
 
 

 

Województwo kujawsko-pomorskie położone jest w obrębie Pojezierza Południowobałtyckiego, na które 
składają się poszczególne makroregiony. Znaczna część podregionu bydgosko-toruńskiego leży w Pradolinie 
Toruńsko-Eberswaldzkiej, z wyjątkiem północnej, która zlokalizowana jest w części Pojezierza Południowopomor-
skiego, Doliny Dolnej Wisły i Pojezierza Chełmińsko-Dobrzyńskiego. W północnej części województwa, gdzie 
zlokalizowany jest podregion grudziądzki rozciągają się: od zachodu Pojezierze Południowopomorskie, Dolina 
Dolnej Wisły, a we wschodniej części podregionu Pojezierze Chełmińsko-Dobrzyńskie. Z kolei podregion wło-
cławski leży na Pojezierzu Wielkopolskim. Jego południowa część jest położona na obszarze Niziny Południowo-
wielkopolskiej, a północ podregionu przecinają: Pojezierze Południowopomorskie, Pradolina Toruńsko-
Eberswaldzka oraz Pojezierze Chełmińsko-Dobrzyńskie.  

POWIERZCHNIA I LUDNOŚĆ 
Podział województwa  

na podregiony: bydgosko-toruński, 
grudziądzki i włocławski został wpro-
wadzony z dniem 1 stycznia 2008 r., 
zgodnie z Nomenklaturą Jednostek 
Terytorialnych do Celów Statystycz-
nych, która podzieliła obszar Polski 
na 66 podregionów. 

Na obszarze podregionu 
bydgosko-toruńskiego znajdują się  
2 miasta na prawach powiatu  
i 2 powiaty, w których skład wchodzi: 
1 gmina miejska, 2 gminy miejsko-
wiejskie i 14 gmin wiejskich. Podre-
gion grudziądzki tworzy 1 miasto na 
prawach powiatu, 8 powiatów oraz  
4 gminy miejskie, 11 gmin miejsko-
wiejskich i 40 gmin wiejskich. Nato-
miast podregion włocławski obejmu-
je: 1 miasto na prawach powiatu  
i 9 powiatów, w których granicach 

znajduje się 8 gmin miejskich, 22 miejsko-wiejskie i 38 gmin wiejskich. 
Największą część obszaru województwa, bo 45,9 % zajmuje podregion włocławski skupiający 37,5 % 

ludności województwa. Drugim pod względem udziału w powierzchni jest podregion grudziądzki, który obejmuje 
37,9 % obszaru województwa, a zamieszkuje go 25,7 % ludności Kujawsko-Pomorskiego. Najmniejszym pod 
względem powierzchni, tj. 16,2 % udziału i drugim pod względem liczby ludności (36,8 % ludności województwa) 
jest podregion bydgosko-toruński. 
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TABL.1 Powierzchnia i ludnośća w 2009 r. 
Powierzchnia b  Ludność c  

WYSZCZEGÓLNIENIE 
w km2 

lokata  
w kraju 

ogółem 
lokata 
w kraju 

w tym 
kobiety 

na 1 km2 

Województwo .............................. 17972 10 2068809 10 1071130 115 
Podregion bydgosko-toruński ...... 2917 49 760728 7 400988 261 
Podregion grudziądzki ................. 6808 12 531092 38 271167 78 
Podregion włocławski .................. 8247 6 776989 2 398975 94 
a  Lokata: województwa – wśród 16 województw w kraju; podregionów – spośród 66 podregionów Polski. b  Stan w dniu 

01.01.2009 r. c  Stan w dniu 30.06.2009 r. 

Według danycha na dzień 1 stycznia 2009 r. wykorzystanie powierzchni geodezyjnej poszczególnych 
podregionów przedstawia się następująco: 

1. użytki rolne: 
– podregion bydgosko-toruński – 48,7 % powierzchni 
– podregion grudziądzki – 63,6 % 
– podregion włocławski – 73,6 % 

2. grunty leśne oraz zadrzewienia i zakrzewienia: 
– bydgosko-toruński – 38,2 % 
– grudziądzki – 27,1 % 
– włocławski – 16,9 % 

3. grunty zabudowane i zurbanizowane: 
– bydgosko-toruński – 7,7 % 
– grudziądzki – 3,7 % 
– włocławski – 4,0 % 

Liczba ludności w końcu czerwca 2009 r. w porównaniu z tym samym okresem 2008 r. w podregionach: 
bydgosko-toruńskim i grudziądzkim wzrosła o 0,2 %, a we włocławskim pozostała na niezmienionym poziomie.  
W województwie widoczna była przewaga liczebna kobiet. W podregionie bydgosko-toruńskim na 100 mężczyzn 
przypadało 111 kobiet, we włocławskim – 106, a w grudziądzkim – 104.  

