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INFORMACJE SYGNALNE 

6.12.2022 r. Stan i struktura demograficzno-społeczna ludności 
w województwie kujawsko-pomorskim – wyniki 
wstępne NSP 2021 

 

 

Opracowanie stanowi rozszerzenie zakresu danych Narodowego Spisu Powszechnego Lud-
ności i Mieszkań 2021 (NSP 2021) opublikowanych w pierwszej informacji sygnalnej woje-
wództwa kujawsko-pomorskiego (z 27 września 2022 r.) o nowe (wstępne) informacje (w tym 
w podziale na powiaty) o ludności według: stanu cywilnego, kraju urodzenia, kraju obywatel-
stwa oraz według poziomu wykształcenia, czy poziomu niepełnosprawności. W opracowaniu 
przedstawiono również dane o cudzoziemcach. 

Według danych Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021 na 31 marca  
2021 r. w województwie kujawsko-pomorskim mieszkało 2027,3 tys. osób, tj. 5,3% ludności 
Polski. W porównaniu z wynikami NSP 2011 liczba ludności zmniejszyła się o 3,4%. W tym cza-
sie w Polsce miał miejsce spadek o 1,2%. 

Z porównania wstępnych wyników NSP 2021 charakteryzujących województwo kujawsko-po-
morskiego pod kątem cech demograficzno-społecznych w odniesieniu do wyników NSP 2011 
zaobserwowano m.in.: 
─ wzrost osób rozwiedzionych, ale w obu spisach największy był udział osób pozostają-

cych w związku małżeńskim;  
─ przyrost stałych mieszkańców urodzonych poza granicami kraju; 
─ wzrost liczby osób z niepełnosprawnościami; 
─ wzrost poziomu wykształcenia mieszkańców; 
─ dwukrotny wzrost liczby stałych mieszkańców będących cudzoziemcami.  
Według NSP 2021 najwięcej, bo nieco ponad ¼ gospodarstw domowych w województwie ku-
jawsko-pomorskim stanowiły te dwuosobowe. 

Ludność według cech społecznych 

Na strukturę ludności według stanu cywilnego wpływają czynniki demograficzne, tj. stan lud-
ności w poszczególnych grupach wieku, liczba zgonów i rozwodów, ale też ogólna sytuacja 
społeczno-ekonomiczna kraju wpływająca na podejmowanie decyzji prorodzinnych. 

Analizując wstępne wyniki NSP 2021 obrazujące strukturę ludności według stanu cywilnego 
prawnego w odniesieniu do wyników spisu zrealizowanego w 2011 r., dostrzec można zmiany 
w województwie kujawsko-pomorskim wpisujące się w te, obserwowane w Polsce.  

Tablica 1. Ludność w wieku 15 lat i więcej według stanu cywilnego 
Stan na 31 marca 

Wyszczególnienie 
2011 2021 

w tys. w % w tys. w % 2011=100 

Ogółem 1772,1  100,0  1712,5  100,0  96,6  
Kawalerowie, panny 516,8  29,2  504,8  29,5  97,7  
Żonaci, zamężne 997,8  56,3  920,9  53,8  92,3  
Wdowcy, wdowy 166,5  9,4  147,1  8,6  88,3  
Rozwiedzeni, rozwiedzione 86,0  4,9  135,5  7,9  157,6  
Nieustalony 5,1  0,3  4,2  0,2  82,4 

 30,2% 
Wzrost liczby ludności z wykształ-
ceniem wyższym w porównaniu  
z wynikami NSP 2011 
 

 3,4% 
Spadek liczby ludności w porów-
naniu z wynikami NSP 2011 
 

Na 31 marca 2021 r. w woje-
wództwie kujawsko-pomor-
skim ludność w wieku 15 lat  
i więcej stanowiła 5,3% tej 
populacji w Polsce  
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W obu spisach najliczniejszą grupą w województwie kujawsko-pomorskim, stanowiącą ponad 
połowę populacji w wieku 15 lat i więcej, były osoby pozostające w związku małżeńskim.  
Drugą grupą w omawianej strukturze ludności byli kawalerowie i panny. Taki stan cywilny po-
siadała blisko co trzecia osoba w województwie. Udział tych osób nieznacznie wzrósł (o 0,3 p. 
proc.) względem NSP 2011. Zmniejszył się udział osób owdowiałych (o 0,8 p. proc.). Wzrost, 
zarówno pod względem udziału w strukturze ludności (o 3,0 p. proc.), jak i wyraźny, liczebny 
(o 57,6%) dotyczył osób rozwiedzionych (w Polsce wzrost o 49,9%).  

