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Województwo kujawsko-pomorskie w 2016 roku: 

 

 

  

 

  

2,084 mln mieszkańców 5,4% Polski  

 

 

 

 

 

= 

 

17972 km2 powierzchni 5,8% Polski 

844,6 tys. mieszkańców OW 40,5% 
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95,4% obszaru województwa to OW 

 

 

 

 

 

= 

 

3581 miejscowości na OW 6,8% Polski 

 

 

 

 

= 

 

zaludnienie na OW  49 osób na 1 m2   

OW 

 

 

 

 

 

= 

 

37,9 lat to mediana wieku na  OW 

 

 

 

 

 

= 

 

2287 sołectw  5,6% sołectw w kraju 

 

 

 

 

 

= 

 

-0,33/1000 osób przyrost natur. w  woj. 

 

 

 

= 

 

-0,78 os./1000 to saldo migracji w woj. 

= 

 

użytki rolne 1026,7 tys. ha 7,1% Polski 

 

 

 

= 

 

179,3 kg NPK/1 ha UR  138% poz. kraju 
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I. Sytuacja społeczno-gospodarcza obszarów wiejskich    

Liczba ludności w województwie wykazywała w minionych latach tendencję malejącą. Na 

obszarach wiejskich natomiast obserwuje się wzrost liczby ludności. Spowodowane jest to 

głównie poprzez wzrost liczby ludności w gminach otaczających miasta wojewódzkie Byd-

goszcz i Toruń oraz w gminach przyległych do niektórych miast powiatowych np. do Brodni-

cy, Grudziądza i Tucholi. Mimo statystycznego wzrostu, zaludnienie na większości terenów 

wiejskich zmniejsza się. W 2016 roku wynosiło przeciętnie 49 osób na jeden kilometr kwa-

dratowy, przy 53 osobach średnio w kraju. W odróżnieniu od sytuacji w Polsce, na obszarach 

wiejskich województwa liczba kobiet jest nadal mniejsza od liczby mężczyzn, aczkolwiek 

systematycznie zmierza do zrównania. W 2016 roku wskaźnik feminizacji wynosił prawie 

99,6 kobiet na 100 mężczyzn. Mediana wieku mieszkańców wsi wynosi 37,9 lat i jest niższa 

w porównaniu do mediany wieku w miastach województwa, a także w zestawieniu z wiekiem 

mieszkańców obszarów wiejskich w Polsce. Mieszkańcy gmin położonych w południowej 

części regionu, zwłaszcza w powiatach włocławskim, radziejowskim i aleksandrowskim są 

statystycznie najstarsi. Struktura wieku na obszarach wiejskich w województwie kujawsko-

pomorskim nieco się różni od proporcji grup wieku wśród mieszkańców obszarów wiejskich 

w Polsce. 

Tab. 1 Struktura wieku mieszkańców obszarów wiejskich w roku 2016 

Woj. kujawsko-

pomorskie (%) 
22,7 38 26 13,2 

Osoby w wieku: 0-19 lat 20-44 lata 45-64 lata 65 lat i ponad 

Polska (%) 22,1 37,7 25,9 14,3 

Źródło: Rocznik statystyczny województwa kujawsko-pomorskiego 2017 r., Urząd Statystyczny w Bydgoszczy 

 

Mniejsza liczebność grupy w wieku 65 lat i ponad wynika także, z krótszego przeciętnego 

trwania życia osób zamieszkujących obszary wiejskie w województwie kujawsko-pomorskim.  

Poziom wykształcenia mieszkańców wsi w regionie jest niższy od poziomu, jaki posiadają 

mieszkańcy obszarów wiejskich w kraju. Według danych Narodowego Spisu Powszechnego 

Ludności i Mieszkań z 2011 r. wyraźna niekorzystna różnica występowała w odsetku osób 

 z wykształceniem wyższym, mniejsza w zakresie wykształcenia średniego, a pod względem 

wykształcenia na poziomie zasadniczym większy był udział osób z takim wykształceniem w 

województwie niż w kraju. Nieco inaczej przedstawia się przygotowanie zawodowe rolników. 

