku poprzedniego odnotowano w powiatach: łódzkim wschodnim (o 0,6 tys., tj. 0,9%) oraz 

skierniewickim (o 0,1 tys., tj. 0,6%). 
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Gęstość zaludnienia w województwie łódzkim w końcu 2012 r. wyniosła 139 osób na 

1 km2, zaś dla Polski wskaźnik ten wyniósł 123 osoby na 1 km2. Na tle innych województw, 

łódzkie zajęło 5 miejsce w kraju. Większą gęstością zaludnienia w 2012 r. charakteryzowały 

się województwa: śląskie (374 osoby na 1 km2), małopolskie (221), mazowieckie (149) oraz 

dolnośląskie (146).  

 W porówaniu z rokiem 2011, wyraźny spadek wartości wskaźnika odnotowano  

w miastach na prawach powiatu, tj.: w Skierniewicach, Łodzi i Piotrkowie Trybunalskim.  

W pozostałych powiatach gęstość zaludnienia nie zmieniła się w znaczący sposób  

w odniesieniu do roku poprzedniego.  

LUDNOŚĆ WEDŁUG POWIATÓW W 2012 R. 

STAN W DNIU 31 XII 
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TABL. 1. LUDNOŚĆ WEDŁUG PŁCI, PODREGIONÓW I POWIATÓW 

 Stan w dniu 31 XII 

WYSZCZEGÓLNIENIE 

2011 2012 

ogółem 
kobiety 

na  
1 km2 

ogółem 
kobiety 

na  
1 km2 

razem na 100 

męż-
czyzn 

razem na 100 

męż-
czyzn w tys. w tys. 

WOJEWÓDZTWO  ............  2533,7 1325,8 110 139 2524,7 1321,3 110 139 

                

Podregiony                

Łódzki ...................................  384,2 201,4 110 174 384,6 201,6 110 174 

 powiaty                

 brzeziński ......................  30,9 15,9 106 86 31,0 16,0 107 86 

 łódzki wschodni .............  68,7 35,6 108 137 69,3 36,0 108 139 

 pabianicki ......................  120,0 63,7 113 244 119,8 63,6 113 243 

 zgierski ..........................  164,6 86,1 110 192 164,6 86,1 110 192 

                

Miasto Łódź .........................  725,1 395,2 120 2472 719,0 392,0 120 2452 

                 

Piotrkowski ..........................  597,7 306,3 105 100 596,6 305,8 105 100 

 powiaty                

 bełchatowski ..................  113,0 57,4 103 117 113,2 57,5 103 117 

 opoczyński .....................  78,5 39,5 101 75 78,2 39,5 102 75 

 piotrkowski ....................  91,5 46,3 103 64 91,5 46,3 102 64 

 radomszczański .............  117,3 59,8 104 81 116,9 59,6 104 81 

 tomaszowski ..................  120,9 62,7 108 118 120,4 62,5 108 117 

miasto na prawach powiatu                

 Piotrków Trybunalski 76,5 40,5 113 1138 76,4 40,5 113 1136 

                 

Sieradzki ..............................  454,9 231,9 104 80 454,0 231,5 104 80 

powiaty                

 łaski ...............................  50,7 25,9 105 82 50,7 25,9 105 82 

 pajęczański ....................  52,9 26,6 101 66 52,7 26,5 101 66 

 poddębicki .....................  42,0 21,2 102 48 41,9 21,2 102 48 

 sieradzki ........................  120,7 61,6 104 81 120,4 61,5 104 81 

 wieluński .......................  78,1 40,0 105 84 78,0 39,9 105 84 

 wieruszowski .................  42,4 21,4 102 73 42,3 21,4 102 73 

 zduńskowolski ...............  68,1 35,1 107 184 68,1 35,2 107 185 

                 

