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Skrót Znaczenie
Abbreviaton Meaning

tys. - tysiące

mln - miliony

km - kilometry

3

Skrót Znaczenie

km2 - kilometry kwadratowe

UE - Unia Europejska

PKB - produkt krajowy brutto

p.proc. - punkt procentowy



LUDNOŚĆ    

Gęstość zaludnienia w 2019 r. (Stan w dniu 1 stycznia)

2Ludność na km

71 – 100

101 – 250

251 i więcej
251 and more

2Population per km

Wskaźnik feminizacji w 2020 r.

Liczba kobiet 
na 100 mężczyzn
Females per 100 males

102,7 – 103,5

103,6 – 105,5

105,6 – 107,7

W 2020 r. liczba ludności na pograniczu polsko-niemieckim 
wyniosła 20,9 mln osób, w tym 56,8% stanowili mieszkańcy 
niemieckiej części tego obszaru. W porównaniu z 2010 r. 
łączna liczba ludności pogranicza polsko-niemieckiego 
wzrosła o 0,6%, przy czym wzrost zanotowano w Berlinie 
(o 6,6%), w Brandenburgii (o 0,4%), a także w województwie 
wielkopolskim (o 2,0%). W pozostałych województwach 
i landach liczba ludności zmniejszyła się w omawianym 
okresie, najbardziej w Meklemburgii-Pomorzu Przednim 
(o 2,6%) oraz w Saksonii (o 2,3%). W województwie lubuskim 
spadek liczby ludności w porównaniu z 2010 r. wyniósł 0,8%.

Ludność w 2020 r. (Stan w dniu 1 stycznia)

Ogółem Mężczyźni Kobiety

2 864 809 1 379 038 1 485 771

1 001 411 488 395 513 016

3 479 525 1 693 988 1 785 537

1 671 605 812 658 858 947

Polska    

Dolnośląskie

Lubuskie

Wielkopolskie

Zachodniopomorskie

Niemcy   

Berlin 3 669 491 1 804 273 1 865 218

2 521 893 1 243 931 1 277 962

1 608 138 792 612 815 526

4 071 971 2 006 722 2 065 249

Brandenburg

Mecklenburg-Vorpommern

Sachsen



LUDNOŚĆ    

Urodzenia żywe w 2020 r.

7,7 – 8,5

8,6 – 9,5

9,6 – 10,5

Na 1000 ludności
Per 1000 population

Zgony w 2020 r.

Na 1000 ludności
Per 1000 population

10,3 – 11,5

11,6 – 13,5

13,6 – 15,2

Przyrost naturalny w 2019 r.

przyrostNa 1000 ludności
Per 1000 population increase

ubytek
decrease
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W 2019 r. w większości województw i landów pogranicza 
polsko-niemieckiego odnotowano nadwyżkę liczby zgonów 
nad liczbą urodzeń i w rezultacie ujemny przyrost naturalny 
ludności. W niemieckiej części pogranicza ujemny przyrost 
naturalny na 1000 ludności wyniósł od minus 5,6
w Meklemburgii-Pomorzu Przednim do minus 5,0 w Saksonii 
i Brandenburgii. W województwach Polski zachodniej 
wskaźnik ten ukształtował się na poziomie od minus 2,0
w województwach lubuskim i dolnośląskim do minus 2,3 
w zachodniopomorskim. Dodatni przyrost naturalny na 1000 
ludności zanotowano jedynie w Berlinie i w województwie 
wielkopolskim (odpowiednio 1,3 i 0,9).



LUDNOŚĆ    

Mediana wieku w 2020 r.

Ogółem w latach
Total in years

40,1 – 41,5

41,6 – 50,0

50,1 – 50,5

Struktura ludności według biologicznych grup wieku 
w 2020 r. (Stan w dniu 1 stycznia)

Dolnośląskie

Lubuskie

Wielkopolskie

Zachodniopomorskie

Berlin

Brandenburg

Mecklenburg
-Vorpommern

Sachsen

Wiek
Age

65 lat i więcej
years and moreyearsyears

0 - 14 lat 15 - 64 lata

0 20 40 60 80 100%

Polska    Poland

Niemcy   Germany

Mediana wieku według płci w 2020 r.

