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a Stan w dniu 1 I; dane Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii. b Stan w dniu 31 XII. c Bez powierzchni rezerwatów 
i innych form ochrony przyrody położonych na terenach parków krajobrazowych i obszarów chronionego krajobrazu.
a As of 1 January; data of the Head Office of Geodesy and Cartography. b . c Excluding nature reserves and As of 31 December
other forms of nature protection located in the area of landscape parks and protected landscape areas.

STAN I OCHRONA ŚRODOWISKA
ENVIRONMENTAL PROTECTION

1

2,9

aStruktura powierzchni geodezyjnej województwa  
według kierunków wykorzystania w 2019 r.

a Structure of geodesic area of the voivodship  by directions of use in 2019

2,7

użytki rolne
agricultural land

zabudowane i zurbanizowane
built-up and urbanised
pod wodami
under waters
pozostałe
others
 

leśne oraz zadrzewione i zakrzewione
forest, woody and bushy land

Grunty:
Land:

%
24,2

64,9

5,3

Struktura powierzchni o szczególnych walorach przyrodniczych 
bprawnie chronionej według form ochrony przyrody  w 2018 r.

Structure of area of special nature value under legal protection 
bby forms of nature protection  in 2018

cobszary chronionego krajobrazu
cprotected landscape areas

rezerwaty przyrody 
nature reserves

Formy ochrony przyrody:
Forms of nature protection:

cparki krajobrazowe
clandscape parks  

pozostałe formy ochrony przyrody
other form land

1,6 1,6

%57,439,4

Udział ludności korzystającej z oczyszczalni ścieków 
bw % ogółu ludności według miejsca zamieszkania

Share of population using waste water treatment plants 
bin % of total population by place of residence

94,1 95,8

Miasto
Urban areas

32,5 40,0

Wieś
Rural areas

% %

2010 2018



Mediana wieku (wiek środkowy) według płci
Median age (middle age) by sex

Mężczyźni
Males

Kobiety
Females

przedprodukcyjnym
pre-working 

Ludność w wieku:
Population in age:

poprodukcyjnym
post-working 

produkcyjnym
working 

36,0 39,2 39,5 42,6

2010 2018

a Struktura ludności według płci i ekonomicznych grup wieku
w 2018 r.

aStructure of population by sex and economic age groups  in 2018

% %

19,1

66,8

14,1 17,0

55,4

27,6

LUDNOŚĆ
POPULATION

2

Miasta
Urban areas

Wieś
Rural areas

lat lat

1070,8

1007,0

1227,9

849,9

1081,5

1017,2

1271,4

827,4

a Ludność w tys.
a Population  in thousands

2010 2018

2098,7 2077,8

a Stan w dniu 31 XII. 
a As of 31 December. 
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Przeciętne trwanie życia według płci
Life expectancy by sex

2010 2018

2010 2018

71,4

73,5

79,8

81,1

aRuch naturalny ludności
aVital statistics of population

Małżeństwa 
Marriages 

Urodzenia żywe  Live births

Zgony  Deaths
Przyrost naturalny  Natural increase

LUDNOŚĆ
POPULATION
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Małżeństwa zawarte
Contracted marriages

Małżeństwa rozwiązane
Dissolved marriages 

12447 10364 1234712911

lat

lat

a Do 2018 r . dane rzeczywiste, od 2019 r. - prognoza ludności.
a Until 201 actual data, since 2019 - population projection.



Struktura migracji zagranicznych ludności na pobyt stały 
według krajów w 2018 r.

Structure of international migration for permanent residence 
by countries in 2018

Napływ
Inflow

Odpływ
Outflow

Migracje wewnętrzne ludności na pobyt stały z województwa 
kujawsko-pomorskiego do innych województw w 2018 r. 
Internal migration of population for permanent residence from 
Kujawsko-Pomorskie Voivodship to other voivodships in 2018

0

250

osoby
persons

500

Wielka Brytania
United Kingdom

Niemcy
Germany

Holandia
Netherlands

Ukraina
Ukraine

Irlandia
Ireland

pozostałe 
others 

Kraje:
Countries:

