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Dane o zarejestrowanych urodzeniach opracowano na podstawie sprawozdawczości urzędów stanu cywilnego. 

Źródłem danych o urodzeniu jest, wykorzystywany wtórnie przez statystykę publiczną, dokument Ministerstwa Zdrowia 

podstawowy dla akt stanu cywilnego ,,Pisemne zgłoszenie urodzenia dziecka (Rozporządzenie Ministra Zdrowia w spra-

wie pisemnego zgłoszenia urodzenia dziecka (Dz. U. z 2005 r. Nr 27, poz. 232))’’. 

W sprawozdawczości statystycznej jako urodzenia pochodzące z roku sprawozdawczego przyjmuje się urodzenia zareje-

strowane w danym roku, w tym urodzenia, jakie miały miejsce w latach wcześniejszych (po 31 III 2011 r., tj. po przepro-

wadzeniu NSP 2011), ale zarejestrowane w roku sprawozdawczym. 

Zgodnie z definicjami pojęć dotyczących czasu trwania ciąży, poronień, urodzeń żywych i martwych (załącznik do 

Rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie rodzajów dokumentacji medycznej, sposobu 

jej prowadzenia oraz szczegółowych warunków jej udostępniania (Dz. U. z 2010 r. Nr 252, poz. 1697)) — stosowane są 

następujące zasady: 

 żywe urodzenie jest to całkowite wydalenie lub wydobycie z ustroju matki noworodka, niezależnie od czasu trwa-

nia ciąży, który po takim wydaleniu lub wydobyciu oddycha bądź wykazuje jakiekolwiek inne oznaki życia, jak: 

czynność serca, tętnienie pępowiny lub wyraźne skurcze mięśni zależnych od woli (mięśni szkieletowych), bez 

względu na to czy sznur pępowiny został przecięty lub łożysko zostało oddzielone; każdy taki noworodek jest uwa-

żany za żywo urodzonego; 

 urodzenia martwe (zgon płodu) jest to całkowite wydalenie lub wydobycie z ustroju matki płodu, o ile nastąpiło po 

upływie 22. tygodnia ciąży, który po takim wydaleniu lub wydobyciu nie oddycha ani nie wykazuje żadnego innego 

znaku życia, jak: czynność serca, tętnienie pępowiny lub wyraźne skurcze mięśni zależnych od woli.  

Rekomendowana przez Światową Organizację Zdrowia definicja urodzenia i zgonu noworodka obowiązuje w Polsce  

od 1994 r.  

Podziału na urodzenia małżeńskie i pozamałżeńskie dokonuje urząd stanu cywilnego zgodnie ze stanem faktycz-

nym ustalonym na podstawie przepisu art. 62 § 1 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego (ustawa z dnia 25 II 1964 r., Dz. U.  

z 1964 r. Nr 9, poz. 59).  

W przypadku porodów wielorakich (np. bliźniaczych, trojaczych) w statystyce uważa się każdego noworodka za od-

rębne urodzenie. Za poród uważa się zarówno urodzenie pojedyncze, w wyniku którego rodzi się jedno niemowlę, jak 

również urodzenie wielorakie, kiedy rodzi się dwoje lub więcej niemowląt (bliźnięta, trojaczki itd.). 

Płodność kobiet mierzy się współczynnikiem obliczonym jako iloraz liczby urodzeń żywych i liczby kobiet w wieku 

rozrodczym (15—49 lat). Oprócz ogólnych współczynników płodności podaje się również współczynniki grupowe (cząst-

kowe), obliczone jako ilorazy liczby urodzeń żywych z kobiet w danej grupie wieku i liczby kobiet w tej samej grupie wieku. 

Urodzenia z matek w wieku poniżej 15 lat zalicza się do grupy 15—19 lat; urodzenia z matek w wieku 50 lat i więcej zali-

cza się do grupy 45—49 lat. 

Współczynnik dzietności kobiet oznacza liczbę dzieci, którą urodziłaby przeciętnie kobieta w ciągu całego okresu 

rozrodczego (15—49 lat), przy założeniu, że w poszczególnych fazach tego okresu rodziłaby z intensywnością obserwo-

waną w badanym roku, tzn. przy przyjęciu cząstkowych współczynników płodności z tego okresu za niezmienne; 

Kolejność urodzenia dziecka określa, którym z kolei dzieckiem urodzonym przez matkę jest noworodek zarejestro-

wany w danym roku, przy uwzględnieniu wszystkich poprzednich urodzeń noworodków żywych i martwych. 