 

Wykres 1. Struktura ludności w wieku 15 lat i więcej według stanu cywilnego i płci w mia-
stach i na wsiach w 2021 r. 
Stan na 31 marca 

 

Analizując dane spisowe, zauważa się zróżnicowanie przestrzenne struktury ludności pod 
względem stanu cywilnego. W 2021 r. udział osób rozwiedzionych, kształtujący się powyżej 
średniego udziału notowanego w województwie, tj. powyżej 7,9%, dotyczył wszystkich miast 
na prawach powiatu oraz powiatu inowrocławskiego. Największy odnotowano we Włocławku 
(11,6%). Najmniejszy udział osób rozwiedzionych występował w powiecie radziejowskim (5,1% 
wszystkich mieszkańców w wieku 15 lat i więcej). Jednocześnie w miastach na prawach po-
wiatu udział mieszkańców pozostających w związku małżeńskim kształtował się poniżej śred-
niej notowanej w województwie kujawsko-pomorskim. Pod tym względem również wyróżniał 
się Włocławek (50,2%). Największy udział osób rozwiedzionych wystąpił w powiecie bydgo-
skim (58,2%). Zaraz za nim, z nieznacznie niższym udziałem (58,0% osób w wieku 15 lat i wię-
cej), plasował się powiat toruński. 

 

Według wstępnych danych 
NSP 2021 zarówno w woje-
wództwie kujawsko-pomor-
skim, jak i w Polsce najwięk-
szy udział stanowiły osoby  
w związku małżeńskim. Po-
dobna sytuacja występowała 
w 2011 r. 
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Mapa 1. Struktura ludności w wieku 15 lat i więcej według stanu cywilnego w 2021 r.  
Stan na 31 marca 

 

Porównując wstępne wyniki NSP 2021 obrazujące strukturę ludności według stanu cywilnego 
prawnego z sytuacją 10 lat wcześniej, zauważa się m.in.: 

─ wzrost udziału osób rozwiedzionych we wszystkich powiatach i miastach na prawach 
powiatu w województwie kujawsko-pomorskim. Największy (o 4,1 p. proc.) we Wło-
cławku, a najmniejszy w powiecie grudziądzkim (o 2,3 p. proc.); 

─ spadek udziału osób pozostających w związku małżeńskim. Największy we Wło-
cławku (o 5,1 p. proc.), a najmniejszy w powiecie radziejowskim (o 0,4 p. proc.). 

Zgodnie ze wstępnymi wynikami NSP 2021, w 2021 r. dla zdecydowanej większości stałych 
mieszkańców województwa kujawsko-pomorskiego krajem urodzenia była Polska. Zaledwie 
1,5% wszystkich mieszkańców urodziło się poza obecnymi granicami kraju. Było to o 0,5 p. 
proc. więcej niż w 2011 r., ale liczba urodzonych poza Polską zwiększyła się o 45,3% w porów-
naniu z sytuacją 10 lat wcześniej. Warto zaznaczyć, że w spisie ludności miejsce urodzenia nie 
zostało ustalone zaledwie dla 0,03% mieszkańców województwa. 

Spośród mieszkańców województwa kujawsko-pomorskiego urodzonych poza granicami Pol-
ski dla nieco więcej niż co 9 osoby miejscem urodzenia były kraje europejskie, przy czym  
w krajach Unii Europejskiej urodziła się blisko co 4 osoba. 

W 2021 r., podobnie jak w 2011 r., kobiety przeważały zarówno wśród urodzonych w Polsce, 
jak i za granicą.  