4 LUDNOŚĆ
POPULATION

3,6
5,9

7,4 18,0

34,630,5

Imigracja
Immigration

%
41,7

26,8

6,4

23,3

Emigracja
Emigration

1,8

%
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przemysł
industry

Sekcje PKD 2007:
PKD sections:

budownictwo
construction

handel; naprawa pojazdów 
samochodowych
trade; repair of motor vehicles

transport i gospodarka 
magazynowa
transportation and storage

administracja publiczna i obrona 
narodowa; obowiązkowe 
zabezpieczenia społeczne
public administration and defence; 
compulsory social security

edukacja
education

opieka zdrowotna i pomoc 
społeczna
human health and social work activities

pozostałe
others

Czas poszukiwania pracy (przeciętnie w roku) 
według płci i miejsca zamieszkania - na podstawie BAEL

Duration of job search (annual averages) 
by sex and place of residence - on the LFS basis

aStruktura pracujących według płci i sekcji PKD  w 2018 r.
aStructure of employed persons by sex and PKD sections  in 2018

Kobiety
Women

1,1

2,9

22,0

17,0

8,9
18,4

12,1

17,6

%
42,9

7,912,9

8,8

5,2
5,1

2,5
14,7

Mężczyźni
Men

RYNEK PRACY
LABOUR MARKET

5

2010 2018

Ogółem
Total

9,0

Mężczyźni
Men

9,2 10,1

Kobiety
Women

8,7 8,2 8,2

Miasto
Urban areas

8,8

Wieś
Rural areas

9,1 10,8

Współczynnik aktywności 
zawodowej (przeciętnie w roku) 

- na podstawie BAEL
Activity rate (annual averages) 

- on the LFS basis

2010

54,3%

2018

55,0%

9,2

a Stan w dniu 31 XII; według faktycznego miejsca pracy i rodzaju działalności; bez podmiotów gospodarczych o liczbie 
pracujących do 9 osób oraz pracujących w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie.

a As of 31 XII; by actual workplace and type of activity; excluding economic entities employing up to 9 persons as well as 
persons employed on private farms.



aStruktura bezrobotnych według grup wieku  w 2018 r.
aStructure of the unemployed by age groups  in 2018

12,5 28,7 24,4 18,3 16,1 %

24 lata i mniej
       and less

25-34 35-44 45-54 55 lat i więcej
       and more

Grupy wieku:
Age groups:

6 RYNEK PRACY
LABOUR MARKET

Poziom wykształcenia:
Educational level:

%

wyższe
tertiary

policealne, średnie 
zawodowe
post-secondary and 
vocational secondary

średnie ogólnokształcące
general secondary

zasadnicze zawodowe
basic vocational

gimnazjalne i poniżej
lower secondary and less

32,428,310,619,59,2

aStruktura bezrobotnych według poziomu wykształcenia  
w 2018 r.

aStructure of the unemployed by educational level  in 2018
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tys. osób
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200

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Mężczyźni
Men

Kobiety
Women

Stopa bezrobocia (%)
Unemployment rate (%)

aBezrobocie rejestrowane
aRegistered unemployment

a Stan w dniu 31 XII. 
a As of 31 December. 



aOdchylenia przeciętnych miesięcznych wynagrodzeń brutto   
w sekcjach PKD od przeciętnego wynagrodzenia 
w województwie kujawsko-pomorskim w 2018 r.

 aRelative deviations of average monthly gross wages and salaries  
by PKD sections from the average wages and salaries 

in Kujawsko-Pomorskie Voivodship in 2018

a Bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób; bez zatrudnionych za granicą.  
a Excluding economic entities employing up to 9 persons; exluding persons employed abroad. 

70 80 90 100 110 120 140130

Województwo = 100
Voivodship = 100

Działalność finansowa i ubezpieczeniowa
Financial and insurance activities

Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna
Professional, scientific and technical activities

ΔObsługa rynku nieruchomości
Real estate activities

Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
Agriculture, forestry and fishing

Opieka zdrowotna i pomoc społeczna
Human health and social work activities

Budownictwo 
Construction 

Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją
Arts, entertainment and recreation 

Przetwórstwo przemysłowe 
Manufacturing

Pozostała działalność usługowa 
Other service activities 

ΔHandel; naprawa pojazdów samochodowych
ΔTrade; repair of motor vehicles

Transport i gospodarka magazynowa
Transportation and storage

ΔZakwaterowanie i gastronomia
ΔAccommodation and catering

Edukacja
Education

ΔAdministrowanie i działalność wspierająca  
Administrative and support service activities