Dolnośląskie

Lubuskie

Wielkopolskie

Zachodniopomorskie

Berlin

Brandenburg

Mecklenburg-Vorpommern

Sachsen

40,4

39,8

38,7

40,5

40,0

48,9

48,5

46,7

43,8

42,9

41,7

43,8

42,4

52,0

52,4

51,3

Polska    
Mężczyźni Kobiety

Niemcy   

W 2020 r. mediana wieku ludności niemieckiej części 
pogranicza polsko-niemieckiego wyniosła od 41,1 lat 
w Berlinie do 50,5 lat w Brandenburgii i Meklemburgii-
Pomorzu Przednim, natomiast w polskiej części tego regionu 
od 40,1 lat w województwie wielkopolskim do 42,1 lat 
w województwie zachodniopomorskim. W porównaniu 
z 2010 r. w większości regionów pogranicza (z wyjątkiem 
Berlina) mediana wieku ludności wzrosła, w tym w Saksonii 
o blisko 2 lata, a w pozostałych regionach przygranicza 
od 3 lat w województwie dolnośląskim do 4 lat 
w województwie lubuskim. Dalszy, systematyczny wzrost 
tego wskaźnika świadczy o postępującym procesie starzenia 
się społeczeństwa.



LUDNOŚĆ    

Współczynnik obciążenia demograficznego w 2020 r.

49,5 – 50,0

50,1 – 60,0

60,1 – 66,2

Liczba osób w wieku 0–14 lat i 65 lat i więcej  przypadająca 
na 100 osób w wieku 15–64 lata.

Miara podwójnego starzenia w 2020 r.

10,3 – 11,0

11,1 – 12,5

12,6 – 13,8

W %
In %

Udział ludności w wieku 85 lat i więcej w ludności w wieku 65 lat 
i więcej.

Obserwowane w poszczególnych regionach pogranicza 
zmiany w strukturze ludności według grup wieku i relacji 
ilościowych między tymi grupami, wskazują na rosnący 
poziom obciążenia demograficznego. W 2020 r. na 100 osób 
w wieku produkcyjnym przypadało od 50 osób w wieku 
nieprodukc yjnym (w województwach lubusk im,  
zachodniopomorskim i wielkopolskim oraz w Berlinie) do 66 
osób w wieku nieprodukcyjnym (w Saksonii). We wszystkich 
województwach i landach wartość współczynnika 
obciążenia demograficznego wzrosła w porównaniu z 2010 r. 
Najmniejszy wzrost tego wskaźnika zanotowano w Saksonii – 
o 5,3 p. proc. do 66,2%.

Indeks starości w 2020 r.

102 – 120

121 – 150

181 – 198

Liczba osób w wieku 65 lat i więcej przypadająca na 100 osób 
w wieku 0–14 lat.



LUDNOŚĆ    

Średni wiek urodzenia dziecka w 2020 r.

29,2 – 29,4

29,5 – 30,0

30,1 – 31,6

Niska liczba urodzeń na pograniczu polsko-niemieckim od lat 
nie gwarantuje prostej zastępowalności pokoleń. W 2020 r. 
spośród prezentowanych województw i landów najwyższy 
poziom dzietności cechował Brandenburgię, w której 
współczynnik dzietności wyniósł 1,57 i był o 0,12 większy niż 
w 2010 r. Relatywnie wysoki współczynnik zanotowano 
w Saksonii (1,54) i w województwie wielkopolskim (1,52). 
W pozostałych regionach współczynnik dzietności 
ukształtował się na poziomie od 1,27 w województwie 
zachodniopomorskim do 1,50 Meklemburgii-Pomorzu 
Przednim.
Rosnący średni wiek kobiet rodzących dziecko na obszarze 
pogranicza polsko-niemieckiego potwierdza negatywne 
zmiany wzorca płodności. W porównaniu z 2010 r. we 
wszystkich regionach pogranicza średni wiek kobiet 
rodzących dziecko zwiększył się o co najmniej 0,7 roku. Nadal 
średni wiek kobiet rodzących dziecko w przygranicznych 
województwach był niższy niż w landach i wyniósł od 29,2 lat 
w województwie lubuskim do 29,6 lat w województwie 
dolnośląskim. W niemieckiej części pogranicza wskaźnik ten 
wyniósł od 30,0 lat w Meklemburgii-Pomorzu Przednim do 
31,6 lat w Berlinie.

Współczynnik dzietności w 2020 r. 

