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INFORMACJE SYGNALNE 

29.06.2018 r. 

W 2017 r. współczynnik urodzeń 
żywych wyniósł 10,0‰ i był 
wyższy o ponad 0,5 punktu 
promilowego w stosunku do 
2016 r.  
 
 

Procesy demograficzne w województwie  
kujawsko-pomorskim w 2017 r. 
 

W 2017 r. w województwie kujawsko-pomorskim 
odnotowano 20,9 tys. urodzeń żywych. Było to o 1,1 tys. 
więcej niż w 2016 r. Jednocześnie wzrosła liczba zgonów. 
W 2017 r. zmarło 21,3 tys. osób – o 727 osób więcej niż  
w 2016 r.  

 

 

 

W końcu 2017 r. liczba ludności województwa kujawsko-pomorskiego wyniosła 2082,9 tys.  
i w porównaniu z rokiem poprzednim zmniejszyła się o 983 osoby. Względem 2010 r. liczba 
mieszkańców województwa spadła o 15767 osób.  

W 2017 r. większa część ludności województwa zamieszkiwała w miastach (59,3%). W ciągu 
roku ubyły tam 4292 osoby, podczas gdy na wsi przybyło 3309 mieszkańców. Kierunek zmian 
liczby mieszkańców miast i wsi jest od wielu lat niezmienny, tj. liczba ludności maleje w mia-
stach i rośnie na wsi, szczególnie w gminach podmiejskich, położonych wokół większych 
miast. W 2017 r., w porównaniu z rokiem 2010, na terenach wiejskich województwa przybyło 
2,5% ludności, a w miastach ubyło 2,6%.  

Średnia gęstość zaludnienia w województwie w latach 2010-2017 wahała się od  
116 do 117 osób na 1 km2, przy czym od 2013 r. wartość wskaźnika utrzymywała się na pozio-
mie 116 osób na 1 km2. W 2017 r. w miastach zamieszkiwało średnio 1495 osób na 1 km2, nato-
miast na terenach wiejskich – 49 osób na 1 km2. 

Większość ludności województwa stanowią kobiety. W 2017 r. współczynnik feminizacji wy-
niósł 106 kobiet na 100 mężczyzn i od siedmiu lat pozostawał niezmienny. Liczba kobiet 
przewyższała liczbę mężczyzn w starszych grupach wieku (powyżej 44 lat). 

W 2017 roku statystyczny mieszkaniec województwa miał przeciętnie 41 lat. Dla mężczyzn 
parametr ten wyniósł niecałe 39 lat, kobiety miały średnio nieco ponad 42 lata. Mieszkańcy 
wsi byli młodsi od mieszkających w miastach, ich średni wiek to prawie 39 lat. Żyjący w mia-
stach mieli średnio o 3 lata więcej, tj. prawie 42 lata. Prognozuje się, że w 2050 r. mężczyzna 
mieszkający w mieście będzie miał przeciętnie ponad 52 lata, a kobieta blisko 58 lat (na wsi 
odpowiednio 48 i 52 lata).  

Częścią przemian demograficznych są zmiany w strukturze wieku ludności, wyrażane np.  
poprzez obserwowany do 2016 r. spadek liczby dzieci oraz systematyczny wzrost liczby osób 
w starszym wieku, co skutkuje starzeniem się ludności. 

 

 

  

↑5,3% 
Wzrost liczby urodzeń żywych 

w stosunku do 2016 r. 
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Wykres 1. Ludność wg płci i grup wieku w województwie kujawsko-pomorskim w 2017 r. 

Stan w dniu 31 XII 
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Najczęściej stosowaną miarą w ocenie procesu starzenia się społeczeństwa jest współczynnik 
starości demograficznej, określający udział osób w wieku powyżej 59 lat w ogólnej liczbie 
ludności. W 2017 r. wyniósł on w województwie kujawsko-pomorskim 23,8% i wzrósł w stosun-
ku do roku poprzedniego o 0,7 p. proc., a w relacji do 2010 r. o blisko 5 p. proc.  

