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Prognoza ludności województwa  

kujawsko-pomorskiego do 2050 roku 

 

Według prognozy demograficznej GUS liczba ludności województwa kujawsko-pomorskiego  

w 2050 r. wyniesie niespełna 1799 tys.; w porównaniu z rokiem bazowym 2013 oznacza to 

zmniejszenie o blisko 294 tys. osób, tj. o 14,0% (w kraju spadek o 4545 tys. osób,  

tj. o 11,8%). 
 

Tabl.1.  Prognoza ludności województwa kujawsko-pomorskiego   

Wyszczególnienie  2014 2020 2025 2030 2035 2040 2045 2050 

Ludność ogółem w tys. 
(31 XII) 2089,5 2065,4 2039,0 2003,9 1959,7 1908,8 1854,5 1799,0 

Rok 2013 = 100 99,9 98,7 97,4 95,8  93,6 91,2 88,6 86,0 

Struktura ludności według miejsca zamieszkania 

Ogółem 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Miasto 59,8 58,7 57,7 56,7 55,7 54,7 53,7 52,8 

Wieś 40,2 41,3 42,3 43,3 44,3 45,3 46,3 47,2 

Struktura ludności według wieku 

Ogółem 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

0–14 lat 15,1 14,8 13,7 13,0 12,5 12,1 12,0 12,0 

15–64 70,2 66,7 64,7 63,7 63,0 61,4 58,6 55,3 

65 lat i więcej 14,7 18,5 21,6 23,2 24,5 26,6 29,4 32,8 

 

Przedstawione ubytki populacji w latach 2014–2050, wynikają – w uproszczeniu  

– z prognozowanych zmian w intensywności urodzeń i zgonów oraz migracji ludności. Wyniki 

prognozy wskazują na utrzymywanie się ujemnego przyrostu naturalnego (różnica między 

liczbą urodzeń i zgonów) do końca horyzontu prognozy. W 2050 r. nadwyżka zgonów  

nad urodzeniami przekroczy 9,8 tys. 

*** 

Przewiduje się, że liczba urodzeń będzie systematycznie zmniejszać się, osiągając w 2050 r. 

wielkość 13,4 tys., a więc o blisko 33% mniej niż w wyjściowym roku prognozy. Spadek liczby 

urodzeń będzie obserwowany zarówno w miastach, jak i na wsi. Zmienią się nieco relacje 

między liczbą urodzeń na terenach miejskich i wiejskich. W 2013 r. urodzenia w miastach 

stanowiły ponad 56% urodzeń ogółem. Przewiduje się, że do 2050 r. ich udział zmniejszy się 

o blisko 7 p. proc.  
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W perspektywie najbliższych dwudziestu kilku lat z uwagi na gwałtowny proces starzenia się 

ludności wyrażony m.in. wzrostem udziału osób w zaawansowanym wieku można 

spodziewać się znacznego wzrostu liczby zgonów. Przewiduje się, że liczba zgonów będzie 

rosła stopniowo do 2043 r. Potem nastąpi niewielki spadek – ostatecznie w 2050 r. liczba zgonów 

wyniesie 23,2 tys., a więc o 2,7 tys. więcej, niż w 2013 r.  
 

Wyk.1. Urodzenia i zgony (na 1000 ludności) według województw w 2013 r.  
oraz prognoza w 2050 r. 

 

   
 

Wyk. 2. Przyrost naturalny ludności według województw w 2013 r.  

oraz prognoza w 2050 r. 
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Ponadto prognozuje się, że w regionie: 
 liczba mieszkańców miast zmniejszy się w latach 2013-2050 o 24,4%, natomiast 

liczba mieszkańców wsi wzrośnie w tym okresie o 1,6%; 
 do roku 2050 oprócz ujemnego przyrostu naturalnego, będziemy obserwować 

dalsze niekorzystne zmiany w strukturze ludności według wieku: 
 w 2050 r. prawie 1/3 populacji będą stanowiły osoby w wieku 65 lat i więcej,  

a ich liczba podwoi się i wzrośnie w porównaniu z 2013 r. o 294,9 tys.; 
 na 1 osobę w wieku poprodukcyjnym będą przypadały mniej niż 2 osoby  

w wieku produkcyjnym (w 2013 r. były to blisko 4 osoby); 
 zmniejszy się  o 202,1 tys. liczebności kobiet w wieku rozrodczym, które w 2050 r. 

będą stanowiły jedynie 60,3% stanu z 2013 r. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Opracowanie merytoryczne:  
Kujawsko-Pomorski Ośrodek Badań Regionalnych 
tel. 52 36 69 303  
e-mail: kobr@stat.gov.pl 

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

 
 

 
Więcej informacji znajdą Państwo w opracowaniu GUS pn.:  

Prognoza ludności na lata 2014-2015. 

 

mailto:kobr@stat.gov.pl
file:///C:/Users/hunkerk/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/JKLQAARY/k.hunker@stat.gov.pl
http://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/ludnosc/prognoza-ludnosci/prognoza-ludnosci-na-lata-2014-2050-opracowana-2014-r-,1,5.html