Dolnośląskie

Lubuskie

Wielkopolskie

Zachodniopomorskie

Berlin

Brandenburg

Mecklenburg
-Vorpommern

Sachsen

0,0 0,2 0,4 0,6 0,8 1,0 1,2 1,4 1,6

Polska    Poland

Niemcy   Germany



LUDNOŚĆ    

W 2019 r. w większości omawianych województw oraz we 
wszystkich prezentowanych landach zarejestrowano 
dodatnie saldo migracji, co oznacza nadwyżkę napływu nad 
odpływem ludności. Saldo migracji na 1000 mieszkańców 
było większe w przypadku przygranicznych landów niż 
województw Polski zachodniej. Najwyższy współczynnik 
salda migracji wystąpił w Brandenburgii (9,0‰), 
a w pozostałych landach wyniósł od 3,6‰ w Saksonii do 
5,4‰ w Berlinie. Z kolei spośród omawianych województw, 
największym dodatnim saldem migracji na 1000 ludności 
charakteryzowało się województwo dolnośląskie (1,9‰), 
a najmniejszym lubuskie (0,1‰). Jedynym regionem 
pogranicza, w którym zanotowano ubytek migracyjny 
ludności, wyrażony nieznacznym ujemnym (zbliżonym do 
0,0‰) współczynnikiem salda migracji było województwo 
zachodniopomorskie.

Saldo migracji w 2019 r.

Na 1000 ludności
Per 1000 population

0,0

0,1 – 2,0

2,1 – 5,0

5,1 – 9,0

Saldo migracji

Dolnośląskie

Lubuskie

Wielkopolskie

Zachodniopomorskie

Berlin

Brandenburg

Mecklenburg-Vorpommern

Sachsen

1 766

-356

2 112

-630

16 891

688

-3 488

-3 437

5 534

135

3 147

-41

19 901

22 674

7 535

14 489

Polska    2010 2019

Niemcy   



Przeciętne dalsze trwanie życia w 2020 r.

OCZEKIWANA DŁUGOŚĆ ŻYCIA    

Ogółem w latach
Total in years

75,8 – 76,5

76,6 – 80,5

80,6 – 80,9

We wszystkich landach pogranicza polsko-niemieckiego 
przeciętna długość trwania życia wzrosła w stosunku do 
2010  r., w największym stopniu Meklemburgii-Pomorzu 
Przednim (o 1,2 roku do 80,4 lat). Po polskiej stronie 
pogranicza wzrost omawianego wskaźnika zanotowano 
jedynie w województwie zachodniopomorskim (o 0,2 roku 
do 76,2 lat). W województwie dolnośląskim pozostał na tym 
samym poziomie (76,2 lat). Natomiast w województwach 
wielkopolskim i lubuskim odnotowano zmniejszenie 
wartości omawianego wskaźnika (odpowiednio o 0,1 i 0,3 
roku do 76,6 i 75,8 lat). 
W dalszym ciągu utrzymuje się jednak duże zróżnicowanie 
wskaźnika w polskiej i niemieckiej części pogranicza. Różnica 
między największą przeciętną długością trwania życia, 
zanotowaną w Berlinie (80,9 lat) a najmniejszą – 
w województwie lubuskim (75,9 lat) wyniosła 5,1 roku.
Ponadto w województwach Polski zachodniej, różnica 
między trwaniem życia kobiet i mężczyzn była większa niż w 
niemieckiej części pogranicza, wynosząca ok. 8 lat. W landach 
wschodnich Niemiec różnica ta nie przekraczała 6,1 roku, 
a w przypadku Berlina wyniosła 5 lat.

Przeciętne dalsze trwanie życia według płci w 2020 r.

Dolnośląskie

Lubuskie

Wielkopolskie

Zachodniopomorskie

Berlin

Brandenburg

Mecklenburg
-Vorpommern

Sachsen

0 10 20 30 40 50 60 70 80 lat

Polska    Poland

Niemcy   Germany

years
Mężczyźni
Males

Kobiety
Females



EDUKACJA   

Osoby dorosłe w wieku 25-64 lata kształcące się  w 2020 r.

