
1 
 

Dr Wiesława Gierańczyk 

Mgr Marta Kobyłecka 

Urząd Statystyczny w Bydgoszczy 

 

Sytuacja społeczno-gospodarcza na terenach wiejskich  

w województwie kujawsko-pomorskim w 2015 r.  

ze szczególnym uwzględnieniem przedsiębiorczości 

 

Streszczenie: Tereny wiejskie są ważnym elementem gospodarki każdego regionu dlatego w 

niniejszym artykule podjęto próbę ich charakterystyki. W celu zdiagnozowania sytuacji 

demograficznej i gospodarczej na terenach wiejskich województwa kujawsko-pomorskiego w 

2015 r. przeprowadzono analizę podobieństwa tych terenów za pomocą metody aglomeracji 

Warda. Z przeprowadzonych badań wynika m.in., że tereny wiejskie w strefach dużych miast 

województwa kujawsko-pomorskiego wyodrębniają się oraz stanowią oddzielną i wyraźnie 

wykrystalizowaną grupę gmin o korzystnych parametrach demograficznych i wysokim 

poziomie aktywności gospodarczej. Odrębne skupienie stanowią natomiast tereny wiejskie 

położone peryferyjnie względem dużych miast. Ponadto na omawianych terenach 

potwierdzono proces dezagraryzacji.  

 

Abstract: Rural areas are an important part of the economy of each region, therefore in this 

article the characterization of rural areas was made. In order to diagnose the demographic and 

economic situation in the rural areas of the Kujawsko-Pomorskie voivodeship  in 2015 the 

analysis of the similarity (using Ward's agglomeration method) was made. The research shows 

that, the rural areas close to the large cities of the Kujawsko-Pomorskie voivodship make up 

separate and distinctly crystallized group of communes with favourable demographic 

parameters and a high level of economic activity. The separate areas are rural areas located in 

peripheries to large cities.  
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W uproszczonym rozumieniu za wieś uważa się wszystko to, co nie jest miastem. 

Kwestie definicyjne odnoszące się do oddzielenia tego co wiejskie od tego co miejskie, 

wykrojenie owej części wiejskiej z pewnej całości społeczno-ekonomicznej rozważała m.in. M. 

Stanny (2014). Wskazuje ona zarówno na problemy delimitacji tej przestrzeni, jak i 

nazewnictwa. Przy czym zauważa się, że w literaturze przedmiotu względem przestrzeni nie 

będącej miastem najczęściej stosowane są synonimicznie określenia: tereny wiejskie lub 

obszary wiejskie. Zasięg tak rozumianej przestrzeni wydzielany jest najczęściej na podstawie 

kryterium podziału administracyjnego lub gęstości zaludnienia. Np. typologia regionalna 

OECD określa, iż obszar wiejski to obszar, który na poziomie lokalnym NTS 5, czyli w Polsce 

na poziomie gmin, cechuje gęstość zaludnienia poniżej 150 osób na 1 km2. Podobne kryteria 

typologii przestrzeni stosuje Eurostat, przy czym do obszarów wiejskich kwalifikuje obszary o 

gęstości zaludnienia poniżej 100 osób na 1 km2. Z kolei Komisja Europejska zaproponowała, 

aby do obszarów wiejskich zaliczyć jednostki terytorialne, które obejmują 90% lub więcej 

obszarów sklasyfikowanych jako rolnicze, leśne lub naturalne (European, 2004). Nieco inne 

podejście przyjmowane jest w programach operacyjnych współfinansowanych z funduszy 

unijnych. Zasadniczo określają one, iż obszary wiejskie to obszary całej Polski z wyłączeniem 

miast o liczbie ludności powyżej 5 tys. mieszkańców. Podejście to nawiązuje do definicji 

traktujących obszary wiejskie w łączności z małymi miastami, które nadal są funkcjonalnie i 

przestrzennie powiązane z otaczającymi je obszarami wiejskimi (Siemiński, 1992). Najczęściej 

jednak stosowane jest kryterium administracyjne. Główny Urząd Statystyczny wyodrębnia 

tereny wiejskie na podstawie podziału terytorialnego według krajowego rejestru urzędowego 

podziału terytorialnego kraju TERYT, zaliczając do nich gminy wiejskie oraz obszary wiejskie 

z gmin miejsko-wiejskich. 

 

Tereny wiejskie w województwie kujawsko-pomorskim 

Tereny wiejskie są ważnym elementem gospodarki regionu. Cechują się one dużym 

zróżnicowaniem układów funkcjonalno-przestrzennych, co ma istotne znaczenie dla warunków 

życia mieszkańców i dla możliwości gospodarowania, a co za tym idzie również dla kierunków 

i tempa rozwoju (Heffner, Klemens, 2012). Według podejścia GUS tereny wiejskie zajmują 

93,0% powierzchni kraju. Przy czym na poziomie województw ich udział w ogólnej 

powierzchni waha się od 69,3% w Śląskiem do 97,5% w Warmińsko-Mazurskiem. 

