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Informacja prasowa 

Informacja o ludności w Kujawsko-Pomorskim  

ze szczególnym uwzględnieniem osób starszych 
  

W końcu 2016 r. w województwie zamieszkiwało 2,1 mln osób, co stanowiło 5,4% zasobów 

ludnościowych kraju. Pod względem demograficznym województwo zajmowało 10 lokatę w kraju.  

W analizowanym roku w województwie ubyło 2307 osób. Oznacza to, że na każde 1000 mieszkańców 

ubyło 1,1 osoby. 

Według prognoz demograficznych GUS do 2050 r. ludności w województwie będzie ubywało 

coraz więcej – do końca drugiej dekady o ok. 4 tys. osób rocznie, w kolejnej dekadzie od 5 tys. do ponad  

7 tys. osób rocznie, a pod koniec piątej dekady ponad 11 tys. osób rocznie. W efekcie w 2050 r. średnio 

ubędzie ponad 6 osób na 1000 mieszkańców. 

Tabl. 1.  Prognoza ludności 

Ludność 
Prognoza ludności na rok 

2020 2025 2030 2035 2040 2045 2050 

Ogółem w tys.  ...............................  2065 2039 2004 1960 1909 1854 1799 

 
W 2016 r. średni wiek mieszkańców wyrażony medianą wieku wyniósł 40,1 lat, tj. o 0,1 lat mniej 

niż w kraju. Współczynnik starości demograficznej zobrazowany udziałem ludności w wieku 60 lat i więcej 

(ludność starsza) w ogólnej liczbie ludności w 2016 r. wyniósł 23,1%. 

O ile w 2016 r. niemal 60% populacji osób w wieku 60 lat i więcej stanowiły osoby w wieku 60-69 

lat, to w 2050 r. struktura ludności starszej według 5-letnich grup wieku będzie bardziej równomierna. 

Będzie to wynikało ze spadku liczby ludności w grupie wiekowej 60-64 lata (o ok. 8%), przy jednoczesnym 

wzroście liczby ludności w pozostałych grupach wieku. W konsekwencji w 2050 r. osoby powyżej 84 lat 

będą stanowiły ok. 15% ogólnej liczby ludności w wieku powyżej 59 lat. 

W 2016 r. wśród ludności w wieku powyżej 59 lat przeważały kobiety. Średnio na 100 mężczyzn  

w wieku 60 lat i więcej przypadało 140 kobiet. Współczynnik feminizacji systematycznie wzrasta w coraz 

starszych grupach wieku – wśród osób w wieku 85 lat i więcej na 100 mężczyzn przypadały 272 kobiety. 

Prognozuje się, że w 2050 r. w przyjętej najstarszej grupie wiekowej na 100 mężczyzn będzie przypadało 

211 kobiet (o 61 kobiet na 100 mężczyzn mniej niż w 2016 r.). 

W 2016 r. współczynnik zgonów wśród osób starszych wyniósł 35,7 osoby na 1000 ludności  

w wieku 60 lat i więcej. Wartości tego współczynnika dynamicznie rosły w coraz starszych grupach wieku 

osób starszych. O ile wśród osób w wieku 60-64 lata notowano średnio 14 zgonów na 1000 ludności w tej 

grupie wiekowej, to w grupie wiekowej osób powyżej 84 lat było ok. 10-krotnie więcej. 
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W 2015 r. najczęstszą przyczyną zgonów w omawianej grupie ludności były choroby i wady 

wrodzone układu krążenia (51,3%). Drugą najczęstszą przyczyną zgonów były nowotwory. Te dwie 

przyczyny decydowały o niemal 80% zgonów osób starszych, zarówno wśród kobiet, jak i mężczyzn. Przy 

czym z powodu chorób układu krążenia relatywnie częściej umierały kobiety niż mężczyźni (54,7% i 47,7% 

zgonów każdej płci). Natomiast nowotwory były względnie częściej przyczyną zgonów mężczyzn niż kobiet 

(odpowiednio 31,0% i 23,4%). 

Tabl. 2.  Zgony osób starszych według wybranych przyczyn w 2015 r.  

Wiek  

zmarłych 
Ogółem 

W tym przyczyny zgonów 

nowotwory 

zaburzenia  
wydzielania 

wewnętrznego, 
stanu 

odżywienia i 
przemian 

metabolicznych 

choroby 
układu  

krążenia 

choroby 
układu  

oddechowego 

choroby 
układu  

pokarmowego 

niesklasyfikow
ane gdzie  
indzieja 

zewnętrzne 
przyczyny 

zachorowania  
i zgonu 

60 lat i więcej  16860 4555 290 8657 919 315 1639 251 

60-64 lata  ....................................  2097 904 26 767 83 88 134 69 

65-69  ...........................................  2334 947 35 959 120 68 126 51 

70-74  ...........................................  1789 653 44 830 95 36 75 34 

75-79  ...........................................  2524 757 47 1228 138 33 242 37 

80-84  ...........................................  3073 654 63 1720 202 37 318 25 

85 lat i więcej  5043 640 75 3153 281 53 744 35 

a Objawy, cechy chorobowe oraz nieprawidłowe wyniki badań klinicznych i laboratoryjnych niesklasyfikowane gdzie indziej.  

 

 

 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 na ludności w naszym województwie znajdą Państwo  
w opracowaniu sygnalnym Urzędu pn.:  

Informacja o ludności województwa kujawsko-pomorskiego ze szczególnym uwzględnieniem sytuacji 
osób starszych 
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