2,6 – 4,5

4,6 – 7,0

7,1 – 10,3

W %
In %

Zaangażowanie osób dorosłych w kształcenie lub szkolenie 
było większe w landach wschodnich Niemiec niż 
w województwach Polski zachodniej. W porównaniu z 2010 r. 
w większości województw i landów pogranicza polsko-
niemieckiego zanotowano spadek odsetka osób dorosłych 
uczestniczących w kształceniu formalnym, pozaformalnym 
i nieformalnym, największy w Brandenburgii (o 2,6 p. proc. 
do 4,9%) i w województwie zachodniopomorskim 
(o 2,3 p. proc. do 2,6%). Wyższy poziom zaangażowania 
dorosłych mieszkańców w kształcenie ustawiczne niż 
w 2010 r. zanotowano w: Saksonii (o 0,6 p. proc., tj. do 7,4%) 
i w Berlinie (o 0,3 p. proc., tj. 10,3%). 
Po raz kolejny we wszystkich regionach pogranicza 
zarejestrowano zmniejszenie skali zjawiska NEET, tj. odsetka 
osób młodych niepracując ych,  nieucząc ych s ię  
i niedokształcających. W porównaniu z 2010 r. największy 
spadek tego odsetka zanotowano w Saksonii (o 7,1 p. proc. 
do 7,0%), a także w Meklemburgii-Pomorzu Przednim 
(o 5,0 p. proc. do 10,5%), a także w województwie 
dolnośląskim (o 4,5 p. proc. do 11,9%).

Osoby młode (15–34 lata) niepracujące, nieuczące się 
i niedokształcające się (NEET) w 2020 r.

7,0 – 10,0

10,1 – 12,0

12,1 – 17,5

W %
In %



RYNEK PRACY    

Współczynnik aktywności zawodowej ludności 
w wieku 15 lat i więcej w 2020 r.

54,2 – 57,5

57,6 – 59,0

59,1 – 63,3

W %
In %

W zachodniej części pogranicza udział osób aktywnych 
zawodowo w ogóle ludności w wieku 15 lat i więcej był 
wyższy niż w większości regionów w części wschodniej. 
Współczynnik aktywności zawodowej kształtował się 
na poziomie od 58,6% w Saksonii do 63,3% w Berlinie. Po 
polskiej stronie granicy odsetek osób aktywnych zawodowo 
wyniósł od 54,2% w województwie zachodniopomorskim do 
57,6% w województwie wielkopolskim. 
W porównaniu z 2010 r. w prezentowanych województwach 
aktywność zawodowa ludności wzrosła, w dolnośląskim 
(o 2,7 p proc.) i zachodniopomorskim (o 2,0 p. proc.). Z kolei 
w części niemieckiej wzrost omawianego wskaźnika 
zanotowano jedynie w Berlinie, sięgający 3,5 p. proc.
W 2020 r. zarówno w niemieckiej, jak i polskiej części wyższy 
wskaźnik aktywności zawodowej zanotowano wśród 
mężczyzn niż kobiet, przy czym różnica wskaźnika w części 
niemieckiej nie przekraczała 10 p. proc., a w części polskiej 
wynosiła ponad 16 p. proc.

Współczynnik aktywności zawodowej ludności w wieku 
15 lat i więcej według płci w 2020 r.

Dolnośląskie

Lubuskie

Wielkopolskie

Zachodniopomorskie

Berlin

Brandenburg

Mecklenburg-Vorpommern

Sachsen

65,3

64,5

68,1

62,5

67,7

63,1

62,3

63,0

49,3

45,9

47,8

46,5

59,0

55,9

55,2

54,4

Polska    

Mężczyźni Kobiety

Niemcy   

w %   



RYNEK PRACY    

 Współczynnik aktywności zawodowej według wieku w 2020 r.

Zachodnio-
pomorskie Berlin Brandenburg Mecklenburg

-Vorpommern Sachsen
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Dolnośląskie Lubuskie Wielkopolskie

15 – 24 lata
From 15 to 24 years

25 – 34 lata
From 25 to 34 years

35 – 44 lata
From 35 to 44 years

45 – 54 lata
From 45 to 54 years

55 – 64 lata
From 55 to 64 years

65 lat i więcej
65 years or over

W wieku:
In age:

UWAGA: W Meklemburgii Pomorzu-Przednim oraz województwie lubuskim grupa w wieku 65 lat i więcej objęta jest tajemnicą statystyczną.

W 2020 r. we wszystkich grupach wieku mieszkańcy 
zachodniej części pogranicza polsko-niemieckiego 
wykazywali większą aktywność zawodową niż mieszkańcy 
wschodniej części tego obszaru. Największa poprawa 
aktywności zawodowej w porównaniu z 2010 r., zarówno 
w polskiej jak i w niemieckiej części pogranicza, wystąpiła 
w przypadku ludności w wieku 55-64 lata. Największy 
w  województwie zachodniopomorskim (o 20,6 p. proc. do 
54,8%) a najmniejszy wzrost współczynnika aktywności 
zawodowej w tej grupie wieku zanotowano w Meklemburgii-
Pomorzu Przednim (o 4,3 p. proc. do 68,6%). Mniejszą niż 
w  2010 r. aktywność zawodową zanotowano w niemal 
wszystkich (z wyjątkiem Berlina) regionach pogranicza 
w grupie wieku od 15 do 24 Największy spadek w tym 
zakresie zanotowano w Saksonii (o 12,1 p. proc. do 48,8%) 
oraz w Brandenburgii (o 8,2 p. proc. do 49,3%).