 

 

 

 

 

Na 31 marca 2021 r. spośród 
mieszkańców Polski urodzo-
nych poza jej granicami, 4,0% 
mieszkało w województwie 
kujawsko-pomorskim  

 

Według wstępnych danych 
NSP 2021 w 15 powiatach 
udział mieszkańców pozosta-
jących w związku małżeńskim 
był wyższy niż ten notowany 
w województwie  
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Tablica 2. Ludność według miejsca urodzenia i płci w 2021 r. 
Stan na 31 marca 

Wyszczególnienie 
Urodzeni w Polsce Urodzeni za granicą 

w tys. w % w tys. w % 

Ogółem 1996,7  100,0 30,0  100,0 
Mężczyźni 966,6  48,4  14,5  48,3  
Kobiety 1030,1  51,6  15,5  51,7  

Analizują strukturę wieku mieszkańców województwa kujawsko-pomorskiego urodzonych 
poza granicami Polski zauważa się, że na koniec marca 2021 r. największy udział stanowiły 
dzieci w wieku do 9. roku życia (32,8%). Dwie kolejne, znaczące w strukturze, grupy mieszkań-
ców to osoby w wieku 10-19 lat oraz 70 lat i więcej (udział każdej z nich wyniósł po 23,1%).  
W Polsce sytuacja była zbliżona, przy czym łączny udział wymienionych grup w Polsce wy-
niósł 70,6% i był o 8,3 p. proc. mniejszy w województwie. 

Na 31 marca 2021 r. spośród mieszkańców województwa kujawsko-pomorskiego urodzonych 
poza granicami Polski 1/3 mieszkała w obu miastach wojewódzkich, tj. w Bydgoszczy (6,4 tys. 
osób) i w Toruniu (3,6 tys. osób) – w obu większość stanowiły kobiety (odpowiednio 53,1% i 
52,8%). 

Charakterystyka osób z niepełnosprawnościami 

Według wstępnych wyników NSP, na koniec marca 2021 r. 14,9% mieszkańców województwa  
kujawsko-pomorskiego stanowiły osoby z niepełnosprawnościami (w Polsce 14,3%), tj. o 2,3  
p. proc. więcej w porównaniu z wynikami spisu ludności przeprowadzonego w 2011 r. W 2021 r. 
mieszkało w województwie 5,5% wszystkich osób z niepełnosprawnościami w kraju, tj. nie-
znacznie mniej niż w 2011 r. (o 0,1 p. proc.). 

W przeliczeniu na 1000 mieszkańców w 2021 r. przypadało w województwie kujawsko-pomor-
skim 149 osób z niepełnosprawnościami, co oznacza wzrost o 13 osób względem 2011 r. Dla 
porównania w Polsce były to 143 osoby na 1000 ludności, tj. o 21 osób więcej niż w 2011 r. 

Tablica 3. Osoby z niepełnosprawnościami według płci i kategorii niepełnosprawności  
Stan na 31 marca 

Wyszczególnienie 
2011 2021 

2011=100 
w tys. 

Osoby z niepełnosprawnościami ogółem 264,3  301,8  114,2  
Kobiety 139,1  162,3  116,7  
Mężczyźni 125,2  139,4  111,3  

Według kategorii niepełnosprawności — osoby:       

Niepełnosprawne prawnie 194,4  200,5  103,1  
Kobiety 96,9  101,9  105,2  
Mężczyźni 97,5  98,6  101,1  

Niepełnosprawne tylko biologicznie 69,9  101,3  144,9  
Kobiety 42,2  60,5  143,4  
Mężczyźni 27,7  40,8  147,3  

Z analizy wyników dwóch ostatnich spisów wynika, że oprócz wzrostu ogólnej liczby ludności 
z niepełnosprawnościami, zwiększyła się w 2021 r. zarówno liczba osób, które posiadały orze-
czenie o niepełnosprawności wydane przez organ do tego uprawniony (osoby niepełno-
sprawne prawnie), jak i tych, które takich orzeczeń nie posiadały, ale odczuwały ograniczenie 
zwykłych/podstawowych czynności życiowych odpowiednich dla ich wieku (osoby niepełno-
sprawne tylko biologicznie). 

