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W 2018 r. odnotowano spadek w skali roku liczby 
mieszkańców województwa kujawsko-pomorskiego  
o 5,2 tys. osób, przy spadku o 1,0 tys. liczby urodzeń 
żywych i wzroście o 1,4 tys. liczby zgonów.  
Ujemne ogólne saldo migracji pogłębiło się o 1,2 tys. 
(w tym saldo migracji wewnętrznych o 1,0 tys.). 

 

 

Stan i struktura ludności 

Według stanu na 31 grudnia 2018 r. liczba ludności województwa kujawsko-pomorskiego  
wyniosła 2077,8 tys. osób i w porównaniu z rokiem poprzednim zmniejszyła się o 5,2 tys. osób.  
W końcu grudnia 2018 r.: 

 mieszkańcy województwa stanowili 5,4% ludności Polski; 
 w miastach mieszkało 59,1% ludności województwa;  
 było o 7,1 tys. mniej ludności miejskiej w porównaniu z 2017 r., a ludności za-

mieszkałej na terenach wiejskich było o 2,0 tys. więcej; 
 51,5% ludności ogółem stanowiły kobiety; 
 106 kobiet przypadało przeciętnie na 100 mężczyzn; 
 dzieci (0-14 lat) stanowiły 15,1% ludności ogółem; 
 odsetek osób w wieku 65 lat i starszych wzrósł do 17,1% (w tym osoby najstarsze,  

tj. w wieku 85 lat i więcej, stanowiły 1,9% ludności ogółem); 
 osoby w wieku przedprodukcyjnym (0-17 lat) stanowiły 18,0% mieszkańców woje-

wództwa kujawsko-pomorskiego, 60,9% to osoby w wieku produkcyjnym (męż-
czyźni 18-64 lata, kobiety 18-59 lat), a do 21,0% wzrósł odsetek osób w wieku po-
produkcyjnym (mężczyźni w wieku 65 lat i więcej, kobiety w wieku 60 lat i więcej); 

 współczynnik obciążenia demograficznego wyniósł 64,1% (w 2017 r. 62,5%). 

 

Wykres 1. Bilans ludności w województwie kujawsko-pomorskim w 2018 r. 

 

↓0,2% 
Spadek liczby ludności 
w stosunku do 2017 r. 

 

W porównaniu z 2017 r. 
liczba ludności zamieszku-
jącej miasta zmniejszyła się 
o 0,6%, a zamieszkującej te-
reny wiejskie zwiększyła się 
o 0,2% 



 

 
Przyrost rzeczywisty ludności 

W 2018 r. w województwie odnotowano przyrost rzeczywisty ludności wynoszący minus 5,2 
tys. osób. Przyrost rzeczywisty w przeliczeniu na 1000 ludności wyniósł minus 2,5 osoby  
(w 2017 r. minus 0,8 osoby na 1000 ludności), na który wpływ miały: 

 przyrost naturalny, który w przeliczeniu na 1000 ludności wyniósł w analizowanym 
roku minus 1,3 osoby (w 2017 r. współczynnik przyrostu naturalnego wyniósł  
minus 0,2);  

 oraz ujemne ogólne saldo migracji ludności na pobyt stały wynoszące minus 1,2 
osoby na 1000 ludności (w 2017 r. było to minus 0,6). 

W miastach przyrost rzeczywisty wyniósł minus 6,9 tys. osób (w 2017 r. było to minus 4,2 tys.); 
natomiast na terenach wiejskich odnotowano przyrost rzeczywisty 1,7 tys. osób (w roku po-
przednim – przyrost o 2,6 tys. osób). 

 

W analizowanym roku w województwie zarejestrowano: 

 19,9 tys. urodzeń żywych, tj. o ponad 1,0 tys. mniej niż w 2017 r.; 
 22,6 tys. zgonów, tj. o 1,4 tys. więcej niż w 2017 r.; 
 78 zgonów niemowląt, tj. o 29 mniej niż w 2017 r. 

W 2018 r. ruch migracyjny charakteryzował się: 

 ujemnym saldem migracji wewnętrznych na pobyt stały wynoszącym minus 2,5 tys. 
osób, na co wpływ miał napływ 23,2 tys. osób i odpływ 25,8 tys. (saldo migracji  
wewnętrznych było o 1,0 tys. większe niż przed rokiem); 

 dodatnim saldem migracji zagranicznych wynoszącym 0,1 tys. osób. Z zagranicy przy-
jechało do województwa w celu osiedlenia się przeszło 0,5 tys. osób, a za granicę wy-
jechało niespełna 0,5 tys. (saldo migracji zagranicznych było przeszło o 0,1 tys. niższe 
niż w 2017 r.).  

 

 

 

 

 

Liczba zgonów niemowląt  
w przeliczeniu na 1000  
urodzeń żywych wyniosła 
3,9 (w 2017 r. było to 5,1 na 
1000 urodzeń żywych) 
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Procesy demograficzne w województwie kujawsko-pomorskim w 2017 r. 
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