Mediana wieku (wiek środkowy) – wskazuje przeciętny wiek osób w danej zbiorowości. Wartość mediany wyznacza 

granicę wieku, którą połowa osób w danej zbiorowości już przekroczyła, a druga połowa jeszcze nie osiągnęła. 
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Urodzenia w danym okresie stanowią podstawowy czynnik determinujący stan i strukturę ludności. 

Na poziom urodzeń wpływają przede wszystkim liczebność populacji – głównie kobiet, struktura ludności 

według płci i wieku oraz zachowania prokreacyjne społeczeństwa.   

W województwie kujawsko-pomorskim lata 2000–2014 charakteryzują się zmianami liczby urodzeń 

żywych. Rokiem o najwyższej ich liczbie był rok 2008, z urodzeniami na poziomie 23,1 tys. dzieci. Aktualne 

dane wskazują, że liczba urodzeń w 2014 r. ukształtowała się na poziomie 20,0 tys. urodzeń żywych, co 

oznacza spadek w odniesieniu do 2008 r. o 13,9%. Warto zauważyć, że w 2014 r. w województwie liczba 

urodzeń wzrosła w porównaniu z rokiem poprzednim o 178 (o 0,9%). Od 2000 r. roczne wzrosty liczby 

urodzeń obserwowano również w latach 2005–2008. W 2014 r. w odniesieniu do 2010 r. liczba urodzeń 

żywych obniżyła się o 2,6 tys. (o 11,4%), a w odniesieniu do 2000 r. o 1,5 tys. (o 6,9%). W 2014 r. urodze-

nia żywe stanowiły 99,7% wszystkich urodzeń w województwie oraz 5,3% urodzeń w kraju.  

 

Zdecydowanie więcej dzieci urodziło się w miastach, tj. 11,2 tys. (o 26,1% więcej niż na wsi), co wyni-

kało przede wszystkim z większej liczebności ludności miejskiej niż wiejskiej. Podobnie w kraju – więcej 

urodzeń odnotowano w miastach (o 38,3%) niż na wsi. Spośród ogółu urodzeń żywych w województwie 

Współczynniki demograficzne oraz przeliczenia np. na 1 mieszkańca (1000 ludności itp.) obliczono jako iloraz liczby fak-

tów określonego rodzaju i liczby ludności według stanu w dniu 30 VI: do 2009 r. – zameldowanej na pobyt stały;  

od 2010 r.– faktycznie zamieszkałej;  Współczynniki demograficzne opracowano przy przyjęciu liczby ludności zbilanso-

wanej: – dla lat 2000–2009 – w oparciu o wyniki Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2002 (dla lat 

2000-2002 zastosowano podział administracyjny kraju obowiązujący według stanu w dniu 31 XII 2002 r.; dla pozostałych 

lat - każdorazowy podział administracyjny) – od 2010 r. – w oparciu o wyniki Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i 

Mieszkań 2011 (dla lat 2010 i 2011 zastosowano podział administracyjny z dnia 31 XII 2011 r.). 

Dane dotyczące prognozy liczby ludności, kobiet w wieku rozrodczym oraz urodzeń opracowano na podstawie publikacji 

GUS Prognoza ludności na lata 2014-2050 (opracowana w 2014 r.), znajdującej się na stronie internetowej pod adresem: 

http://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/ludnosc/prognoza-ludnosci/prognoza-ludnosci-na-lata-2014-2050-opracowana-

2014-r-,1,5.html. 

