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W województwie kujawsko-pomorskim w I półroczu 
2018 r. zarejestrowano 9,9 tys. urodzeń, tj. o ponad  
0,5 tys. mniej niż w I półroczu 2017 r.  

 

 

 

W województwie kujawsko-pomorskim liczba ludności zmalała w stosunku do I półrocza 
2017 r. o ponad 3 tys., i wyniosła w I półroczu 2018 r. 2079,9 tys. mieszkańców.  

Ruch naturalny i migracje ludności 

W I półroczu 2018 r. ruch naturalny oraz migracje ludności przedstawiały się następująco: 

 zarejestrowano 9,9 tys. urodzeń żywych, tj. o ponad 0,5 tys. mniej niż w I półroczu 
2017 r. Współczynnik urodzeń kształtował się na terenach wiejskich na poziomie 
10,3‰, a w miastach 9,0‰; 

 zmarło 11,8 tys. osób. W stosunku do I półrocza 2017 r. liczba zgonów wzrosła o po-
nad 0,8 tys. Natężenie zgonów było wyższe w miastach, współczynnik zgonów 
ukształtował się tam na poziomie 12,0‰, a na terenach wiejskich 10,3‰; 

 w konsekwencji przyrost naturalny (różnica między liczbą urodzeń żywych i liczbą 
zgonów) był ujemny, wyniósł minus 1,9 tys. osób. Na terenach wiejskich współczynnik 
przyrostu naturalnego wyniósł 0,0‰, natomiast w miastach minus 3,0‰; 

 zmarło 40 dzieci w wieku poniżej 1 roku życia. Współczynnik wyrażający liczbę zgo-
nów niemowląt na 1000 urodzeń żywych kształtował się na poziomie 4,0‰ (w mia-
stach 3,8‰, na terenach wiejskich 4,4‰); 

 zawarto 3,7 tys. związków małżeńskich – o 40 mniej w porównaniu z analogicznym 
okresem ubiegłego roku. Współczynnik małżeństw pozostał na poziomie sprzed roku 
i wyniósł 3,6‰; w miastach 3,7‰, na terenach wiejskich 3,4‰; 

 migracje wewnętrzne – 11,7 tys. osób zmieniło adres stałego zamieszkania przepro-
wadzając się do innej gminy. Od kilkunastu lat, w wyniku migracji wewnętrznych 
mieszkańców, zyskują tereny wiejskie, gdzie w I połowie 2018 r. odnotowano dodat-
nie saldo migracji, które wyniosło prawie 0,5 tys. osób; 

 migracje zagraniczne – z danych pochodzących z rejestru PESEL wynika, że saldo mi-
gracji zagranicznych na pobyt stały wyniosło 17 osób. Oznacza to, że liczba emigracji 
była mniejsza od liczby imigracji. Na pobyt stały zameldowały się 232 osoby mające 
poprzednio stałe miejsce zamieszkania za granicą, z kolei wyjazd na pobyt stały za 
granicę zgłosiły 215 osób.  

 

 

 

 

 

 

↓5,0% 
Spadek liczby urodzeń  

w I półroczu 2018 r. w sto-
sunku do I półrocza 2017 r. 

 

Na terenach wiejskich rodzi 
się relatywnie więcej dzieci 
niż w miastach 

Zawarto 2264 małżeństwa  
w miastach i 1443 na tere-
nach wiejskich 
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Wykres 1. Struktura ludności według ekonomicznych grup wieku i płci w województwie kujaw-
sko-pomorskim w I półroczu 2018 r.  
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Urząd Statystyczny w Bydgoszczy 

Kujawsko-Pomorski Ośrodek  
Badań Regionalnych 

tel.: (+48 52) 366 93 03 

faks: (+48 52) 366 93 56  

e-mail: kpobr@stat.gov.pl 

 www.bydgoszcz.stat.gov.pl 

 @BYDGOSZCZ_STAT 

 

@GlownyUrzadStatystyczny 

 

Opracowanie merytoryczne: 
Kujawsko-Pomorski Ośrodek  
Badań Regionalnych 
Tel: 52 366 93 49 
e-mail: media_USBDG@stat.gov.pl  
 
 

Rozpowszechnianie: 
dr Dominik Śliwicki 
Tel: 52 366 93 49 
e-mail: media_USBDG@stat.gov.pl 

 

Powiązane opracowania 

Ludność. Stan i struktura oraz ruch naturalny w przekroju terytorialnym w 2018 r. Stan w dniu 30 VI 
Podstawowe informacje o przebiegu zjawisk demograficznych w województwie kujawsko-pomorskim w I półroczu 2017 r. 
 

Ważniejsze pojęcia dostępne w słowniku 

Urodzenie żywe 

Zgon niemowlęcia 

Przyrost naturalny ludności 

Przyrost rzeczywisty ludności 

Umieralność noworodków 

Małżeństwo 

Migracje wewnętrzne 

Migracje zagraniczne 
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