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INFORMACJE SYGNALNE  

25.05.2020 r. Stan i ruch naturalny ludności w województwie  
kujawsko-pomorskim w 2019 r. 

 

Według stanu na 31 grudnia 2019 r. w województwie 
kujawsko-pomorskim w porównaniu z poprzednim 
rokiem odnotowano spadek liczby ludności o 5,4 tys. 
osób. Przewaga liczby zgonów nad liczbą urodzeń 
spowodowała ujemny przyrost naturalny. Ujemne było 
również saldo migracji. 

    

 

Stan ludności 

Według stanu na 31 grudnia 2019 r. województwo kujawsko-pomorskie zamieszkiwało  
2072,4 tys. osób, co stanowiło 5,4% ogólnej liczby ludności Polski. Liczba mieszkańców wo-
jewództwa w porównaniu z rokiem poprzednim zmniejszyła się o 5,4 tys. osób. Tendencja 
do zmniejszania się liczby ludności w województwie obserwowana jest od 2011 r. 

Na koniec 2019 r. większa część ludności województwa zamieszkiwała w miastach (58,9%).  
W ciągu roku ubyło tam 7,4 tys. osób, podczas gdy na wsi przybyło 2,0 tys. mieszkańców.  

Województwo kujawsko-pomorskie skupia 144 gminy. Spośród nich 17 gmin to miasta  
(w tym 4 miasta na prawach powiatu, czyli gminy o statusie miast wykonywujące zadania 
powiatu, tj.: Bydgoszcz, Grudziądz, Toruń i Włocławek). Łącznie zamieszkiwało je 979,4 tys. 
osób (spadek o 0,6% w stosunku do poprzedniego roku). Mieszkańcy wszystkich 17 gmin 
miejskich stanowili 47,3% ludności województwa. Gminy wiejskie skupiały 619,0 tys. osób 
(wzrost o 0,4% w stosunku do stanu z 2018 r.). Natomiast gminy miejsko-wiejskie liczyły 
474,0 tys. osób. Zanotowano w nich spadek o 0,4% w porównaniu z rokiem poprzednim. 
Ludność wszystkich 35 gmin miejsko-wiejskich skupiała 22,9% ogólnej liczby ludności woje-
wództwa. 

 
Tablica 1. Wybrane dane demograficzne dla miast na prawach powiatu województwa kujawsko- 

-pomorskiego w 2019 r. 
  

Miasta na  
prawach  
powiatu 

Ludność  
(stan na 31 grudnia) Małżeństwa  Urodzenia 

żywe Zgony Przyrost 
naturalny 

Ogólne 
saldo  

migracji  

2019 2018=100 na 1000 ludności 

Bydgoszcz 348190 99,4 4,9 8,8 11,6 -2,8 -2,8 

Grudziądz 94368 99,3 4,5 9,3 12,3 -3,0 -3,2 

Toruń 201447 99,7 5,2 9,7 10,6 -0,9 -1,8 

Włocławek 109883 99,2 3,9 8,0 12,3 -4,3 -4,8 
 

Wśród miast na prawach powiatu województwa kujawsko-pomorskiego największy spadek 
liczby ludności w stosunku do poprzedniego roku odnotowano we Włocławku (spadek  
o 0,8%), natomiast najmniej ubyło ludności w Toruniu (spadek o 0,3%).  

W 2019 r. w porównaniu z rokiem poprzednim liczba ludności wzrosła w 42 gminach woje-
wództwa kujawsko-pomorskiego. Najwyższy wzrost – o 3,8% odnotowano w gminie Osielsko. 
W gminie Sępólno Krajeńskie liczba ludności nie zmieniła się, natomiast w 101 gminach 
zaobserwowano ubytek liczby ludności, największy w gminie Nieszawa – o 2,3%. 

 

↓2,4% 
Spadek liczby zgonów  
w stosunku do 2018 r. 

