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W 2018 r. liczba mieszkańców województwa kujawsko-pomorskiego była o 5,2 tys. mniejsza niż rok wcześniej.
Saldo migracji ogółem pozostało ujemne i wyniosło
minus 2,4 tys. osób.
Współczynnik obciążenia demograficznego zwiększył
się z 62,5 w 2017 r. do 64,1 w 2018 r.

W 2018 r. w województwie
kujawsko-pomorskim,
podobnie jak w Polsce, miał
miejsce spadek liczby
ludności

Stan ludności
Województwo kujawsko-pomorskie w końcu grudnia 2018 r. zamieszkiwało 2077,8 tys. osób.
W porównaniu z 2017 r. było to mniej o 5,2 tys. osób. Mieszkańcy województwa stanowili 5,4%
ludności kraju.
W ogólnej liczbie ludności województwa większość stanowiły kobiety (51,5% ludności ogółem). Miało to odzwierciedlenie we współczynniku feminizacji - przeciętnie na 100 mężczyzn
przypadało 106 kobiet i było to tyle samo co przed rokiem. Liczba kobiet przewyższała liczbę
mężczyzn w starszych grupach wieku, poczynając od grupy 45-49 lat.
Pomimo, że w 2018 r. ludności w miastach ubyło o 0,6% to ludność miejska stanowiła większość - 59,1% (1227,9 tys. osób) ogólnej liczby ludności. Jednocześnie przybywa ludności na
terenach wiejskich. W 2018 r. było jej o 0,2% więcej niż rok wcześniej. Wpłynął na to miał
dodatni przyrost naturalny, jak i dodatnie saldo migracji na pobyt stały.
Zmiany w stanie ludności nie wpłynęły zasadniczo na gęstość zaludnienia. W 2018 r., podobnie
jak w ostatnich 5 latach, wyniosła ona 116 osób na 1 km2. Wskaźnik ten dla miast wyniósł 1481
osób na 1 km2, a dla terenów wiejskich – 50 osób na 1 km2.

Tablica 1. Ludność według płci i ekonomicznych grup wieku oraz współczynnik obciążenia
demograficznego w 2018 r.
Stan w dniu 31 XII
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Pod względem liczby ludności
województwo kujawsko-pomorskie uplasowało się na
10 miejscu

Ludność według wieku
Społeczeństwo województwa kujawsko-pomorskiego starzeje się. Obrazuje to m.in. coraz
wyższy średni wiek mieszkańca województwa, który w 2018 r. dla mężczyzn wyniósł 39,2 lat,
a dla kobiet 42,6 lat. Nadal osoby mieszkające na terenach wiejskich pozostawały młodsze
od mieszkających w miastach. Średnio mężczyźni w miastach byli o 2,5 roku starsi niż mieszkający na wsi, a kobiety o 5,0 lat starsze. Różnice wieku między miejską i wiejską częścią populacji województwa obrazuje także coraz wyższa mediana wieku. W 2018 r. połowa mężczyzn
w miastach miała więcej niż 40,2 lat, a połowa mieszkanek miast więcej niż 44,6 lat. Na terenach wiejskich mediana wieku mężczyzn wyniosła 37,8 lat, a kobiet 39,6 lat.
O postępującym procesie starzenia się ludności województwa kujawsko-pomorskiego świadczą zmiany w strukturze wiekowej. W 2018 r., podobnie jak w latach wcześniejszych, zmniejszyła się liczebność młodszych grup wieku oraz wzrosła liczebność w grupach najstarszych.
Analizując ekonomiczne grupy wieku zaobserwowano w porównaniu z 2017 r. ubytek ludności
w wieku przedprodukcyjnym o 0,3% i osób w wieku produkcyjnym (mężczyźni 18-64 lata, kobiety 18-59 lat) o 1,2%. Populacja osób starszych w tym czasie zwiększyła się o 2,8% (do 436,5
tys. osób). Zmiany te miały wpływ na w strukturę wieku ludności. W odniesieniu do 2017 r.
udział ludności w wieku 0-17 lat zmniejszył się z 18,1% do 18,0%. Populacja osób w wieku produkcyjnym spadła z 61,5% do 60,9% ogółu ludności województwa. Natomiast odsetek osób
w wieku poprodukcyjnym wzrósł z 20,4% w 2017 r. do 21,0% w 2018 r. W województwie w 2018
r. znacząco różniła się struktura wieku kobiet i mężczyzn.