RYNEK PRACY    

 Udział ludności z wykształceniem wyższym w ludności 
aktywnej zawodowo w wieku 15 lat i więcej w 2020 r.

27,4 – 30,0

30,1 – 33,0

33,1 – 43,2

W %
In %

W poszczególnych województwach i landach pogranicza 
polsko-niemieckiego osoby z wykształceniem wyższym 
stanowiły co najmniej 27,0% ludności aktywnej zawodowo. 
W porównaniu z 2010 r. w większości regionów pogranicza, 
w tym we wszystkich prezentowanych województwach, 
odsetek ludności z wykształceniem wyższym zwiększył się. 
W zachodniej części pogranicza najwyższy wzrost wystąpił 
w Berlinie (o 6,9 p. proc. do 43,2%). We wschodniej części tego 
obszaru największy wzrost odsetka osób z wykształceniem 
wyższym zanotowano w województwie dolnośląskim - 
o 15,6 p. proc. do 40,8%. Tylko w jednym regionie, 
w Brandenburgii odsetek ten zmniejszył się w omawianym 
okresie o 1,8 p. proc. (do 27,5%).
W niemal wszystkich regionach zmniejszył się w porównaniu 
z 2010 r. odsetek ludności z wykształceniem z grupy: 
policealne i średnie zawodowe, średnie ogólnokształcące, 
zasadnicze zawodowe, przy czym najwyższy spadek 
zanotowano w województwie dolnośląskim (o 12,2 p. proc.). 
W pozostałych regionach zmniejszenie wyniosło 
od 5,8 p. proc. w województwie lubuskim (tj. do 64,0%) 
do 1,3 p. proc. w Saksonii (61,1%). W Brandenburgii 
odsetek  ten  nie  zmienił  się – wyniósł  62,6%.

Struktura ludności aktywnej zawodowo w wieku 15 lat 
i więcej według wykształcenia w 2020 r.
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 Wskaźnik zatrudnienia ludności w wieku 15 lat i więcej 
w 2020 r.

W %
In %

52,3 – 54,0

54,1 – 57,0

57,1 – 59,4

Spośród regionów na pograniczu polsko-niemieckim 
najwyższy wskaźnik zatrudnienia zanotowano w Berlinie – 
59,4%.  Relaty wnie w ysok i  odsetek pracując ych 
charakteryzował Brandenburgię – 57,1% oraz województwo 
wielkopolskie – 56,5%. W grupie regionów o najniższym 
wskaźniku zatrudnienia po stronie polskiej mieściło się 
województwo zachodniopomorskie (52,3%) i województwo 
lubuskie (53,7%), a po stronie niemieckiej Meklemburgia-
Pomorze Przednie (56,0%) i Saksonia (56,4%). 
W porównaniu z 2010 r. we wszystkich województwach 
i landach na pograniczu polsko-niemieckim udział pra-
cujących w ogóle ludności w wieku 15 lat i więcej zwiększył 
się, w największym stopniu w Berlinie (o 7,3 p. proc.) 
i województwie dolnośląskim (o 7,0 p. proc.). Najmniejszy 
wzrost wskaźnika zatrudnienia wystąpił w Brandenburgii 
(o 1,3 p. proc.) i Meklemburgii-Pomorzu Przednim 
(o 2,4 p. proc.).
We wszystkich prezentowanych landach i województwach 
wskaźnik zatrudnienia mężczyzn był wyższy niż kobiet. 
W województwach Polski zachodniej odsetek pracujących 
mężczyzn był o 14,8-20,1 p. proc. większy od odsetka 
pracujących kobiet. W regionach po niemieckiej stronie 
granicy wskaźnik zatrudnienia mężczyzn przewyższał 
wskaźnik dla kobiet o 5,5-8,2 p. proc.