 

Według stanu na 31 grudnia 
2019 r. w województwie  
kujawsko-pomorskim na  
100 mężczyzn przypadało  
106 kobiet 

Ludność wszystkich 92 gmin 
wiejskich stanowiła 29,9% 
ogólnej liczby ludności wo-
jewództwa kujawsko- 
-pomorskiego 
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Mapa 1. Zmiana liczby ludności w województwie kujawsko-pomorskim w 2019 r. w stosunku  
do 2018 r. 
Stan na 31 grudnia 

Społeczeństwo województwa kujawsko-pomorskiego starzeje się. Obrazuje to m.in. coraz 
wyższa mediana wieku mieszkańców województwa, która w 2019 r. dla mężczyzn wyniosła 
39,6 lat, a dla kobiet 43,0 lata (w 2018 r. odpowiednio 39,2 i 42,6 lat). 

Postępujący proces starzenia się społeczeństwa przejawia się zmniejszaniem się udziału 
ludności w wieku przedprodukcyjnym przy jednoczesnym wzroście udziału ludności w wie-
ku poprodukcyjnym. Na koniec 2019 r. liczba ludności w wieku przedprodukcyjnym liczyła 
373,4 tys. osób i w porównaniu z poprzednim rokiem spadła o 0,4%. Liczba ludności w wieku 
produkcyjnym w końcu 2019 r. wynosiła 1251,2 tys. osób i zmniejszyła się w porównaniu  
z poprzednim rokiem o 1,2%. Natomiast liczba ludności w wieku poprodukcyjnym wyniosła 
447,8 tys. i wzrosła w porównaniu z rokiem poprzednim o 2,6%. 

 

Wykres 1. Struktura ludności według ekonomicznych grup wieku w województwie kujawsko- 
-pomorskim w 2019 r. 
Stan na 31 grudnia 

 

 

Według stanu na 31 grudnia 
2019 r. udział ludności  
w wieku 65 lat i więcej  
w stosunku do ogólnej liczby 
ludności wyniósł 17,7% 
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Przyrost naturalny 

W 2019 r. w województwie kujawsko-pomorskim zarejestrowano 19,3 tys. urodzeń żywych 
(10,0 tys. chłopców i 9,3 tys. dziewczynek), tj. o 0,5 tys. osób mniej niż w 2018 r. W porówna-
niu z poprzednim rokiem liczba urodzeń spadła o 2,6%. Współczynnik urodzeń żywych  
w 2019 r. wyniósł 9,3 urodzeń żywych na 1000 ludności (wobec 9,6 urodzeń na 1000 ludności 
w roku poprzednim).  

Najwyższy współczynnik urodzeń żywych w 2019 r. odnotowano w gminie Obrowo (14,0 uro-
dzeń na 1000 ludności), natomiast najniższy w gminie Nieszawa (4,3 urodzeń na 1000 ludno-
ści). 

Liczba urodzeń w województwie była niższa od liczby zgonów. W 2019 r. było 22,1 tys. zgo-
nów - mniej o 0,5 tys. osób niż w 2018 r. W porównaniu z poprzednim rokiem liczba zgonów 
spadła o 2,4%. Współczynnik zgonów wyniósł 10,7 zgonów na 1000 ludności (w 2018 r. było  
to 10,9 zgonów na 1000 ludności). Najniższą wartość współczynnika odnotowano w gminie 
Białe Błota (5,2 zgony na 1000 ludności), a najwyższą w gminie Nieszawa (17,8 zgonów na 
1000 ludności). 

Wskutek opisanej relacji między urodzeniami i zgonami w województwie kujawsko- 
-pomorskim w 2019 r. był ujemny przyrost naturalny. Różnica między liczbą urodzeń i zgo-
nów, wyniosła tak samo jak w roku poprzednim, minus 2,8 tys. osób. W 2018 r. współczynnik 
ten wyniósł minus 1,3 osoby na 1000 mieszkańców. Ujemny przyrost naturalny w wojewódz-
twie utrzymuje się nieprzerwanie od 2015 r. 

Współczynnik przyrostu naturalnego był przestrzennie zróżnicowany. W 95 gminach był 
ujemny – najniższe wartości odnotowano w gminie Nieszawa (minus 13,5 osób na 1000 lud-
ności). W gminie Sadki liczba urodzeń i liczba zgonów była na tym samym poziomie, nato-
miast w 48 gminach województwa przyrost naturalny był dodatni. Najwyższy współczynnik 
przyrostu naturalnego odnotowano w gminie Brzozie – 7,9 osób na 1000 ludności. 