Województwo kujawsko-pomorskie należy do województw o większym niż średnio w Polsce 
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udziale terenów wiejskich w powierzchni (ok. 95%). Pod względem administracyjnym tworzą 

je 92 gminy wiejskie i 35 obszarów wiejskich w gminach miejsko-wiejskich (ryc. 1).  

Ryc. 1. Jednostki terytorialne w województwie kujawsko-pomorskim w 2015 r. 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS 

W 2015 r. na terenach wiejskich województwa kujawsko-pomorskiego zamieszkiwało 40,4% 

ludności województwa. Było to o 1,9 p. proc. więcej niż w 2005 r. Zmiana w strukturze 

zamieszkania ludności była konsekwencją wzrostu ludności zamieszkałej na terenach wiejskich 

kujawsko-pomorskiego – o 5,8%, przy jednoczesnym ubytku ludności zamieszkałej w miastach 

o 2,2% (wykr. 1). Tendencja taka obserwowana jest w województwie kujawsko-pomorskim i 

w Polsce od lat 90. XX w. (Szymańska, Biegańska, 2011).  

Wykr. 1. Dynamika liczby ludności w województwie kujawsko-pomorskim według 

miejsca zamieszkania (2005=100) 
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W efekcie gęstość zaludnienia terenów wiejskich w omawianym województwie wzrosła z 46 

osób na 1 km2 w 2005 r. do 49 osób na 1 km2 w 2015 r. Przy czym, tereny wiejskie 

województwa kujawsko-pomorskiego są bardzo zróżnicowane pod względem tego miernika. 

Do najgęściej zaludnionych należą gminy wiejskie najsilniej powiązane funkcjonalnie z 

dużymi miastami, tj. Białe Błota i Osielsko z Bydgoszczą, Lubicz z Toruniem i Fabianki z 

Włocławkiem (Gierańczyk, Kordowska, 2014). W gminach tych gęstość zaludnienia była 

wyższa niż 116 osób na 1 km2 (średnia dla województwa). Przy czym w Lubiczu wynosiła ona 

182 osoby na 1 km2, a w Osielsku 127 osób na 1 km2. Na pozostałych terenach wiejskich 

zamieszkiwało od 96 osób na 1 km2 w gminie wiejskiej Unisław do 7 osób na 1 km2 na obszarze 

wiejskim gminy Solec Kujawski. W latach 2005-2015 w większości jednostek 

administracyjnych zaliczanych do terenów wiejskich nastąpił wzrost zaludnienia – najwyższy, 

bo o ok. 50%, w wymienionych najgęściej zaludnionych gminach wiejskich położonych w 

sąsiedztwie Bydgoszczy i Torunia. Spadek gęstości zaludnienia zasadniczo miał miejsce na 

terenach wiejskich słabiej zaludnionych (poniższej 80 osób na 1 km2) i nie przekroczył 6%. 

Taka sytuacja miała miejsce głównie na terenach wiejskich położonych na obrzeżach 

województwa, zwłaszcza jego południowym skraju (ryc. 2). 

Ryc. 2. Dynamika gęstości zaludnienia w 2015 r. na terenach wiejskich w województwie 

kujawsko-pomorskim (2005=100)  

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS 
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Tereny wiejskie w woj. kujawsko-pomorskim charakteryzuje dodatni przyrost 

rzeczywisty w przeciwieństwie do miast, w których w ostatnim dziesięcioleciu notowano 

ubytek ludności. Przyrost rzeczywisty kształtowany jest przez przyrost naturalny, jak i saldo 

migracji. W analizowanym okresie tak współczynnik przyrostu naturalnego, jak i współczynnik 

salda migracji przyjmowały na terenach wiejskich województwa kujawsko-pomorskiego 

wartości dodatnie (wykr. 2). Przy czym po 2010 r. ich wartości zasadniczo zmniejszały się. 

Nastąpiło też zwiększenie empirycznego obszaru zmienności współczynnika przyrostu 

naturalnego. O ile w 2005 r. wyniósł on 1,9 osób na 1000 ludności, to w 2015 r. osiągał wartość 

5,1 osób na 1000 ludności. Pod tym względem sytuacja na terenach wiejskich wyglądała 

odmiennie niż w miastach. O ile w analizowanym okresie w miastach zasadniczo saldo migracji 

i przyrost naturalny (poza okresem 2008-2010) były ujemne, to na terenach wiejskich 

wymienione składowe przyrostu rzeczywistego przyjmowały wartości dodatnie (wykr. 2).  

 

Wykr. 2. Współczynnik przyrostu naturalnego i współczynnik salda migracji  

w miastach i na terenach wiejskich w województwie kujawsko-pomorskim 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS 
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przyrost naturalny był ujemny. Podobna sytuacja miała miejsce na terenach wiejskich we 

wschodniej części województwa. W położonej w tym regionie gminie Skrwilno współczynnik 

przyrostu naturalnego wyniósł -7,9 osób na 1000 ludności (ryc. 3). 