Wskaźnik zatrudnienia ludności w wieku 15 lat i więcej 
według płci w 2020 r
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Dojazdy do pracy w 2020 r.
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za granicą
foreign country

Zatrudnieni:
Employed:

w tym samym regionie
in the same region

w innym regionie
in another region

  

W większości prezentowanych regionów odsetek 
zatrudnionych w regionie zamieszkania przekraczał 91,0%, 
przy czym po stronie niemieckiej najwyższy odsetek 
zanotowano w Berlinie (94,2%), a po stronie polskiej 
w województwie wielkopolskim (97,5%). Wyjątkiem jest 
okalająca Berlin Brandenburgia, w której notuje się od wielu 
lat wysoki odsetek osób pracujących w innym regionie, 
na poziomie 26,7% w 2020 r. W porównaniu z 2010 r. 
we wszystkich województwach odsetek zatrudnionych 
w regionie zamieszkania zmniejszył się, w tym najbardziej 
w województwie lubuskim – o 3,3 p. proc. (do 92,0%) oraz 
w województwie dolnośląskim – o 3,1 p. proc. (do 94,8%). 
Z kolei w prezentowanych landach wzrost analogicznego 
odsetka zanotowano w Saksonii (o 1,3 p. proc. do 93,4%). 
W pozostałych landach wystąpił spadek, największy 
w Brandenburgii (o 3,1 p. proc. do 73,3%).
Regiony w polskiej części pogranicza wyróżnia wyższy niż 
w  2010 r. odsetek osób zatrudnionych za granicą. 
W  województwie lubuskim wskaźnik ten zwiększył się 
o 3,2 p. proc. i wyniósł 4,8%.
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Przeciętna liczba godzin przepracowanych w badanym 
tygodniu w głównym miejscu pracy w 2020 r. pr

Ogółem 
Total 

Mężczyźni 
Men

Kobiety
Women

33,2 – 36,5

36,6 – 40,0

40,1 – 42,6

W porównaniu z 2010 r. liczba godzin przepracowanych 
tygodniowo w głównym miejscu pracy zmniejszyła się we 
wszystkich regionach pogranicza polsko-niemieckiego. 
Największy względny spadek odnotowano w województwie 
lubuskim (o 2,5%, tj. do 39,7 godzin) oraz w Brandenburgii 
(o 2,2,%, tj. 36,4 godzin). 
Zarówno w województwach Polski zachodniej, jak 
i w landach wschodnich Niemiec przeciętna liczba godzin 
przepracowanych przez kobiety była mniejsza niż przez 
mężczyzn. W polskiej części pogranicza kobiety pracowały 
krócej niż mężczyźni o 2,1 godziny (w województwie 
lubuskim) do 4,5 (w województwie wielkopolskim). 
W niemieckiej części tego obszaru różnica ta wyniosła 
od 4,0 godzin w Berlinie do 5,4 godzin Meklemburgii-
Pomorzu Przednim.

Czas przepracowany przez kobiety w stosunku do czasu 
zepracowanego przez mężczyzn w 2020 r.
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Pełnozatrudnieni w 2020 r.

W % zatrudnionych
ogółem
In percent 
of total empoyed

71,5 – 74,5

74,6 – 93,3

93,4 – 93,6

Udział pełnozatrudnionych mężczyzn w % zatrudnionych 
ogółem w 2020 r.
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Regiony pogranicza polsko-niemieckiego są zróżnicowane 
ze względu na strukturę zatrudnienia według wymiaru czasu 
pracy. W województwach Polski zachodniej ponad 93% 
stanowili zatrudnieni w pełnym wymiarze czasu pracy. 
Dodatkowo odsetek ten w większości województw 
(z wyjątkiem dolnośląskiego) był wyższy w porównaniu 
z   2010  r. ,  najbardziej  wzrósł  w  województ wie  
zachodniopomorskim – o 1,9 p. proc. do poziomu 93,2%. 
Najwyższy odsetek (93,6%) pełnozatrudnionych zanotowano 
w województwie lubuskim. Z kolei w landach na pograniczu 
polsko-niemieckim pełnozatrudnieni stanowili od 71,5% 
ogółu zatrudnionych (w Berlinie) do 77,3% (w Brandenburgii). 
We wszystkich landach odsetek ten zmniejszył się w stosunku 
do notowanego w 2010 r., najbardziej w Meklemburgii-
Pomorzu Przednim (o 5,7 p. proc.).

Udział pełnozatrudnionych kobiet w % zatrudnionych 
ogółem w 2020 r.
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Struktura zatrudnienia według statusu zawodowego w 2020 r.