 

Mapa 2. Przyrost naturalny w województwie kujawsko-pomorskim w 2019 r. 

W 2019 r. w województwie 
kujawsko-pomorskim przy-
padało niemal 5 zgonów 
niemowląt na 1000 urodzeń 
żywych (w roku poprzednim 
było to 3,9 zgonów niemow-
ląt na 1000 urodzeń żywych) 

W 2019 r. w województwie 
kujawsko-pomorskim naj-
więcej urodzeń żywych zano-
towano w lipcu (9,8% 
wszystkich urodzeń) 
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Saldo migracji  

Na spadek liczby ludności w 2019 r. w województwie kujawsko-pomorskim, obok ujemnego 
przyrostu naturalnego, wpływ miało także ujemne saldo migracji stałych. W 2019 r. w wyniku 
migracji liczba mieszkańców województwa zmniejszyła się o 2,7 tys. osób. Saldo migracji 
stałej w miastach województwa wyniosło minus 4,4 tys. osób, natomiast na wsiach było 
dodatnie i wyniosło 1,7 tys. osób. Składowymi salda migracji są migracje wewnętrzne i za-
graniczne. W 2019 r. w województwie kujawsko-pomorskim saldo migracji wewnętrznych 
wyniosło minus 2,9 tys. osób (przed rokiem minus 2,5 tys. osób), natomiast saldo migracji 
zagranicznych było dodatnie i wyniosło 0,3 tys. osób (w roku poprzednim 0,1 tys. osób). 

W 2019 r. w województwie kujawsko-pomorskim ogólne saldo migracji na 1000 ludności 
wyniosło minus 1,3 osoby (w roku poprzednim wyniosło minus 1,2 osoby na 1000 ludności).  
W 34 gminach województwa kujawsko-pomorskiego ogólne saldo migracji było dodatnie. 
Najwyższy wskaźnik wystąpił w gminie Osielsko, gdzie na 1000 ludności do gminy przybyło 
34,1 osoby. Nieco niższe wskaźniki odnotowano w gminie Obrowo i Białe Błota (odpowied-
nio 29,0 i 27,4 osoby na 1000 ludności). W pozostałych 110 gminach ogólne saldo migracji 
było ujemne. Najniższą wartość zarejestrowano w gminie Nieszawa (minus 15,1 osoby na 
1000 ludności). 

 

Małżeństwa 

W województwie kujawsko-pomorskim w 2019 r. w porównaniu z 2018 r. zmniejszyła się 
liczba zawieranych małżeństw. Zawarto ich 9,6 tys. (w 2018 r. 10,4 tys. małżeństw), w tym 
59,3% to małżeństwa zawarte w miastach. Liczba zawieranych małżeństw w 2019 r. w po-
równaniu z rokiem poprzednim zmniejszyła się o 7,2%. Małżeństw zawierano mniej zarówno 
w miastach jak i na wsi, odpowiednio mniej o 6,1% i o 8,8%.  

Na 1000 ludności w województwie w 2019 r. przypadło 4,6 zawartych małżeństw (w roku 
poprzednim 5,0 małżeństw na 1000 ludności). Najwyższy współczynnik małżeństw na 1000 
ludności odnotowano w gminie Dąbrowa Chełmińska (6,8 małżeństw na 1000 ludności). 
Najniższy natomiast w gminie Nieszawa, gdzie wyniósł 2,2 małżeństw na 1000 ludności. 

W 2019 r. mediana wieku mężczyzn zawierających związek małżeński po raz pierwszy wynio-
sła 29,4 lata, a kobiet 27,2 lata (w 2018 r. odpowiednio 28,9 i 26,9 lat).  

 

Wykres 2. Struktura nowożeńców według wieku w województwie kujawsko-pomorskim w 2019 r. 

 

Prognoza liczby ludności do 2030 r.1 

Zgodnie z prognozą przewiduje się, że na koniec 2030 r. województwo kujawsko-pomorskie 
będzie zamieszkiwać 2016,8 tys. osób, czyli o 2,7% mniej niż w 2019 r.  