Większość mieszkańców podregionu bydgosko-toruńskiego (79,6 % ogółu) zamieszkiwało miasta. Moż-
na jednak zauważyć odpływ ludności na wieś, gdzie liczba mieszkańców wzrosła w porównaniu z pierwszym 
półroczem 2008 r. o 2,4 %, podczas gdy w miastach obniżyła się o 0,4 %. W podregionie włocławskim ludność 
zamieszkująca miasta stanowiła 51,7 % ogółu ludności w podregionie. Liczba mieszkańców miast była mniejsza 
niż przed rokiem o 0,1  %, zaś wsi – większa o 0,1 %. W podregionie grudziądzkim większość osób (52,7 %) 
mieszkało na obszarach wiejskich – wzrost w skali roku o 0,4 %; mieszkańców miast nieznacznie przybyło,  
tj. o 0,1 %.  

Za najmłodszy pod względem wieku mieszkańców można uznać podregion grudziądzki, w którym odse-
tek osób w wieku 24 lat i młodszych na koniec czerwca 2009 r. wyniósł 32,9 %; udział 50-latków i osób starszych 
– wyniósł 31,7 %. W podregionie włocławskim udziały wyniosły odpowiednio: 31,4 % i 33,0 %, a w bydgosko- 
-toruńskim: 28,9 % i 34,5 %. We wszystkich podregionach, podobnie jak w całym województwie, można zaobser-
wować starzenie się społeczeństwa – udział osób w wieku 24 lat i młodszych spadł w skali roku w podregionie 
bydgosko-toruńskim o 0,8 pkt. proc., a w grudziądzkim i we włocławskim – o 0,7 pkt. proc, podczas gdy w tym 
samym okresie odsetek osób w wieku 50 lat i starszych wzrósł w podregionie bydgosko-toruńskim  
o 0,6 pkt. proc., a w grudziądzkim i we włocławskim – po 0,7 pkt. 

Analizując wartości współczynnika obciążenia ekonomicznego najbardziej korzystny poziom odnotowano  
w podregionie bydgosko-toruńskim, gdzie na 100 osób w wieku produkcyjnym (mężczyźni w wieku 18 – 64 lat 
oraz kobiety w wieku 18 – 59 lat) przypadały 53 osoby w wieku nieprodukcyjnym, z czego 28 w wieku przedpro-
dukcyjnym i 25 w wieku poprodukcyjnym. W podregionie włocławskim na 100 osób w wieku produkcyjnym przy-
padało 55 osób w wieku nieprodukcyjnym, z czego 31 w wieku przedprodukcyjnym oraz 24 w wieku poprodukcyj-
nym. Najmniej korzystny współczynnik oszacowano dla podregionu grudziądzkiego, tj. odpowiednio: 56, 33 i 23. 

                                                            
a  Dane Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii w Warszawie. 
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W ciągu pierwszego półrocza 2009 r. największy przyrost naturalny odnotowano w podregionie gru-
dziądzkim, gdzie zarejestrowano 3377 urodzeń żywych i 2621 zgonów, czyli przyrost naturalny wyniósł 756.  
W skali roku odnotowano wzrost: liczby urodzeń o 3,2 %, a liczby zgonów – o 1,2 %. W podregionie bydgosko- 
-toruńskim przyrost naturalny wyniósł 413 osób i zarejestrowano 4145 urodzeń żywych (o 6,7 % więcej niż przed 
rokiem) i 3732 zgony (o 2,3 % więcej). W podregionie włocławskim także zanotowano dodatni przyrost naturalny, 
tj. 263 osoby, przy czym odnotowano 4381 urodzeń i 4118 zgonów (wzrost odpowiednio: o 6,2 % i o 2,8 %).  

W porównaniu z pierwszym półroczem 2008 r. liczba zawartych małżeństw wzrosła w podregionie byd-
gosko-toruńskim o 8,6 % (do 1,9 tys.), we włocławskim – o 0,3 % (do 2,0 tys.), a w grudziądzkim zmniejszyła się 
o 1,7 % (do 1,4 tys.).  