Źródłem danych dotyczących  najczęściej nadawanych imion w województwie jest Ministerstwo Spraw Wewnętrznych; 

dane pochodzą z dokumentu zamieszczonego na stronie internetowej pod adresem:  https://www.msw.gov.pl/ 

pl/aktualnosci/12828,Lena-i-Jakub-najczesciej-nadawane-dzieciom-imiona-w-2014-roku.html. 

http://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/ludnosc/prognoza-ludnosci/prognoza-ludnosci-na-lata-2014-2050-opracowana-2014-r-,1,5.html
http://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/ludnosc/prognoza-ludnosci/prognoza-ludnosci-na-lata-2014-2050-opracowana-2014-r-,1,5.html
https://www.msw.gov.pl/pl/aktualnosci/12828,Lena-i-Jakub-najczesciej-nadawane-dzieciom-imiona-w-2014-roku.html
https://www.msw.gov.pl/pl/aktualnosci/12828,Lena-i-Jakub-najczesciej-nadawane-dzieciom-imiona-w-2014-roku.html
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25,8% odnotowano w Bydgoszczy i Toruniu (w 2000 r. – 23,2%). Zarówno w ostatnich latach w wojewódz-

twie, jak i w kraju większość nowonarodzonych w województwie dzieci (51,7%) stanowili chłopcy.  

W 2014 r. urodziło się w województwie o 675 więcej chłopców niż dziewczynek. Zarówno w miastach, jak  

i na wsiach województwa rodziło się więcej chłopców, odpowiednio o 426 i o 249 urodzeń żywych więcej. 

Wśród urodzeń żywych, urodzenia w związkach małżeńskich stanowiły 69,0% (w kraju 75,8%). W Bydgosz-

czy udział tych urodzeń stanowił 69,9% ogółu urodzeń żywych, a w Toruniu 71,9%. 

 

Tabl. 1. URODZENIA W LATACH 2000, 2010, 2014   

WYSZCZEGÓLNIENIE 
2000 2010 2014 

ogółem chłopcy dziewczęta miasta wieś 

W  LICZBACH  BEZWZGLĘDNYCH 

OGÓŁEM  ........................................ 21633 22686 20100 10391 9709 11207 8893 

Urodzenia żywe  ............................. 21510 22596 20031 10353 9678 11170 8861 

małżeńskie  ................................ 18426 16792 13815 7096 6719 7575 6240 

pozamałżeńskie  ........................ 3084 5804 6216 3257 2959 3595 2621 

Urodzenia martwe  ......................... 123 90 69 38 31 37 32 

Urodzenia żywe w % ogółu 
urodzeń  ....................................... 99,9 99,6 99,7 99,6 99,7 99,7 99,6 

Urodzenia małżeńskie w % 
urodzeń żywych  .......................... 85,7 74,3 69,0 68,5 69,4 67,8 70,4 

NA  1000  LUDNOŚCI 

OGÓŁEM  ........................................ 10,40 10,81 9,61 10,25 9,01 8,94 10,62 

Urodzenia żywe  ............................. 10,39 10,77 9,58 10,22 8,98 8,91 10,58 

małżeńskie  ................................ 8,90 8,00 6,61 7,00 6,24 6,04 7,45 

pozamałżeńskie  ........................ 1,49 2,77 2,97 3,21 2,75 2,87 3,13 

Urodzenia martwe  ......................... 0,06 0,04 0,03 0,04 0,03 0,03 0,04 

 

Współczynnik natężenia urodzeń (liczba urodzeń żywych na 1000 ludności) wyniósł w analizowanym 

roku 9,6‰, co oznacza, że na każde 10,0 tys. mieszkańców województwa kujawsko-pomorskiego urodziło 

się 96 dzieci (w 2000 r. współczynnik ukształtował się na poziomie – 10,4‰, w 2010 r. – 10,8‰; w kraju  

w 2014 r. – 9,8‰) i był zdecydowanie wyższy na wsi (10,6‰) niż w miastach (8,9‰). Na terenach 

wiejskich województwa najniższy współczynnik urodzeń stwierdzono w gminie Jeziora Wielkie – 6,8‰, 

natomiast biorąc pod uwagę wyłącznie miasta (tj. gminy miejskie i części miejskie gmin miejsko-wiejskich) 

– w Nowem (4,1‰) i w Dobrzyniu nad Wisłą (5,3‰). Najwięcej urodzeń w przeliczeniu na 1000 ludności 

odnotowano na obszarze wiejskim gminy miejsko-wiejskiej Nowe (17,1‰), a wśród miast – w części 

miejskiej gminy miejsko-wiejskiej Górzno (14,1‰).  Spośród 144 gmin województwa, w 55 gminach 

współczynnik natężenia urodzeń ukształtował się na poziomie niższym niż w województwie. W grupie 

jednostek, w których wartość współczynnika ukształtowała się poniżej poziomu notowanego  

w województwie znalazły się wszystkie miasta na prawach powiatu. 