 

Ryc. 3. Współczynnik przyrostu naturalnego na terenach wiejskich w województwie 

kujawsko-pomorskim w 2015 r. 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS 

Nieco inny rozkład przestrzenny przyjmował współczynnik salda migracji 

wewnętrznych. Pozostawał on w umiarkowanej zależności z przestrzennym rozkładem 

współczynnika przyrostu naturalnego. Współczynnik korelacji liniowej Pearsona między nimi 

wyniósł 0,41. Przewagą napływu nad odpływem odznaczały się tereny wiejskie położone 

wokół największych miast regionu. Na przykład w podtoruńskiej gminie wiejskiej Obrowo 

przewaga napływu nad odpływem wyniosła niemal +29 osób na 1000 mieszkańców. Podobne 

wartości tego współczynnika zaobserwowano też w gminach: Białe Błota (+23) i Osielsko 

(+22). Ujemne saldo migracji występowało natomiast zasadniczo na terenach wiejskich 

położonych w dalszej odległości od dużych miast, zwłaszcza na obrzeżach województwa. W 
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2015 r. współczynnik odpływu największą wartość miał na obszarze wiejskim w gminie Łasin, 

gdzie średnio ubyło 10 osób na 1000 mieszkańców.  

Procesy demograficzne wynikające z ruchu naturalnego i ruchu migracyjnego kształtują 

wewnętrzną strukturę ludności. Analizując tę strukturę według ekonomicznych grup wieku 

można stwierdzić, że w województwie kujawsko-pomorskim ludność terenów wiejskich jest 

młodsza od ludności miast. W 2015 r. ludność w wieku przedprodukcyjnym i produkcyjnym 

stanowiła 84,1% społeczności terenów wiejskich, podczas gdy w miastach było to 78,7%.  

Wykr. 3. Udział ludności w wieku 65 lat i więcej w województwie kujawsko-pomorskim 

według miejsca zamieszkania 

 

 Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS 
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Ryc. 4. Udział ludności 65 lat i więcej na terenach wiejskich w województwie kujawsko-

pomorskim w 2015 r.  

 
 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS 

Rosnący udział ludności starszej w znaczący sposób wpływa na relacje pomiędzy 

ludnością pracującą i niepracującą. Jedną z miar tych relacji jest współczynnik obciążenia 

demograficznego ukazujący stosunek liczby osób w wieku nieprodukcyjnym do liczby osób w 

wieku produkcyjnym. Analiza tego współczynnika pokazuje, że w 2015 r. obciążenie 

demograficzne było znacznie mniejsze na terenach wiejskich (57,0 osób w wieku 

nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym) niż w miastach województwa (61,0 

osób w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym). Ponadto w miastach w 

całym analizowanym okresie wartości tego współczynnika rosły, podczas gdy na terenach 

wiejskich zmniejszały się do 2013 r. Pomimo dodatniego przyrostu naturalnego i dodatniego 

salda migracji na terenach wiejskich współczynnik obciążenia demograficznego od 2014 r. 

rośnie. Wynika to z systematycznego zmniejszania się udziału ludności w wieku 

przedprodukcyjnym przy jednoczesnym - bardziej dynamicznym niż w poprzednich latach – 

wzroście udziału ludności w wieku poprodukcyjnym. W układzie gmin największym 

obciążeniem demograficznym charakteryzowała się Izbica Kujawska (obszar wiejski), gdzie w 

2015 r. na 100 osób w wieku produkcyjnym przypadało 65 osób w wieku nieprodukcyjnym 

(ryc. 5).  
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Ryc. 5. Współczynnik obciążenia demograficznego na terenach wiejskich  

w  województwie kujawsko-pomorskim w 2015 r. 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS  

Różnice demograficzne pomiędzy miastami i terenami wiejskimi województwa 

kujawsko-pomorskiego dostrzegalne są także pod względem struktury płci. Na terenach 

wiejskich w analizowanym okresie występowała w zasadzie względna równowaga między 

liczbą kobiet i mężczyzn, podczas gdy w miastach zamieszkiwało więcej kobiet niż mężczyzn. 

W 2015 r. na 100 mężczyzn zamieszkujących tereny wiejskie przypadało 99 kobiet, a miasta - 

111 kobiet. Spośród terenów wiejskich najsilniej sfeminizowane pozostawały gminy wiejskie: 

Jeziora Wielkie i Unisław, w których to przypadało 106 kobiet na 100 mężczyzn. 

 

Sytuacja gospodarcza 

Tereny wiejskie województwa kujawsko-pomorskiego są wewnętrznie dość mocno 

zróżnicowane pod względem demograficznym. Ta różnorodność odnosi się także do 

uwarunkowań przyrodniczych determinujących ich wykorzystanie gospodarcze. Należy jednak 

podkreślić, że województwo kujawsko-pomorskie to województwo zasadniczo rolniczo-leśne. 