Współczynnikiem pozwalającym na ocenę zmian populacji osób młodych jest współczynnik 
młodości demograficznej, obrazujący relację osób poniżej 15 roku życia do osób w wieku 
powyżej 64 lat. W 2017 r. na 100 osób w wieku powyżej 64 lat przypadało 91 osób poniżej 15 
roku życia. W 2016 r. wartość współczynnika wynosiła 94, a w 2010 r. na 100 osób wieku powy-
żej 64 lat przypadały 124 osoby w wieku poniżej 15 lat.  

 

Wykres 2. Współczynnik młodości demograficznej w województwie kujawsko-pomorskim 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Istotne w ocenie pogłębiania się procesu starzenia się społeczeństwa jest zwiększanie li-
czebności grupy osób w wieku sędziwym (85 i więcej lat). W 2017 r. w województwie kujawsko- 
-pomorskim grupa ta liczyła 46,4 tys. (2,2% ogółu ludności), podczas gdy w 2010 r. tylko 26,2 
tys. osób, co stanowiło zaledwie 1,2% całej populacji województwa. Taka sytuacja wynika 
m.in. z wydłużania się dalszego trwania życia. Według najnowszych danych, przy założeniu 
stałego poziomu umieralności, mężczyzna w wieku 60 lat ma przed sobą 19 lat życia,  
a kobieta blisko 24 lata (w 2010 r. odpowiednio 18 i 23 lata).  

W 2017 r. w województwie kujawsko-pomorskim odnotowano ujemny przyrost rzeczywisty: 
minus 0,5 osoby na 1000 ludności. Ludności województwa ubywa od 2011 r. W 2017 r. ubytek 
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W 2017 r. w województwie 
urodziło się 20,9 tys. dzieci 

 

W 2017 r. saldo migracji zagra-
nicznych wyniosło 211 osób 

ludności był mniejszy niż w 2016 r. (minus 1,1), a w 2015 r., kiedy odnotowano najwyższy po-
ziom depopulacji województwa, wyniósł minus 2,0 osoby na 1000 ludności. Wskaźnik ten jest 
kształtowany przez przyrost naturalny i saldo migracji. 

W 2017 r. w województwie kujawsko-pomorskim urodziło się 20,9 tys. dzieci, a współczynnik 
urodzeń żywych wyniósł 10,0 urodzeń żywych na 1000 ludności. Był on wyższy niż rok wcze-
śniej o 0,5 punktu promilowego. W przyjętej perspektywie czasowej, tj. w latach 2010-2017, 
współczynnik urodzeń żywych wahał się od 10,8 dzieci na 1000 ludności w 2010 r. do 9,5 dzieci 
na 1000 ludności w 2016 r. Wzrost liczby urodzeń w 2017 r. dotyczył przede wszystkim dzieci 
urodzonych jako drugie, trzecie i kolejne. W 2017 r. urodzenia pierwszego dziecka stanowiły 
prawie 43% urodzeń (w 2010 r. połowę wszystkich urodzeń). Mediana wieku kobiet rodzących 
dziecko w 2017 r. wyniosła 29,5 roku i wzrosła w stosunku do 2010 r. o 1,5 roku. Zwiększył się 
też średni wiek kobiet rodzących pierwsze dziecko z 26,1 w 2010 r. do 27,2 lat w 2017 r.  

Pomimo tego, że liczba urodzeń w 2017 r. wzrosła w stosunku do roku poprzedniego, nadal 
była niższa od liczby zgonów. Współczynnik zgonów w 2017 r. wyniósł 10,2 przypadków na 
1000 ludności i wzrósł w stosunku do roku poprzedniego o 0,4 punktu promilowego. Wartości 
tego współczynnika w województwie w analizowanym okresie wahały się od 9,7 zgonów na 
1000 ludności w 2010 r. do 10,2 zgonów na 1000 ludności w 2017 r. Niepokojąca jest wzrastają-
ca liczba zgonów niemowląt. W stosunku do 2016 r. nastąpił wzrost o 21,6%. Wartość współ-
czynnika zgonów niemowląt wyniosła 5,1 zgonów na 1000 urodzeń żywych (w 2016 r. 4,4 zgony 
na 1000 urodzeń żywych).  