WYNAGRODZENIA
WAGES AND SALARIES

7

4139,21 zł / PLN
województwo 
kujawsko-pomorskie

Informacja i komunikacja
Information and communication

Górnictwo i wydobywanie
Mining and quarrying

Administracja publiczna i obrona narodowa; 
obowiązkowe zabezpieczenia społeczne

Public administration and defence;
  compulsory social security

Dostawa wody; gospodarowanie ściekami 
Δi odpadami; rekultywacja

Water supply; severage, waste management 
and remediation activities

Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię 
Δelektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodę

Electricity, gas, steam and air congitioning supply



Udział gospodarstw domowych 
wyposażonych w wybrane przedmioty trwałego użytkowania 

w ogólnej liczbie gospodarstw domowych w 2018 r.
Share of households equipped with selected durable goods 

in the total households in 2018

Struktura przeciętnych miesięcznych wydatków na 1 osobę 
w gospodarstwach domowych w 2018 r.

Structure of average monthly expenditures per capita 
in households in 2018

Wyposażenie mieszkania i prowadzenie 
gospodarstwa domowego

Furnishings, household equipment 
and routine household maintenance

Zdrowie
Health

Edukacja
Education

Napoje alkoholowe, wyroby tytoniowe
Alcoholic beverages and tobacco

Żywność i napoje bezalkoholowe
Food and non-alcoholic beverages

Odzież i obuwie
Clothing and footwear

Użytkowanie mieszkania lub domu 
i nośniki energii

Housing, water, electricity, gas and other fuels

Transport 
Transport 

Łączność 
Communication

Rekreacja i kultura
Recreation and culture

Inne wydatki
Other expenditures

0 5 10 15 20 25 30 %

GOSPODARSTWA DOMOWE
HOUSEHOLDS

8

Odbiornik 
telewizyjny

Television set 

98,3

Urządzenie 
do odbioru TV 

satelitarnej 
lub kablowej

Satellite or 
cable TV 

equipment

69,3

Zmywarka 
do naczyń

Dishwasher

32,9

Samochód 
osobowy
Passenger 

car

65,8

Smartfon 
(telefon 

komórkowy 
prywatny)

Smartphone 
(private mobile 

phone)

67,3

Komputer 
osobisty 
Personal 
computer 

74,4

www

1149,82 zł / PLN
przeciętne miesięczne wydatki 
na 1 osobę w gospodarstwie 
domowym
average monthly expenditures 
per capita in household

%



Ceny detaliczne wybranych towarów i usług 
Retail prices of selected consumer goods and services

Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych
Rok poprzedni = 100

Price indices of consumer goods and services
Previous year = 100

0,00

0,50
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1,50
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2,50

3,00

3,50

4,00
zł   PLN

Żywność i napoje bezalkoholowe
Food and non-alcoholic beverages

Użytkowanie mieszkania lub domu i nośniki energii
Housing, water, electricity, gas and other fuels

Zdrowie
Health

Transport
Transport

90

92

94

96

98

 100

 102

 104

 106

 108

 110

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Ogółem
Total

CENY
PRICES
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Chleb pszenno-żytni – za 0,5 kg
Wheat and rye bread – per 0.5 kg

Jaja kurze świeże – za 1 szt.
Hen eggs, fresh – per piece

Cukier biały kryształ – za 1 kg
White granulated sugar – per kg 

3Zimna woda z miejskiej sieci wodociągowej – za 1 m
3Cold water from municipal water-system – per 1 m

Gazeta – dziennik regionalny
Regional daily newspaper

Bilet normalny na przejazd autobusem miejskim, 
jednorazowy
Single, regular ticket for intra-urban bus

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018



INFRASTRUKTURA KOMUNALNA. MIESZKANIA
MUNICIPAL INFRASTRUCTURE. DWELLINGS

10

Struktura mieszkań oddanych do użytkowania 
według rodzaju centralnego ogrzewania w 2018 r.