W analizowanym okresie zagospodarowany na te cele obszar stanowił ok. 91% powierzchni 
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województwa. Większość tego areału, bo ok. ¾, zajmowały użytki, a ok. ¼ grunty leśne oraz 

zadrzewione i zakrzewione. W analizowanym okresie miał miejsce stopniowy ubytek użytków 

rolnych (o 1,8%) i jednoczesny wzrost terenów zalesionych i zadrzewionych (o 1,5%).  

Jak z powyższego wynika terytorialną podstawę rolnictwa w woj. kujawsko-pomorskim 

stanowią użytki rolne. Mianem użytków rolnych określa się ogół gruntów bezpośrednio 

służących produkcji rolniczej, a więc zaadaptowanych do wymagań roślin uprawnych, jak i 

zwierząt hodowlanych. Pod tym kątem wydziela się spośród nich grunty orne, użytki zielone 

oraz sady. Relacje między tymi formami użytkowania ziemi mają istotne znaczenie dla 

ekonomiki i organizacji gospodarstw rolnych. Uprawa gruntów ornych i sadów jest bowiem o 

wiele bardziej pracochłonna niż gospodarka łąkowo-pastwiskowa (Rudnicki, Kluba, 2014). 

Ponadto chów zwierząt gospodarskich opierający się na paszach uzyskiwanych z produkcji 

polowej jest znacznie droższy w porównaniu z technologią opartą na wykorzystaniu siana 

łąkowego i pastwisk (Olszewski, 1985). Na terenach wiejskich województwa kujawsko-

pomorskiego w zdecydowanej większości (ok. 85%) użytki rolne wykorzystywane są jako 

grunty orne. Ich udział w powierzchni użytków rolnych wzrasta. W 2016 r. gruntów ornych 

było więcej niż w 2006 r. o 1,3 p. proc. Łąki trwałe i pastwiska zajmują drugie miejsce w 

strukturze wykorzystania użytków rolnych na terenach wiejskich omawianego województwa 

(11,1%). W 2016 r. ich areał był ok. 8-krotnie mniejszy niż gruntów ornych i względem 2006 

r. w niewielkim stopniu, ale zmniejszył się. W tym okresie znacząco, bo niemal o połowę, 

zmniejszyła się także powierzchnia sadów. W 2016 r. stanowiły one 0,7% użytków rolnych (o 

0,8 p. proc. mniej niż w 2006 r.).  

Poza sferą rolniczą i leśną pozostaje ok. 10% powierzchni terenów wiejskich 

województwa. W największej części są to grunty zabudowane i zurbanizowane. W 2016 r. ich 

areał względem 2006 r. wzrósł o 22,2% i w efekcie zajmowały one 3,6% powierzchni terenów 

wiejskich województwa. Około połowa gruntów zabudowanych i zurbanizowanych na terenach 

wiejskich woj. kujawsko-pomorskiego wykorzystywana jest na cele komunikacyjne. Przy czym 

powierzchnia tych terenów systematycznie zmniejsza się. Poza użytkami kopalnymi, w 

pozostałych kategoriach gruntów zabudowanych i zurbanizowanych, obserwowano przyrost 

powierzchni. W 2016 r. względem roku 2006 było 3-krotnie więcej innych terenów 

zabudowanych oraz około 2-krotnie więcej terenów mieszkaniowych, terenów przemysłowych 

oraz zurbanizowanych terenów niezabudowanych.  

Analizując pozostałe kierunki zagospodarowania ziemi względem sytuacji w połowie 

ubiegłej dekady zauważa się na terenach wiejskich woj. kujawsko-pomorskiego tendencję do 

wzrostu użytków ekologicznych (o niemal 20%) i gruntów pod wodami (o 3,6%), przy 
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jednoczesnym zmniejszeniu się powierzchni terenów różnych (o niemal 15%) i nieużytków (o 

2,5%). 

Jak z powyższego wynika tereny wiejskie woj. kujawsko-pomorskiego 

wykorzystywane są rolniczo. W 2013 r. funkcjonowało ponad 65 tys. gospodarstw rolnych. 

Wśród nich wiodącą rolę odgrywały indywidualne gospodarstwa rolne, które stanowiły 99,6%. 

Kujawsko-pomorskie rolnictwo, podobnie jak rolnictwo polskie, charakteryzuje niezbyt 

korzystna struktura wielkościowa gospodarstw rolnych. Nadal znaczącą część stanowią 

najmniejsze gospodarstwa. W 2013 r. w woj. kujawsko-pomorskim gospodarstwa rolne o 

powierzchni do 5 ha stanowiły ok. 1/3 ogólnej liczby gospodarstw, natomiast gospodarstwa 

rolne o powierzchni pow. 50 ha niespełna 4,3% ogólnej ich liczby. Pomimo, iż rolnictwo jest 

dominującym kierunkiem działalności na terenach wiejskich kujawsko-pomorskiego, ale też 

innych województw, to do przeszłości dzisiaj należy już utożsamianie wsi z rolnictwem 

(Sikorska-Wolak, Krzyżanowska, 2010). Coraz wyraźniej zaznacza się wielofunkcyjny 

charakter terenów wiejskich – obok rolnictwa rozwijają się pozarolnicze rodzaje działalności 

podejmowane bądź to przez rolników, bądź innych mieszkańców wsi nie związanych z 

rolnictwem, bądź osoby spoza wsi lokujące swój kapitał w rozwój firm o charakterze 

produkcyjnym, usługowym, handlowym, oświatowo-kulturalnym. Stąd obok działalności 

stricte rolniczej ważnym czynnikiem i wskaźnikiem poziomu rozwoju gospodarczego terenów 

wiejskich jest przedsiębiorczość (Kamińska, 2006; Wasilewski, 2011), wskazywana przez J. 

