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PODSTAWOWE DANE DEMOGRAFICZNE − 
WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE 2005 R. 

 

LUDNOŚĆ 

W województwie świętokrzyskim w 2005 r. odnotowano dalszy spadek liczby mieszkańców. 
Był to kolejny rok, w którym do zmniejszenia się przyrostu rzeczywistego ludności w województwie 
przyczyniły się zarówno ujemny przyrost naturalny, jak i ujemne saldo migracji. 

Podstawowymi zjawiskami demograficznymi, które mają wpływ na stan ludności są: 
urodzenia, zgony i migracje. Świętokrzyskie w końcu 2005 r. zamieszkiwało 1285007 osób, co 
stanowiło 3,4% zaludnienia kraju. W porównaniu z 2004 r. spadek wyniósł 0,3%. Na przestrzeni 
ostatnich dwóch lat liczba ludności zmniejszyła się o 3686 osób.  

Miasta naszego województwa grupowały 45,4% ogółu ludności (odsetek ludności miejskiej  
w kraju wyniósł 61,4%). Stolicę województwa – Kielce zamieszkiwało 208193 osoby, tj. 16,2% ogółu 
ludności. Podobnie jak w całym regionie, liczba mieszkańców Kielc maleje - w stosunku do 2004 r. 
ubyło ich 0,6%. Do znaczących ośrodków miejskich regionu należą również: Ostrowiec Świętokrzyski 
skupiający 5,8% ogółu ludności, Starachowice – 4,2%, Skarżysko Kamienna – 3,8% oraz Sandomierz 
– 2,0%. 

 

Ludność  (stan w dniu 31 XII )  

Miasta Wieś 
Lata Ogółem Mężczyźni Kobiety 

razem mężczyźni kobiety razem mężczyźni kobiety 

w tysiącach 

2004 1288,7 629,0 659,6 586,7 279,8 306,9 702,0 349,3 352,8

2005 1285,0 626,9 658,1 583,5 278,0 305,5 701,5 348,8 352,7

w odsetkach 

2004 100,0 100,0 100,0 45,5 44,5 46,5 54,5 55,5 53,5

2005 100,0 100,0 100,0 45,4 44,4 46,4 54,6 55,6 53,6

 

 Gęstość zaludnienia w 2005 r. wyniosła 110 osób/km2. Współczynnik feminizacji określający 
ile kobiet przypada na 100 mężczyzn pozostawał w Świętokrzyskim stosunkowo niski – na poziomie 
105, przy czym był silnie zróżnicowany terytorialnie – w mieście wynosił 110, na wsi 101. 
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Rezultatem obserwowanych przemian demograficznych jest gwałtowne zmniejszenie się 
populacji dzieci i młodzieży do 17 lat. Ich udział w ogólnej liczbie ludności obniżył się z 21,2%  
w 2004 r. do 20,6% w 2005 r. Najmłodsi, tj. dzieci w wieku 0-6 lat stanowiły 6,3% ogółu mieszkańców 
(w 2004 r. – 6,5%). Najliczniejszą grupę osób w wieku przedprodukcyjnym stanowiła młodzież 
siedemnastoletnia - 7,4% (przed rokiem - 7,2%). 

Potencjalne zasoby pracy stanowi ludność w wieku produkcyjnym (kobiety 18-59 lat, 
mężczyźni – 18-64 lata). Odsetek osób w wieku zdolności do pracy nieco się zwiększył w skali roku – 
do 62,4% (przed rokiem - 61,9%). Wyodrębniona wśród nich zbiorowość w wieku mobilnym  
(18-44 lata) sięgała 61,4% i stanowiła, podobnie jak rok wcześniej 38,3% łącznej liczby ludności 
województwa. Niekorzystnym zjawiskiem jest powolne zmniejszanie się liczebności tej grupy – na 
przestrzeni 2005 r. o 0,3%. Rośnie natomiast liczba osób nieco starszych, w wieku niemobilnym  
(45-64 lata mężczyźni i 45-59 lat kobiety) – w 2005 r. o 1,9%. Ich udział w zbiorowości ludności  
w wieku produkcyjnym wynosił w 2005 r. 38,6%, wobec 38,1% w 2004 r.. Zwiększył się również ich 
odsetek w łącznej liczbie mieszkańców – z 23,6% rok wcześniej do 24,1% w badanym roku.  

 
Ludność w wieku produkcyjnym (stan w dniu 31 XII ) 

Wyszczególnienie Ogółem Mężczyźni Kobiety Miasta Wieś 

w tysiącach 

2004 798,2 416,9 381,3 385,5 412,7 
2005 802,4 419,0 383,5 385,4 417,0 

w wieku:      
mobilnym 492,4 253,6 238,8 227,5 264,9 
niemobilnym 310,0 165,3 144,7 157,9 152,2 

 

 W naszym województwie, jak i w całym kraju notowany jest wzrost liczby osób w wieku 
poprodukcyjnym. Stanowiły one w 2005 r. 17,0% populacji województwa (przed rokiem – 16,9%). 
Proces demograficznego starzenia się ludności jest bardziej widoczny na wsi niż w mieście – 58,0% 
osób najstarszych to mieszkańcy wsi, 42,0% – miast. 