Niższy niż w Polsce jest odsetek osób kierujących gospodarstwami, które nie posiadają wy-

kształcenia rolniczego lub przygotowania zawodowego, chociaż sytuacja w tym względzie 

ulega pogorszeniu. W 2013 roku była to grupa stanowiąca 39% osób kierujących gospodar-

stwami rolnymi w województwie, a w 2016 roku prawie 41%. Przeważającym wykształce-

niem zawodowym wśród osób gospodarujących w rolnictwie regionu jest wykształcenie na 

poziomie zasadniczym.    
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Rys. 1 Wykształcenie mieszkańców obszarów wiejskich w roku 2011 

Źródło: Opracowanie własne KPODR na podstawie danych Głównego Urzędu Statystycznego, Narodowy Spis 

Powszechny Ludności i Mieszkań w 2011 r. 

 

Przyrost naturalny w województwie jest ujemny. W 2016 roku wyniósł – 0,33 osoby na 

1000, na co złożyło się -1,08 średnio w miastach i +0,78 na obszarach wiejskich. W poprzed-

nim roku był jeszcze mniejszy. W przekroju powiatów najniższy przyrost odnotowano w po-

wiecie aleksandrowskim (-3,05), inowrocławskim (-2,07), radziejowskim (-1,82), włocław-

skim (-1,78). Liczba ludności na obszarach wiejskich w minionych kilku latach najbardziej 

zmalała w powiatach radziejowskim, mogileńskim, sępoleńskim, lipnowskim i rypińskim. 

Prognoza demograficzna GUS do 2030 roku wskazuje obszary najbardziej narażone na uby-

tek mieszkańców położone w wielu powiatach (liczba jednostek w nawiasie): radziejowskim 

(5), grudziądzkim (4), włocławskim (6), rypińskim (3), lipnowskim (3), inowrocławskim (3), 

aleksandrowskim (2), mogileńskim (2), wąbrzeskim (2), chełmińskim (1), świeckim (1), sępo-

leńskim(1), nakielskim (1), żnińskim (1), w których do 2030 roku prognozowane jest zmniej-

szenie liczby mieszkańców o więcej niż 5%. Duży wpływ na zmiany w zaludnieniu ma mi-

gracja, szczególnie przenoszenie się mieszkańców największych miast na pobliskie obszary 

wiejskie, ale także pozostawanie w miastach młodych mieszkańców wsi po okresie nauki. 

Spośród powiatów ziemskich, dodatnie saldo migracji wewnętrznej i zewnętrznej na pobyt 

stały odnotowano w 2016 roku jedynie w trzech – bydgoskim (10,15), toruńskim (7,43) 

i aleksandrowskim (0,25). W pozostałych saldo było ujemne – najbardziej znaczące w powie-

cie rypińskim (-4,43), radziejowskim (-4,07) i lipnowskim (-3,51).   

Cechą charakterystyczną gospodarstw domowych w regionie jest duży udział rodzin, dla 

których głównym źródłem dochodu jest dochód z indywidualnego gospodarstwa rolnego.  

Z badań budżetów rodzin z użytkownikiem gospodarstwa rolnego wynika, że w 2016 roku 

ponad 59% rodzin z tej grupy uzyskiwało przynajmniej połowę dochodu z gospodarstwa rol-

nego. Dla Polski wskaźnik ten ustalono na 34%. Niższy, chociaż rosnący jest udział rodzin 

rolniczych z głównym źródłem dochodu z pracy najemnej (19% w województwie i 32% 

w kraju) oraz z rent i emerytur (6% w województwie i 14% w kraju). 
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Tab. 2 Gospodarstwa domowe w województwie kujawsko-pomorskim w 2017 roku 

 ogółem miasto wieś 

Liczba gospodarstw domowych (tys.) 765,6 507,6 258,0 

Przeciętna liczba osób w gospodarstwie dom. 2,697 2,408 3,266 

Źródło: Rocznik statystyczny województwa kujawsko-pomorskiego 2017 r., Urząd Statystyczny w Bydgoszczy 

Przeciętny dochód rozporządzalny na osobę ustalony dla całego województwa (2016 r.) sta-

nowił 88,8% poziomu tego wskaźnika ustalonego dla Polski, czyli 1308,63 zł wobec 1474,56 

zł. Dla poprawy poziomu życia mieszkańców wsi ważnym jest uwzględnienie długookreso-

wej tendencji zmniejszania się udziału dochodów z prowadzenia gospodarstw w rolnictwie 

w dochodach mieszkańców wsi i utrzymująca się od dawna niekorzystna proporcja pomiędzy 

poziomem dochodów uzyskiwanych z rolnictwa w porównaniu z dochodami z innych źródeł. 