Structure of dwellings completed by type of central heating in 2018

1,3

%

%

67,5

32,5 60,5

30,6

7,6

piec na paliwo gazowe
gas fuel furnace

z sieci 
from system

Centralne ogrzewanie:
Central heating:

indywidualne
individual

piec dwu- lub wielopaliwowy
dual or multi-fuel furnace

piec na paliwo stałe
solid fuel furnace

inny rodzaj ogrzewania
other type of heating

Mieszkania i przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkań 
oddanych do użytkowania 

Dwellings and average usable floor space per dwellings completed 
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tys. mieszkań
thousand dwellings
8

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Mieszkania oddane do użytkowania
Dwelling completed

2Przeciętna powiarzchnia użytkowa 1 mieszkania (m )
2Average usable �oor space per dwelling (m )

Udział odpadów komunalnych zebranych selektywnie 
w odpadach komunalnych zebranych

Share of municipal waste collected separately 
in municipal waste collected

0 5 10 15 20 25 30 35 %

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Z gospodarstw 
domowych
From households

Ogółem
Total



Edukacja według szczebli kształcenia w roku 
szkolnym/akademickim  2018/2019 (bez szkół specjalnych)

Education by level in the 2018/2019 school/academic year 
(excluding special schools)

bpodstawowe
bprimary  

bgimnazja
blower secondary  

bponadgimnazjalne i ponadpodstawowe
bupper-secondary and post-primary  

policealne
post-secondary 

wyższe
tertiary

161501

18838

61650

13068

56576

681

74

331

148

23

-

17941

16480

4089

14237

Uczniowie/studenci
Pupils/students

Szkoły
Schools

aAbsolwenci
aGraduates

Placówki wychowania przedszkolnego według lokalizacji
Pre-primary education establishments by location

EDUKACJA
EDUCATION

11

Miasto
Urban areas

Wieś
Rural areas

382 555514 561

2010/2011 2018/2019

a Z poprzedniego roku szkolnego/akademickiego. b Dla dzieci i młodzieży.
a From the previous school/academic year. b For children and youth.

W tym przedszkola (łącznie ze specjalnymi) 
Of which nursery schools (including special nursery schools)

94 159
372

247

247



Stopień wykorzystania miejsc noclegowych w wybranych 
turystycznych obiektach noclegowych w 2018 r.

Occupancy rate of bed places in selected tourist accommodation 
establishments in 2018

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 %

Hotele
Hotels

Motele
Motels

Szkolne schroniska młodzieżowe
School youth hostels

Ośrodki wczasowe
Holiday centres

Ośrodki kolonijne
Holiday youth centres

Pola biwakowe
Tent campsites

Ośrodki szkoleniowo-wypoczynkowe
Training-recreational centres

Zespoły domków turystycznych
Complexes of tourist cottages

Zakłady uzdrowiskowe
Health establishments

Placówki kultury w 2018 r.
Cultural facilities in 2018

Biblioteki publiczne 
(z �liami)
Public libraries 
(with branches)

Muzea i oddziały 
muzealne
Museums 
and branches

Teatry i instytucje 
muzyczne
Theatres 
and music institutions

Kina stałe
Fixed cinemas

aKsięgozbiór  w tys. woluminów
aCollection  in thousands volumes

bCzytelnicy  w tys.
bBorrowers  in thousands

Zwiedzający w tys.
Visitors in thousands

acMuzealia
acMuseum exhibits

aPlacówki
aEstablishments

405

9

18

244,7

7181,9

485606

1153,9

dWidzowie i słuchacze  w tys.
dAudience  in thousands

dPrzedstawienia i koncerty
dPerformances and concerts 3351

632,2

Widzowie w tys.
Audience in thousands

Seanse w tys.
Screenings in thousands 119,8

2984,1

39

TURYSTYKA. KULTURA
TOURISM. CULTURE

12

Kwatery agroturystyczne
Agrotourism lodgings

Pensjonaty
Boarding houses

Hostele
Hostels

44,6%
województwo 
kujawsko-pomorskie

a Stan w dniu 31 XII. b Łącznie z punktami bibliotecznymi. c W pozycjach inwentarzowych. d Na terenie województwa; 
łącznie z imprezami organizowanymi w plenerze. 
a As of 31 December. b Including library service points. c In inventory units. d Within the voivodship area; including outdoor 
events.



OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA
HEALTH CARE AND SOCIAL WELFARE

13

Wybrane świadczenia pomocy społecznej
Selected social assistance benefits

Kwota świadczeń
Bene�ts

Osoby korzystające 
ze świadczeń

Bene�ciaries

Zasiłki stałe
Permanent benefits

Zasiłki okresowe
Temporary benefits

Zasiłki celowe
Designated benefits

Posiłek
Meals

100
tys. osób
thousand persons

80 4060 20 0  0 20 40 60 80 100 
mln zł

milion PLN
2010 2018

Struktura porad ambulatoryjnych 
według rodzaju porad i grup wieku pacjentów

Structure of out-patient health care consultations 
by type of consultation and age groups of patients

23,3

47,3

29,4

2010

21,0

46,4

32,6

2018

16,8

62,3

20,9

2010

12,7

58,5

28,8

2018

35,1

54,0

10,9

2010

31,4

55,5

13,1

2018

17 lat i mniej
      and less

18-64 65 lat i więcej
      and more

Grupy wieku:
Age groups:

Porady podstawowej 
opieki lekarskiej

Primary health care 
consulatations

Porady 
specjalistyczne

Specialised 
consulatations

Porady 
stomatologiczne

Dental 
consulatations

% % %



% % %

Struktura zarejestrowanej działalności Państwowej Staży 
Pożarnej

Strukture of registered activity of the State Fire Services

Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw stwierdzonych 
przez Policję  

Rate of detectability of delinquents in crimes ascertained by the Police

Przestępstwa stwierdzone przez Policję w zakończonych 
postępowaniach przygotowawczych

Crimes ascertained by the Police in completed preparatory proceedings

Kryminalne
Criminal

Kryminalne
Criminal

Drogowe 
 Road

Drogowe 
 Road

Gospodarcze
Commercial

Gospodarcze
Commercial

0 10 20 30 40
 tys.

thousand

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE
PUBLIC SAFETY
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2010 2018

2010 2018

93,3 90,767,051,7 99,3 98,7

2018

%

26,4

67,8

5,8

2010

%

26,6

70,3

3,1

pożary
fires

Rodzaje zdarzeń:
Types of events:

miejscowe zagrożenia
local threats

fałszywe alarmy
false alarms



aZwierzęta gospodarskie
aLivestock  

Zbiory i plony wybranych ziemiopłodów w 2018 r.
Selected crop production and yields in 2018

aStruktura powierzchni zasiewów  w 2018 r.
aStructure of sown area  in 2018

Zbiory w tys. t
Production 

in thousands t

Plony z 1 ha w dt
Yields per 1 ha in dt

1932,3

955,2

153,3

593,3

2761,0

141,4

33,0

38,3

24,6

214

596

22,2

Zboża podstawowe 
z mieszankami zbożowymi

Basic cereals including cereal mixtures

pszenica
wheat

żyto
rye

w tym
of which

Ziemniaki
Potatoes

Buraki cukrowe
Sugar beets

Rzepak i rzepik
Rape and turnip rape

ROLNICTWO
AGRICULTURE
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b2010 2018

Bydło
Cattle

Trzoda chlewna
Pigs

46,5

43,2

165,9

113,2

16,4

14,8

11,7

17,6

sz
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00
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of
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W tym krowy
Of which cows

W tym lochy
Of which sows

16,4

17,6

70,3

2,9

11,9 9,1 4,0

1,8

pszenica
wheat 25,8%

żyto
rye6,4%

%

jęczmień
barley10,9%

owies
oats 1,3%

pozostałe 
zbożowe
others cereals

0,1%

kukurydza
maize 9,7%

pszenżyto
triticale8,8%

mieszanki 
zbożowe

cereal mixed
7,3%

zboża 
cereals

Ziemiopłody:
Crops:

ziemniaki
potatoes

strączkowe
pulses

przemysłowe
industrial
pastewne 
feed
pozostałe uprawy
other crops

a Stan w czerwcu. b Dane Powszechnego Spisu Rolnego.
a As of June. b Data of the Agricultural Census.



abStruktura produkcji budowlano-montażowej  
według rodzajów obiektów budowlanych (ceny bieżące) w 2018 r.

abStructure of construction and assembly production
by types of constructions (current prices) in 2018

budynki mieszkalne
residential buildings

Rodzaje obiektów budowlanych:
Types of constructions:

budynki niemieszkalne
non-residential buildings

infrastruktura transportu
transport infrastructure

obiekty inżynierii lądowej i wodnej pozostałe
other civil engineering works

kompleksowe budowle 
na terenach przemysłowych
complex constructions on industrial sites

rurociągi, linie telekomunikacyjne 
i elektroenergetyczne
pipelines, communication and electricity lines

%18,3 34,9 26,0 15,5

2,9

2,4

Udział produkcji sprzedanej wybranych działów 
aw sekcji przetwórstwo przemysłowe  w 2018  r.

