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W końcu 2016 r. ludność województwa kujawsko-pomorskiego liczyła 2083927, tj. o 2283 osób 
mniej niż rok wcześniej. Oznacza to spadek liczby ludności o 0,11%, czyli na każde 10 tys. mieszkańców 
ubyło 11 osób. Rok 2016 był szóstym z kolei, w którym odnotowano obniżenie liczby ludności po obser-
wowanym wcześniej (w latach 2007-2010) wzroście. 

Tabl. 1.  Wybrane dane demograficzne w 2016 r.  

WYSZCZEGÓLNIENIE 

Ludność (stan w dniu 31 XII) 

Urodzenia 

Zgony 
Przyrost 

naturalny 

Ogólne 
saldo 

migracji 
stałej 

ogółem miasta tereny 
wiejskie ogółem w tym 

niemowląt 

Polska  .........................  38432992 23129492 15303500 382257 388009 1522 -5752 1505 

Kujawsko-pomorskie  ..  2083927 1239291 844636 19840 20525 88 -685 -1622 

 
Liczba ludności kształtowana jest poprzez ruch naturalny i migracje. W 2016 r. liczba zgonów  

w województwie była wyższa niż liczba urodzeń o 685 osób. W konsekwencji współczynnik przyrostu 
naturalnego w Kujawsko-Pomorskiem wyniósł -0,3 osób na 1000 ludności (wobec -0,6 w 2015 r.). 

W zakresie migracji w 2016 r. odnotowano ujemne saldo migracji na pobyt stały. Wyniosło ono  
–1622 osoby, co dało –0,8 osoby na 1000 ludności. Bardzo zróżnicowane było saldo migracji w podziale 
według miejsca zamieszkania – tradycyjnie w miastach było ono ujemne i wyniosło -2,3, natomiast na 
terenach wiejskich dodatnie – 1,5 osoby na 1000 mieszkańców. 

W 2016 r. zarejestrowano 19840 urodzeń żywych – o 650 więcej niż rok temu. Współczynnik  
urodzeń wyniósł 9,5 urodzeń żywych na 1000 ludności i był wyższy o 0,3 urodzeń żywych na 1000 ludności 
w stosunku do poprzedniego roku. Zaobserwować można, że natężenie urodzeń na terenach wiejskich 
było wyższe niż w miastach i w 2016 r. wyniosło 10,0 urodzeń żywych na 1000 ludności, natomiast w mia-
stach 9,2. W stosunku do 2015 r. natężenie urodzeń wzrosło zarówno w miastach (o 0,4 urodzeń żywych 
na 1000 ludności), jak i na terenach wiejskich (o 0,3). 

W 2016 r. odnotowano 20525 zgonów, tj.  
o 2 mniej niż w 2015 r. Współczynnik zgonów 
wyniósł tak samo jak w 2015 r. 9,8 osób na 1000 
ludności. Natężenie zgonów w miastach i na te-
renach wiejskich oscylowało wokół 10 osób na 

1000 ludności. Przy czym w miastach było to nieco więcej (10,3 osoby na 1000 ludności) niż na terenach 
wiejskich (9,2). Spośród zgonów 88 dotyczyło dzieci w wieku poniżej 1 roku życia. Współczynnik zgonów 
niemowląt wyniósł 4,4 osoby na 1000 urodzeń żywych i nieznacznie wzrósł w stosunku do ubiegłego roku 
(o 0,3 osoby na 1000 urodzeń żywych). 

Tabl. 2.  Ruch naturalny w 2016 r. 
WYSZCZEGÓLNIENIE Małżeństwa Rozwody Separacje 

Polska  ..........................  193455 63497 1612 

Kujawsko-pomorskie  ...  10395 3741 104 



Ludność w 2016 r.   
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W 2016 r. zawarto 10395 nowych związków małżeńskich, o 41 więcej niż w 2015 r. Ich liczba nie-
znacznie wzrasta od 2013 roku. Wcześniej przez 5 lat notowano spadek liczby zawieranych małżeństw. 
Współczynnik małżeństw w porównaniu z poprzednim rokiem nie zmienił się i wyniósł 5,0 małżeństw na 
1000 ludności. Liczba małżeństw zawieranych w miastach i na terenach wiejskich była zbliżona (odpo-
wiednio 4,8 i 5,2 małżeństw na 1000 ludności). 

W 2016 r. rozwiodło się 3741 par małżeńskich, tj. o 356 par mniej niż rok wcześniej. W stosunku do 
104 par orzeczono separację. 

Tabl. 3.  Ruch naturalny oraz saldo migracji na 1000 ludności w 2016 r.  

WYSZCZEGÓLNIENIE Małżeństwa Urodzenia 
Zgony 

Przyrost  
naturalny 

Ogólne saldo 
migracji stałej ogółem w tym  

niemowląta 

OGÓŁEM 

Polska  .........................  5,0 9,9 10,1 4,0 -0,2 0,0

Kujawsko-pomorskie  ..  5,0 9,5 9,8 4,4 -0,3 -0,8 

MIASTA 

Polska  .........................  5,0 9,8 10,2 3,9 -0,5 -1,1

Kujawsko-pomorskie  ..  4,8 9,2 10,3 4,5 -1,1 -2,3 

WIEŚ 

Polska  .........................  5,2 10,2 9,9 4,1 0,3 1,7

Kujawsko-pomorskie  ..  5,2 10,0 9,2 4,3 0,8 1,5 

a Na 1000 urodzeń żywych. 
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