Skierniewicki .......................  371,8 191,0 106 91 370,5 190,4 106 91 

powiaty                

 kutnowski ......................  101,8 52,8 108 115 101,2 52,5 108 114 

 łęczycki .........................  52,3 26,8 105 68 52,0 26,6 105 67 

 łowicki ...........................  81,0 41,7 106 82 80,7 41,5 106 82 

 rawski ............................  49,8 25,2 102 77 49,6 25,1 102 77 

 skierniewicki .................  38,2 19,3 102 51 38,3 19,3 102 51 

miasto na prawach powiatu                

 Skierniewice ..................  48,7 25,3 109 1479 48,7 25,4 109 1415 
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W miastach województwa łódzkiego w końcu grudnia 2012 r. mieszkało 1606,1 tys. 

osób, co oznacza spadek liczby ludności miejskiej o 9,3 tys. (tj. o 0,6%) w porównaniu  

z 2011 r. 

Mieszkańcy miast stanowili 63,6% wszystkich mieszkańców województwa, co 

ulokowało łódzkie na 6 miejscu, za województwami: śląskim (77,6%), dolnośląskim (69,6%), 

zachodniopomorskim (63,8%), pomorskim (65,4%) oraz mazowieckim (64,2%). Udział 

ludności miejskiej w populacji województwa w skali roku spadł o 0,2 p.proc. Wzrostem 

odsetka ludności miejskiej charakteryzowało się tylko województwo podlaskie (wzrost o 0,1 

p.proc.). 

Liczba mieszkańców terenów wiejskich województwa łódzkiego wynosiła w tym 

okresie 918,6 tys. i wzrosła w porównaniu z rokiem poprzednim o 0,3 tys., tj. o 0,03%. 

LUDNOŚĆ WEDŁUG WOJEWÓDZTW W 2012 R. 

STAN W DNIU 31 XII 
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TABL. 2. LUDNOŚĆ WEDŁUG PŁCI ORAZ MIEJSCA ZAMIESZKANIA 

 Stan w dniu 31 XII 

WYSZCZEGÓLNIENIE 2011 

 

2012 

  

w tym kobiety w tym kobiety 2011=100 

W TYSIĄCACH  

Ogółem .......................................  2533,7 1325,8 2524,7 1321,3 99,6 

 
     

Miasta ..........................................  1615,4 863,4 1606,1 858,9 99,4 

Wieś ............................................  918,3 462,3 918,6 462,5 100,0 

W OSOBACH  

Na 1 km2  .....................................  139 x 139 x x 

Kobiety na 100 mężczyzn ...........  110 x 110 x x 

 W 2012 r. województwo łódzkie zamieszkiwało 1321,3 tys. kobiet. Podobnie jak  

w dwóch ostatnich latach, stanowiły one 52,3% populacji, co w dalszym ciągu plasuje 

województwo na pierwszym miejscu. Wśród pozostałych województw na kolejnych 

miejscach ulokowały się: mazowieckie, gdzie wartość ta kształtowała się na poziomie 52,2% 

oraz dolnośląskie (51,9%). Przeciętnie w skali Polski kobiety stanowiły 51,6% populacji. 

KOBIETY NA 100 MĘŻCZYZN W 2012 R. 

STAN W DNIU 31 XII 
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Współczynnik feminizacji w 2012 r. w województwie łódzkim wynosił 110 i nie 

uległ zmianie na przestrzeni ostatnich lat. Oznacza to, że na 100 mężczyzn przypadało 110 

kobiet. Wskaźnik ten był najwyższy w Polsce, przy średniej w skali kraju wynoszącej 107. Na 

dalszych miejscach znalazły się województwa: mazowieckie (109) dolnośląskie (108) oraz 

śląskie i opolskie ze wskaźnikiem feminizacji równym 107.  