Share of selected divisions in sold production 
of the manufacturing section in 2018 a

30  %2520151050

Produkcja artykułów spożywczych
Manufacture of food products

Produkcja papieru i wyrobów z papieru
Manufacture of paper and paper products

Produkcja mebli
Manufacture of furniture

Produkcja  wyrobów z metaliΔ
Manufacture of metal productsΔ

Produkcja wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych
Manufacture of rubber and plastic products

Produkcja chemikaliów i wyrobów chemicznych
Manufacture of chemicals and chemical products

62842,7 mln zł
          milion PLN

2018

5099,2 mln zł
         milion PLN

2018

PRZEMYSŁ I BUDOWNICTWO
INDUSTRY AND CONSTRUCTION
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aProdukcja sprzedana przemysłu
(ceny bieżące)

aSold production of industry  (current prices)

abProdukcja budowlano-montażowa
(ceny bieżące)

abConstruction and assembly production
(current prices)

a Dane dotyczą podmiotów gospodarczych, w których liczba pracujących przekracza 9 osób. b Wykonana przez przedsię-
biorstwa mające siedzibę zarządu na terenie województwa kujawsko-pomorskiego, siłami własnymi bez podwykonawców.
a Data concern economic entities employing more than 9 persons. b Realized by enterprises which have a seat of board in the 
Kujawsko-Pomorskie Voivodship without subcontractors participation.



TRANSPORT
TRANSPORT
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samochody ciężarowe
lorries

pozostałe 
others 

Pojazdy:
Vehicles:

samochody osobowe
passenger cars

ciągniki rolnicze
agricultural tractors

powiatowe
district

wojewódzkie
regional

krajowe
national

Drogi:
Roads:

gminne
communal

motocykle
motorcycles
ciągniki samochodowe
road tractors
samochody specjalne
special purpose vehicles
autobusy i trolejbusy
buses and trolleybuses

42,1

24,3

26,3

75,7

23,2

4,5

2,4

1,5

Struktura pojazd  samochodowych i ciągników w 2018 r.ów
Structure of road motor vehicles and tractors in 2018

Drogi publiczne o nawierzchni twardej
Hard surface public roads

%

 0 4 8 12 16 20
tys. km

thousand km

2010

2018

1,2

1,1

2010

441

67

33

2018

81

45

598

Pojazdy samochodowe w przeliczeniu na 1000 ludności
Road motor vehicles per 1000 population

%

Samochody osobowe
Passenger cars

Samochody ciężarowe
Lorries

Motocykle
Motorcycles

1,8 6,6

1,7 6,7 8,9

6,2

a Stan w dniu 31 XII. 
a As of 31 December. 



Struktura budżetów jednostek samorządu terytorialnego 
według działów w 2018 r.

Structure of local government units budgets by divisions in 2018

 Budżety jednostek samorządu terytorialnego w 2018 r.
Local government units budgets in 2018

Wydatki
Expenditures

%

%

%

%

39,0 12,9 7,2 37,9

15,5

6,7

15,8

5,4

29,7 26,9

21,7 10,4 7,2 10,2 27,5 23,0

10,3 6,2 23,5 8,4 28,1 23,5

0,32,7
województwa

 voivodship 

powiatów
powiats

gmin
gminas

miast na prawach powiatu
cities with powiat status

transport i łączność
transport and communication

Działy wydatków:
Division of expenditures:

rodzina
family

oświata i wychowanie
education

pomoc społeczna
social assistance

administracja publiczna
public administration

pozostałe działy
other divisions

transport i łączność
transport and communication

pomoc społeczna
social assistance

różne rozliczenia
various accounts

dochody od osób prawnych 
i od osób fizycznych
corporate income tax and personal income tax

rodzina
family

pozostałe działy
other divisions

Dochody
Revenues

Działy dochodów:
Division of revenues:

