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Opracowanie sygnalne 

Urodzenia i dzietność kobiet  

 
 W 2014 r. w województwie kujawsko-pomorskim liczba urodzeń ukształtowała sie  

na poziomie 20 tys., co w porównaniu z 2013 r. oznacza wzrost liczby nowonarodzonych dzieci  

o 178 (o 0,9%).  Urodzenia w Kujawsko-Pomorskim stanowiły 5,3% urodzeń w kraju.  

Wyk. 1. Urodzenia ogółem według miesięcy i dni tygodnia.  

 

  

 

 

 

 

 

 Najczęściej dzieci w województwie rodziły się w miesiącu lipcu, a biorąc pod uwagę dni 

tygodnia – w czwartki, najwięcej narodzin odnotowano 8 lipca 2014 r. – tego dnia na świat przyszło 

86 dzieci; najmniej zaś, bo 24, urodziło się 15 listopada 2014 r.  

 

Ponadto w województwie kujawsko-pomorskim w 2014 r.: 

 więcej dzieci urodziło się w miastach – 11,2 tys., tj. o 26,1% więcej niż na wsi; 

 większość nowonarodzonych dzieci (51,7%) stanowili chłopcy, których urodziło się 675 więcej 

niż dziewczynek; 

 urodzenia pojedyncze stanowiły 97,3% ogółu urodzeń; 

 przy urodzeniu większość noworodków (94,3%) ważyło 2500 g i więcej; 

 wiek środkowy matek wyniósł 28,9 lat; 

 mediana wieku kobiet rodzących pierwsze dziecko wyniosła 26,6 lat; 

 urodzenia w związkach małżeńskich stanowiły 69,0%; 

 najwyższy odsetek urodzeń – na poziomie 40,6% – zaobserwowano wśród matek 

legitymujących się dyplomem ukończenia szkoły wyższej; 

 najwięcej urodzeń (67,3%) odnotowano wśród matek pracujących; 

 w przeliczeniu na 10,0 tys. mieszkańców urodziło się 96 dzieci; 
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 statystyczna mieszkanka województwa w wieku rozrodczym, tj. 15-49 lat urodziła średnio 

1,29 dzieci w ciągu całego tego okresu.  
 

 
Wyk. 2. Prognoza liczby urodzeń w latach 2014a–2050 

 

 Dane dotyczące prognozy liczby urodzeń do 2050 r. wskazują, iż w perspektywie najbliższych 

czterdziestu pięciu lat liczba urodzeń w województwie kujawsko-pomorskim wyraźnie zmniejszy się, 

tj.  z 20,0 tys. w 2014 r. do 13,4 tys. w 2050 r. (o 6,7 tys.). 

 

 

 
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 urodzeń w województwie kujawsko-pomorskim  

znajdą Państwo w opracowaniu sygnalnym Urzędu pn.:  

Urodzenia i dzietność kobiet w województwie kujawsko-pomorskim w 2014 r.,  

które zostanie zamieszczone na stronie internetowej Urzędu http://bydgoszcz.stat.gov.pl/ 

w dniu 10 lipca 2015 r. 
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