W 2021 r., podobnie jak w 2011 r., wśród ogółu mieszkańców z niepełnosprawnościami prze-
ważały kobiety. Ich udział zwiększył się o 1,2 p. proc. do 53,8% w 2021 r.  

Ludność według poziomu wykształcenia 

Wstępne wyniki NSP 2021 w porównaniu z wynikami NSP 2011 wskazują na korzystne zmiany 
poziomu wykształcenia mieszkańców województwa, które wpisują się w te, obserwowane  

W 2021 r. względem 2011 r. 
liczba osób z niepełnospraw-
nościami w województwie 
kujawsko-pomorskim zwięk-
szyła się o 37,5 tys. osób,  
tj. o 14,2% (w Polsce wzrost  
o 16,0%)  

Według wstępnych danych 
NSP 2021 w porównaniu z wy-
nikami NSP 2011 zarówno  
w województwie kujawsko-
pomorskim, jak i w Polsce 
największy wzrost wśród 
osób z niepełnosprawno-
ściami dotyczył kategorii nie-
pełnosprawnych biologicznie  
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w Polsce. Świadczy o tym chociażby wzrost udziału osób posiadających co najmniej wykształ-
cenie średnie (o 6,8 p. proc.). W 2021 r. posiadała je ponad połowa (50,4%) mieszkańców wo-
jewództwa (w Polsce 55,5%). Przy czym na przestrzeni omawianych lat najbardziej zwiększyła 
się (o 30,2%) liczba osób legitymujących się wykształceniem wyższym.  

Tablica 4. Ludność w wieku 13 lat i więcej według poziomu wykształcenia  
Stan na 31 marca 

Wyszczególnienie 
2011 2021 

w tys. w % w tys. w % 2011=100 

Ogółem a 1818,9  100,0 1755,4  100,0 96,5 

w tym:      

Wyższe b 256,0  14,1  333,3  19,0  130,2  

Średnie c 536,5  29,5  552,0  31,4  102,9  

w tym:           

średnie zawodowe 296,0  16,3  316,5  18,0  106,9  

Zasadnicze zawodowe/branżowe 459,2  25,2  404,5  23,0  88,1  

Gimnazjalne  95,7  5,3  54,1  3,1  56,5  

Podstawowe ukończone 361,9  19,9  225,7  12,9  62,4  

Podstawowe nieukończone i bez 
wykształcenia szkolnego 20,9  1,1  50,7  2,9  242,6  

a Poszczególne poziomy wykształcenia nie sumują się na ludność ogółem - nie podano infor-
macji o osobach z nieustalonym poziomem wykształcenia.  b Łącznie z osobami posiadają-
cymi dyplom kolegium. c Łącznie z osobami z wykształceniem policealnym. 

Struktura ludności według poziomu wykształcenia różniła się w zależności od płci. W 2021 r.  
w województwie kujawsko-pomorskim przeszło ¼ kobiet legitymowała się wykształceniem 
wyższym. Udział mężczyzn z dyplomem ukończenia studiów wyższych był niższy (15,4%). 
Względem 2011 r. większy wzrost udziału osób z wykształceniem wyższym dotyczył kobiet  
(o 6,5 p. proc.) niż mężczyzn (o 3,1 p. proc.). 

Według wstępnych wyników NSP 2021 co trzecia mieszkanka województwa kujawsko-pomor-
skiego posiadała świadectwo ukończenia szkoły średniej (łącznie z policealnym). W przy-
padku mężczyzn wykształcenie takie posiadało niespełna 30%. W porównaniu z 2011 r. udział 
osób z takim wykształceniem zwiększył się odpowiednio 1,2 p. proc. i o 2,8 p. proc. 

Wykształcenie zasadnicze zawodowe/branżowe w 2021 r. posiadało więcej mężczyzn niż ko-
biet, tj. blisko co trzeci mężczyzna i blisko co piąta kobieta. Względem 2011 r. zmniejszył się 
udział zarówno kobiet, jak i mężczyzn z wykształceniem zasadniczym zawodowym, jak i pod-
stawowym.  