TABL. 2. Ruch naturalny w I półroczu 2009 r. 
Zgony 

Małżeństwa Urodzenia 
ogółem w tym niemowląt a 

Przyrost  
naturalny WYSZCZEGÓLNIENIE 

na 1000 ludności 

Województwo .............................. 5,20 11,51 10,13 6,72 1,38 
Podregion bydgosko-toruński ...... 5,16 11,02 9,92 7,72 1,10 
Podregion grudziądzki ................ 5,32 12,65 9,82 4,44 2,83 
Podregion włocławski .................. 5,17 11,20 10,53 7,53 0,67 
a  Na 1000 urodzeń żywych 

Na stan ludności wpływają także migracje. W okresie styczeń-czerwiec 2009 r. napływ ludności prze-
wyższył odpływ tylko w podregionie bydgosko-toruńskim – saldo migracji wyniosło 298 osób i było ponad cztery  
i pół razy większe niż w analogicznym okresie poprzedniego roku. Zarejestrowano 4335 zameldowań na pobyt 
stały w ruchu wewnętrznym, a z zagranicy przybyło 107 osób. Z kolei wymeldowało się z pobytu stałego 4009 
osób, a 135 osób wyprowadziło się za granicę. Saldo 
migracji w podregionie grudziądzkim wyniosło -241 
osób, odpływ ludności był o 23,7 % mniejszy niż przed 
rokiem. Na pobyt stały z innego obszaru kraju zamel-
dowało się 2817 osób, a z zagranicy przybyło 99 imi-
grantów. Wymeldowały się 3074 osoby oraz wyemigro-
wały poza granice kraju – 83. W podregionie włocław-
skim saldo migracji wyniosło -598 i w pierwszym półro-
czu 2009 r. ubyło o 18,2 % więcej osób niż w tym sa-
mym okresie poprzedniego roku. Zarejestrowano 3673 
osoby, które przeniosły się na stałe z innej części Polski 
i 112 osób przybyłych z zagranicy. Z kolei wyrejestro-
wano 4304 osoby przenoszące się do innego miejsca  
w kraju, a wyemigrowało 79 osób. 

TABL. 3. Migracje ludności w I półroczu 2009 r. 
Migracje wewnętrzne Migracje zagraniczne 

napływ odpływ napływ odpływ 
Saldo migracji

WYSZCZEGÓLNIENIE 

na 1000 ludności 

Województwo ...................................... 10,47 11,01 0,31 0,29 -0,52 
Podregion bydgosko-toruński .............. 11,53 10,66 0,28 0,36 0,79 
Podregion grudziądzki ......................... 10,55 11,52 0,37 0,31 -0,90 
Podregion włocławski .......................... 9,39 11,00 0,29 0,20 -1,53 
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BEZROBOCIE REJESTROWANE 
Sytuacja w podregionach województwa kujawsko-pomorskiego pod względem bezrobocia była mocno 

zróżnicowana. Najniższą stopę bezrobocia rejestrowanego na koniec 2009 r. odnotowano w podregionie bydgo-
sko-toruńskim, gdzie wyniosła 9,1 % (w stosunku do 2008 r. wzrosła o 2,6 pkt. proc.) Spośród 30,3 tys. osób 
bezrobotnych w tym podregionie (o 43,3 % więcej niż przed rokiem), 51,1 % stanowiły kobiety. W porównaniu  
z końcem 2008 r. liczba bezrobotnych kobiet wzrosła o 26,3 %, a mężczyzn wzrosła o 66,6 %. W podregionie 
zarejestrowanych było 22,6 % bezrobotnych ogółem z terenu województwa kujawsko-pomorskiego. Bez prawa do 
zasiłku pozostawało 23,2 tys. osób, ich liczba wzrosła o 39,0 %. W podregionie bydgosko-toruńskim 26,3 tys. 
bezrobotnych to osoby poprzednio pracujące, z czego 1,0 tys. zwolniono z przyczyn dotyczących zakładu pracy 
(wzrost w skali roku odpowiednio: o 44,1 % i o 42,3 %). Najbardziej, bo o 55,1 %, zwiększyła się liczba bezrobot-
nych, którzy ukończyli naukę nie później niż przed 12 miesiącami – 1,9 tys. osób. 