Bańskiego (2008) wręcz jako warunek konieczny sukcesu gospodarczego.  

Z przeprowadzonych analiz wynika, że na terenach wiejskich województwa kujawsko-

pomorskiego liczba podmiotów gospodarczych wpisanych do rejestru Regon systematycznie 

rośnie. W latach 2005-2015 dynamika ich przyrostu na tych terenach była znacznie wyższa niż 

w miastach woj. kujawsko-pomorskiego i w województwie ogółem. Najdynamiczniej 

podmiotów przybywało na terenach wiejskich położonych wokół Torunia, Grudziądza, 

Brodnicy oraz Bydgoszczy. W 2015 r. w gminach położonych wokół tych miast było około 

dwukrotnie więcej podmiotów niż w 2005 r. Na terenach wiejskich położonych bliżej obrzeży 

województwa dynamika przyrostu podmiotów była mniejsza, a ich ubytek odnotowano na 

terenach wiejskich pojedynczych gmin zlokalizowanych na południowych i zachodnich 

krańcach województwa oraz pomiędzy Włocławkiem i Inowrocławiem (ryc. 6). 
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Ryc. 6. Dynamika zmiany liczby podmiotów gospodarki narodowej wpisanych do 

rejestru REGON na terenach wiejskich w województwie kujawsko-pomorskiego w 2015 

r. (2005=100) 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS 

Z przestrzennym rozkładem dynamiki podmiotów gospodarczych silnie koreluje 

wskaźnik przedsiębiorczości wyrażony liczbą podmiotów zarejestrowanych w rejestrze 

REGON na 1000 mieszkańców. W 2015 r. na terenach wiejskich województwa kujawsko-

pomorskiego wskaźnik przedsiębiorczości wynosił 71 podmiotów zarejestrowanych w rejestrze 

REGON na 1000 mieszkańców i był o ok. 1/3 niższy niż w miastach województwa (107). Jego 

rozpiętość na terenach wiejskich wahała się od 171 w podbydgoskiej gminie wiejskiej Osielsko 

(wartość wskaźnika powyżej 150 odnotowano także w drugiej podbydgoskiej gminie wiejskiej 

– Białe Błota) do 33 na obszarze wiejskim położonej na południowym skraju województwa 

gminy Izbica Kujawska (wartość wskaźnika poniżej 40 wykazał także położony nieopodal 

obszar wiejski gminy Chodecz). Dynamika zmian liczby podmiotów gospodarki narodowej 

wpisanych do rejestru REGON na terenach wiejskich woj. kujawsko-pomorskiego w 2015 r. 

względem 2006 r. pozostawała w ściślej korelacji (r=0,99) z rozkładem przedsiębiorczości 

wyrażonym liczbą podmiotów zarejestrowanych w rejestrze REGON na 1000 mieszkańców w 

wieku produkcyjnym (ryc. 7). 
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Ryc. 7. Liczba podmiotów gospodarki narodowej wpisanych do rejestru REGON na 

1000 mieszkańców w wieku produkcyjnym na terenach wiejskich w województwie 

kujawsko-pomorskim w 2015 r. 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS 

Przeprowadzone analizy wskazują, że  wysoka aktywność gospodarcza występuje 

przede wszystkim na terenach wiejskich położonych w sąsiedztwie dużych miast i na obszarach 

atrakcyjnych turystycznie. Mała aktywność gospodarcza na pozostałych terenach wiejskich 

może być wynikiem, jak wskazują m.in. Gałązka, Mync (1999) oraz Dutkowski, Gawlikowska-

Hueckel (2000), niskiego poziomu wykształcenia ludności wiejskiej, monofunkcyjności 

(dominacji sektora rolnictwa) i niewystarczającego wyposażenia wsi w elementy infrastruktury 

technicznej i społecznej. 