Wskaźnik dochodu do dyspozycji na 1 osobę w rodzinach rolników, czyli według grup spo-

łeczno-ekonomicznych został (dla sytuacji w całym kraju) ustalony na 63,1% przeciętnego 

dochodu do dyspozycji na osobę we wszystkich gospodarstwach domowych objętych bada-

niem EU-SILC 2016. 

Wzrasta liczba osób zależnych, zwłaszcza starszych. Z biegiem lat liczebność tej grupy bę-

dzie coraz większa oraz większe będą wyzwania związane z opieką. Maleje liczba rodzin wie-

lopokoleniowych. Mimo dotychczasowych inwestycji, infrastruktura niezbędna do świadcze-

nia opieki nad osobami zależnymi wymaga dalszej rozbudowy. Jej rozmieszczenie prze-

strzenne jest nierównomierne.  

Tab. 3 Mediana wieku w województwie kujawsko-pomorskim 

 2005 2010 2015 2016 

Wieś - kobiety  34,9 36,4 38,5 38,9 

Wieś - mężczyźni 32,6 34,6 36,6 37,0 

Źródło: Rocznik statystyczny województwa kujawsko-pomorskiego 2017 r., Urząd Statystyczny w Bydgoszczy 

W 2016 roku liczba osób aktywnych zawodowo wyniosła w województwie kujawsko-

pomorskim 920 tysięcy. W tej liczbie było 514 tys. mężczyzn i 406 tys. kobiet. Udział pracu-

jących wśród aktywnych zawodowo wyniósł 92,6%. Poziom wskaźnika zatrudnienia wzrósł 

o 0,3 p. proc. w porównaniu z poprzednim rokiem i wyniósł 51,0%. Wzrost zatrudnienia na 

wsi był wyższy. Bezrobocie wyrażone stopą bezrobocia zmalało z 8% do 7,4%. Na wsi bez-

robocie zmniejszyło się w większym stopniu, o 1,1 p. proc.. Stopa bezrobocia obniżyła się do 

7%. Przestrzenne zróżnicowanie rynku pracy w województwie kujawsko-pomorskim przeana-

lizowane przez Urząd Statystyczny w Bydgoszczy dla danych z 2016 roku przedstawia się 

następująco:  
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Tab. 4 Zróżnicowanie rynku pracy w województwie kujawsko-pomorskim w roku 2016 

 Powiaty ziemskie 

wysoki (1) mogileński 

średni (8) golubsko-dobrzyński, chełmiński, świecki, inowrocławski, 

sępoleński, brodnicki, wąbrzeski, bydgoski 

niski (6) rypiński, toruński, nakielski, żniński, aleksandrowski, gru-

dziądzki 

bardzo niski (4) tucholski, radziejowski, lipnowski, włocławski 

Źródło: Rynek pracy w województwie kujawsko-pomorskim w 2016 roku, Urząd Statystyczny w Bydgoszczy 

Powiat włocławski, w aspekcie rynku pracy wyróżnia się długotrwałym zajmowaniem najniż-

szej pozycji w rankingu powiatów. W liczbie pracujących pozytywnie zaznaczają się powiaty 

brodnicki i golubsko-dobrzyński (powyżej 281 osób na 1000 ludności). W dwóch powiatach 

wśród pracujących, dominują pracujący w rolnictwie leśnictwie, łowiectwie i rybactwie. To 

powiaty położone w południowej części regionu - radziejowski i włocławski. Jednym z pro-

blemów województwa jest duża trudność w przewidywaniu przyszłego zapotrzebowania na 

pracowników w poszczególnych specjalnościach. W ponawianych przez WUP ankietach pra-

codawcy uchylają się od udzielenia odpowiedzi na pytania o zapotrzebowanie za pięć lat. Jest 

też prawdopodobne, że odbudowywane obecnie szkolnictwo branżowe nie zdoła przygotować 

pracowników w zawodach, w których przedsiębiorstwa będą chciały zatrudniać za kilka lat. 

Dotychczasowe tempo rozwoju poszczególnych sektorów gospodarki w regionie także było 

niełatwe do przewidzenia.  Różnice w zatrudnieniu pomiędzy rokiem 2005 i 2016 przedstawia 

diagram. 