W końcu 2009 r. w podregionie grudziądzkim bez pracy pozostawało 19,3 % osób aktywnych zawodowo 
(przed rokiem 16,8 %). Obszar podregionu zamieszkiwało 39,5 tys. osób bezrobotnych, tj. o 18,0 % więcej niż 
przed rokiem i stanowili oni 29,5 % zarejestrowanych bezrobotnych w województwie kujawsko-pomorskim. Udział 
kobiet w ogólnej liczbie osób pozostających bez pracy wyniósł 54,7 %, a ich liczba zwiększyła się w skali roku  
o 6,0 %. Znacznie bardziej wzrosła liczba bezrobotnych mężczyzn, tj. o 36,8 % w skali roku. Prawa do zasiłku nie 
posiadało 30,6 tys. bezrobotnych (o 16,2 % więcej niż przed rokiem). Liczba osób, które wcześniej pracowały 
wzrosła o 19,5 % – do poziomu 32,5 tys., z czego 0,5 tys. stanowiły osoby zwolnione z przyczyn dotyczących 
zakładu pracy (wzrost w skali roku o 15,2 %). Liczba osób zarejestrowanych w okresie 12 miesięcy od ukończe-
nia nauki (2,3 tys. w końcu 2009 r.) wzrosła w skali roku o 22,5 %. 

Najwyższą stopę bezrobocia zarejestrowano w podregionie włocławskim, gdzie wyniosła 20,6 %  
– wzrost w skali roku o 2,3 pkt. proc. Prawie połowa, bo 48,0 % wszystkich zarejestrowanych bezrobotnych  
z terenu województwa, zamieszkiwała podregion włocławski. Bez pracy pozostawało 64,3 tys. ludności (o 15,6 % 
więcej niż w końcu 2008 r.), z czego 54,4 % stanowiły kobiety. W skali roku liczba bezrobotnych kobiet wzrosła  
o 5,1 %, a mężczyzn o 31,3 %. Spośród ogółu bezrobotnych prawa do zasiłku nie posiadało 50,5 tys. osób  
(o 13,1 % więcej niż przed rokiem), 51,2 tys. bezrobotnych to osoby poprzednio pracujące, z czego 0,5 tys. zosta-
ło zwolnionych z przyczyn dotyczących zakładu pracy (w skali roku odpowiednio: wzrost o 17,7 % i spadek  
o 3,5 %). Liczba bezrobotnych, którzy ukończyli naukę w ciągu ostatnich 12 miesięcy znacznie wzrosła (o 39,8 %) 
w stosunku do końca 2008 r., tj. do poziomu 3,3 tys. 

Wśród osób bezrobotnych będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy największe grupy we wszyst-
kich podregionach stanowili: bezrobotni bez wykształcenia średniego, długotrwale bezrobotni oraz osoby bez 
kwalifikacji zawodowych. 

TABL. 4. Bezrobotni w szczególnej sytuacji na rynku pracy w 2009 r. 
Stan w dniu 31 XII 

Podregiony: 
Województwo 

bydgosko-toruński grudziądzki włocławski WYSZCZEGÓLNIENIE 

ogółem 2008=100 razem 2008=100 razem 2008=100 razem 2008=100 

Ogółem ................................................ 134127 121,7 30279 143,3 39517 118,0 64331 115,6 
z liczby ogółem:         

do 25 roku życia ................................ 30683 128,9 6725 142,1 10056 128,2 13902 123,8 
którzy ukończyli szkołę wyższą, do 

27 roku życia .................................. 1711 140,9 736 156,3 368 134,8 607 129,1 
długotrwale bezrobotni ...................... 61956 102,2 10057 100,7 18409 104,8 33490 101,4 
kobiety, które nie podjęły zatrudnie-

nia po urodzeniu dziecka ................ 14536 108,9 2539 124,5 4801 105,9 7196 106,2 
powyżej 50 roku życia ....................... 25659 116,3 6746 123,7 7073 113,9 11840 113,8 
bez kwalifikacji zawodowych ............. 41304 113,2 7750 135,3 11604 109,7 21950 108,8 
bez doświadczenia zawodowego  31905 115,0 5742 138,0 9276 113,5 16887 109,7 
bez wykształcenia średniego ............. 86931 119,7 17665 142,0 26689 116,7 42577 114,1 
samotnie wychowujący co najmniej 

jedno dziecko w wieku do 18 roku 
życia ............................................... 11679 115,9 3255 126,4 3408 113,9 5016 111,1 

osoby, które po odbyciu kary pozba-
wienia wolności nie podjęły zatrud-
nienia .............................................. 1983 138,7 575 155,8 520 114,5 888 146,3 