 

                                                           
1 Na podstawie opracowania eksperymentalnego Prognoza ludności gmin na lata 2017-2030. 

W 2019 r. w województwie 
kujawsko-pomorskim mał-
żeństwo zawarło 5 mężczyzn 
w wieku 85 lat i więcej 

W 2019 r. w województwie 
kujawsko-pomorskim około 
20% małżeństw zawarto  
w sierpniu 

W 2019 r. dla migrantów 
zagranicznych opuszczają-
cych województwo kujaw-
sko-pomorskie najczęstszym 
kierunkiem była Wielka Bry-
tania i Niemcy (odpowiednio 
36,8% i 30,8% wszystkich 
migracji zagranicznych) 
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Tablica 2. Wybrane dane demograficzne dla miast na prawach powiatu województwa kujawsko- 
-pomorskiego w 2030 r. 

 

Miasta na  
prawach  
powiatu 

Ludność  
(stan na 31 grudnia) 

Urodzenia 
żywe Zgony Przyrost 

naturalny 

Ogólne 
saldo  

migracji  

2030 2019=100 na 1000 ludności 

Bydgoszcz 324648 93,2 7,4 12,4 -5,0 -2,5 

Grudziądz 87735 93,0 7,8 12,7 -4,9 -2,8 

Toruń 193028 95,8 7,5 11,1 -3,6 -1,5 

Włocławek 100210 91,2 7,0 13,5 -6,5 -3,0 
 

W 2030 r. w porównaniu z 2019 r. we wszystkich miastach na prawach powiatu województwa 
kujawsko-pomorskiego prognozuje się spadek liczby ludności. Największy we Włocławku 
(spadek o 8,8%), natomiast najmniejszy w Toruniu (spadek o 4,2%). W Bydgoszczy i Grudzią-
dzu przewiduje się spadek ludności odpowiednio o 6,8% i 7,0%. 

Spośród 144 gmin województwa kujawsko-pomorskiego prognozowany spadek ludności  
w odniesieniu do 2030 r. będzie miał miejsce w 97 gminach, w tym w 37 ubytek ludności 
wyniesie powyżej 5%, a w 2 powyżej 10%. Zgodnie z prognozą największy spadek liczby lud-
ności nastąpi w gminie Ciechocinek (spadek o 12,2%). W sąsiedztwie dwóch największych 
miast w województwie prognozuje się największy przyrost liczby ludności. Przewiduje się, że 
w gminie Obrowo w 2030 r. będzie o 26,6% ludności więcej niż w 2019 r. Według prognoz wy-
raźnym wzrostem liczby mieszkańców, tj. o ponad 20%, charakteryzować się będą także 
gminy Białe Błota i Osielsko (odpowiednio wzrost o 21,1% i 20,6%). 

 

Mapa 3. Zmiana liczby ludności w województwie kujawsko-pomorskim w 2030 r. w stosunku do 2019 r. 
Stan na 31 grudnia 

Według prognoz na 2030 r. 
udział ludności w wieku  
65 lat i więcej w wojewódz-
twie kujawsko-pomorskim 
wyniesie 22,7% 
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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: 
Urząd Statystyczny w Bydgoszczy 
Dyrektor dr Wiesława Gierańczyk 
Tel: 52 366 93 90 
 

 Rozpowszechnianie: 
Zespół do spraw obsługi mediów 
Tel: 52 366 93 49 
e-mail: media_USBdg@stat.gov.pl 

 

 

Powiązane opracowania 

Ludność. Stan i struktura ludności oraz ruch naturalny w przekroju terytorialnym (stan w dniu 31.12.2019) 

Rocznik Statystyczny Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2019 

Województwo Kujawsko-Pomorskie 2019 - podregiony, powiaty, gminy 

Ludność, ruch naturalny i migracje w województwie kujawsko-pomorskim w 2018 r. 

Rocznik Demograficzny 2019 

 

Temat dostępny w bazach danych 

Baza Demografia 

BDL - Ludność 

Dziedzinowa Baza Wiedzy - Demografia 

 

Ważniejsze pojęcia dostępne w słowniku 

Emigracja 

Imigracja 

Ludność 

Małżeństwo 

Mediana wieku 

Prognoza ludności 

Przyrost naturalny ludności 

Urodzenie żywe  

Zgon 
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