Tablica 5. Ludność w wieku 13 lat i więcej według poziomu wykształcenia i płci w 2021 r.  
Stan na 31 marca 

Wyszczególnienie 
Mężczyźni Kobiety 

w tys. w % w tys.  w % 

Ogółem a 841,5  100,0 913,9  100,0 
Wyższe b 129,8  15,4  203,5  22,3  

Średnie c 247,9  29,5  304,1  33,3  
Zasadnicze zawodowe/branżowe 241,5 28,7  163,0  17,8  
Gimnazjalne 31,0  3,7  23,1  2,5  

Podstawowe ukończone 93,7  11,1  132,0  14,4  

Podstawowe nieukończone i bez 
wykształcenia szkolnego 25,7  3,1  25,0  2,7  

a Poszczególne poziomy wykształcenia nie sumują się na ludność ogółem - nie podano infor-
macji o osobach z nieustalonym poziomem wykształcenia.  b Łącznie z osobami posiadają-
cymi dyplom kolegium. c Łącznie z osobami z wykształceniem policealnym. 

Korzystne zmiany pod względem poziomu wykształcenia obserwowane na przestrzeni obu 
ostatnich spisów przebiegały w różnym tempie zależnie od miejsca zamieszkania. W 2021 r. 

Według wyników wstępnych 
NSP 2021 względem wyników 
NSP 2011 udział mieszkańców 
z wykształceniem wyższym  
w województwie kujawsko-
pomorskim wzrósł o 4,9 p. 
proc. (do 19,0% w 2021 r.).  
W Polsce wzrost o 6,2 p. proc. 
(do 23,2% w 2021 r.) 

W 2021 r. zarówno w woje-
wództwie kujawsko-pomor-
skim, jak i w Polsce kobiety  
przeważały wśród mieszkań-
ców w wieku 13 lat i więcej  
z wykształceniem co najmniej 
średnim 

Na 31 marca 2021 r. ludność 
w wieku 13 lat i więcej stano-
wiła 86,6% mieszkańców wo-
jewództwa kujawsko-pomor-
skiego i 5,3% tej populacji  
w Polsce  
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wśród mieszkańców miast 22,1% osób w wieku 13 lat i więcej posiadało wykształcenie wyższe 
(w 2011 r. 17,6%). Na wsiach było to o 7,7 p. proc. mniej (w 2011 r. o 9,1 p. proc. mniej).  

W 2021 r. zarówno wśród mieszkańców miast, jak i wsi najwięcej osób posiadało wykształce-
nie średnie (łącznie z policealnym). Dotyczyło to odpowiednio 33,2% i 28,9% osób. Względem 
2011 r. wzrost (o 5,2 p. proc.) dotyczył mieszkańców wsi. W miastach udział osób o tym wy-
kształceniu pozostał na tym samym poziomie.  

Według wstępnych wyników NSP 2021, w 2021 r. świadectwa ukończenia szkół zasadniczych za-
wodowych/branżowych posiadało 27,3% mieszkańców wsi w wieku 13 lat i więcej, w miastach 
dotyczyło to 20,1% mieszkańców w tym wieku. Większa część osób z wykształceniem podstawo-
wym zamieszkiwała na wsiach niż w miastach. Było to o 7,1 p. proc. więcej. Udział ludności   
z wykształceniem zasadniczym obniżył się względem 2011 r. tak w miastach, jak i na wsiach. 

Mapa 2. Struktura ludności według poziomu wykształceniaa w wieku 13 lat i więcej w 2021 r.  
Stan na 31 marca 

a W podziale według poziomów wykształcenia nie podano informacji o osobach z nieustalonym 
poziomem wykształcenia. 