W województwie w 2017 r. odnotowano zatem ujemny przyrost naturalny. Różnica między 
liczbą urodzeń i zgonów wyniosła w 2017 r. minus 352 osoby (w 2016 r. minus 685 osób).Jego 
natężenie liczone na 1000 ludności wyniosło minus 0,17 wobec minus 0,33 w 2016 r. 

Wykres 3. Współczynnik urodzeń i współczynnik zgonów w województwie kujawsko- 
-pomorskim 

 

 

 

Na spadek liczby ludności w 2017 r. w województwie kujawsko-pomorskim, obok ujemnego 
przyrostu naturalnego, wpływ miało także ujemne saldo migracji stałych. W 2017 r. z woje-
wództwa wymeldowało się o 1304 osoby więcej niż się zameldowało. Współczynnik salda 
migracji stałych wyniósł w 2017 r. minus 0,6 osób na 1000 ludności, a w 2016 r. minus 0,8 oso-
by na 1000 ludności. Ujemne saldo migracji stałych cechuje województwo kujawsko- 
-pomorskie od wielu lat. W analizowanym okresie jego wartości oscylowały wokół  
minus 1 osoby na 1000 ludności. W województwie kujawsko-pomorskim w 2017 r. saldo mi-
gracji ogółem na 1000 ludności uzyskało jeden z najwyższych wyników w obserwowanym 
okresie, na co decydujący wpływ miało dodatnie saldo migracji zagranicznych. W 2017 r., dru-
gi rok z rzędu, więcej osób przyjechało z zagranicy w celu osiedlenia się, niż wyjechało (o 211 
osób). 
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Wykres 4. Saldo migracji wewnętrznych i zagranicznych w województwie kujawsko- 

-pomorskim 

 

 
W województwie kujawsko-pomorskim w 2017 r. zawarto 10193 małżeństw, czyli o 202 mniej 
niż przed rokiem. Współczynnik małżeństw wyniósł 4,9 małżeństwa na 1000 ludności. Na 
przestrzeni ostatnich lat podwyższał się wiek nowożeńców. W 2017 r. średni wiek mężczyzn 
zawierających związek małżeński po raz pierwszy wynosił 28,8 lat, a kobiet 26,8 lat (w 2010 r. 
odpowiednio 27,4 i 25,6 lat). 

W 2017 r. miało miejsce 3877 rozwodów (było to o prawie 3,6% więcej niż w 2016 r. i o 3,1% 
mniej niż w 2010 r.). Współczynnik rozwodów wyniósł 1,9 zdarzeń na 1000 ludności  
(o 0,1 punktu promilowego więcej niż w 2016 r.). Najwięcej par rozwodzi się w wieku 30-34 lat. 
Spada liczba prawomocnie orzeczonych separacji. W 2017 r. odnotowano 93 separacje, tj.  
mniej o 10,6% niż w 2016 r. i o 42,9% niż w 2010 r. 

Obserwowane zmiany w przebiegu zjawisk demograficznych wskazują na postępujący proces 
depopulacji województwa, pomimo wzrostu liczby urodzeń.  
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tel.: (+48 52) 366 93 03 

faks: (+48 52) 366 93 56 

e-mail: kpobr@stat.gov.pl 

 www.bydgoszcz.stat.gov.pl 

 @BYDGOSZCZ_STAT 

 
@GlownyUrzadStatystyczny 

 

 

Opracowanie merytoryczne: 
Małgorzata Górka 

Kujawsko-Pomorski Ośrodek 
Badań Regionalnych 

Tel: 52 366 94 89 
e-mail: M.Gorka@stat.gov.pl 

 

Rozpowszechnianie: 
dr Dominik Śliwicki 
Tel: 52 366 93 49 
e-mail: media_USBDG@stat.gov.pl  

 

Powiązane opracowania 

Ludność. Stan i struktura oraz ruch naturalny w przekroju terytorialnym, w 2017 r. Stan w dniu 31 XII 

Rocznik Demograficzny 2017 

 

Ważniejsze pojęcia dostępne w słowniku 

Dzietność kobiet 

Gęstość zaludnienia 

Mediana wieku 

Migracje 

Przyrost rzeczywisty ludności 

Prognoza ludności  

Współczynnik feminizacji  
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