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INFORMACJE SYGNALNE  

28.05.2021 r. Stan i ruch naturalny ludności w województwie  
kujawsko-pomorskim w 2020 r. 
 

W 2020 r. liczba mieszkańców województwa kujawsko- 
-pomorskiego była mniejsza niż rok wcześniej, na co 
wpływ miały ujemny przyrost naturalny oraz ujemne 
saldo migracji ogółem na pobyt stały. Zmniejszyła się 
również liczba zawieranych małżeństw oraz liczba 
orzeczonych rozwodów. 

 

Stan ludności 

Województwo kujawsko-pomorskie w końcu grudnia 2020 r. zamieszkiwało 2061,9 tys. osób.  
W porównaniu z 2019 r. było to mniej o 10,4 tys. osób. W 2020 r. liczba ludności zmniejszyła 
się zarówno wskutek ujemnego przyrostu naturalnego, jak i ujemnego salda migracji na po-
byt stały. Przeciętnie w województwie kujawsko-pomorskim ubyło 5,0 osób na 1000 ludno-
ści (roczna stopa przyrostu rzeczywistego ludności), przy czym w miastach na każde 1000 
ludności ubyło 10,7 osób, zaś na terenach wiejskich na każdy 1000 ludności przybyły  
3,0 osoby. Mieszkańcy województwa stanowili 5,4% ludności kraju. 

W ogólnej liczbie ludności województwa większość stanowiły kobiety (51,5% ludności ogó-
łem). Pomimo, że w 2020 r. w miastach ubyło 13,0 tys. osób, ludność miejska nadal stano-
wiła większość, tj. 58,6% ogólnej liczby ludności (w Polsce 59,9%). Jednocześnie przybywa 
ludności wiejskiej i w analizowanym okresie populacja ta zwiększyła się o 2,6 tys. osób.  

 

Wykres 1. Roczna stopa przyrostu rzeczywistego ludności według miejsca zamieszkania 

 

Mieszkańcy województwa kujawsko-pomorskiego są coraz starsi a średni wiek w 2020 r. wy-
niósł 41,7 lat (dla mężczyzn parametr ten wyniósł 40,0 lat, a dla kobiet 43,4 lata). 
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Przyrost naturalny ludności 

W województwie kujawsko-pomorskim w 2020 r. urodziło się 18,0 tys. dzieci. Liczba urodzeń 
żywych była mniejsza o 6,9% niż w 2019 r. (w Polsce mniejsza o 5,2%). W efekcie współczyn-
nik urodzeń żywych wyniósł 8,7 urodzeń na 1000 ludności (wobec 9,3 w 2019 r.  
i 9,3 w Polsce w 2020 r.). Większość matek dzieci urodzonych w 2020 r. to mieszkanki miast 
(56,1%). Wyższy współczynnik urodzeń odnotowano na wsi – w 2020 r. 9,3 urodzeń żywych 
przypadło na 1000 ludności wiejskiej. Połowa kobiet, które urodziły dziecko w 2020 r., miała 
więcej niż 29,9 lat. Mediana wieku mieszkanek miast, które urodziły dziecko w 2020 r., wy-
niosła 30,2 lata, zaś mieszkanek wsi – 29,4 lata. 

Skutki panującej w 2020 r. pandemii choroby COVID-19 wywoływanej przez koronawirusa 
SARS-CoV-2, znalazły odzwierciedlenie w obserwowanych zjawiskach demograficznych,  
a w szczególności w znacznie zwiększonej liczbie zgonów. W województwie kujawsko-po-
morskim w 2020 r. odnotowano 25,5 tys. zgonów, tj. więcej o 15,2% niż w 2019 r. (w kraju wię-
cej o 16,5%). W konsekwencji współczynnik zgonów wyniósł 12,3 zgony na 1000 mieszkańców  
i było to więcej o 1,6 zgonów na 1000 mieszkańców w stosunku do roku wcześniej. Częściej 
umierali mężczyźni, gdyż zgony te stanowiły 52,4% zgonów ogółem (51,6% w 2019 r.).  
Większość zgonów dotyczyła mieszkańców miast (64,3%, wobec 63,1% w 2019 r.).  

Wykres 2. Urodzenia żywe i zgony w województwie kujawsko-pomorskim 

 

W 2020 r. odnotowano 72 zgony niemowląt. W stosunku do roku poprzedniego ich liczba 
zmniejszyła się o 23 zgony. Wartość współczynnika zgonów niemowląt wyniosła 4,0 zgony  
w przeliczeniu na 1000 urodzeń żywych i była niższa o 0,9 osoby niż w 2019 r. W Polsce w 
2020 r. współczynnik zgonów niemowląt wyniósł 3,6 zgonów na 1000 urodzeń żywych. 