Pod względem udziału osób z wykształceniem wyższym w strukturze ludności w wieku 13 lat  
i więcej wyróżniały się miasta wojewódzkie, tj. Toruń i Bydgoszcz, w których był on wyższy niż 
średnia notowana w województwie (19,0%) odpowiednio o 9,6 p. proc. i o 8,3 p. proc. Warto 
zaznaczyć, że w miastach tych skupionych jest większość ośrodków akademickich w woje-
wództwie. Najniższymi odsetkami osób posiadających wykształcenie wyższe charakteryzo-
wały się powiaty: sępoleński, wąbrzeski, grudziądzki i chełmiński.  

We wszystkich powiatach i miastach na prawach powiatu w województwie w 2021 r. najwięcej 
było osób z wykształceniem średnim (łącznie z policealnym). Odsetek tych osób oscylował na 
poziomie około 30%, przy czym najwyższy (po 34,4 %) wystąpił we Włocławku oraz w powiecie 
inowrocławskim. 

W 2021 r. spośród powiatów  
i miast na prawach powiatu 
w województwie kujawsko-
pomorskim największy udział 
osób posiadających co naj-
mniej średnie wykształcenie 
odnotowano w Toruniu 
(61,1%)  
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Wyraźne różnice przestrzenne dotyczyły udziału osób z wykształceniem zasadniczym zawodo-
wym/branżowym. Udział tych osób przekraczał średnio notowany w województwie we wszyst-
kich powiatach za wyjątkiem bydgoskiego. W tymże powiecie, a także we wszystkich miastach 
na prawach powiatu był on niższy niż średni w województwie (23,0%). Największy odsetek osób 
z tym wykształceniem wystąpił w powiecie tucholskim, a najniższy w Toruniu.   

Najniższymi udziałami osób z wykształceniem podstawowym, podstawowym nieukończonym 
i bez wykształcenia szkolnego charakteryzowały się miasta na prawach powiatu. 

Gospodarstwa domowe 

Według wstępnych wyników Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021 na 
koniec marca w województwie kujawsko-pomorskim było 657,9 tys. gospodarstw domowych 
(5,2% wszystkich w Polsce), w tym większość, bo 66,3% (436,4 tys.), w miastach. Liczba gospo-
darstw domowych w miastach była blisko dwukrotnie wyższa niż na wsiach, co wynika z więk-
szej liczby ludności zamieszkującej w miastach. 

Wykres 2. Gospodarstwa domowe według liczby osób w 2021 r. 
Stan na 31 marca 

Liczba ludności w gospodarstwach domowych województwa kujawsko-pomorskiego wynosiła 
1996,2 tys. osób (5,3% ludności w gospodarstwach domowych w kraju), przy czym 58,6% z tych 
osób mieszkało w miastach. 

W 2021 r. w województwie kujawsko-pomorskim przeciętnie gospodarstwa domowe liczyły 
3,03 osoby (w Polsce 2,99 osoby). Więcej osób przypadało przeciętnie w gospodarstwach do-
mowych zamieszkałych na wsiach (3,73) niż w miastach (2,68). 

Jak wskazują wstępne wyniki NSP 2021 w województwie kujawsko-pomorskim najwięcej, bo 
nieco ponad ¼ gospodarstw domowych stanowiły te dwuosobowe. Drugie pod względem 
częstości występowania były gospodarstwa domowe jednoosobowe (21,2%). Gospodarstwa 
trzyosobowe i czteroosobowe stanowiły odpowiednio 19,8% i 16,3%. Wszystkie wymienione 
wyżej gospodarstwa domowe przeważały w miastach. Jedynymi gospodarstwami pod wzglę-
dem składu osobowego, przeważającymi na wsiach były te składające się z 5 osób i więcej. 
Stanowiły one 28,9% gospodarstw. W miastach gospodarstwa wieloosobowe stanowiły 11,3%. 

Cudzoziemcy w województwie 

Według wstępnych wyników NSP 2021 stali mieszkańcy województwa kujawsko-pomorskiego 
to w zdecydowanej większości, bo w 99,8% (2023,9 tys.), obywatele Rzeczypospolitej Polskiej. 
Ich udział zmniejszył się o 0,1 p. proc. w porównaniu z 2011 r. Cudzoziemcy, do których zalicza 
się osoby z obywatelstwem niepolskim oraz bezpaństwowców, stanowili na 31 marca 2021 r. 
grupę 3,4 tys. osób (0,2% stałych mieszkańców województwa), tj. 3,0% takich osób w Polsce. 
Ich liczba wzrosła dwukrotnie w porównaniu z odnotowaną w badaniu spisowym z 2011 r. – 
zbliżony wzrost wystąpił w Polsce. 