 

URODZENIA 
 Głównym czynnikiem decydującym o tempie rozwoju demograficznego kraju lub regionu są 
urodzenia. Powodują one zmiany w liczbie i strukturze ludności według płci, wieku, stanu cywilnego 
oraz rozmieszczenia terytorialnego. Stanowią one również podstawę do przewidywania tendencji 
zmian ludności w czasie, wyrażanym poprzez prognozy demograficzne. 

W 2005 r. w województwie świętokrzyskim zanotowano 11477 urodzeń żywych (w 2004 r. –
11274). Więcej dzieci rodzi się na wsi – w omawianym roku 6777, tj. 59,0% ich ogółu. Zwiększa się 
odsetek urodzonych chłopców, który osiągnął 51,3%. Urodzenia żywe w naszym województwie 
stanowiły 3,1% wszystkich urodzeń na terenie kraju. 

 W 2005 r. zanotowano mniej urodzeń martwych – 61 wobec 63 rok wcześniej. Tym samym 
zmniejszył się ich odsetek w łącznej liczbie urodzeń – z 0,6% do 0,5%. 

Najbardziej korzystną sytuację demograficzną zapewnia co najmniej prosta zastępowalność 
pokoleń. Dla jej zachowania konieczne jest posiadanie około 211-215 dzieci na 100 kobiet w wieku 
rozrodczym (15-49 lat). W naszym regionie proporcja ta pozostaje jednak wyraźnie niższa. W 2005 r. 
współczynnik dzietności ogółem wyniósł 1,209 (w 2004 r. – 1,197). 
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Urodzenia żywe według miejsca zamieszkania matki 

 
 

 

 Dzietność kobiet uwarunkowana jest płodnością. W 2005 r. na 1000 kobiet w wieku 
rozrodczym przypadało 36 urodzeń (przed rokiem 35). Na niski poziom dzietności wpływa zapewne 
malejąca liczba zawieranych związków małżeńskich, z których pochodzi przeważająca liczba urodzeń 
(w roku 2005 – 89,5%, w roku poprzednim – 90,2%). W 2005 r. w naszym regionie najwięcej dzieci 
urodziło się w miesiącu lipcu – 1064, a najmniej w grudniu – 840. Najczęściej dzieci rodziły się z wagą 
od 3000 – 3499 gram (38,2%). Wśród urodzeń żywych zanotowano 223 urodzenia bliźniacze (przed 
rokiem – 222). 

 Przyrost naturalny będący sumarycznym odzwierciedleniem między poziomem urodzeń  
i zgonów ma nadal tendencję malejącą. W roku 2005 r. różnica między liczbą urodzeń a zgonów 
wyniosła minus 2143 (przed rokiem minus 2075). 

 

Przyrost naturalny na 1000 ludności 
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ZGONY 
 Zgony to drugi obok urodzeń element, który wpływa nie tylko na tempo rozwoju ludności, ale 
również na kształtowanie jej stanu cywilnego oraz struktury wieku. 

 W 2005 r. w naszym województwie zanotowano 13620 zgonów (przed rokiem 13349). 
Zdecydowanie wyższy był odsetek zgonów na wsi (60,2%). Zgony mężczyzn stanowiły 54,7% 
wszystkich zarejestrowanych w województwie. Ogólny współczynnik zgonów w 2005 r. wyniósł 10,5‰ 
(w roku poprzednim - 10,3‰). 

 Pozytywnym przejawem procesów demograficznych jest zmniejszająca się umieralność 
niemowląt, tj. dzieci poniżej 1 roku życia. W 2005 r. odnotowano 68 takich przypadków. Stanowiły one, 
podobnie jak rok wcześniej 0,5% wszystkich zgonów. Wyższa była umieralność niemowląt płci męskiej 
- ponad 60% ogółu zgonów niemowląt. Współczynnik umieralności niemowląt liczony na 1000 urodzeń 
żywych był nieco wyższy niż przed rokiem i osiągnął 5,9‰ (w 2004 r. –  5,5‰). 

 

Zgony ludności 

Lata Ogółem Mężczyźni Kobiety Miasta Wieś 

w tysiącach 

2004 13,3 7,2 6,1 5,3 8,1 
2005 13,6 7,4 6,2 5,4 8,2 

w odsetkach 

2004 100,0 54,2 45,8 39,5 60,5 
2005 100,0 54,7 45,3 39,8 60,2 

 

 W 2005 r. przeciętne średnie trwanie życia mężczyzn wyniosło 70,6 lat, a kobiet – 80,2 lat. 
Świętokrzyskie jest jednym w pięciu województw, w którym kobiety żyją najdłużej – ponad 80 lat. 
Prognozy ludności do 2030 r. przewidują dalszy wzrost długości trwania życia, spadek liczby urodzeń 
oraz wzrost salda migracji wewnętrznych. 