Dolnośląskie Lubuskie

Berlin Brandenburg

Polska    Poland

Niemcy   Germany

Pracownicy najemni
Employees

Pracujący na własny rachunek
Self-employed persons

Pozostali
Others

Mecklenburg
-Vorpommern

Sachsen

Wielkopolskie Zachodniopomorskie

Regiony w polskiej części pogranicza polsko-niemieckiego 
charakteryzuje większy odsetek pracujących na własny 
rachunek niż w regionach niemieckiej części tego obszaru. 
W 2020 r. wskaźnik ten kształtował się na poziomie od 15,6% 
w województwie lubuskim do 18,2% w województwie 
wielkopolskim, podczas gdy w niemieckiej części pogranicza 
wyniósł od 8,2% w Brandenburgii do 14,0% w Berlinie.
We wszystkich niemieckich regionach pogranicza udział 
pracujących na własny rachunek w strukturze zatrudnionych 
w porównaniu z 2010 r. zmniejszył się, najbardziej 
w Brandenburgii (o 3,0 p. proc.). W polskich województwach 
pogranicza zmniejszenie omawianego wskaźnika 
zanotowano w województwie wielkopolskim (o 1,0 p. proc. 
d o  1 8 , 0 % ) ,  w  z a c h o d n i o p o m o r s k i m  p o z o s t a ł  
na niezmienionym poziomie (16,8%), a w lubuskim 
i dolnośląskim zanotowano wzrost (odpowiednio 
o 1,2 p proc. do 15,6% i o 1,8 p. proc. do 16,7%).

Pracujący na własny rachunek w 2020 r.

W % ogółem
In total percent

8,2 – 10,0

10,1 – 16,0

16,1 – 18,2



BEZROBOCIE     

Na obszarze pogranicza polsko-niemieckiego łączna liczba osób 
bezrobotnych zmniejszyła się w stosunku do 2010 r. o 64,9%. 
W prezentowanych landach niemieckich najmniejszy względny 
spadek liczby bezrobotnych wystąpił w Berlinie (wyniósł 45,5%). 
W polskich województwach omawianego regionu najmniejszy 
spadek liczby bezrobotnych zanotowano w województwie 
zachodniopomorskim (o 69,3%).
We wszystkich województwach stopa bezrobocia była niższa niż 
w landach na pograniczu polsko-niemieckim, nie przekraczała 
3,4%. W przygranicznych landach stopa bezrobocia 
ukształtowała się na poziomie od 4,0% w Brandenburgii do 6,3% 
w Berlinie. W porównaniu z 2010 r. stopa bezrobocia zmniejszyła 
się we wszystkich regionach na pograniczu. Największy spadek 
tego wskaźnika odnotowano w województwie zachodnio-
pomorskim (o 9,1 p. proc. do 3,4%), a najmniejszy 
w Brandenburgii (o 5,9 p. proc. do 4,0%).

Bezrobotni w 2020 r.

W tys.
In thousand

0,1 – 30,0

30,1 – 50,0

50,1 – 119,8

Dynamika liczby bezrobotnych w 2020 r.

2

0,1 – 30,0 30,1 – 35,0 35,1– 54,5

010 = 100

Stopa bezrobocia w 2020 r.

Ogółem w %
Total in %

1,8 – 3,5

3,6 – 4,5

4,6 – 6,3
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Autostrady na 1000 km2 w 2019 r.
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W województwach Polski zachodniej gęstość sieci autostrad jest 
znacznie mniejsza niż w landach wschodnich Niemiec. 
W 2019 r. w województwach na pograniczu polsko-niemieckim na 
1000 km2 przypadało od 1 km w województwie zachodniopolskim 
do 11 km autostrad w województwie dolnośląskim. Spośród 
przygranicznych landów najmniejszą wartością tego wskaźnika 
charakteryzuje się Meklemburgia-Pomorze Przednie – 25 km na 
1000 km2, a największą Berlin – 86 km. 
Gęstość linii kolejowych na 1000 km2 w landach niemieckich 
pogranicza jest większa niż w województwach Polski zachodniej. 
Najwyższy wskaźnik notuje się w Berlinie i Saksonii (odpowiednio 
698 i 136 km na 1000 km2), z kolei najmniejszy w województwach 
zachodniopomorskim i wielkopolskim (odpowiednio 52 i 63 km 
na 1000 km2).
W 2019 r. we wszystkich landach na pograniczu polsko-
niemieckim oraz w województwie wielkopolskim liczba rannych 
w wypadkach drogowych wzrosła w porównaniu z 2010 r., 
najbardziej w Berlinie, o 20,4%. Spadek liczby rannych 
w wypadkach drogowych wystąpił w województwach: lubuskim 
(o 30,4%), dolnośląskim (26,6%) i zachodniopomorskim 
(o 22,0%). We wszystkich regionach pogranicza zmniejszyła się 
liczba ofiar śmiertelnych wypadków drogowych.