 Współczynnik feminizacji wśród ludności miejskiej województwa, przy przeciętnej  

w skali kraju 111, wyniósł 115 i, podobnie jak przed rokiem, była to najwyższa wartość 

współczynnika w zestawieniu z pozostałymi województwami. W województwie 

mazowieckim na 100 mężczyzn przypadało 114 kobiet, a w lubelskim współczynnik 

feminizacji osiągnął wartość 112. 

 Współczynnik feminizacji na terenach wiejskich był w roku 2012 znacząco niższy niż 

w miastach. W łódzkim, podobnie jak w skali kraju, na 100 mężczyzn mieszających na 

terenach wiejskich przypadało w tym okresie 101 kobiet.  

LUDNOŚĆ WEDŁUG PŁCI I WIEKU W 2012 R. 

STAN W DNIU 31 XII 
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TABL. 3.  LUDNOŚĆ WEDŁUG WIEKU 

 Stan w dniu 31 XII 

WYSZCZEGÓLNIENIE 
Ludność ogółem w tys. 

 
Ludność w miastach w tys. 

 

kobiety kobiety 

2011 2012 2011 2012 

Ogółem ...........................  2533,7 2533,7 1321,3 1615,4 1606,1 858,9 

 w wieku:             

 0-4 lata  ....................  126,0 125,3 60,9 76,6 76,3 37,2 

 5-9 ...........................  111,1 113,6 55,3 65,6 67,2 32,6 

 10-14 .......................  117,4 113,9 55,4 66,1 64,5 31,3 

 15-19 .......................  144,7 138,1 67,2 81,9 78,0 38,2 

 20-24 .......................  168,1 164,8 80,6 103,1 98,7 48,8 

 25-29 .......................  200,5 193,4 94,6 130,2 124,6 61,6 

 30-34 .......................  199,2 200,1 97,8 131,4 131,8 65,2 

 35-39 .......................  184,7 189,4 93,4 118,0 121,5 60,8 

 40-44 .......................  158,0 161,8 80,6 97,9 100,3 51,0 

 45-49 .......................  155,2 152,1 77,1 97,1 94,3 49,7 

 50-54 .....................  191,5 180,5 93,3 126,9 117,7 63,8 

 55-59 .....................  205,2 204,8 108,2 141,9 140,6 77,5 

 60-64 .....................  179,5 182,6 100,5 125,1 127,2 72,1 

 65-69 .....................  111,4 124,3 71,2 75,7 85,2 49,6 

 70-74 .....................  91,8 89,2 54,3 59,1 57,9 35,8 

 75-79 .....................  82,9 81,7 52,8 52,7 52,0 34,2 

 80-84 .....................  63,0 63,7 44,2 39,2 39,9 27,9 

 85 lat i więcej ........  43,5 45,3 34,0 26,8 28,2 21,4 

Przedprodukcyjny .......  437,5 431,9 210,0 255,0 252,5 122,8 

Produkcyjny.................  1604,7 1588,2 754,5 1036,1 1018,2 495,0 

 mobilny .................  972,2 968,6 476,0 615,8 610,5 304,0 

 niemobilny .............  632,5 619,5 278,5 420,3 407,7 191,0 

Poprodukcyjny ............  491,5 504,6 356,9 324,3 335,3 241,0 

       

Ludność w wieku  

 nieprodukcyjnym  

 na 100 osób  

 w wieku produk-

 cyjnym ...................  57 59 75 56 58 74 
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Województwo łódzkie w końcu 2012 r. zamieszkiwało 431,9 tys. osób w wieku 

przedprodukcyjnym (tj. w przedziale wieku 0-17 lat). Osoby z tej grupy wieku stanowiły 

17,1% ludności województwa i była to jedna z niższych wartości wśród innych województw. 

Przeciętnie w skali kraju odsetek ten kształtował się na poziomie 18,3%. 

W odniesieniu do roku poprzedniego liczba osób w wieku przedprodukcyjnym  

w województwie łódzkim spadła o 1,3%. Spadł również jej udział w populacji społeczeństwa 

o 0,2 p.proc. 