Według Kłodzińskiego (2010) siłą napędową przedsiębiorczości jest indywidualna 

działalność gospodarcza, która jest także istotnym czynnikiem przeciwdziałającym 

niekorzystnym procesom społeczno-ekonomicznym, takim jak: bezrobocie, wykluczenie czy 

marginalizacja. Na terenach wiejskich woj. kujawsko-pomorskiego podmioty osób fizycznych 

zajmujących się działalnością gospodarczą stanowiły 33,8% ogółu podmiotów 

zarejestrowanych w REGON. Zaprezentowany na ryc. 7 rozkład wskaźnika obrazującego 

liczbę osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą na 1000 osób w wieku 

produkcyjnym w 2015 r. potwierdza zależność pomiędzy tą aktywnością a położeniem 
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względem dużych miast (ośrodków gospodarczych). Zmniejszająca się na terenach wiejskich 

wraz z odległością od tych ośrodków indywidualna aktywność gospodarcza wskazuje, że 

działalność ta związana jest zasadniczo z funkcjami lokalnymi (popytem lokalnym). Podmioty 

gospodarcze funkcjonujące najbliżej ośrodków miejskich są w stanie najlepiej wykorzystać 

warunki do rozwoju wynikające z bliskości rynku zbytu na produkty i usługi (Salamon, 2009). 

 

Zróżnicowanie terenów wiejskich  

W celu zdiagnozowania sytuacji demograficznej i gospodarczej na terenach wiejskich 

województwa kujawsko-pomorskiego w 2015 r. przeprowadzono analizę podobieństwa tych 

terenów. Proces badawczy obejmował w pierwszym etapie analizę dostępnych mierników 

statystycznych pod kątem ich walorów diagnostycznych. Po zbadaniu zmienności i powiązań 

korelacyjnych przyjęto, że sytuacja demograficzna zostanie scharakteryzowana przez pryzmat 

6 zmiennych (tabl. 1), a sytuacja gospodarcza za pomocą 8 zmiennych (tabl. 2). Zróżnicowanie 

terenów wiejskich województwa kujawsko-pomorskiego analizowano dwutorowo: wyliczono 

wskaźnik syntetyczny Perkala oraz dokonano oceny podobieństwa za pomocą metody 

aglomeracyjnej Warda.  

Tabl. 1. Wykaz zmiennych z zakresu demografii 
X Zmienna Rodzaj zmiennej 

X1 współczynnik starości demograficznej destymulanta 

X2 współczynnik napływu na 1000 osób stymulanta 

X3 współczynnik odpływu na 1000 osób destymulanta 

X4 saldo migracji wewnętrznych na 1000 ludności stymulanta 

X5 współczynnik przyrostu naturalnego na 1000 mieszkańców stymulanta 

X6 współczynnik obciążenia demograficznego destymulanta 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS 

Tabl. 2. Wykaz zmiennych z zakresu gospodarki 

X Zmienna Rodzaj zmiennej 

X7 podmioty na 1000 mieszkańców w wieku produkcyjnym stymulanta 

X8 osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą na 1000 ludności stymulanta 

X9 fundacje, stowarzyszenia i organizacje społeczne na 1000 mieszkańców stymulanta 

X10 podmioty nowo zarejestrowane na 10 tys. ludności w wieku produkcyjnym stymulanta 

X11 
udział podmiotów wyrejestrowanych w ogólnej liczbie podmiotów wpisanych 

do rejestru REGON 
destymulanta 
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X12 
udział nowo zarejestrowanych podmiotów sektora medycznego w liczbie nowo 

zarejestrowanych podmiotów ogółem 
stymulanta 

X13 
udział nowo zarejestrowanych podmiotów sektora kreatywnego w liczbie nowo 

zarejestrowanych podmiotów ogółem 
stymulanta 

X14 
udział nowo zarejestrowanych podmiotów sektora przetwórstwa rolno-

spożywczego w ogólnej liczbie nowo zarejestrowanych podmiotów ogółem 
stymulanta 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS 

Obydwie metody wykazały (ryc. 8 i ryc. 9), że tereny wiejskie województwa kujawsko-

pomorskiego pod względem demograficznym różnią się od siebie w zależności od położenia 

względem dużych miast. Wokół Bydgoszczy, Torunia, Włocławka, Grudziądza, ale także 

większości miast powiatowych tereny wiejskie cechował wysoki współczynnik napływu 

ludności, dodatnie saldo migracji oraz dodatni współczynnik przyrostu naturalnego. Przy czym 

analiza aglomeracyjna wykazała, że w obrębie tych terenów, w okolicach Bydgoszczy i 

Torunia, znajdują się tereny wiejskie wyróżniające się znacznie korzystniejszą sytuacją 

demograficzną (skupienie I). Trzy gminy wiejskie: Biała Błota, Osielsko i Obrowo cechowały 

Ryc. 8.  Przestrzenny rozkład wartości 

syntetycznego wskaźnika Perkala w 

zakresie demografii  na terenach wiejskich 

w województwie kujawsko-pomorskim  

w 2015 r. 

 

Ryc. 9. Podobieństwo terenów wiejskich  

w województwie kujawsko-pomorskim pod 

względem natężenia zjawisk 

demograficznych w 2015 r. według metody 

aglomeracyjnej Warda  
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się m.in. bardzo wysokim współczynnikiem salda migracji wewnętrznych oraz 

współczynnikiem przyrostu naturalnego (tabl. 3.) 

