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Według stanu na 30 czerwca 2019 r. liczba ludności 
województwa kujawsko-pomorskiego wyniosła  
2074,5 tys. Liczba ludności zmalała w stosunku do stanu  
z końca I półrocza 2018 r. o 5,4 tys. osób. Liczba urodzeń 
żywych w porównaniu do poprzedniego półrocza 
obniżyła się o 0,6 tys., a liczba zgonów o 0,5 tys. Ogólne 
saldo migracji na pobyt stały, podobnie jak  
w analogicznym okresie roku poprzedniego, wyniosło 
minus 1,2 tys. osób.  

 

Według stanu na 30 czerwca 2019 r. liczba ludności województwa kujawsko-pomorskiego wy-
niosła 2074,5 tys. osób. W porównaniu ze stanem z końca I półrocza poprzedniego roku liczba 
ludności zmniejszyła się o 5,4 tys. osób. W tym czasie tylko w 5 województwach odnotowano 
wzrost liczby ludności (największy wzrost w pomorskim). Pod względem liczby mieszkańców 
województwo kujawsko-pomorskie uplasowało się na 10 miejscu wśród wszystkich 
województw. 

 

Mapa 1. Zmiana liczby ludności w 2019 r. w stosunku do 2018 r. 
Stan na 30 czerwca 

 
 

Według stanu na 30 czerwca 2019 r.: 

 mieszkańcy województwa stanowili 5,4% ludności Polski, 

↓0,3% 
Spadek liczby ludności  

w stosunku do  
stanu z 30 czerwca 2018 r. 

 

Według stanu na 30 czerwca 
2019 r. największy wzrost 
liczby ludności w odniesieniu 
do analogicznego stanu roku 
poprzedniego odnotowano  
w powiecie toruńskim  
(o 1,4%) 



 

 

 

 w miastach mieszkało 59,0% ludności województwa (o 0,2 p. proc mniej niż w porówna-
niu z I półroczem 2018 r.), 

 51,5% ludności ogółem stanowiły kobiety. 

W I połowie 2019 r. ruch naturalny oraz migracje ludności przedstawiały się następująco: 

 zawarto 3,5 tys. małżeństw, o 0,2 tys. mniej niż w analogicznym okresie roku poprzed-
niego, 

 przyrost naturalny był ujemny, urodzeń było mniej niż zgonów o 2,0 tys. osób. Ubyło 
przeciętnie o 2,0 osoby w przeliczeniu na 1000 ludności (w I półroczu 2018 r. współ-
czynnik przyrostu naturalnego wyniósł minus 1,8 osób na 1000 ludności), 

 zarejestrowano 9,3 tys. urodzeń żywych, o 0,6 tys. dzieci mniej niż w I półroczu 2018 r., 
 odnotowano 11,3 tys. zgonów, o 0,5 tys. mniej niż analogicznym okresie roku poprzed-

niego (w tym 44 zgony niemowląt), 
 współczynnik ogólnego salda migracji na pobyt stały wyniósł minus 1,2 osoby na 1000 

ludności (w I półroczu 2018 r. było to minus 1,1 osób na 1000 mieszkańców), 
 odnotowano ujemne saldo migracji wewnętrznych wynoszące minus 1,3 tys. osób (na-

pływ 11,3 tys. osób i odpływ 12,7 tys. osób) oraz dodatnie saldo migracji zagranicznych 
wynoszące 0,1 tys. osób (z zagranicy przyjechało do województwa 0,3 tys. osób, a za 
granicę wyjechało 0,2 tys. osób). 

 

Wykres 1. Wybrane statystyki demograficzne w I półroczu 2019 r. 

 

W I półroczu 2019 r. zawarto 
2,1 tys. małżeństw w mia-
stach i 1,4 tys. na terenach 
wiejskich 



 

 

 

 

 

 

Kujawsko-Pomorski Ośrodek  
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tel.: (+48 52) 366 93 03,  
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e-mail: kpobr@stat.gov.pl 
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Opracowanie merytoryczne: 
Kujawsko-Pomorski Ośrodek 
Badań Regionalnych  
Michał Cabański 
Tel: 52 366 93 94 
e-mail: M.Cabanski@stat.gov.pl 

 

 
 
 

Rozpowszechnianie: 
Zespół do spraw obsługi mediów 
Tel: 52 366 93 49 
e-mail: media_USBDG@stat.gov.pl 

 

Powiązane opracowania 

Rocznik Statystyczny Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2019 

Województwo Kujawsko-Pomorskie 2019 - podregiony, powiaty gminy 

Atlas statystyczny województwa kujawsko-pomorskiego  

Procesy demograficzne w województwie kujawsko-pomorskim w 2017 r. 

 

Ważniejsze pojęcia dostępne w słowniku 

Stan ludności 

Urodzenie żywe 

Zgon niemowlęcia 

Współczynnik zgonów niemowląt 

Przyrost naturalny ludności 

Współczynnik przyrostu naturalnego 

Migracje na pobyt stały 

Migracje wewnętrzne 

Migracje zagraniczne 
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