W grupie wieku przedprodukcyjnego w województwie łódzkim przeważali mężczyźni 

stanowiąc 51,4%.  

Ludność w wieku produkcyjnym (dla mężczyzn wiek 18-64 lata, dla kobiet – 18-59 

lat) w 2012 r. w województwie łódzkim stanowiła 62,9% populacji województwa. Pod 

względem udziału w populacji osób w wieku produkcyjnym województwo łódzkie, wraz  

z województwem mazowieckim, uplasowało się, na ostatnim miejscu pośród innych 

województw.  

Liczba ludności w wieku produkcyjnym w województwie łódzkim spadła 

w odniesieniu do roku poprzedniego o 16,5 tys. osób (tj. 1,0%).  

Największy odsetek ludności w wieku produkcyjnym w 2012 r. w województwie 

łódzkim, podobnie jak rok wcześniej, odnotowano w powiecie bełchatowskim – 67,5%  

(2011 r. – 67,9%), Skierniewicach – 64,4% (65,2%), powiecie łódzkim wschodnim – 63,8% 

(64,3%) oraz kutnowskim – 63,8% (64,1%), natomiast najniższym odsetkiem osób z tej grupy 

wieku charakteryzowały się powiaty: skierniewicki – 61,1% (61,0%) oraz łęczycki – 61,8% 

(61,8%).  

Liczba ludności w wieku poprodukcyjnym (mężczyźni – 65 lat i więcej, kobiety – 60 

lat i więcej) w końcu 2012 r. wyniosła 504,6 tys. osób, a jej udział stanowił 20,0% populacji 

województwa łódzkiego. Województwo łódzkie charakteryzowało się największym 

odsetkiem osób w wieku poprodukcyjnym. Najniższe wartości zaobserwowano  

w województwach: warmińsko-mazurskim (15,7%), pomorskim (16,4%) oraz lubuskim 

(16,4%). W skali kraju wartość ta wyniosła 17,8%. 

Liczba osób w wieku poprodukcyjnym w województwie łódzkim wzrosła  

w porównaniu z rokiem poprzednim o 13,1 tys., tj. o 2,7%, co wpłynęło na wzrost udziału tej 

grupy wieku o 0,6 p.proc.  

Wśród powiatów województwa łódzkiego (wraz z miastami na prawach powiatu) 

najwyższy odsetek osób w wieku poprodukcyjnym odnotowano w Łodzi (168,5 tys., 

tj. 23,4%). Na drugim miejscu znalazł się powiat pabianicki z wartością – 20,8%, a następnie 
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powiaty: łęczycki (20,4%) i kutnowski (19,9%). Najmniejszy udział osób w wieku 

poprodukcyjnym występował w powiecie bełchatowskim (14,0%) oraz wieruszowskim 

(17,0%). 

W województwie łódzkim w 2012 r., na 100 osób w wieku produkcyjnym 

przypadało aż 59 osób w wieku nieprodukcyjnym. Wartość ta uplasowała łódzkie, razem  

z województwem mazowieckim, na 1 miejscu wśród innych województw. Natomiast 

najniższy współczynnik obciążenia demograficznego występował w województwach  

opolskim, zachodniopomorskim, warmińsko-mazurskim, lubuskim i dolnośląskim (54 osoby). 

W skali kraju na 100 osób w wieku produkcyjnym przypadało 57 osób w wieku 

nieprodukcyjnym (w 2011 r. – 58 osób). 

Wśród powiatów województwa łódzkiego najwyższy współczynnik obciążenia 

demograficznego zaobserwowano powiecie skierniewickim, gdzie na 100 osób w wieku 

produkcyjnym, podobnie jak przed rokiem, przypadały 64 osoby w wieku nieprodukcyjnym 

W Łodzi w 2012 r. na 100 osób w wieku produkcyjnym przypadało 60 osób w wieku 

nieprodukcyjnym (w 2011 r. – 58). Najniższy poziom współczynnika obciążenia 

demograficznego odnotowano natomiast w powiecie bełchatowskim (48 osób) oraz 

Skierniewicach (55). 