Tabl. 3. Średnia wartość wskaźników w skupieniach zakresu demografii 

 Wyszczególnienie  

Współczynnik 

starości 

demograficznej 

Współczynnik 

napływu na 

1000 osób 

Współczynnik 

odpływu na 

1000 osób 

Saldo 

migracji 

wewnętrznych 

na 1000 

ludności 

Przyrost 

naturalny 

na 1000 

ludności 

Współczynnik 

obciążenia 

demograficznego 

X1  X2  X3  X4  X5  X6  

Woj. kujawsko-

pomorskie  
15,3 9,8 10,6 -0,8 -0,6 59,4 

Skupienia: 

I 9,8 35,8 11,2 24,6 4,2 55,3 

II 11,9 16,3 10,5 5,9 1,9 55,8 

III 13,7 9 12 -3 -0,6 58,1 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS. 

 

Z kolei tereny wiejskie położone za obrzeżach, poza zasięgiem oddziaływania dużych 

miast, zwłaszcza w południowej części województwa (skupienie III) odznaczały się ujemnym 

saldem migracji i ujemnym przyrostem naturalnym. Utrzymujące się niekorzystne zjawiska 

demograficzne spowodowały, że na tych terenach współczynnik starości demograficznej oraz 

współczynnik obciążenia demograficznego przyjmowały najwyższe wartości.  

 

 

Ryc. 10. Przestrzenny rozkład wartości 

syntetycznego wskaźnika Perkala w 

zakresie gospodarki na terenach wiejskich 

w województwie kujawsko-pomorskim  

w 2015 r. 

 

Ryc.  11. Podobieństwo terenów wiejskich  

w województwie kujawsko-pomorskim pod 

względem natężenia zjawisk gospodarczych 

według metody aglomeracyjnej Warda  

w 2015 r. 
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Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS 

 

Odległość od dużych miast, zwłaszcza stolic województwa, determinowała również 

rozwój terenów wiejskich pod względem gospodarczym. Wnioski te wynikają zarówno z 

rozkładu wskaźnika syntetycznego Perkala (ryc. 10), jak i rozkładu skupień wyodrębnionych 

wskutek analizy aglomeracyjnej (ryc. 11). Tereny położone w sąsiedztwie stolic i miast 

powiatowych odznaczały się wyższą przedsiębiorczością niż te położone w dalszej odległości, 

zwłaszcza na obrzeżach województwa. Przy czym tereny wiejskie bezpośrednio okalające 

Toruń, Grudziądz, Inowrocław i częściowo Bydgoszcz wyróżniały się ponadprzeciętną 

aktywnością gospodarczą. Na tych terenach wiejskich oznaczonych jako skupienie I na ryc. 11, 

wskaźniki obrazujące przedsiębiorczość (m.in. liczba podmiotów zarejestrowanych w rejestrze 

REGON na 1000 mieszkańców, liczba osób fizycznych prowadzących działalność 

gospodarczą, liczba podmiotów nowo zarejestrowanych na 10 tys. mieszkańców) były wyższe 

niż średnio w województwie i niemal dwukrotnie wyższe niż na terenach wiejskich położonych 

w oddaleniu od ośrodków gospodarczych (skupienie III). Jednocześnie należy zauważyć, że na 

terenach wiejskich skupienia I aktywność pod względem zakładania fundacji, stowarzyszeń i 

organizacji społecznych była niższa niż na pozostałych terenach wiejskich. Na tych terenach 

niższy też był niż na pozostałych terenach wiejskich udział nowo zarejestrowanych podmiotów 

sektora przetwórstwa rolno-spożywczego w ogólnej liczbie nowo zarejestrowanych 

podmiotów, ale wyższy udział nowo zarejestrowanych podmiotów sektora kreatywnego w 

liczbie nowo zarejestrowanych podmiotów ogółem.  
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Biorąc pod uwagę wszystkie zmienne można stwierdzić, że wokół dużych miast wysoka 

aktywność gospodarcza oraz zasadniczo korzystniejsza niż na pozostałych terenach wiejskich 

województwa kujawsko-pomorskiego sytuacja demograficzna zadecydowały o tym, że pod 

względem uwarunkowań społeczno-gospodarczych były to tereny wiejskie zasadniczo różniące 

się od pozostałych (skupienie I, ryc. 12). Odznaczała je atrakcyjność demograficzna (najwyższe 

spośród wydzielonych skupień współczynniki: napływu, salda migracji, przyrostu naturalnego) 

oraz aktywność gospodarcza (najwyższe wskaźniki przedsiębiorczości zobrazowane np. liczbą 

podmiotów zarejestrowanych w rejestrze REGON na 1000 mieszkańców, liczbą osób 

fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, liczbą podmiotów nowo zarejestrowanych 

na 10 tys. mieszkańców). 

Ryc. 12. Podobieństwo terenów wiejskich w województwie kujawsko-pomorskim 

pod względem natężenia zjawisk według metody Warda w 2015 r. 

 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS. 

