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POTENCJAŁ DEMOGRAFICZNY MIASTA WĄGROWCA 

Wstęp 

„Analiza sytuacji demograficznej jest kluczowa dla rozwoju społeczno-gospodarczego 

ze względu na to, że charakterystyki dotyczące mieszkańców miast w bardzo dużym stopniu 

rzutują na inne sfery rozwojowe miasta definiując zapotrzebowanie na różne usługi publiczne” 

(Miasta średnie w Województwie Wielkopolskim i ich znaczenie dla rozwoju regionu - Urząd 

Marszałkowski Poznań 2019 s. 32). 

Niniejsza analiza koncentruje się na danych/wskaźnikach mających wpływ na sytuację na rynku 

pracy oraz na zapotrzebowanie na usługi związane z opieką nad seniorami. 

DANE Z REJESTRU MIESZKAŃCÓW A STAN LUDNOŚCI 

Mieszkańców Wągrowca tak jak i każdej gminy/miasta w Polsce można pod względem 

realizacji obowiązku meldunkowego podzielić na trzy grupy:  

a) zameldowani (na pobyt stały lub czasowy) i faktycznie mieszkający w Wągrowcu,  

b) zameldowani w Wągrowcu lecz faktycznie mieszkający w innym miejscu niż Wągrowiec,  

c) niezameldowani w Wągrowcu lecz faktycznie mieszkający w Wągrowcu. 

Liczbę mieszkańców Wągrowca pozostających w rejestrze mieszkańców USC 

w poszczególnych latach objętych analizą przedstawia poniższa tabela. Rejestr mieszkańców 

obejmuje osoby zameldowane na pobyt stały lub czasowy. 

Wyszczególnienie 2016 r. 2017 r. 2018 r. 2019 r. 2020 r. 

Liczba osób ogółem 24487 24576 24498 24452 24292 

Liczba kobiet  12772 12826 12801 12791 12707 

Liczba mężczyzn  11715 11750 11697 11661 11585 
Źródło: Rejestr mieszkańców UM w Wągrowcu 

Należy podkreślić, że rejestr mieszkańców UM administrowany przez Urząd Stanu Cywilnego 

i Wydział Spraw Obywatelskich Urzędu Miejskiego w Wągrowcu oparty na danych 

meldunkowych, nie jest tożsamy ze stanem ludności. Ten ostatni jest wyliczany przez GUS 

w oparciu o niżej wymienioną metodologię (pod n/w tabelą). 

I - STAN LUDNOŚCI MIASTA WĄGROWCA W LATACH 2016 - 2020 

Wyszczególnienie 2016 r. 2017 r. 2018 r. 2019 r. 2020 r. 

Liczba mieszkańców 

ogółem 
25 437 25 607 25 648 25 686 25 607 

Liczba kobiet 13 135 13 247 13 296 13 323 13 292 

Liczba mężczyzn  12 303 12 360 12 352 12 363 12 315 

Źródło: Bank Danych Lokalnych GUS (w skrócie - BDL) 
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Stan ludności po 2010 roku jest liczony wg poniższej metodologii: 

Aktualnie dane o liczbie i strukturze ludności dla okresów międzyspisowych są sporządzane 

poprzez przyjęcie wyników spisu powszechnego za bazę wyjściową dla gminy, a następnie 

naliczanie danych metodą bilansową według następującego schematu:  

stan ludności na początek okresu (roku, kwartału) w gminie + urodzenia żywe (wg płci) - zgony 

(wg płci i wieku) + zameldowania na pobyt stały (z innych gmin i z zagranicy, wg płci i wieku) 

- wymeldowania z pobytu stałego do innych gmin i za granicę (wg płci i wieku) 

+ zameldowania na pobyt czasowy (ponad 3 miesiące) z innych gmin (wg płci i wieku) 

- wymeldowania na pobyt czasowy (ponad 3 miesiące) do innych gmin (wg płci i wieku) 

+/- przesunięcia ludności z tytułu zmian administracyjnych mających swoje odzwierciedlenie 

w Rozporządzeniu Rady Ministrów w sprawie ustalenia granic niektórych gmin i miast oraz 

nadania niektórym miejscowościom statusu miasta (według płci, wieku jest szacowany) = stan 

ludności na końcu okresu (roku, kwartału) w gminie. Bilans ludności sporządzany jest według 

wyżej przedstawionej metody od 2010 roku. 

Źródło: Bank Danych Lokalnych GUS 

 

II - Liczba urodzeń i zgonów w latach 2016 - 2020 

Wyszczególnienie 2016 r. 2017 r. 2018 r. 2019 r. 2020 r. 

Urodzenia 266 267 250 264 249 

Zgony 247 218 258 241 323 

Przyrost naturalny 19 49 -8 23 -74 

Źródło: Rejestr mieszkańców UM w Wągrowcu 

 

III - Liczba cudzoziemców spoza UE w latach 2016 - 2020 (głównie z Ukrainy i Białorusi) 

Wyszczególnienie 2016 r. 2017 r. 2018 r. 2019 r. 2020 r. 

Liczba cudzoziemców 162 184 157 414 121 

Źródło: Rejestr mieszkańców UM w Wągrowcu. Uwaga! Liczba cudzoziemców jest wliczana do rejestru 

mieszkańców (zameldowania na pobyt czasowy), ale wg powyższej metodologii nie jest wliczana do stanu ludności. 
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IV - Liczba małżeństw i rozwodów w latach 2016 - 2020, w których przynajmniej jedna 

osoba ze związku jest/była zameldowana w Wągrowcu  

Wyszczególnienie 2016 r. 2017 r. 2018 r. 2019 r. 2020 r. 