TABL. 4. RUCH NATURALNY LUDNOŚCI 

WYSZCZEGÓLNIENIE 

a-2011 

b-2012 

Urodzenia 

Zgony 

Przyrost 

naturalny 

Saldo migracji 

ogółem 
w tym 

niemowląt 

stałej  
(wewnętrznej 

i 
zagranicznej) 

zagranicznej 

W liczbach bezwzględnych 

Ogółem ........................ a 23952 30816 107 -6864 -1891 -47 

 b 23851 31352 101 -7501 -1828 -185 

Miasta ........................... a 14691 19729 66 -5038 -4713 -109 

 b 14450 19892 63 -5442 -4095 -180 

Wieś ............................. a 9261 11087 41 -1826 2822 62 

 b 9401 11460 38 -2059 2267 -5 

Na 1000 ludności 

Ogółem ........................ a 9,44 12,14 4,47 -2,70 -0,75 -0,02 

 b 9,43 12,40 4,23 -2,97 -0,72 -0,07 

Miasta ........................... a 9,07 12,18 4,49 -3,11 -2,91 -0,07 

 b 8,97 12,35 4,36 -3,38 -2,54 -0,11 

Wieś ............................. a 10,09 12,08 4,43 -1,99 3,08 0,07 

 b 10,24 12,48 4,04 -2,24 2,47 -0,01 

a Zgony niemowląt przeliczono na 1000 urodzeń żywych. 
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W 2012 r. w województwie łódzkim odnotowano 23,9 tys. urodzeń żywych,  

tj. o 0,4% mniej niż przed rokiem (2011 r. – 24,0 tys.). Współczynnik urodzeń żywych na 

1000 ludności w analizowanym okresie wyniósł 9,43‰ (2011 r. – 9,44‰), na terenach 

wiejskich – 10,24‰; (2011 r. – 10,09‰), w miastach – 8,97‰ (2011 r. – 9,07‰). Wśród 

powiatów w województwie łódzkim w 2012 r. najniższy współczynnik urodzeń na 1000 

ludności odnotowano w Łodzi, gdzie wyniósł on 8,37‰, kutnowskim (8,59‰) oraz  

w powiecie wieruszowskim (8,60‰), natomiast najwyższy współczynnik odnotowano  

w powiecie skierniewickim (11,76‰), opoczyńskim (10,95‰) oraz rawskim (10,71‰). 

W 2012 r. w województwie łódzkim odnotowano 31,4 tys. zgonów, czyli o 1,7% 

więcej niż przed rokiem (2011 r. – 30,8 tys. zgonów). Współczynnik zgonów ogółem 

kształtował się w badanym okresie na poziomie 12,40‰ (2011 r. – 12,14‰). Wskaźnik ten 

osiągnął najwyższy poziom w Łodzi i wyniósł 14,20‰ (2011 r. – 14,25‰). Kolejnymi pod 

względem wielkości wskaźnika były powiaty łęczycki (13,64‰) oraz poddębicki (13,46‰). 

Najniższy poziom współczynnika umieralności zanotowano w Skierniewicach (8,14‰) oraz 

w powiecie bełchatowskim, gdzie osiągnął wartość 8,87‰.  

 

RUCH NATURALNY LUDNOŚCI  
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RUCH NATURALNY LUDNOŚCI WEDŁUG POWIATÓW W 2012 R. 