0,30,3

9,0 36,2 48,3 5,9

30,8

3,2

24,2 25,7 14,0

2,1
8,5 20,8 9,4 40,1 17,8

3,4

5,6

39,0 13,6 22,1 16,9

2,8

%

%

%

%

 województwa
 voivodship 

powiatów
powiats

gmin
gminas

miast na prawach powiatu
cities with powiat status

FINANSE PUBLICZNE
PUBLIC FINANCE
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Wydatki
Expenditures

Dochody
Revenues

Na 1 mieszkańca
w zł

Per capita in PLN

381,20 392,36

5963,84 5954,61

1090,41 1115,53

4722,02 4987,94gmin
gminas

województwa
voivodship
miast na prawach powiatu
cities with powiat status
powiatów
powiats

Samorząd:
Local government:

Samorząd:
Local government:

Samorząd:
Local government:



%

Struktura wartości dodanej brutto według sektorów  
instytucjonalnych w 2016 r. (ceny bieżące)

Structure of gross value added by institutional sectors 
in 2016 (current prices) 3,0

30,7

15,5

50,8

pozostałe
other

gospodarstw domowych
households

Sektory:
Sectors:

instytucji rządowych i samorządowych
general government

przedsiębiorstw niefinansowych
non-financial enterprices

świecki włocławski

inowrocławski

Podregiony:
Subregions:

grudziądzkibydgosko-toruński

0 50 100 150

Wartość dodana brutto na 1 pracującego według rodzajów  
działalności (ceny  bieżące)

Gross value added per employed person by kind of activity 
(current prices)

Struktura  produktu krajowego brutto według podregionów
w 2016 r. (ceny bieżące) 

Structure of gross domestic product by subregions in 2016 
(current prices) 

Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
Agriculture, forestry and fishing

Przemysł
Industry

Budownictwo
Construction

Handel; naprawa pojazdów samochodowych ; transport Δ

i gospodarka magazynowa; zakwaterowanie i gastronomia ; Δ

informacja i komunikacja
Trade; repair of motor vehicles ; transportation and storage; Δ

accommodation and catering ; information and communicationΔ

Działalność finansowa i ubezpieczeniowa;
obsługa rynku nieruchomościΔ

Financial and insurance activities; real estate activities

Pozostałe usługi
Other services

200
 tys. zł

thousand PLN

2014

2016

RACHUNKI REGIONALNE
REGIONAL ACCOUNTS
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47,4 15,5 14,3 8,2 14,6 %



aStruktura spółek handlowych według form prawnych  w 2018 r.
aStructure of commercial companies by legal status  in 2018 

Spółki kapitałowe:
Companies:

Spółki osobowe:
Partnerships:

komandytowe
limited

jawne
unlimited

akcyjne
join-stock

z ograniczoną odpowiedzialnością
limited liability

pozostałe
others

1,8

80,9 8,8 7,6

0,9

Podmioty gospodarki narodowej w rejestrze REGON 
awedług wybranych sekcji PKD  w 2018 r.

Entities of the national economy in the REGON register 
aby selected PKD sections  in 2018

0 10 20 30 40 50
tys.

thousand
        

Transport i gospodarka magazynowa
Transportation and storage

Informacja i komuniakcja
Information and communication

Opieka zdrowotna i pomoc społeczna
Human health and social work activities

Edukacja
Education

Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna
Professional, scientific and technical activities

Działalność finansowa i ubezpieczeniowa
Financial and insurance activities

Zakwaterowanie i gastronomiaΔ

Accommodation and cateringΔ

Budownictwo
Construction

  Przetwórstwo przemysłowe
Manufacturing

Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
Agriculture, forestry and fishing

Handel; naprawa pojazdów samochodowychΔ

Trade; repair of motor vehiclesΔ

Obsługa rynku nieruchomościΔ
Real estate activities

PODMIOTY GOSPODARCZE
ECONOMY ENTITIES

%

Podmioty gospodarki narodowej 
aw rejestrze REGON  

Entities of the national economy 
ain the REGON register  186007

2010

197657

2018

20

a Stan w dniu 31 XII. 
a As of 31 December. 
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Urodzenia żywe w 2018 r.
Live births in 2018

