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• Źródła podawanych informacji 

• Aktualność podawanych informacji 

 



Liczba ludności w gminach województwa w 2015 r. 



Zmiany liczby mieszkańców gmin w województwie w latach 2007-2015 



Zmiana liczby mieszkańców [%] w powiatach województwa w latach 2007-2015 



Udział ludności zamieszkującej miasta w powiatach województwa w 2015 r 



Uśredniony przyrost naturalny za lata 2006-2008 i 2013-2015  
na 1000 mieszkańców powiatów województwa 



Udział osób w gospodarstwach domowych korzystających z pomocy 
społecznej w ludności ogółem w 2014 r. 



Liczba osób korzystających ze świadczeń pomocy społecznej na 10 tys. 
ludności oraz powody przyznania pomocy rodzinom w roku 2014 



Wydatki z budżetów gmin i miast na prawach powiatu na pomoc 
społeczną w roku 2015 



Bezrobocie 



Udział osób bezrobotnych pozostających bez pracy ponad 24 
miesiące w ogóle bezrobotnych w 2014 r. 



Udział zarejestrowanych bezrobotnych w liczbie ludności w wieku 
produkcyjnym w roku 2015 



Stopa bezrobocia rejestrowanego w roku 2015 



Liczba podmiotów zarejestrowanych w systemie REGON                          
na 10 tys. mieszkańców w 2014 r. 



Liczba podmiotów wpisanych do rejestru REGON na 10 tys. ludności 
w roku 2015 



Liczba podmiotów nowo zarejestrowanych w rejestrze REGON na 10 
tys. ludności w roku 2015 



Liczba podmiotów wykreślonych z rejestru REGON na 10 tys. ludności 
w roku 2015 



Wychowanie przedszkolne 



Przeciętny wynik sprawdzianu szóstoklasisty w latach 2013-2015 



Przeciętny wynik egzaminu gimnazjalnego w latach 2013-2015 



Udział ludności w wieku poprodukcyjnym w ludności ogółem w 2014 r. 



Liczba mieszkańców w wieku poprodukcyjnym w gminach województwa w 2015 r. 



Udział ludności w wieku poprodukcyjnym w ogóle ludności powiatów  
w latach 2007-2015 



Udział ludności w wieku powyżej 50 roku życia w ogóle ludności powiatów  
w latach 2007-2015 



 

Zmiany liczby ludności grup przedprodukcyjnej i poprodukcyjnej 
w województwie kujawsko-pomorskim w okresie 1995-2015 



2015 rok 



Prognoza rozwoju ludności województwa do roku 2050 
2,09 mln 2,07 mln 

2,00 mln 
1,91 mln 

1,80 mln 



Podsumowanie sytuacji problemowych 





Mapa kumulacji wyzwań społeczno-gospodarczych 



Bardzo duża zgodność wyników analiz! 



 Województwo – mimo, że jest stosunkowo niewielkie – cechuje się 
zauważalnymi zróżnicowaniami stanu rozwoju 

 Zróżnicowania te są najczęściej trwałe (poza nielicznymi wyjątkami 
relacje pomiędzy powiatami zostają utrzymane) 

 Problemy rozwoju wykazują tendencję do kumulowania się – w 
większości analizowanych zagadnień te same obszary są wskazywane 
jako wykazujące stan korzystny a inne – także te same – są 
wykazywane jako problemowe 

 Rozpiętość wskaźnikowa większości cech wynosi znacznie ponad 2:1 
(często nawet 4:1) 

 Głowna generalna oś podziału to „część centralna – obszary 
zewnętrzne” ale obserwuje się także podział „część wschodnia – część 
zachodnia”, podział „miasta – obszary wiejskie” a wśród miast podział 
„największe miasta – pozostałe miasta”  

Niektóre z tych podziałów są całkowicie naturalne – nie są problemem! 

 większości zagadnień szczególnie problematyczna jest część 
wschodnia – zostało to dostrzeżone także w SOR 