Małżeństwa 138 138 127 102 109 

Rozwody 41 47 37 60 56 

Źródło: Rejestr mieszkańców UM w Wągrowcu 

 

V - LICZBA MIESZKAŃCÓW W WIEKU PRODUKCYJNYM 

Wyszczególnienie 2016 r. 2017 r. 2018 r. 2019 r. 2020 r. 

Liczba kobiet w wieku 

18-59 l. 
7906 7846 7740 7593 7508 

Liczba mężczyzn w 

wieku 18-64 l. 
7287 7197 7125 6977 6820 

Źródło: Bank Danych Lokalnych GUS 

 

VI - LICZBA MIESZKAŃCÓW W WIEKU POPRODUKCYJNYM 

Wyszczególnienie 2016 r. 2017 r. 2018 r. 2019 r. 2020 r. 

OGÓŁEM 4883 5069 5211 5432 5508 

Mężczyźni (65+) 1585 1659 1728 1824 1840 

Kobiety (60+) 3298 3410 3483 3608 3668 

Źródło: Bank Danych Lokalnych GUS 

 

VI - POTENCJAŁ PIELĘGNACYJNY  

tj. liczba kobiet w przedziale wieku 45-64 w stosunku do całkowitej liczby osób w wieku 65+ 

(to przede wszystkim na kobiety w tym przedziale wiekowym spadają obowiązki związane 

z opieką nad seniorami).  

 

Wyszczególnienie 2016 r. 2017 r. 2018 r. 2019 r. 2020 r. 

Liczba kobiet w wieku 

45-64 

3464 3420 3387 3354 3335 

Liczba osób w wieku 

65+ ogółem 
3841 4016 4149 4344 4414 

Potencjał 

pielęgnacyjny w % 
90,18 85,16 81,63 77,21 75,56 

Źródło: Rejestr mieszkańców UM w Wągrowcu 
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VII - Sytuacja demograficzna Wągrowca na tle innych wielkopolskich miast średnich 

o zbliżonej wielkości  

Wg autorów cytowanej na wstępie publikacji (która ukazała się w 2019 roku i analizuje różne 

aspekty społeczno-gospodarcze miast średniej wielkości w różnych przedziałach czasowych), 

Wągrowiec jest zaliczany do 30 miast średnich w województwie wielkopolskim. Wągrowiec 

w 2017 roku pod względem liczby mieszkańców mieścił się w podkategorii miast średnich 

o liczbie mieszkańców 25 - 35 tys. (obok Jarocina, Turku, Krotoszyna, Śremu, Wrześni - s. 33 

publikacji). Ponieważ miasto pod względem liczby mieszkańców sytuuje się na granicy 

przedziałów: 20 - 25 tys. i 25 - 35 tys., warto zaznaczyć, że do kategorii miast 20 - 25 tys. 

mieszkańców zaliczano w 2017 roku: Gostyń, Rawicz, Koło, Środę Wielkopolską, Kościan. 

Autorzy publikacji konkludują w rozdziale poświęconym demografii, że „Wągrowiec 

w analizowanym okresie 2011 - 2017 należał wraz z Grodziskiem Wielkopolskim, Jarocinem, 

Środą Wielkopolską do grupy miast wielkopolskich o najlepszych wskaźnikach dynamiki 

przyrostu naturalnego i najniższymi wartościami dynamiki wskaźnika obciążenia 

demograficznego, co potwierdza dobrą sytuację tych miast w sferze demograficznej, w tym 

także w zakresie dynamiki procesów demograficznych” (Miasta średnie w Województwie 

Wielkopolskim i ich znaczenie dla rozwoju regionu - Urząd Marszałkowski Poznań 2019 s. 47). 

 

VIII – Podsumowanie 

 

1. W przedziale czasowym 2016 – 2020, liczba osób zameldowanych na pobyt stały                     

i czasowy zmalała o łącznie 195 osób. 

2. W tym samym okresie stan ludności zwiększył się o 170 osób. 

3. Nieznana jest liczba osób zameldowanych w Wągrowcu lecz faktycznie zamieszkałych 

poza Wągrowcem. 

4. W poszczególnych latach 2016 – 2020, trzykrotnie zanotowano przyrost naturalny 

dodatni ( w 2016, 2017, 2019 r.), dwukrotnie ujemny (w 2018, 2020 r.). 

5. Liczba cudzoziemców spoza UE, zameldowanych na pobyt stały i czasowy była 

najwyższa w 2019 r. i wynosiła 414. W pozostałych latach badanego przedziału 

kształtowała się od 121 w 2020 r. do 184 w 2017 r. 

6.  Liczba rozwodów znacznie wzrosła w latach 2019 i 2020. 

7. Liczba mieszkańców w wieku produkcyjnym stale malała, liczba mieszkańców          

w wieku poprodukcyjnym stale wzrastała. 

8. Potencjał pielęgnacyjny zmalał z 90,18 % w roku 2016 do 75,56 % w 2020. 

9. Na tle innych wielkopolskich miast o podobnej wielkości, sytuacja demograficzna 

Wągrowca w latach 2011 – 2017, była dobra.   
 

 

 

Opracowanie:  

Grzegorz Tomaszewski - kierownik MOPS w Wągrowcu,  

Edyta Słomka - kierownik USC i WSO w Wągrowcu. 

Listopad 2021   
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