niepełnosprawni ................................ 5715 128,6 1965 139,2 1644 120,4 2106 126,5 
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Biorąc pod uwagę poziom wykształcenia, najwięcej bezrobotnych ukończyło co najwyżej gimnazjum  
w podregionie: włocławskim – 21,7 tys., w grudziądzkim – 14,0 tys., a w bydgosko-toruńskim – 9,1 tys. osób. Nieco 
mniej bezrobotnych posiadało wykształcenie zasadnicze zawodowe, odpowiednio: 20,8 tys., 12,7 tys. i 8,6 tys. 
osób. Szkoły średnie zawodowe lub policealne ukończyło: 12,3 tys. bezrobotnych w podregionie włocławskim, 
7,0 tys. w grudziądzkim oraz 6,2 tys. w bydgosko-toruńskim, a wykształcenie średnie ogólnokształcące posiadało, 
odpowiednio: 6,1 tys., 4,2 tys. oraz 2,9 tys., a wyższe porównywalnie: 13,3 tys., 1,7 tys. i 3,5 tys. osób zareje-

strowanych. W po-
równaniu z poprzednim 
rokiem w podregionie 

bydgosko-toruńskim 
najbardziej wzrosła 
liczba ludności z wy-
kształceniem średnim 
ogólnokształcącym  
(o 51,1 %) i wyższym 
(o 48,1 %). W podre-
gionach grudziądzkim  
i włocławskim najwyż-
szy wzrost zaobser-
wowano wśród ludzi  
z wykształceniem 
wyższym, odpowied-
nio: o 40,5 %  
i o 35,8 % oraz śred-
nim ogólnokształcą-
cym, odpowiednio:  
o 19,9 % i 24,1 %.  

Bezrobocie dotyka przede wszystkim ludzi młodych. We wszystkich podregionach osoby poniżej 35 roku 
życia stanowiły ponad połowę bezrobotnych, i tak osoby w wieku 25-34 lata w podregionie: włocławskim stanowiły 
29,1 %, w bydgosko-toruńskim – 28,7 %, a w grudziądzkim – 28,2 % zarejestrowanych. Najwyższy udział osób 
bezrobotnych poniżej 25 roku życia zaobserwowano w podregionie grudziądzkim – 25,4 %.  

TABL. 5. Bezrobotni zarejestrowani według grup wieku w 2009 r. 
Stan w dniu 31 XII 

Bezrobotni w wieku: 

24 lata i mniej 25-34 35-44 45-54 55 lat i więcej WYSZCZEGÓLNIENIE 

ogółem 2008=100 ogółem 2008=100 ogółem 2008=100 ogółem 2008=100 ogółem 2008=100

Województwo ...................  30683 128,9 38593 124,5 26455 121,4 28047 110,5 10349 125,0 
Podregion bydgosko- 

-toruński ........................  6725 142,1 8698 155,1 5750 153,8 6421 125,3 2685 138,9 
Podregion grudziądzki ......  10056 128,2 11149 120,0 7408 115,1 8083 106,5 2821 121,9 
Podregion włocławski .......  13902 123,8 18746 116,5 13297 114,5 13543 106,9 4843 120,2 

 
 

PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ 
W 2009 r. podregion bydgosko-toruński wyróżniał 

się pod względem liczby podmiotów gospodarczych zareje-
strowanych w rejestrze REGON; aż 45,4 %, czyli 82,7 tys. 
podmiotów z terenu województwa kujawsko-pomorskiego 
miało tu swoją siedzibę. Ponadto 33,7 % stanowiły podmioty 
we włocławskim (61,3 tys.), natomiast 20,9 % (38,0 tys.) – w 
podregionie grudziądzkim. W porównaniu z końcem 2008 r. 
we wszystkich podregionach nastąpił spadek liczby podmio-
tów, odpowiednio: o 5,2 %, o 5,7 % oraz o 4,8 %.  
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Większość podmiotów stanowiły najmniejsze przedsiębiorstwa zatrudniające do 2 osób, których  
w podregionie bydgosko-toruńskim było zarejestrowanych 67,0 tys., czyli 81,0 % podmiotów ogółem, w gru-
dziądzkim – 30,7 tys. (80,7 %), a we włocławskim – 48,0 tys. (78,4 %).  

TABL. 6. Podmioty gospodarki narodowej według liczby pracujących w 2009 r. 
Stan w dniu 31 XII  

Liczba pracujących 

do 9 osób 
WYSZCZEGÓLNIENIE Ogółem 

razem 
w tym  

do 2 osób 

od 10 do 49 od 50 do 249 
250 i więcej 

osób 

Województwo.............................. 182031 172238 145743 7924 1629 240 
Podregion bydgosko-toruński ..... 82686 78466 67016 3333 753 134 
Podregion grudziądzki ................ 38045 35875 30695 1774 351 45 
Podregion włocławski ................. 61300 57897 48032 2817 525 61 

W podregionie bydgosko-toruńskim zarejestrowanych było 20,7 tys. osób prawnych i jednostek organi-
zacyjnych niemających osobowości prawnej i stanowiły one 25,1 % ogółu podmiotów, a ich liczba wzrosła  
o 2,3 %. Z kolei liczba osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą (74,9 % ogółu podmiotów) obniży-
ła się w skali roku o 7,5 % do poziomu 62,0 tys. 