Wykres 1. Struktura ludności według płci i ekonomicznych grup wieku w 2018 r.
Stan w dniu 31 XII

Zmiany demograficzne zachodzące w województwie znajdują odzwierciedlenie we wzroście
współczynnika obciążenia demograficznego - o ile w 2017 r. na 100 osób w wieku nieprodukcyjnym przypadało 62,5 osoby w wieku produkcyjnym to w 2018 r. były już 64,1 osoby. W stosunku do 2017 r. wzrosło obciążenie osób w wieku produkcyjnym zarówno ludnością w wieku
produkcyjnym, jak i poprodukcyjnym. W 2018 r. wskaźniki te wyniosły 29,6 i 34,5 osoby na 100
osób w wieku produkcyjnym, podczas gdy w 2017 r. odpowiednio 29,3 i 33,1 osoby.

Przyrost rzeczywisty
W 2018 r. w województwie kujawsko-pomorskim ubyło ludności zarówno wskutek ujemnego
przyrostu naturalnego, jak i ujemnego salda migracji na pobyt stały. W efekcie przyrost rzeczywisty wyniósł minus 5,2 tys. osób. Przeciętnie więc ubyło 2,5 osoby na 1000 ludności. Przy
czym w miastach na każde 1000 mieszkańców ubyło 5,6 osób, a na terenach wiejskich na
każdy 1000 mieszkańców przybyły niemal 2 osoby. Współczynnik w województwie dla miast
był znacznie niższy niż średnio w Polsce, gdzie wyniósł minus 0,6 na 1000 mieszkańców
a w przypadku terenów wiejskich był zbliżony jak dla terenów wiejskich w Polsce.
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W 2018 r. średni wiek mieszkańca województwa wynosił
40,8 lat – kobiety średnio były
starsze od mężczyzn o 3,4 lat

W województwie kujawsko-pomorskim w ciągu 2018 r. urodziło się 19,9 tys. dzieci, z czego
chłopcy stanowili 51,7%. Liczba urodzeń żywych była zbliżona do liczby urodzeń żywych zarejestrowanych w 2016 r. (wówczas urodziło się 19,8 tys. dzieci), ale o 4,9% mniejsza niż w 2017 r.
W efekcie współczynnik urodzeń żywych wyniósł 9,6 urodzeń na 1000 ludności (wobec 10,0
w 2017 r.). Większość matek urodzonych dzieci była mieszkankami miast (56,4%). W 2018 r. połowa kobiet, które urodziły dziecko była starsza niż 29,5 lat.
Liczba urodzeń była niższa od liczby zgonów. W 2018 r. zgonów było 22,6 tys. - więcej o 6,5%
niż w 2017 r. W konsekwencji współczynnik zgonów wyniósł 10,9 zgonów na 1000 mieszkańców
i było to o 0,7 zgonów na 1000 mieszkańców więcej w stosunku do roku wcześniejszego. Częściej umierali mężczyźni - zgony mężczyzn stanowiły 51,5% liczby ogółem.
W 2018 r. odnotowano 78 zgonów niemowląt. W stosunku do roku poprzedniego ich liczba
spadła o 27,1%. Wartość współczynnika zgonów niemowląt wyniosła 3,9 zgonów w przeliczeniu na 1000 urodzeń żywych i była najniższa od 2005 r.
Spadek liczby urodzeń oraz wzrost liczby zgonów miał wpływ na pogłębienie się odnotowanego ubytku naturalnego. W 2018 r. różnica między liczbą urodzeń i zgonów wyniosła minus
2,8 tys. osób (w 2017 r. minus 0,4 tys. osób). Na każdy 1000 mieszkańców województwa ubyło
1,3 osoby. W 2017 r. współczynnik ten wyniósł minus 0,2 osoby na 1000 mieszkańców.

