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urodzenia bli�niacze

urodzenia trojacze

@gdansk_stat gdansk.stat.gov.pl

DZIE� MATKI

26 MAJA

Dane dla wojew�dztwa pomorskiego za 2020 r.

Ważniejsze dane o urodzeniach

Urodzenia żywe �� ���
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Urodzenia żywe według wieku matki

aUrodzenia żywe według wagi noworodka przy urodzeniu 

Urodzenia żywe według miesięcy

a W podziale według wagi noworodka przy urodzeniu nie uwzględniono urodze� o nieustalonej wadze noworodka.

Plac�wki

Miejsca w plac�wkach

Mieszka�cy

Mieszka�cy w ciągu roku
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Przy publikowaniu danych US prosimy o podanie �r�dła.
Opracowanie merytoryczne, graficzne i skład komputerowy: Urząd Statystyczny w Gda�sku, Pomorski O�rodek Bada� Regionalnych

Wejd� na spis.gov.pl 
Narodowy Spis Powszechny 
Ludno�ci i Mieszka� 2021
Od 1 kwietnia 2021 r.

#liczysiękażdy

i spisz się sam

chłopcy

dziewczynki

@urzadstatystycznywgdansku

Urodzenia wielorakie
(spo�r�d wszystkich urodze� żywych)�,��

Urodzenia w innym miejscu 
niż szpital�,��

wzrost/spadek w stosunku do 2019 r. brak zmian w stosunku do 2019 r.

Wiek �rodkowy matek
Granica wieku, kt�rą połowa liczby
matek już przekroczyła, a druga 
połowa jeszcze nie osiągnęła
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4500 g i więcej

Urodzenia żywe według dni tygodnia

Stycze� Luty Marzec Kwiecie�

Maj Czerwiec Lipiec Sierpie�

Wrzesie� Pa�dziernik Listopad Grudzie�
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Poniedziałek � ���

Wtorek � ���

�roda � ���
Czwartek � ���

Piątek � ���

Sobota � ���

Niedziela � ���

Płodno�� kobiet według grup wieku 
(urodzenia żywe na 1000 kobiet w danej grupie wieku)

Płodno�� kobiet
abw grupie wieku 15-49 lat 

��,��0

20

40

60

80

100

120

a15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 b45-49 

ab Łącznie z urodzeniami matek w wieku: a – poniżej 15 lat, b – 50 lat i więcej.

Urodzenia żywe według poziomu wykształcenia matki

Wyższe
�rednie i policealne
Zasadnicze zawodowe
Gimnazjalne

Podstawowe i niepełne podstawowe
Nieustalone

Kobiety, kt�re nie podjęły
zatrudnienia po urodzeniu
dziecka
Stan w dniu 31 grudnia
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Domy dla matek z małoletnimi 
dzie�mi i kobiet w ciąży

Stan w dniu 31 grudnia
Dzietno�� kobiet

Wsp�łczynnik dzietno�ci kobiet

Liczba urodzonych dzieci przypadająca 
na 1 kobietę w okresie rozrodczym

Warto�� wyższa niż gwarantuje �,� 
zastępowalno�� pokole�.
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