
                  URZĄD STATYSTYCZNY  
                 W BYDGOSZCZY 

Bydgoszcz, 28.06.2016 

Opracowanie sygnalne 

Sytuacja demograficzna 

w województwie kujawsko-pomorskim w 2015 r. 

 
 W końcu 2015 r. ludność województwa kujawsko-pomorskiego liczyła 2086,2 tys. osób  

(5,4% ogółu ludności kraju), tj. mniej o 3,8 tys. osób niż przed rokiem i o 12,5 tys. osób niż w 2010 r. 

 

Tabl. 1. Ludność w województwie kujawsko-pomorskim 

WYSZCZEGÓLNIENIE 2010 2014 
2015 

ogółem 2014=100 

Ogółem .....................................................  2098711 2089992 2086210 99,8 

Miasta  ......................................................  1271357 1250502 1244129 99,5 

Wieś  .........................................................  827354 839490 842081 100,3 

Na 1 km2  ...................................................  117 116 116 x 

Kobiety na 100 mężczyzn  .........................  106 106 106 x  

 

W 2015 r. w województwie kujawsko-pomorskim : 

 współczynnik urbanizacji ukształtował się na poziomie 59,6%; 

 współczynnik feminizacji podobnie jak w latach wcześniejszych ukształtował się na poziomie 

106; 

 gęstość zaludnienia utrzymała się na poziomie z ubiegłych lat, wynosząc 116; 

 współczynnik młodości demograficznej wykazujący liczbę ludności w wieku 0–14 lat 

przypadającą na osobę w wieku 65 lat i więcej w analizowanym roku wyniósł 1,0;  

 współczynnik obciążenia ekonomicznego – na 100 osób w wieku produkcyjnym przypadało  

59 osób w wieku nieprodukcyjnym; 

 współczynnik starości demograficznej stanowiący relację liczby ludności w wieku 65 lat i więcej 

do ogólnej liczby ludności ukształtował się na poziomie 15,3; 

 saldo migracji wewnętrznych na pobyt stały w przeliczeniu na 1000 ludności wyniosło minus 

0,84; 

 odnotowano ujemny przyrost naturalny, który ukształtował się na poziomie minus 0,64. 
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Ryc. 1. Przyrost naturalny według gmin w 2015 r. 

 
 
 

  

 

 
 
 

Opracowanie merytoryczne:  
Kujawsko-Pomorski Ośrodek Badań Regionalnych 
 

Rozpowszechnianie:  
Karolina Hunker  
tel. 52 36 69 349  
e-mail: k.hunker@stat.gov.pl 
 
 
 

Więcej informacji na ludności w naszym województwie znajdą Państwo  

w opracowaniu sygnalnym Urzędu pn.:  

Stan i ruch naturalny ludności w województwie kujawsko-pomorskim w 2015 r., 

które ukaże się na stronie internetowej Urzędu pod adresem: http://bydgoszcz.stat.gov.pl/ 

w dniu 28 czerwca 2016 r. 
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