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Bydgoszcz, 25.06.2015 

Opracowanie sygnalne 

Kobiety w województwie kujawsko-pomorskim 
 

 Według stanu na 31 XII 2014 r. województwo kujawsko-pomorskie zamieszkiwało 1077,1 tys. 

kobiet. Stanowiły one 51,5% populacji. Na 100 mężczyzn przypadało wówczas ponad 106 kobiet. 

Udział kobiet w populacji ogółem był zróżnicowany w zależności od miejsca zamieszkania.  

W miastach kobiety stanowiły 52,7% populacji, a na terenach wiejskich 49,9%.  

 

Wyk. 1. Kobiety według grup wieku w 2014 r.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Biorąc pod uwagę dziesięcioletnie grupy wieku zarówno w miastach, jak i na wsi dominujący 

odsetek stanowiły kobiety w wieku 30–39 lat. W miastach udział ukształtował się na poziomie 15,5% 

ogółu kobiet zamieszkujących miasta w województwie, natomiast na terenach wiejskich 15,2% ogółu 

kobiet zamieszkujących wsie.  

Według danych NSP 2011 biorąc pod uwagę stan cywilny prawny: 

• średnio na 100 kawalerów przypadało 79 panien; 

• średnio na 100 wdowców przypadało 539 wdów; 

• na 100 rozwiedzionych mężczyzn przypadało 148 rozwiedzionych kobiet; 

Ponadto w województwie kujawsko-pomorskim w 2014 r.: 

• najwięcej dzieci urodziły kobiety w wieku 28 lat; 

• na 100 kobiet w wieku rozrodczym (15-49 lat) przypadało 129 urodzonych dzieci. 
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Wyk. 2. Urodzenia żywe wieku matki w 2014 r.  
 

 
 

 Według danych spisowych, pod względem wykształcenia najliczniej reprezentowaną 

zbiorowością wśród kobiet w 2011 r. w województwie kujawsko-pomorskim były osoby legitymujące 

się wykształceniem średnim i policealnym. Stanowiły one 32,1% ogółu populacji kobiet (w wieku  

13 lat i więcej) w województwie. 

Dodatkowo, według danych NSP 2011, w województwie kujawsko-pomorskim najwięcej 

kobiet (ponad 30%) pozostawało na utrzymaniu. 

Według Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności w IV kwartale 2014 r. w województwie 

kujawsko-pomorskim zbiorowość aktywnych zawodowo kobiet na rynku pracy liczyła 395 tys. 

Pracujące kobiety stanowiły mniejszość, bo 42,4% ogółu pracujących w województwie, natomiast 

bezrobotne kobiety stanowiły większość ogółu bezrobotnych, bo 52,6%. 

 

 
Opracowanie merytoryczne:  
Kujawsko-Pomorski Ośrodek Badań Regionalnych 
tel. 52 36 69 303  
e-mail: kpobr@stat.gov.pl 

Rozpowszechnianie:  
Karolina Hunker  
tel. 52 36 69 349  
e-mail: k.hunker@stat.gov.pl 
 
 

Więcej informacji m.in. na temat kobiet w województwie kujawsko-pomorskim  
znajdą Państwo w opracowaniu sygnalnym Urzędu pn.:  

Kobiety w województwie kujawsko-pomorskim,  

które zostanie zamieszczone na stronie internetowej Urzędu http://bydgoszcz.stat.gov.pl/ 
w dniu 26 czerwca 2015 r. 
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