 

W województwie łódzkim, w wyniku znacznej przewagi liczby zgonów nad liczbą 

urodzeń, pogłębił się ujemny przyrost naturalny.  W przeliczeniu na 1000 mieszkańców 

ubytek naturalny w 2012 r. osiągnął poziom minus 2,97‰ (podczas gdy przed rokiem - minus 

2,70‰). Współczynnik przyrostu naturalnego w miastach ukształtował się na poziomie minus 

3,38‰ (2011 r. - minus 3,11‰) i był niższy niż na terenach wiejskich, gdzie przyjął wartość 

minus 2,24‰ (2011 r. - minus 1,99‰). Wśród powiatów najniższy przyrost naturalny w 2012 

r. odnotowano w Łodzi i w przeliczeniu na 1000 mieszkańców wyniósł on minus 5,84‰ osób 

(minus 5,65‰ w 2011 r.). Dodatni przyrost naturalny w województwie zaobserwowano 

jedynie w dwóch powiatach: Skierniewicach (2,40‰) ora  bełchatowskim (1,84‰). 

Na ubytek ludności w województwie łódzkim, obok ubytku naturalnego, wpływ miało 

również ujemne saldo migracji.  
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W 2012 r. w ramach ruchu migracyjnego wewnętrznego (bez zmian adresu  

w obrębie tej samej gminy/miasta oraz bez migracji zagranicznych), na terenie województwa 

łódzkiego zameldowano 21,4 tys. osób z terenu Polski, z czego 79,2% (17,0 tys.) stanowili 

mieszkańcy łódzkiego. Spadek o 5,0% liczby osób zmieniających miejsce zamieszkania  

w obrębie województwa, jak również – o 7,8% liczby osób, które przybyły z innych 

województw, spowodowały zmniejszenie o 5,6% liczby osób zameldowanych w łódzkim  

w ramach migraji wewnętrznych. Najwięcej osób napłynęło z województwa mazowieckiego 

(1,1 tys. osób, tj. 24,2% zameldowań z innych województw) oraz śląskiego (780 osób,  

tj. 17,5%). Natomiast najmniej ludności (58 osób, tj. 1,3%) przybyło z województwa 

podlaskiego.  

W 2012 r. w województwie łódzkim odnotowano 23,1 tys. wymeldowań z pobytu 

stałego (wraz z migracjami w obrębie województwa) i liczba ta zmalała w stosunku do roku 

poprzedniego o 6,0%. Wymeldowania do innych województw stanowiły 26,4% wszystkich 

wymeldowań (tj. 6,1 tys.), natomiast reszta (17,0 tys.) to migracje wewnątrz województwa. 

Największy odpływ ludności odnotowano do województwa mazowieckiego (2,4 tys., 

tj. 39,1% wymeldowań do innych województw), śląskiego (710 osób, tj. 11,6%), 

wielkopolskiego (651 osób, tj. 10,7%), natomiast najmniejszy do województwa podlaskiego 

(70 osób, tj. 1,1%) oraz lubuskiego (89 osób, tj. 1,5%). 

TABL. 5. MIGRACJE WEWNĘTRZNE I ZAGRANICZNE LUDNOŚCI NA POBYT STAŁY 

WYSZCZEGÓLNIENIE 

a-2011 
b-2012 

Napływ a Odpływ b 

Saldo 

migracji 
ogółem z miast ze wsi 

z zagra-

nicy 
ogółem do miast na wieś 

za 

granicę 

W  LICZBACH  BEZWZGLĘDNYCH 

O G Ó Ł E M .........................  a 23197 14146 8547 504 25088 12638 11899 551 -1891 

 b 21888 13086 8329 473 23716 11787 11271 658 -1828 

Miasta ......................................  a 11314 5834 5103 377 16027 7115 8426 486 -4713 

 b 10654 5383 4903 368 14749 6494 7707 548 -4095 

Wieś ........................................  a 11883 8312 3444 127 9061 5523 3473 65 2822 