 

Według wyników wstępnych 
NSP 2021 struktura gospo-
darstw domowych w woje-
wództwie kujawsko-pomor-
skim według liczby osób  
w gospodarstwie była zbli-
żona do obserwowanej  
w Polsce 
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W 2021 r. wśród stałych mieszkańców województwa kujawsko-pomorskiego z obywatelstwem 
niepolskim lub bezpaństwowców, 82,4% posiadało obywatelstwo innego kraju europejskiego, 
w tym dla 14,7% (dla 0,5 tys. osób) było to obywatelstwo innego kraju Unii Europejskiej.  

Wykres 3. Struktura cudzoziemcówa przebywających w województwie kujawsko-pomorskim 
według płci 
Stan na 31 marca 

a Dotyczy stałych mieszkańców posiadających obywatelstwo niepolskie oraz bezpaństwowców. 

Na 31 marca 2021 r. w ogólnej liczbie ludności województwa kujawsko-pomorskiego z obywa-
telstwem niepolskim oraz bezpaństwowców, podobnie jak w spisie poprzednim, przeważali 
mężczyźni (58,8%), których udział zmniejszył się o 1,9 p. proc. w porównaniu z NSP 2011.  

W przeliczeniu na 10 tys. mieszkańców województwa kujawsko-pomorskiego w 2021 r. przypa-
dało średnio 17 osób z obywatelstwem niepolskim, tj. średnio o 9 osób na 10 tys. mieszkań-
ców więcej niż w 2011 r. Dla porównania w Polsce wskaźnik ten wyniósł 29 osób. Było to o 
średnio o 15 osób na 10 tys. ludności więcej niż w 10 lat wcześniej.  

Analizując strukturę wieku cudzoziemców przebywających na stałe w województwie kujaw-
sko-pomorskim w 2021 r., najwięcej, bo blisko co czwarta osoba (podobnie w kraju) miała od 
30 do 39 lat, a 76,7% należało do grupy wiekowej 20-59 lat. Z porównania wyników uzyska-
nych w spisie z 2011 r. wynika, że grupa 30-39-latków pozostała najliczniejszą, a jej udział 
zwiększył się z 23,4% o 3,3 p. proc., a wzrost na poziomie 5,2 p. proc. dotyczył osób w wieku 
od 20 do 59 lat. 

Ponad połowa cudzoziemców (52,9%) z obywatelstwem niepolskim 31 marca  2021 r. miesz-
kała w obu miastach wojewódzkich, tj. w Bydgoszczy i w Toruniu. Spośród powiatów pod tym 
względem wyróżniały się powiaty bydgoski i nakielski, w których skupionych było łącznie 
11,8% takich mieszkańców.  

Trzeba zaznaczyć, że ogólna liczba cudzoziemców przebywających w województwie kujawsko- 
-pomorskim według wstępnych danych NSP 2021 była większa i liczyła 45,9 tys. osób (3,1% 
tych osób w kraju). W liczbie tej zostały uwzględnione osoby zamieszkałe czasowo w woje-
wództwie, a będące stałymi mieszkańcami innych krajów. Ludność ta nie jest wliczana do 
ludności województwa, dla której prezentowane są dane w niniejszym opracowaniu.   

Zarówno pod względem płci, jak i wieku struktura wspomnianej grupy cudzoziemców nie od-
biegała znacząco od struktury cudzoziemców będących stałymi mieszkańcami województwa 
kujawsko-pomorskiego. Podobną sytuację zaobserwowano w Polsce. 

W 2021 r. liczba stałych 
mieszkańców województwa 
kujawsko-pomorskiego  
z obywatelstwem niepolskim 
wzrosła dwukrotnie w sto-
sunku do 2011 r.  
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