 

 

MIGRACJE LUDNOŚCI 
 

MIGRACJE WEWNĘTRZNE 
 Dane o migracjach wewnętrznych (w obrębie kraju) stanowią w okresach międzyspisowych 
jedyne źródło informacji o przemieszczeniach ludności w województwie i jego kierunkach (ze 
szczególnym uwzględnieniem przepływu ludności miasto − wieś). 

 Analizując ostatnich kilka lat migracje wewnętrzne cechuje ujemne saldo. Jest ono 
konsekwencją przewagi rocznych odpływów nad wielkością napływów. W 2005 r. wyniosło ono minus  
2249 osób (przed rokiem minus 2315). 

 Na przestrzeni lat notuje się wzrost liczby migrujących. W 2005 r. napływ w naszym 
województwie wyniósł 11672 osoby, a odpływ 13906 osób (w roku poprzednim napływ – 12553 osoby, 
odpływ – 14868 osób). Zaobserwowano zjawisko wzrostu napływu osób migrujących na tereny 
wiejskie oraz zwiększenie odpływu z miast. Osoby osiedlające się na wsi stanowiły 61,4% napływu 
migracyjnego, natomiast odsetek osób emigrujących z miast wyniósł 52,2%. 
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Saldo migracji na 1000 ludności 

 
 
 
 Świętokrzyskie charakteryzuje się wysoką migracją wewnątrzwojewódzką. W 2005 r. napływ 
wewnątrz województwa stanowił 71,6% ogółu napływu, a odpływ – 60,1% ogółu odpływu. W grupie 
osób migrujących przeważają osoby pozostające w związkach małżeńskich, które wśród osiedlających 
się stanowiły 51,0%. W podziale na płeć większa ruchliwość przestrzenna cechuje kobiety, zarówno  
w kwestii napływu, jak i odpływu. Stanowią odpowiednio: 52,7% i 53,9% ogółu migrujących. 

 

MIGRACJE ZAGRANICZNE 
 Obok migracji wewnętrznych drugim ważnym elementem informacji o ruchu wędrówkowym 
ludności są migracje zagraniczne. W 2005 r. na terenie województwa zameldowano na pobyt stały  
z zagranicy 113 osób, w tym 59 kobiet. Liczba migrantów obniżyła się w stosunku do poprzedniego 
roku o 35,8%. Większy odsetek osób melduje się w miastach – 54,9%. 

 

Migracje zagraniczne ludności  

Ogółem Miasta Wieś 
Lata 

emigracje imigracje emigracje imigracje emigracje imigracje 

Saldo migracji 
zagranicznych 

ogółem 

w liczbach bezwzględnych 

2004 144 176 110 104 34 72 +32 

2005 128 113 107 62 21 51 -15 

w odsetkach 

2004 100,0 100,0 76,4 59,1 23,6 40,9 x 

2005 100,0 100,0 83,6 54,9 16,4 45,1 x 
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 Za granicę wymeldowało się w 2005 r. 128 osób. W porównaniu do roku poprzedniego liczba 
ta zmalała o 11,1%. Spośród wszystkich emigrantów w 2005 r. kobiety stanowiły 46,9%. Więcej osób 
wyjeżdża za granicę z miast – odsetek osób emigrujących z miast naszego województwa w 2005 r. 
wyniósł 83,6% (w 2004 r. – 76,4%). 

 Saldo migracji zewnętrznych w 2005 r. ukształtowało się na poziomie minus 15 osób  
(w 2004 r. – plus 32 osoby). 

 

 

Stan i ruch naturalny ludności w 2005 r. 

Ludnośća Urodzenia Przyrost naturalny Saldo migracji 
wewnętrznych 

razem 2004=100 razem 2004=100 razem 2004=100 razem 2004=100 Powiaty 

w liczbach bezwzględnych 

OGÓŁEM 1285007 99,7 11477 101,8 -2143 103,3 -2249 98,5

Powiaty:        

buski 74149 99,6 661 106,6 -263 97,4 -9,1 1137,5

jędrzejowski 89557 99,8 902 109,1 -160 57,1 -144 79,6

kazimierski 35944 99,4 274 94,5 -226 128,4 -9 13,8

kielecki 198376 100,5 2002 102,1 164 87,2 720 73,3

konecki 84483 99,7 795 104,1 -181 138,2 -201 148,9

opatowski 56881 99,6 517 106,8 -164 53,8 -103 58,5

ostrowiecki 116599 99,7 1005 109,1 -204 87,9 -264 74,8

pińczowski 42291 99,6 346 95,8 -198 185,0 -117 113,6

sandomierski 81899 99,5 736 102,8 -173 108,8 -238 152,6

skarżyski 80419 99,4 635 102,3 -333 159,3 -189 150,0

starachowicki 94741 99,6 804 96,1 -147 91,3 -348 119,6

staszowski 74176 99,6 693 100,7 -139 207,5 -163 83,2

włoszczowski 47299 99,7 462 94,5 -60 80,0 -76 93,8

m. Kielce 208193 99,4 1645 97,0 -59 64,8 -1026 73,6

a Stan w dniu 31 XII 

 