Skupienie II, które tworzyły zasadniczo tereny wiejskie otaczające tereny skupienia I 

wykazywały dodatni przyrost naturalny i dodatnie saldo migracji, ale wartości współczynników 

były znacznie niższe niż w skupieniu I (ryc. 12). W efekcie wyższy był odsetek ludności starszej 

i wyższy współczynnik obciążenia demograficznego. Pod względem gospodarczym tereny 
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wiejskie skupienia II cechowały się wskaźnikami przedsiębiorczość o ok. 1/3 niższymi niż w 

skupieniu I. Od pozostałych skupień wyróżniał je ponadto najniższy udział nowo 

zarejestrowanych podmiotów sektora kreatywnego w liczbie nowo zarejestrowanych 

podmiotów ogółem.  

Położone zasadniczo na obrzeżach województwa tereny wiejskie zakwalifikowane do 

skupienia III cechował ubytek ludności wywołany tak ubytkiem naturalnym, jak i przewagą 

odpływu nad napływem ludności. Ludność terenów wiejskich tego skupienia należała do 

najstarszych pod względem współczynnika starości demograficznej. Aktywność gospodarcza 

była tu znacznie słabsza niż na pozostałych terenach wiejskich. Wszystkie analizowane 

wskaźniki obrazujące przedsiębiorczość były tu co najmniej o połowę niższe niż w skupieniu 

I, ale jednocześnie nieco większa była aktywność w sektorze non profit wyrażona liczbą 

fundacji, stowarzyszeń i organizacji społecznych na 1000 mieszkańców (która była na tym 

samym poziomie jak w skupieniu II). Najwyższe było w tym skupieniu natomiast powiązanie 

działalności gospodarczej z sektorem rolno-spożywczym. Udział nowo zarejestrowanych 

podmiotów sektora przetwórstwa rolno-spożywczego w ogólnej liczbie nowo zarejestrowanych 

podmiotów ogółem był niemal dwukrotnie wyższy niż w skupieniu I.  

 

Podsumowanie 

Jakkolwiek tereny wiejskie są ważnym elementem gospodarki regionu kujawsko-

pomorskiego, to w relacji do miast ich poziom rozwoju demograficzno-gospodarczego jest 

słabszy. Przy czym tak w miastach, jak i na terenach wiejskich województwa kujawsko-

pomorskiego, podobnie jak w całej Polsce, dokonuje się istotna transformacja społeczno-

gospodarcza. Wyraża się ona między innymi wzmożonym napływem ludności na tereny 

wiejskie, zwłaszcza te położone w strefach podmiejskich dużych miast. W tym procesie 

uczestniczy głównie ludność w wieku produkcyjnym, co przekłada się na dodatni przyrost 

naturalny. W efekcie wpływa to na znaczne odmłodzenie struktury demograficznej tych 

obszarów i pośrednio na większą ich aktywność gospodarczą, wyrażającą się m.in. w 

powstawaniu nowych podmiotów gospodarczych, w tym zwłaszcza powiązanych z 

inteligentnymi specjalizacjami województwa. Z przeprowadzonych analiz wynika m.in., że 

tereny wiejskie w strefach dużych miast wyodrębniają się niezależnie od przyjętej procedury 

badawczej i stanowią zasadniczo oddzielną i wyraźnie wykrystalizowaną grupę gmin o 

korzystnych parametrach demograficznych i wysokim poziomie aktywności gospodarczej. Te 

tereny wiejskie nie tylko podlegają impulsom rozwojowym generowanym przez duże ośrodki 
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lokalne, ale także same mogą stanowić zalążek przekształceń dla terenów wiejskich 

zlokalizowanych w większej odległości. Niezależnie od metody badawczej odrębne skupienie 

stanowią też peryferyjnie położone względem dużych miast tereny wiejskie zlokalizowane na 

obrzeżach województwa. W odniesieniu do pozostałych skupień te tereny wiejskie cechują się 

niskim poziomem rozwoju gospodarczego oraz tendencją do regresu demograficznego.  

Zdiagnozowany rozkład potencjału demograficzno-gospodarczego pozwala 

wnioskować, że w województwie kujawsko-pomorskim na mapie terenów wiejskich są 

jednostki (skupienia jednostek) odnoszące sukcesy (centra) i niepowodzenia (peryferia) 

odpowiadające przedstawionej przez J. Friedmann’a koncepcji rdzenia i peryferii (Friedmann i 

Alonso, 1964).  

Pomimo, że rolnictwo jest nadal dominującym czynnikiem kształtującym charakter 

większości terenów wiejskich oraz długo jeszcze pozostanie podstawową częścią wiejskiej 

ekonomii większości regionów, to coraz wyraźniej zauważalny jest proces różnicowania 

działalności gospodarczej na obszarach wiejskich i wkomponowywania w wiejską przestrzeń 

nowych pozarolniczych i pozaprodukcyjnych funkcji wskazujących na postępującą  

dezagraryzację. Ograniczanie się agrarności terenów wiejskich województwa kujawsko-

pomorskiego dostrzegalne zarówno w strukturach społecznych, jak i gospodarczych związane 

jest m.in. z dostępnością i aktywizacją zasobów ludzkich.  
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