W podregionie grudziądzkim osoby prawne i jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej 
stanowiły 21,4 % ogółu podmiotów, a ich liczba wzrosła o 1,7 % do poziomu 8,1 tys. Odsetek osób fizycznych 
prowadzących działalność gospodarczą wyniósł 78,6 %, a ich liczba obniżyła się w porównaniu z poprzednim 
rokiem o 6,5 % do 29,9 tys. 

Udział osób 
prawnych i jednostek 
organizacyjnych nie-
mających osobowości 
prawnej w podregionie 
włocławskim był naj-
niższy spośród podre-
gionów i wyniósł 
20,6 %. W mniejszym 
też stopniu niż w po-
zostałych podregio-
nach wzrosła liczba tej 
grupy podmiotów  
w skali roku – o 1,3 %, 
do poziomu 12,6 tys. 
Osoby fizyczne pro-
wadzące działalność 
gospodarczą stanowiły 
79,4 % ogółu, ich 
liczba wyniosła 
48,7 tys. i w porówna-
niu z 2008 r. zanoto-
wano spadek o 7,3 %. 
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TABL. 7. Podmioty gospodarki narodowej według formy prawnej w 2009 r. 
Stan w dniu 31 XII 

Osoby prawne i jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej 

w tym 

spółki handlowe WYSZCZEGÓLNIENIE Ogółem 
razem przedsiębior-

stwa pań-
stwowe 

spółdzielnie 
razem 

w tym  
z udziałem 

kapitału 
zagranicznego

spółki cywilne 

Osoby 
fizyczne 

prowadzące 
działalność 

gospodarczą

Województwo ........... 182031 41471 9 962 10810 1645 12587 140560 
Podregion bydgosko- 

-toruński ................ 82686 20713 6 312 6781 1071 7005 61973 
Podregion grudziądzki 38045 8145 1 272 1505 259 1966 29900 
Podregion włocławski 61300 12613 2 378 2524 315 3616 48687 

Analizując strukturę podmiotów pod względem rodzaju prowadzonej działalności (według PKD 2004) we 
wszystkich podregionach województwa kujawsko-pomorskiego dominowały podmioty z sekcji handel i naprawy, 
których w podregionie: bydgosko-toruńskim zarejestrowano 23,7 tys., we włocławskim – 20,6 tys., a w grudziądz-
kim – 11,3 tys. Znaczącymi pod względem liczby zarejestrowanych podmiotów gospodarczych w podregionie 
bydgosko-toruńskim były także sekcje: obsługa nieruchomości i firm (14,7 tys. podmiotów), budownictwo (8,5 tys.) 
oraz przetwórstwo przemysłowe (8,1 tys.). W podregionie włocławskim i grudziądzkim licznie reprezentowane 
były sekcje: budownictwo (odpowiednio: 7,2 tys. i 4,7 tys.), obsługa nieruchomości i firm (7,2 tys. i 4,4 tys.) i prze-
twórstwo przemysłowe (5,8 tys. oraz 3,7 tys. podmiotów).  

 

 

MIESZKANIA ODDANE DO UŻYTKOWANIA 
W 2009 r. prawie połowa, bo 49,9 % mieszkań oddanych do użytkowania w województwie, zlokalizowa-

na była w podregionie bydgosko-toruńskim, gdzie przekazano do użytkowania 3,3 tys. mieszkań (o 28,9 % mniej 
niż przed rokiem). W podregionie grudziądzkim oddano do użytkowania 1,4 tys. lokali, tj. 20,4 % mieszkań  

w województwie (o 
0,1 % mniej niż w 2008 
r.) Tylko w podregionie 
włocławskim zaobser-
wowano roczny wzrost 
nowo oddanych do 
użytkowania lokali  
o 27,8 % do 2,0 tys. 
Udział lokali przekaza-
nych w tym podregionie 
wyniósł 29,7 % wszyst-
kich w województwie. 

W I półroczu 
2009 r. w podregionie 
bydgosko-toruńskim  
w przeliczeniu na 1000 
małżeństw oddano do 
użytkowania 778 miesz-
kań (przed rokiem 1152), 
w grudziądzkim – 320 
(wobec 325), a we wło-
cławskim – 509 (wobec 
316 w 2008 r.). 
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Spośród nowo oddanych lokali w poszczególnych podregionach najwięcej przekazano do użytkowania  
w budownictwie indywidualnym: w bydgosko-toruńskim – 1,7 tys., w grudziądzkim – 0,8 tys., a we włocławskim  
– 1,1 tys. Znaczna liczba mieszkań została wybudowana z przeznaczeniem na sprzedaż lub wynajem, odpowied-
nio: 1,0 tys., 0,4 tys. i 0,6 tys.  

Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkań przekazanych w podregionie bydgosko-toruńskim wyniosła 
102,1 m2 (przed rokiem 88,7 m2). W podregionie grudziądzkim przeciętna powierzchnia wyniosła 101,5 m2  
(wobec 126,9 m2), a we włocławskim – 98,0 m2 (109,6 m2 w 2008 r.).  

TABL. 8. Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkań oddanych do użytkowania w 2009 r. 
Z liczby ogółem 

Ogółem budownictwo 
indywidualne 

spółdzielcze 
przeznaczone 
na sprzedaż 
lub wynajem 

komunalne 
społeczne 
czynszowe 

zakładowe WYSZCZEGÓLNIENIE 

w m2 

Województwo ...............  100,8 141,3 54,7 57,4 42,7 48,4 128,0 
Podregion bydgosko- 

-toruński ....................  102,1 102,1 56,6 58,1 45,0 49,0 – 
Podregion grudziądzki 101,5 139,6 55,0 59,2 36,8 47,8 139,0 
Podregion włocławski 98,0 132,1 52,2 55,3 39,7 – 122,5 

 
 

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNEb 
W 2009 r. najwięcej przestępstw stwierdzonych w zakończonych postępowaniach przygotowawczych,  

tj. 25,5 tys. (43,6 % wszystkich w województwie) popełniono w podregionie bydgosko-toruńskim, ale tylko  
na obszarze tego podregionu ich liczba spadła w skali roku o 6,1 %. Wykrywalność przestępstw w podregionie 
bydgosko-toruńskim w porównaniu z 2008 r. zmniejszyła się o 1,3 pkt. proc. – do 60,5 %. Nieco mniej – 20,7 tys. 
(35,4 %) przestępstw zarejestrowano w podregionie włocławskim. Na tym obszarze liczba przestępstw wzrosła  
o 5,1 % w skali roku, a wskaźnik wykrywalności spadł o 0,8 pkt. proc. – do 71,4 %. Z kolei w grudziądzkim popeł-
niono 12,4 tys. (21,1 % przestępstw w województwie), a ich liczba wzrosła o 2,2 %. Wskaźnik wykrywalności 
sprawców przestępstw stwierdzonych wyniósł 72,5 % i obniżył się w skali roku o 1,6 pkt. proc.  

Większość popełnianych przestępstw miało charakter kryminalny – w podregionie bydgosko-toruńskim 
ich udział wyniósł 65,5 %, we włocławskim – 61,8 %, a w grudziądzkim – 59,2 %. Odsetek przestępstw o charak-
terze gospodarczym był znacznie wyższy w podregionie bydgosko-toruńskim (22,0 % ogółu przestępstw) niż we 
włocławskim (14,4 %) i grudziądzkim (14,2 %). Natomiast udział przestępstw drogowych był największy w podre-
gionie grudziądzkim – 20,5 % i we włocławskim – 19,0 %; w bydgosko-toruńskim wyniósł tylko 9,7 %. Najsku-
teczniejsze w 2009 r. było wykrywanie przestępstw drogowych. W podregionie bydgosko-toruńskim wskaźnik 
wykrywalności wyniósł 99,2 %, w grudziądzkim – 99,7 %, a we włocławskim – 99,4 %. Wskaźnik wykrywalności 
sprawców przestępstw gospodarczych wyniósł odpowiednio: 94,9 %, 96,5 % i 93,8%, a kryminalnych: 42,1 %, 
55,2 % i 55,9 %. 

W podregionie włocławskim popełniono 46,9 % przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu, jakie stwierdzono 
w województwie. Ich liczba spadła w porównaniu z 2008 r. o 6,3 % do poziomu 0,7 tys. W podregionie bydgosko-
toruńskim zarejestrowano 0,4 tys. (30,7 % ogółu) tego typu przestępstw, tj. o 19,7 % mniej niż przed rokiem.  
Z kolei w podregionie grudziądzkim w skali roku zanotowano wzrost liczby przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu  
o 11,1 % do poziomu 0,3 tys., co stanowi 22,3 % ogółu tego rodzaju przestępstw. Większość przestępstw prze-
ciwko mieniu, tj. 51,9 % ogółu popełniono w podregionie bydgosko-toruńskim (17,3 tys.; spadek w skali roku  
o 3,9 %). We włocławskim ich udział stanowił 30,0 % ogółu, czyli 10,0 tys. i zanotowano tu wzrost w porównaniu 
do 2008 r. o 9,1 %. W podregionie grudziądzkim liczba przestępstw przeciwko mieniu wzrosła najbardziej,  
bo o 13,5 %, do poziomu 6,1 tys., co stanowi 18,1 % przestępstw tego typu w województwie. 