 b 11234 7703 3426 105 8967 5293 3564 110 2267 

NA  1000  LUDNOŚCI  

O G Ó Ł E M .........................  a 9,1 5,6 3,4 0,2 9,9 5,0 4,7 0,2 -0,7 

 b 8,7 5,2 3,3 0,2 9,4 4,7 4,5 0,3 -0,7 

Miasta ......................................  a 7,0 3,6 3,1 0,2 9,9 4,4 5,2 0,3 -2,9 

 b 6,6 3,3 3,0 0,2 9,2 4,0 4,8 0,3 -2,5 

Wieś ........................................  a 13,0 9,1 3,8 0,1 9,9 6,0 3,8 0,1 3,1 

 b 12,2 8,4 3,7 0,1 9,8 5,8 3,9 0,1 2,5 

a Zameldowania na pobyt stały. b Wymeldowania z pobytu stałego.  
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Większość powiatów w województwie łódzkim charakteryzowała się ujemnym 

saldem migracji wewnętrznych. Łódź znalazła się na ostatnim miejscu, z ujemnym saldem 

migracji równym minus 1,5 tys. Jedynie w ośmiu powiatach województwa saldo migracji 

 w ruchu wewnętrznym było dodatnie, przy czym najwyższe wartości w 2012 r. 

zaobserwowano w powiecie łódzkim wschodnim (728) oraz powiecie zgierskim (575). 

Analiza ruchu migracyjnego zagranicznego pokazuje, że w 2012 r. liczba 

mieszkańców opuszczających na stałe województwo łódzkie za granicę, przewyższyła napływ 

z zagranicy. W 2012 r. w województwie łódzkim osiedliły się na stałe 473 osoby z zagranicy, 

tj. o 6,2 % mniej w odniesieniu do roku poprzedniego (2011 r. – 504 osoby), przy czym 

77,8% ogólnego napływu stanowił napływ do miast. Największą liczbę zameldowań 

zaobserwowano z krajów europejskich (390 osób, tj. 82,5% ogólnego napływu), w tym 144 

osoby z Wielkiej Brytanii (36,9% zameldowań z krajów europejskich) oraz 79 osób  

z Niemiec (20,3%) i 38 osób z Irlandii (9,7%). 

Odpływ ludności z województwa łódzkiego za granicę w 2012 r. był większy niż  

w roku ubiegłym. Liczba wymeldowań z pobytu stałego za granicę wyniosła 658 osób, czyli  

o 19,4% więcej niż przed rokiem (2011 r. – 551 osób), z czego 548 (tj. 83,3%) stanowiły 

wymeldowania z miast. Mieszkańcy województwa łódzkiego najchętniej emigrowali do 

krajów europejskich (594 osoby, 90,3% wymeldowań do krajów europejskich), w tym do 

Wielkiej Brytanii – 45,3% (269 osób) oraz do Niemiec – 19,7% (117 osób). Na emigrację do 

Stanów Zjednoczonych zdecydowały się 30 osoby (przed rokiem – 43).  

Saldo migracji zagranicznej w 2012 r. w województwie łódzkim, podobnie jak  

w roku ubiegłym, było ujemne i wyniosło minus 185 osób (w 2011 r. – minus 47 osoby);  

w przeliczeniu na 1000 ludności odpowiednio minus 0,07‰ oraz minus 0,02‰. Dodatnie 

saldo migracji zagranicznej (w przeliczeniu na 1000 mieszkańców) zanotowano w ośmiu 

powiatach województwa łódzkiego, w tym najwyższe w: Piotrkowie Trybunalskim (0,42‰) 

Skierniewicach (0,27‰) oraz w powiecie pajęczańskim (0,13‰). Największy ubytek 

migracyjny na 1000 mieszkańców wystąpił w powiatach: radomszczańskim (minus 0,28‰), 

kutnowskim (minus 0,22‰), oraz Łodzi (minus 0,19‰). 

Opracowanie: Aneta Matysiak – Łódzki Ośrodek Badań Regionalnych 

Opracowanie graficzne: Anna Gierlich – Łódzki Ośrodek Badań Regionalnych

 