Spadek liczby urodzeń żywych oraz znaczny wzrost liczby zgonów miał wpływ na pogłębie-
nie się notowanego ujemnego przyrostu naturalnego ludności. W 2020 r. różnica między 
liczbą urodzeń i zgonów wyniosła minus 7,5 tys. osób (w 2019 r. minus 2,8 tys. osób).  
Na każdy 1000 mieszkańców województwa kujawsko-pomorskiego ubyło 3,6 osoby, podczas 
gdy w 2019 r. ubyło 1,3 osoby na 1000 mieszkańców. W Polsce w 2020 r. współczynnik przyro-
stu naturalnego ludności był niższy niż w województwie i wyniósł 3,2 na 1000 ludności. 
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Mapa 1. Przyrost naturalny ludności w województwie kujawsko-pomorskim w 2020 r. 

 

 

Migracje ludności na pobyt stały 

Na skutek wyższego odpływu ludności od napływu migracyjnego ludności na pobyt stały,  
w 2020 r. w województwie kujawsko-pomorskim ubyło 2,0 tys. osób. Saldo migracji ludności 
wyniosło minus 1,0 osoby na 1000 ludności (w 2019 r. wyniosło minus 1,3 osoby na 1000 lud-
ności). W miastach w skali roku ubyło 4,4 tys. osób, a saldo migracji na pobyt stały wyniosło 
minus 3,6 osoby na 1000 ludności, tj. tyle samo co w 2019 r. W wyniku ruchu migracyjnego 
wzrosła natomiast w skali roku liczba ludności wiejskiej (o 2,4 tys. osób). W 2020 r. saldo  
migracji ludności wiejskiej na pobyt stały wyniosło 2,8 osób na 1000 ludności (w 2019 r. 2,0 
osoby na 1000 ludności).  

W ramach ruchu wewnętrznego (migracje wewnątrzwojewódzkie i międzywojewódzkie) 
saldo migracji ludności na pobyt stały wyniosło minus 2,1 tys. osób. W miastach saldo mi-
gracji wewnętrznej wyniosło minus 4,4 tys. osób (w przeliczeniu na 1000 ludności minus 3,6 
osoby). Na wsi saldo migracji wewnętrznej było dodatnie i wyniosło 2,3 tys. osób (na 1000 
ludności przypadało 2,7 osób). 

Kolejny rok z rzędu odnotowano dodatnie saldo migracji zagranicznych na pobyt stały. 
W 2020 r. z zagranicy do województwa kujawsko-pomorskiego w celu osiedlenia się przyje-
chało o 94 osoby więcej niż wyjechało (w 2019 r. więcej o 255 osób). Współczynnik salda  
migracji zagranicznych wyniósł 0,0 na 1000 ludności województwa (w Polsce wyniósł  
0,1 na 1000 ludności). 

 

 

W 2020 r. współczynnik salda 
migracji wyniósł minus 1,0 
osoby na 1000 ludności,  
a w roku poprzednim minus 1,3 
osoby 
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Wykres 3. Ogólne saldo migracji ludności na pobyt stały  

 

Małżeństwa i rozwody 

Obostrzenia w organizacji imprez okolicznościowych spowodowane panującą w 2020 r.  
pandemią koronawirusa m.in. miały wpływ na spadek liczby zawieranych małżeństw.  
W województwie kujawsko-pomorskim w 2020 r. zawarto 7,7 tys. małżeństw i było to mniej  
o 1,9 tys. małżeństw niż przed rokiem (mniej o 20,1%, w Polsce w 2020 r. mniej o 20,9%).  
Na 1000 ludności przypadło średnio 3,7 nowo zawartych małżeństw (w 2019 r. było to 4,6 
małżeństw na 1000 ludności). Większość małżonków, bo 59,5%, było zameldowanych w mia-
stach (według miejsca zameldowania mężczyzny przed ślubem). Na przestrzeni ostatnich lat 
podwyższał się wiek nowożeńców – w 2020 r. mediana wieku mężczyzn zawierających zwią-
zek małżeński wyniosła 30,8 lat, a kobiet 28,6 lat. 

W 2020 r. w województwie kujawsko-pomorskim orzeczono 3,4 tys. rozwodów (było to mniej  
o 9,1% niż w 2019 r.). Przeciętnie w analizowanym roku na 1000 ludności przypadło 1,7 roz-
wodów (w 2019 r. 1,8 rozwodów). Zmniejszyła się również w skali roku liczba prawomocnie 
orzeczonych separacji. W 2020 r. odnotowano 38 separacji, tj. mniej o 20,8% niż w 2019 r.  

 

Wykres 4. Małżeństwa i rozwody w województwie kujawsko-pomorskim 

 

W przypadku cytowania danych Głównego Urzędu Statystycznego prosimy o zamieszczenie 
informacji: „Źródło danych GUS”, a przypadku publikowania obliczeń dokonanych na da-
nych opublikowanych przez GUS prosimy o zamieszczenie informacji: „Opracowanie własne 
na podstawie danych GUS”. 
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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: 
Zespól do spraw obsługi mediów 
Tel: 539 671 457, 532 457 701 
e-mail: media_USBdg@stat.gov.pl 

 

 

Powiązane opracowania 

Raport o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa kujawsko-pomorskiego 2021 

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

Ludność, ruch naturalny i migracje w województwie kujawsko-pomorskim w 2019 r. 

Rocznik Statystyczny Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2020  
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