W 2009 r. wzrósł poziom bezpieczeństwa na drogach województwa kujawsko-pomorskiego. Liczba  
wypadków we wszystkich podregionach spadła w porównaniu z poprzednim rokiem, z czego najbardziej  
we włocławskim – o 15,9 % do 0,5 tys. W podregionie bydgosko-toruńskim odnotowano spadek na poziomie 

                                                            
b Dane Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy  
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13,8 % do 0,6 tys., a w grudziądzkim na poziomie 12,8 % – do 0,4 tys. W 2009 r. w bydgosko-toruńskim 849 osób 
ucierpiało w wyniku wypadków, z czego 71 zmarło, a 778 zostało rannych. W podregionie włocławskim zareje-
strowano 724 ofiary wypadków (101 zabitych i 623 rannych), a w grudziądzkim – 594 poszkodowanych (57 zabi-
tych i 537 rannych). Liczba kolizji na drogach bydgosko-toruńskiego i grudziądzkiego także spadła w skali roku 
odpowiednio: o 1,8 % do poziomu 13,0 tys. i o 3,4 % do poziomu 6,5 tys. W podregionie włocławskim liczba kolizji 
wzrosła o 6,2 % i wyniosła 9,2 tys. 

PODSTAWOWE DANE O PODREGIONACH WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO 

Województwo  
Podregion  

bydgosko-toruński
Podregion  

grudziądzki 
Podregion  
włocławski WYSZCZEGÓLNIENIE 

I-VI I-XII I-VI I-XII I-VI I-XII I-VI I-XII 

Ludność a  ......................................................  2008 2066418 2067918 759490 760017 529844 530577 777084 777324
 2009 2068809 . 760728 . 531092 . 776989 .
   w tym kobiety ..............................................  2008 1069771 1070633 400351 400581 270527 270919 398893 399133
 2009 1071130 . 400351 . 270527 . 398893 .
Przyrost naturalny na 1000 ludności ...............  2008 1,01 1,56 0,63 1,29 2,57 2,95 0,31 0,88
 2009 1,38 . 1,10 . 2,83 . 0,67 .
Stopa bezrobocia rejestrowanegoa (w %) .......  2008 13,3 13,3 7,0 6,5 16,4 16,8 17,9 18,3
 2009 14,4 15,8 8,1 9,1 18,0 19,3 18,8 20,6
Bezrobotni zarejestrowania .............................  2008 106952 110256 21888 21137 31327 33482 53737 55637
 2009 119395 134127 26577 30279 35203 39517 57615 64331
   w tym kobiety ..............................................  2008 67318 65964 13127 12260 20549 20388 33642 33316
 2009 66714 72105 13718 15487 19924 20605 33072 35013
Podmioty gospodarki narodowej ab .................  2008 190177 192182 86512 87224 39580 39969 64085 64989
 2009 191173 182031 87352 82686 39937 38045 63884 61300
Mieszkania oddane do użytkowania ...............  2008 3166 7641 2060 4710 470 1371 636 1560
 2009 2994 6710 1511 3347 455 1370 1028 1993

Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkań 
oddanych do użytkowania (w m2) ...................  2008 96,6 99,8 86,4 88,7 125,4 126,9 108,5 109,6
 2009 107,3 100,8 112,6 102,1 121,8 101,5 93,1 98,0
Przestępstwa stwierdzone w zakończonych 
postępowaniach przygotowawczych ..............  2008 31584 58966 15243 27169 6492 12090 9849 19707
 2009 28277 58572 12776 25513 5885 12353 9616 20706
Wskaźnik wykrywalności sprawców prze-
stępstw stwierdzonych (w %) .........................  2008 71,8 67,8 . 61,8 . 74,1 . 72,2
 2009 69,7 66,9 . 60,5 . 72,5 . 71,4
Wypadki drogowe ...........................................  2008 886 1907 371 751 238 509 277 647
 2009 737 1635 303 647 197 444 237 544
a  Stan w końcu okresu.  b  Zarejestrowane w rejestrze REGON, bez rolników indywidualnych. 
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