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Na wsi rodzi sie relatywnie 
więcej dzieci niż w mieście 

 

Liczba rozwodów w mia-
stach jest ponad 2-krotnie 
wyższa niż na wsi 

 

Podstawowe informacje o przebiegu zjawisk  
demograficznych w Kujawsko-Pomorskiem w 2017 r. 
 

W województwie kujawsko-pomorskim w 2017 roku 
zarejestrowano blisko 21 tys. urodzeń, tj. o ponad 1 tys. 
więcej niż w 2016 roku. 

 

 

 

 

W województwie kujawsko-pomorskim liczba ludności zmalała w stosunku do 2016 roku  
o 1 tys., osiągając w końcu 2017 roku 2083 tys. mieszkańców. Stopa przyrostu ludności była 
ujemna, wyniosła minus 0,05%. 

Ruch naturalny i migracje ludności 

W 2017 r. ruch naturalny oraz migracje ludności przedstawiały się następująco: 

– zarejestrowano 20,9 tys. urodzeń żywych, tj. o ponad 1 tys. więcej niż w roku 2016. Współ-
czynnik urodzeń kształtował się na wsi na poziomie 10,7‰, a w miastach 9,6‰; 

– zmarło 21,3 tys. osób. W stosunku do 2016 r. liczba zgonów wzrosła o ponad 700. Natężenie 
zgonów jest wyższe w miastach, współczynnik zgonów ukształtował się tam na poziomie 
10,8‰, a na wsi 9,3‰; 

– w konsekwencji przyrost naturalny (różnica między liczbą urodzeń żywych i liczbą zgonów) 
był ujemny, wyniósł minus 352. Na wsi odnotowano dodatni przyrost naturalny (1145), nato-
miast w miastach ubytek naturalny wyniósł minus 1497 osób; 

– zmarło 107 dzieci w wieku poniżej 1 roku życia. Współczynnik wyrażający liczbę zgonów 
niemowląt na 1000 urodzeń żywych kształtował się na poziomie 5,1‰ (w miastach 4,8‰, na 
wsi 5,5‰); 

– zawarto niespełna 10,2 tys. związków małżeńskich – o 200 mniej w porównaniu z 2016 ro-
kiem. Współczynnik małżeństw pozostał na poziomie sprzed roku i wyniósł 4,9‰: w miastach 
4,8‰, na wsi 5,0‰; 

– rozwiodło się ponad 3,9 tys. par małżeńskich, tj. o prawie 2 tys. więcej niż w 2016 r. Współ-
czynnik rozwodów wyniósł 1,9‰. Liczba rozwodów w miastach była ponad 2-krotnie wyższa 
niż na wsi, w 2017 r. w miastach rozwiodło się 2,6 tys. małżeństw; 

– migracje wewnętrzne – blisko 21 tys. osób zmieniło adres stałego zamieszkania przeprowa-
dzając się do innej gminy. Od kilkunastu lat, w wyniku migracji wewnętrznych mieszkańców, 
zyskują wsie, gdzie w 2017 r. odnotowano dodatnie saldo, które wyniosło prawie 1,3 tys. osób; 

– migracje zagraniczne – z danych pochodzących z rejestru PESEL wynika, że saldo migracji 
zagranicznych na pobyt stały wyniosło 211 osób. Oznacza to, że liczba emigracji była mniejsza 
od liczby imigracji. Na pobyt stały zameldowało się 575 osób mających poprzednio stałe 
miejsce zamieszkania za granicą, z kolei wyjazd na pobyt stały za granicę zgłosiły 364 osoby.  

 

 

 

 

↑7,1% 
Wzrost liczby urodzeń  
w stosunku do 2016 r. 



 

 

Mieszkańcy wsi są młodsi 
od mieszkańców miast 

 

Wykres 1. Piramida płci i wieku ludności województwa kujawsko-pomorskiego w 2017 r. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W 2017 roku mediana wieku mieszkańców województwa kujawsko-pomorskiego wyniosła  
41 lat. Dla mężczyzn parametr ten wyniósł prawie 39 lat, mediana wieku kobiet miała wartość 
nieco ponad 42 lata. Mieszkańcy wsi są młodsi od mieszkańców miast, ich średni wiek to 
niewiele ponad 38 lat (średni wiek mieszkańców miast to 42 lata). 

Wykres 2. Struktura ludności według ekonomicznych grup wieku w województwie kujawsko- 
-pomorskim w 2017 r. i prognoza na 2030 r. 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Kujawsko-Pomorski Ośrodek  
Badań Regionalnych  

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: 
Kujawsko-Pomorski Ośrodek  
Badań Regionalnych 
 

Rozpowszechnianie: 
Karolina Hunker 
Tel: 52 366 93 49 
e-mail: K.Hunker@stat.gov.pl 

 

Powiązane opracowania 

Rocznik Statystyczny Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2017 

Województwo Kujawsko-Pomorskie 2017 - podregiony, powiaty gminy 

Stan i ruch naturalny ludności w województwie kujawsko-pomorskim w 2016 r. 

Ludność w województwie kujawsko-pomorskim w 2016 r. 

 

Ważniejsze pojęcia dostępne w słowniku 

Urodzenie żywe 

Zgon niemowlęcia 

Przyrost naturalny ludności 

Przyrost rzeczywisty ludności 

Umieralność noworodków 

Małżeństwo 

Rozwód 

Migracje wewnętrzne 

Migracje zagraniczne 

Mediana wieku 
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