 Poszkodowani w wypadkach drogowych w 2019 r.

Udział ofiar 
śmiertelnych w ogólnej 
liczbie poszkodowanych
w %
Share of victims
fatalities in general
number of victims in %

0,2 – 1,0

1,1 – 1,3
...
6,1 – 9,2

9,3 – 11,9

          



PRODUKT KRAJOWY BRUTTO    

Produkt Krajowy Brutto w 2020 r.

11,1 – 15,0

15,1 – 30,0

30,1 – 42,3

Na 1 mieszkańca w tys. euro
Per capita in thousand Euro

We wszystkich województwach Polski zachodniej PKB na 1 
mieszkańca wzrósł w porównaniu z 2010 r. w większym 
stopniu niż w landach wschodnich Niemiec. Liczony 
w cenach bieżąc ych wzrost  w yniósł  od 31,4% 
w Brandenburgii do 50,5% w województwie wielkopolskim. 
Nadal jednak w regionach w polskiej części pogranicza 
wskaźnik ten przyjmował mniejsze wartości niż 
w niemieckiej, na poziomie od 11,1 tys. euro na 1 mieszkańca 
w województwie lubuskim do 15,1 tys. euro w województwie 
dolnośląskim. Spośród przygranicznych landów najmniejszy 
PKB na 1 mieszkańca odnotowano w Meklemburgii-Pomorzu 
Przednim (28,9 tys. euro), a największy w Berlinie 
(42,3 tys. euro).

Produkt krajowy brutto na 1 mieszkańca w 2020 r. 
(ceny bieżące)
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Produkt krajowy brutto według parytetu siły nabywczej 
na 1 mieszkańca w 2020 r.

Ogółem w PPS
Total in PPS

18400 – 25000 25001 – 28000 28001 – 38300

PKB według parytetu siły nabywczej na 1 mieszkańca 
w polskiej części pogranicza polsko-niemieckiego stanowił 
mniej niż 85% średniego PKB na 1 mieszkańca UE 
(a w województwach: zachodniopomorskim i lubuskim 
– ok. 60%). Po niemieckiej stronie pogranicza PKB na 1 
mieszkańca stanowiło co najmniej 88%, a w Berlinie - 128% 
przeciętnego PKB na 1 mieszkańca UE.
Po raz kolejny we wszystkich regionach pogranicza polsko-
niemieckiego wartość PKB według parytetu siły nabywczej 
na 1 mieszkańca w relacji do średniej unijnej zwiększyła się 
w porównaniu z 2010 r. Największy wzrost zanotowano 
w województwie wielkopolskim (o 17 p. proc. do 83%) 
i w województwie dolnośląskim (o 13 p. proc. do 84%). 
W pozostałych regionach wzrost nie przekraczał 10 p. proc., 
najmniejszy zanotowano w Brandenburgii (o 5 p. proc. do 
90%).

Produkt krajowy brutto według parytetu siły nabywczej 
w PPS na 1 mieszkańca w % średniego w EU w 2020 r.
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W publikacji, ze względu na jej charakter, pominięto wyjaśnienia 
szczegółowe, uwagi metodyczne i wykaz źródeł informacji itp. 
zamieszczane w innych publikacjach Urzędu Statystycznego 
w Zielonej Górze. W opracowaniu zaprezentowano wybrane 
informacje o sytuacji społeczno-gospodarczej sąsiadujących ze sobą 
regionów transgranicznych. Po wschodniej stronie pogranicza 
do analiz włączono dane dotyczące polskich województw: 
dolnośląskiego, lubuskiego, wielkopolskiego oraz zachodnio-
pomorskiego. Po zachodniej stronie regionu pogranicza – niemieckie 
landy: Berlin, Brandenburgia, Meklemburgia-Pomorze Przednie oraz 
Saksonia. Głównym źródłem danych wykorzystanym w opracowaniu 
jest baza danych EUROSTAT-u. 