Spośród powiatów najwyższe natężenie urodzeń wystąpiło w powiatach grudziądzkim i brodnickim 

(odpowiednio 11,3‰ i 11,1‰), natomiast najniższe we Włocławku oraz w powiecie aleksandrowskim 

(odpowiednio 7,8‰ i 8,5‰).  
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Liczba urodzeń zależna jest m.in. od liczebności kobiet w wieku rozrodczym (15–49 lat) oraz ich płod-

ności określanej częstością urodzeń. W 2014 r. w województwie grupa kobiet w wieku rozrodczym liczyła 

504,8 tys. (46,9% ogółu kobiet w województwie), tj. mniej o 3,2% niż w 2010 r. i o 8,7% niż w 2000 r.  

Pomimo zmniejszenia się udziału kobiet w wieku rozrodczym, płodność, tj. liczba urodzeń żywych na 1000 

kobiet w grupie wieku 15–49 lat w odniesieniu do 2000 r. wzrosła z 38,1 do 39,5 obecnie (w kraju  

w 2014 r. płodność na poziomie 40,4), jednak w porównaniu z 2010 r. zanotowano spadek. Wśród kobiet 

mieszkających na wsi współczynnik ten ukształtował się na wyższym poziomie niż wśród mieszkanek miast, 

wyniósł odpowiednio 43,0 i 37,2 (dla porównania w kraju wyższą płodność odnotowano także w przypadku 

mieszkanek wsi – 42,3, niż miast – 39,1).  

Najkorzystniej sytuacja przedstawiała się w powiecie grudziądzkim, gdzie na 1000 kobiet w wieku 

rozrodczym przypadało 46,1 dzieci, natomiast w powiecie aleksandrowskim zaledwie 36,2 dzieci. Spośród 

miast na prawach w powiatu najwięcej dzieci przypadało w Grudziądzu (40,3), a najmniej we Włocławku 

(33,3).  
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Tabl. 2. PŁODNOŚĆ  KOBIET  W LATACH 2000, 2010, 2014  

WYSZCZEGÓLNIENIE 

a—2000 
b—2010 
c—2014 

Płodność – urodzenia żywe na 1000 kobiet w wieku 

15–49 lat 15–19 20–24 25–29 30–34 35–39 40–44 45–49 lat 

OGÓŁEM  .................  a 38,1 19,3 90,1 91,0 48,1 19,6 4,4 0,2 
 b 43,2 17,8 64,3 95,4 69,4 27,4 5,1 0,1 
 c 39,5 17,0 55,2 85,0 67,4 28,5 5,7 0,2 

Miasta  ..............................  a 32,8 17,3 77,2 83,5 45,4 16,6 3,6 0,2 
 b 40,1 16,5 51,4 88,3 69,3 26,3 4,7 0,1 
 c 37,2 15,5 45,9 78,7 65,8 28,0 5,9 0,2 

Wieś  .................................  a 47,4 22,4 110,8 103,0 52,6 25,1 6,0 0,4 

 b 47,8 19,4 83,4 107,2 69,6 29,1 5,6 0,1 

 c 43,0 18,8 66,9 94,6 70,1 29,4 5,4 0,2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Efektem przeobrażeń demograficznych są obserwowane w ostatnich latach zmiany płodności kobiet 

w poszczególnych przedziałach wiekowych. Zwraca uwagę znaczne zmniejszenie płodności w latach  

2000–2014 w grupie kobiet w wieku 20–24 lata (z 90,1 do 55,2) oraz w grupie wieku 25–29 lata (z 91,0  

do 85,0), natomiast wyraźny wzrost w grupach 30–34 (z 48,1 do 67,4) oraz 35–39 (z 19,6 do 28,5). Taka 

sytuacja może być związana z wyborami ludzi młodych, którzy w pierwszej kolejności decydują się na 

osiągnięcie określonego poziomu wykształcenia i stabilizacji ekonomicznej, a następnie na założenie 

rodziny i jej powiększenie. Systematyczne przesuwanie się najwyższego natężenia urodzeń do starszych 

grup wieku kobiet znajdują potwierdzenie we wzroście średniego wieku rodzenia. Wiek środkowy matek  

w województwie w 2014 r. wyniósł 28,9 lat (w kraju 29,5 lat), a w ostatnim dziesięcioleciu odnotowano 

wzrost o 2,2 lata. Mediana wieku kobiet rodzących pierwsze dziecko w 2014 r. wyniosła 26,6 lat (w kraju 

