
 

 

INFORMACJA 

14.05.2021 r. Rodziny w województwie kujawsko-pomorskim 
 

Właśnie trwa Narodowy Spis Powszechny Ludności  
i Mieszkań 2021. Spisy powszechne to badania, które 
dostarczają najwięcej informacji o rodzinach. Według 
danych z Narodowego Spisu Powszechnego Ludności  
i Mieszkań w 2011 r. w województwie kujawsko- 
-pomorskim w skład gospodarstw rodzinnych 
wchodziło 602,5 tys. rodzin, które tworzyło 1874,9 tys. 
osób. W stosunku do 2002 r. przeciętna liczba osób  
w gospodarstwach domowych zmniejszyła się z 2,90 do 
2,86 w 2011 r. 

 

W spisach ludności wyróżnia się gospodarstwa domowe rodzinne, tj. utworzone przez co naj-
mniej jedną rodzinę oraz nierodzinne. W 2011 r. w województwie kujawsko-pomorskim go-
spodarstwa domowe były tworzone przez 545,1 tys. gospodarstw rodzinnych (jednorodzinne, 
dwurodzinne, trzyrodzinne i większe) i 184,2 tys. gospodarstw nierodzinnych. W skład gospo-
darstw rodzinnych wchodziło 602,5 tys. rodzin, czyli 1874,9 tys. osób. Wśród rodzin przewa-
żały małżeństwa, a ich udział w ogólnej liczbie rodzin wyniósł 75,3% (50,1% były to małżeń-
stwa z dziećmi). Matki z dziećmi stanowiły 19,1% rodzin w województwie, związki partnerskie - 
2,9% rodzin, a ojcowie z dziećmi – 2,8%. 
 

Wykres 1. Struktura rodzin według typów w 2011 r. 

 

Na utrzymaniu rodzin pozostawało 491,1 tys. dzieci w wieku do 24 lat. W porównaniu z wynikami 
Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań w 2002 r. ich liczba zmniejszyła się  
o 18,2%. Przeciętna liczba dzieci w wieku do 24 lat pozostających na utrzymaniu w 2011 r. wy-
niosła 1,62 (w 2002 r. było to 1,77). 
 

Wykres 2. Struktura rodzin według liczby dzieci do lat 24 pozostających na utrzymaniu w 2011 r. 

 

 ↑5,4% 
 

Wzrost liczby rodzin w 2011 r. 
w porównaniu z 2002 r. 

W 2019 r. w województwie 
kujawsko-pomorskim Kartę 
Dużej Rodziny posiadało 
45,1 tys. rodzin, tj. ponad 
100% więcej niż w 2017 r. 



 

 
Finansowe wsparcie rodzin stanowią świadczenia rodzinne. W 2019 r. na wsparcie rodzin w ku-
jawsko-pomorskim w formie świadczeń rodzinnych przeznaczono 637,9 mln zł. Świadczenia z 
funduszu alimentacyjnego wypłacono na łączną kwotę 78,3 mln zł. W ramach rządowego pro-
gramu „Rodzina 500 plus” przekazano 1,6 mld zł na świadczenia wychowawcze. Świadczeniem 
wychowawczym w wysokości 500,00 zł miesięcznie, w okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2019 r. 
objęto przeciętnie 199,0 tys. dzieci do 18 lat, które przebywały w 130,1 tys. rodzin naturalnych, a 
w okresie od 1 lipca do 31 grudnia 2019 r., gdy świadczenie przysługiwało również na pierwsze 
dziecko, bez limitu dochodowego – 325,3 tys. dzieci do 18 lat.   

 

 

 

Więcej informacji na temat NSP 2021 dostępne jest na stronie spis.gov.pl. 

 

 

 

 

 

W przypadku cytowania danych Głównego Urzędu Statystycznego prosimy o zamieszczenie in-
formacji: „Źródło danych GUS”, a przypadku publikowania obliczeń dokonanych na danych opu-
blikowanych przez GUS prosimy o zamieszczenie informacji: „Opracowanie własne na podsta-
wie danych GUS”. 

Wejdź na spis.gov.pl  
i spisz się już dziś. 

 



 

 

 

 

Kujawsko-Pomorski Ośrodek  
Badań Regionalnych 

tel.: (+48 52) 3669303,  

faks: (+48 52) 3669356  

e-mail: kpobr@stat.gov.pl 

 www.bydgoszcz.stat.gov.pl 

 @BYDGOSZCZ_STAT 

 
@GlownyUrzadStatystyczny 

 

 

Opracowanie merytoryczne: 
Urząd Statystyczny w Bydgoszczy 
Dyrektor dr Wiesława Gierańczyk 
Tel.: 52 366 93 390 

Rozpowszechnianie: 
Zespół do spraw obsługi mediów 
Tel.: 532 457 701, 539 671 457 
e-mail: media_USBDG@stat.gov.pl 

 

Powiązane opracowania 

Rocznik Statystyczny Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2020 

 

Temat dostępny w bazach danych 

Baza BDL – temat narodowe spisy powszechne 

Baza DBW – temat demografia 

 

Ważniejsze pojęcia dostępne w słowniku 

Karta Dużej Rodziny 
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