Przyrost naturalny w 2018 r.
Natural increase in 2018

Na 1000 ludności:
Per 1000 population:

-2,99–  -1,50
-1,49–   0,00

-4,75–  -3,00

0,01–   1,53

9,01–10,00
10,01–11,00

8,13–  9,00

11,01–11,58

Na 1000 ludności:
Per 1000 population:

WYBRANE DANE O POWIATACH I MIASTACH NA PRAWACH POWIATU
SELECTED DATA ON POWIATS AND CITIES WITH POWIAT STATUS



abPracujący  w 2018 r.
abEmployed persons  in 2018

a Stopa bezrobocia rejestrowanego w 2018 r.
aRegistered unemployment rate  in 2018

171–220
221–270

123–170

271–353

Na 1000 ludności:
Per 1000 population:

7,1–11,0
11,1–15,0

3,6–  7,0

15,1–17,0

W %:
In %:

22
WYBRANE DANE O POWIATACH I MIASTACH NA PRAWACH POWIATU

SELECTED DATA ON POWIATS AND CITIES WITH POWIAT STATUS

a Stan w dniu 31 XII. b Według faktycznego miejsca pracy i rodzaju działalności, bez podmiotów gospodarczych o liczbie 
pracujących do 9 osób oraz pracujących w gospodarstwach indywidualnych rolnictwie.
a As of 31 December. b By actual workplace and type of activity; excluding economic entities employing up to 9 persons as well 
as  exluding persons employed on private farms in agriculture.



Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto� w 2018 r.
Average monthly gross wages and salaries� in 2018

Mieszkania oddane do użytkowania w 2018 r.
Dwellings completed in 2018

Na 1000 ludności:
Per 1000 population:

2,51–4,00
4,01–5,50

1,30–2,50

5,51–7,08

3700,01–4000,00
4000,01–4300,00

3491,32–3700,00

4300,01–4629,36

W zł:
In zl:

23WYBRANE DANE O POWIATACH I MIASTACH NA PRAWACH POWIATU
SELECTED DATA ON POWIATS AND CITIES WITH POWIAT STATUS

a Bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób; bez zatrudnionych za granicą. 
a Excluding economic entities employing up to 9 persons; exluding persons employed abroad. 
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Wypadki drogowe w 2018 r.
Road traffic accidents in 2018

aWyniki budżetów powiatów  w 2018 r.
aThe outturn of powiats budgets  in 2018

40,01–55,00
55,01–70,00

26,18–40,00

70,01–84,43

Na 100 tys. ludności:
Per 100 thousand population

Na 1 mieszkańca w zł:
Per capita in zl:

-99,99–
0,01–

-292,12–

100,01– 205,29
100,00

0,00
-100,00

WYBRANE DANE O POWIATACH I MIASTACH NA PRAWACH POWIATU
SELECTED DATA ON POWIATS AND CITIES WITH POWIAT STATUS

a Łącznie z miastami na prawach powiatu.
a Including cities with powiat status.



Ze względu na charakter publikacji, pominięto wyjaśnienia, szczegółowe 
uwagi i notki dotyczące metodyki, źródeł informacji itp. zamieszczane w innych 
publikacjach Urzędu Statystycznego w Bydgoszczy. 
Niektóre informacje za ostatni rok zostały podane na podstawie danych 
nieostatecznych i mogą ulec zmianie w następnych publikacjach.

For the sake of clari�cation of the character of this publication, detailed 
comments and notes concerning methodology, sources of information etc. 
provided in other Statistical Office in Bydgoszcz publications have been 
omitted. 
Selected information for the last year presented on the basis of preliminary 
data may be adjusted in subsequent publication.

Ważniejsze skróty
Main abbreviations

tys.     – tysiąc

mln     – milion

zł     – złoty
 – PLN zloty

szt.     – sztuka

kg     – kilogram
 – kilogram

dt     – decytona
 – deciton

t     – tona
 – tonne

km     – kilometry
 – kilometers

ha     – hektary
 – hectare

2km      – kilometry kwadratowe
 – square kilometers



Druk: Zakład Wydawnictw Statystycznych