27,4 lat), przy czym w skali ostatnich dziesięciu lat wzrosła o 2,0 lata.  
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Większość matek, które w ciągu 2014 r. 

w województwie kujawsko-pomorskim 

rodziły dzieci, to kobiety w wieku 25–34 

lata (62,1% wszystkich urodzeń), czyli były 

to kobiety urodzone w okresie wyżu 

demograficznego. Zarówno w 2010 r., jak  

i w 2000 r. także dominowały urodzenia 

kobiet w tej grupie wieku. Analizując 

strukturę urodzeń kobiet według wieku  

w 2014 r. można zauważyć, że  

w porównaniu z 2000 r. nastąpił spadek 

udziału urodzeń wśród kobiet rodzących  

w wieku poniżej 29 roku życia w ogólnej 

liczbie urodzeń (z 64,6% do 58,0%), 

natomiast wzrost urodzeń wśród kobiet 

powyżej 30 roku życia (z 35,4% do 42,0%). 

W 2014 r. w Bydgoszczy najwięcej dzieci urodziły kobiety w grupie wieku 25–29 lat (34,2% ogółu urodzeń 

w mieście), a w Toruniu w grupie wieku 30–34 lata (35,8% ogółu urodzeń w mieście). Pomimo 

systematycznego wzrostu wieku matek notuje się urodzenia przez dziewczynki w wieku 14 lat i mniej  

– 2 urodzenia zarówno w 2014 r., jak i w 2000 r. Dzieci urodzone w 2014 r. przez młodociane matki (19 lat 

i mniej) stanowiły 4,9% wszystkich urodzeń żywych. Pozytywnym zjawiskiem jest spadek urodzeń przez 

kobiety w tak młodym wieku – w 2000 r. udział rodzących w tym wieku wyniósł 8,2%. 

Informację o średniej liczbie 

dzieci urodzonych przez kobietę  

w ciągu całego okresu rozrodczego 

obrazuje współczynnik dzietności 

ogólnej. Poziom urodzeń wyrażany 

tym współczynnikiem pozwala 

ocenić stopień zastępowalności 

pokoleń i odpowiedzieć na pytanie 

czy żyjące współcześnie generacje zostaną zastąpione przez przyszłe pokolenia. Optymalny poziom 

współczynnika powinien kształtować się na poziomie 2,10–2,15, tzn. że na statystyczną kobietę w wieku  

15–49 lat przypadać powinno średnio dwoje urodzonych dzieci w ciągu całego okresu rozrodczego. 

Obecnie nie można mówić o stabilnym rozwoju demograficznym, gdyż poziom współczynnika nie 

zapewnia prostej zastępowalności pokoleń. W 2014 r. współczynnik w województwie ukształtował się na 

poziomie 1,29 (w 2010 r. 1,39, a w 2000 r. 1,36; w 2014 r. w kraju odnotowano poziom wojewódzki).  

Poziom współczynnika dzietności ogółem na wsi był wyższy niż w mieście i wyniósł odpowiednio 1,42 

i 1,19. Spośród powiatów najkorzystniej sytuacja w 2014 r. kształtowała się w powiecie grudziądzkim ze 

wskaźnikiem na poziomie 1,53. Dzietność powyżej wartości wojewódzkiej odnotowano w 13 powiatach  

i mieście Grudziądzu. Najniższe poziomy tego współczynnika zaobserwowano we Włocławku (1,13),  

Toruniu (1,14) i w Bydgoszczy (1,17).  