W 2018 r. współczynnik przyrostu naturalnego w województwie kujawsko-pomorskim wyniósł minus 1,3 osoby na 1000
ludności, podczas gdy w Polsce
minus 0,7 osoby na 1000 ludności

Wykres 2. Współczynnik urodzeń i zgonów według miejsca zamieszkania

W 2018 r. współczynnik zgonów
niemowląt zmniejszył się w
skali roku o 1,2 zgonów w przeliczeniu na 1000 urodzeń żywych (do 3,9)

Na stan ludności wpływa także ruch wędrówkowy ludności. W 2018 r w województwie kujawsko-pomorskim odnotowano przewagę wymeldowań na pobyt stały nad zameldowaniami na
pobyt stały wynosząca 2,5 tys. osób. Współczynnik salda migracji wyniósł minus 1,2 osoby na
1000 ludności i był dwukrotnie wyższy niż w 2017 r. W miastach saldo migracji wyniosło minus
3,2 osoby w przeliczeniu na 1000 ludności. Na wsi natomiast saldo migracji było dodatnie
i wyniosło 1,8 osoby 1000 ludności.
W ramach ruchu wewnętrznego (migracje wewnątrzwojewódzkie i międzywojewódzkie) saldo
migracji stałej wyniosło minus 2,5 tys. W miastach saldo migracji wyniosło minus 4,0 tys.
(w przeliczeniu na 1000 ludności minus 3,3 osoby). Na wsi saldo migracji było dodatnie i wyniosło 1,5 tys. osób (na 1000 ludności przypadało 1,7 osób).
W 2018 r. kolejny rok z rzędu odnotowano dodatnie saldo migracji zagranicznych – o 78 osób
więcej przyjechało z zagranicy do województwa kujawsko-pomorskiego w celu osiedlenia się
niż wyjechało (w 2017 r. o 211 osób).
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Wykres 3. Współczynnik salda migracji ogółem ma pobyt stały według miejsca
zamieszkania

Małżeństwa i rozwody
W województwie kujawsko-pomorskim w 2018 r. zawarto 10,4 tys. małżeństw. Było to o 171
małżeństw mniej niż przed rokiem. Na 1000 ludności przypadało średnio 5,0 nowo zawartych
małżeństw (w 2017 r. było to 4,9 małżeństw). Większość małżonków, bo 58,6%, było zameldowanych w miastach (według miejsca zameldowania mężczyzny przed ślubem). Na przestrzeni
ostatnich lat podwyższał się wiek nowożeńców – w 2018 r. mediana wieku mężczyzn zawierających związek małżeński wyniosła 30,1 lat, a kobiet 27,8 lat.
W 2018 r. miało miejsce 3,3 tys. rozwodów (było to o 15,9% mniej niż w 2017 r.). Współczynnik
rozwodów wyniósł 1,6 zdarzeń na 1000 ludności (o 0,3 punktu promilowego mniej niż
w 2017 r.). Większość, bo 69,2% rozwodników stanowili mieszkańcy miast (według miejsca zameldowania strony, która wniosła powództwo). Dzieci nie posiadało 41,9 % rozwodzących się
par. Spośród małżeństw posiadających dzieci do 18 roku życia, przeciętnie na rozwodzącą się
parę małżeńską przypadało 1,5 dziecka.
Zmniejszyła się w skali roku liczba prawomocnie orzeczonych separacji (59 separacji); było
ich mniej niż w 2017 r. o 36,6%. W przeliczeniu na 100 tys. ludności przypadało 3,3 orzeczone
separacje (w 2017 r. 4,5).
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Opracowanie merytoryczne:
Kujawsko-Pomorski Ośrodek
Badań Regionalnych
Małgorzata Górka
Tel: 52 366 93 03

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

Kujawsko-Pomorski Ośrodek
Badań Regionalnych

www.bydgoszcz.stat.gov.pl

tel.: (+48 52) 366 93 03

@BYDGOSZCZ_STAT

faks: (+48 52) 366 93 56

@GlownyUrzadStatystyczny

e-mail: kpobr@stat.gov.pl

Powiązane opracowania
Ludność. Stan i struktura oraz ruch naturalny w przekroju terytorialnym w 2018 r. Stan w dniu 31 XII
Rocznik Demograficzny 2017

Ważniejsze pojęcia dostępne w słowniku
Dzietność kobiet
Gęstość zaludnienia
Mediana wieku
Migracje
Przyrost rzeczywisty ludności
Prognoza ludności
Współczynnik feminizacji
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