Tabl. 3. WSPÓŁCZYNNIK  DZIETNOŚCI OGÓLNEJ  W LATACH 2000, 2010, 2014 

WYSZCZEGÓLNIENIE 

a—2000 
b—2010 
c—2014 

Współczynniki dzietności ogólnej 

ogółem miasta wieś 

OGÓŁEM  ................. a 1,364 1,219 1,602 

 b 1,388 1,273 1,565 

 c 1,285 1,187 1,421 
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Biorąc pod uwagę urodzenia według poziomu wykształcenia rodzących, to w 2014 r. najwyższy odse-

tek urodzeń żywych – na poziomie 40,6% zaobserwowano wśród matek legitymujących się dyplomem ukoń-

czenia szkoły wyższej, przy czym w skali ostatnich czternastu lat udział urodzeń tej grupy matek wzrósł  

o 7,9 p. proc. Urodzenia kobiet z ukończoną szkołą na poziomie policealnym, średnim oraz zasadniczym za-

wodowym stanowiły 48,4% wszystkich urodzeń żywych – dla porównania w 2010 r. odnotowano udział na 

poziomie 55,8%.  

Wśród ogółu urodzeń żywych w miastach dominującą grupę stanowiły urodzenia matek z wykształce-

niem wyższym –  o 18,5 p.proc. więcej niż na wsi. Kolejną pod względem udziału były urodzenia kobiet  

z wykształceniem średnim, przy czym grupa ta stanowiła największy udział wśród mieszkanek wsi osiągając 

poziom 37,5%, tj. o 7,8 p.proc. więcej niż w miastach. Trzecią najliczniejszą grupę stanowiły urodzenia żywe 

matek posiadających wykształcenie zasadnicze zawodowe, przy czym na wsi o 9,0 p.proc. więcej niż w mia-

stach. 

Mediana wieku kobiet z wykształceniem wyższym rodzących dzieci w 2014 r. w województwie wyniosła  

30,3 lata (pierwsze dziecko kobiety te rodziły w wieku 28,7 lat). Wiek środkowy kobiet rodzących z wykształ-

ceniem zasadniczym zawodowym wyniósł 28,5 lat. Najniższy wiek posiadały kobiety z wykształceniem nie-

pełnym podstawowym (19,8 lat) oraz posiadające wykształcenie gimnazjalne (20,4 lata). Zarówno w mia-

stach, jak i na wsi najwyższy wiek środkowy matek dotyczył kobiet z wykształceniem wyższym odpowiednio 

30,6 lat oraz 29,6 lat, najniższy rodzących posiadających wykształcenie niepełne podstawowe odpowiednio 

19,5 i 20,0 lat. 
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Pod względem źródła utrzymania matek najwięcej urodzeń w 2014 r. w województwie, bo 67,3%, od-

notowano wśród matek pracujących (w 2000 r. 58,1%), przy czym w grupie tej przewagę stanowiły urodze-

nia matek pracujących najemnie w sektorze prywatnym (43,0% ogółu urodzeń w województwie); drugą pod 

względem udziału grupę stanowiły urodzenia 

matek pracujących w sektorze publicznym 

(16,7%). Kolejną pod względem liczebności 

urodzeń była grupa matek pozostających na 

utrzymaniu, przy czym dominowały w tej grupie 

urodzenia matek będących na utrzymaniu osób 

pracujących (20,1 % ogółu urodzeń) oraz uro-

dzenia matek pozostających na utrzymaniu 

pracowników najemnych w sektorze prywat-

nym (15,4% ogółu rodzeń). 

Przy urodzeniu zdecydowana większość 

noworodków, bo 18,9 tys. (tj. 94,3% ogółu 

urodzeń żywych; w 2000 r. 93,8%), ważyło 

2500 g i więcej, pozostała grupa to noworodki  

o wadze poniżej 2500 g (5,7% ogółu urodzeń żywych). Zdecydowana większość urodzeń w województwie to 

urodzenia pojedyncze. W 2014 r. udział tych urodzeń wyniósł 97,3% ogółu urodzeń żywych, dla porównania  

z 2000 r. udział wyniósł 98,1%. W analizowanym roku w województwie kujawsko-pomorskim miały miejsce 

narodziny 522 bliźniąt (w 2000 r. 408), 15 trojaczków (w 2000 r. 3) oraz 4 urodzenia czworaczków i więcej 

dzieci. 

Biorąc pod uwagę kolejność urodzenia w 2014 r. w województwie dominującą grupę stanowiły reje-

stracje urodzeń pierwszych z kolei rodzonych przez matkę dzieci. Populacja ta liczyła 9,5 tys. (47,4% ogółu 

urodzeń, w 2000 r. – 48,9%). Kolejną grupę dzieci stanowiły drugie pod względem kolejności urodzenia  

– 7,4 tys. (36,8% ogółu urodzeń, w 2000 r. 30,1%). Trzecie kolejno rejestrowane urodzenia to 2,1 tys. dzieci 

(10,5% ogółu urodzeń, w 2000 r. 11,6%), czwarte –  0,7 tys. dzieci (3,2%, wobec 4,9% w 2000 r.). Najmniej 

liczne grupy, zmniejszające się liczebnie w ostatnich latach, to były rejestracje piątych w kolejności urodzo-

nych dzieci (254), natomiast szóstych i dalszych było 165 dzieci (w 2000 r. odpowiednio 438 i 535).  
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W 2014 r. w województwie kujawsko-pomorskim odnotowano 69 urodzeń martwych, co oznacza 

spadek o 43,9% w odniesieniu do 2000 r. Udział urodzeń pozamałżeńskich w ogólnej liczbie urodzeń 

wyniósł 31,0%, wobec 14,3% przed czternastoma laty.  

Najczęściej dzieci w województwie rodziły się w miesiącu lipcu, a biorąc pod uwagę dni tygodnia  

– w czwartki, najwięcej narodzin odbyło się 8 lipca 2014 r. – tego dnia na świat przyszło 86 dzieci, 

najmniej, bo 24, urodziło się 15 listopada  2014 r. – był to miesiąc z najmniejszą liczbą narodzin  

w województwie. Według danych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych najczęściej nadawanymi imionami 

dziewczynkom urodzonym w województwie w 2014 r. była Lena – 625 wystąpień, natomiast 504 

chłopcom nadano imię Jakub. 
 

 

Dane dotyczące miejsca odbytego porodu wskazują, że wśród zarejestrowanych w województwie 

kujawsko-pomorskim urodzeń żywych w 2014 r. 99,8% porodów odbyła się w szpitalu.  

Wyniki prognozy demograficznej GUS wskazują tendencje spadkowe dotyczące prognozowanej liczby 

kobiet w wieku rozrodczym. W latach 2014–2050 szacowany jest spadek liczby kobiet w wieku 15–49 lat  

o 39,2%, czyli do poziomu 306,7 tys. 

Dane dotyczące prognozowanej prze GUS liczby urodzeń do 2050 r. wskazują, iż w perspektywie naj-

bliższych trzydziestu pięciu lat liczba urodzeń w województwie kujawsko-pomorskim wyraźnie zmniejszy 

się z 20,0 tys. w 2014 r. do 13,4 tys. w 2050 r., tj. o 6,7 tys. mniej (o 33,2%, w kraju o 32,1%). Zarówno 

prognozowane dane dotyczące miast, jak i wsi województwa wskazują tendencję spadkową, jednak bar-

dziej dynamiczny spadek wystąpi w miastach. W porównaniu z 2014 r. w miastach prognozuje się spadek 

liczby urodzeń o 4,6 tys., tj. do poziomu 6,6 tys., natomiast na wsi będzie o 2,0 tys. mniej, tj. 6,8. tys.  
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Analizując zmiany prognozowanej liczby urodzeń w województwie według powiatów do 2050 r. 

można zauważyć, że, te niepokojące dane dotyczą niemal wszystkich powiatów w województwie. Progno-

za wskazuje na wzrost liczby urodzeń jedynie w powiecie bydgoskim i toruńskim, odpowiednio o 101 i 73 

urodzenia więcej niż wykazują dane rzeczywiste dotyczące roku 2014. Należy dodać, że wzrost urodzeń  

w wymienionych powiatach pokrywa się jednocześnie z prognozowanym jedynie w tychże powiatach 

wzrostem liczby ludności – w powiecie bydgoskim o 34,7 tys., a w powiecie toruńskim o 31,1 tys., przy 

jednoczesnym spadku populacji kobiet w wieku rozrodczym odpowiednio o 3,1% i 3,8%. Największy spa-

dek liczby urodzeń w latach 2014–2050 szacowany jest dla Bydgoszczy (42,1%), Torunia (o 41,0%) oraz 

powiatu inowrocławskiego (o 44,4%).   
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