Rys. 2 Zmiany zatrudnienia w województwie kujawsko-pomorskim latach 2005-2016  

(w %, 2005=100) 

Źródło: Opracowanie własne KPODR na podstawie Rocznika statystycznego województwa kujawsko-

pomorskiego 2017 r., Urząd Statystyczny w Bydgoszczy 
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W okresie od 2005 do 2016 roku udział kujawsko-pomorskiego w produkcie krajowym 

brutto zmalał z 4,7 do 4,4%, a wartość PKB na jednego mieszkańca osiąga w latach bieżącej 

dekady około 82% poziomu krajowego. Wskazuje to na istotne ograniczenia rozwojowe wy-

stępujące w gospodarce regionu, do których należy zaliczyć szybko pogarszającą się w mi-

nionych kilku latach sytuację demograficzną, sytuację społeczną wyrażoną wysokim bezro-

bociem, niskie wskaźniki przedsiębiorczości i względną na tle kraju słabość firm. W struktu-

rze gospodarki województwa rolnictwo ma nieco większy udział niż średnio w kraju. Zależnie 

od roku, wyrażony wkładem w tworzenie PKB określany jest na 4 – 5%, a według wartości 

dodanej brutto na 6 – 7%. Udział zarejestrowanych podmiotów gospodarczych w woje-

wództwie na tle wskaźników krajowych sukcesywnie się zmniejsza. Przy odnotowywanym 

niewielkim wzroście liczby podmiotów w województwie, bardziej wzrasta ich liczba na ob-

szarach wiejskich. Wskaźnik przedsiębiorczości wykazuje najwyższy poziom (wśród powia-

tów ziemskich) w bydgoskim, toruńskim, inowrocławskim i aleksandrowskim. Najmniej 

przedsiębiorcze są społeczności w powiatach włocławskim, chełmińskim, wąbrzeskim, tu-

cholskim, lipnowskim i nakielskim. W grupie wielu ograniczeń w rozwoju przedsiębiorczości 

na obszarach wiejskich można wskazać te, które mają duże znaczenie w regionie. Zapewne 

jest to skromniejszy kapitał własny będący w dyspozycji mieszkańców obszarów wiejskich; 

niższe dochody ludności, a więc niższy popyt na dobra i usługi w porównaniu z niektórymi 

regionami; ostrożność w podejmowaniu ryzyka i niechęć do współdziałania, które wydają się 

cechami silnie zarysowanymi wśród mieszkańców; niska innowacyjność; mnogość przepisów 

i niepewność stabilności otoczenia regulacyjnego; niższy poziom wykształcenia; wartość, 

jaką daje uczestnictwo w systemie ubezpieczeń społecznych dla rolników, która wielokrotnie 

ograniczała podejmowanie działalności pozarolniczej oraz słabość edukacji proprzedsiębior-

czej i instytucji wspierających przedsiębiorczość na obszarach wiejskich.   

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto stanowiło w 2016 roku 85,6% średniego wyna-

grodzenia w kraju. Relatywnie wysoki poziom odnotowano w powiatach ziemskich - golub-

sko-dobrzyńskim, bydgoskim i świeckim. Zarówno w 2016 roku, jak i w 2015 zarobki w tych 

powiatach były najwyższe, chociaż zmieniła się kolejność na korzyść wynagrodzeń w powie-

cie golubsko-dobrzyńskim. Na przeciwległym końcu zestawienia występują powiaty – lip-

nowski, żniński i tucholski, w których wynagrodzenia są najniższe. W 2016 roku różnica po-

między wynagrodzeniem miesięcznym w powiecie golubsko-dobrzyńskim i lipnowskim wy-

niosła prawie 620 zł. Mimo poprawy sytuacji dochodowej, nadal w wielu powiatach występu-

je duże zagrożenie ubóstwem.  

Tab. 5 Odsetek osób w gospodarstwach domowych o wydatkach poniżej minimum egzysten-

cji w województwie kujawsko-pomorskim (%) 

2005 2010 2015 2016 

13,2 6,8 6,3 5,4 

Źródło: Rocznik statystyczny województwa kujawsko-pomorskiego 2017 r., Urząd Statystyczny w Bydgoszczy 

Najgorszą sytuację, mierzoną liczbą zasiłków wypłacanych z powodu ubóstwa w stosunku do 

liczby mieszkańców odnotowano w 2016 r. w czterech powiatach - rypińskim (4,8%), alek-

sandrowskim (4,4%), włocławskim (4,3%) i grudziądzkim (4,1%). Najmniejszy odsetek lud-
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ności objętej wsparciem charakteryzował powiat mogileński (poniżej 1%) oraz powiaty byd-

goski i sępoleński (po ok. 1,7%).  

Geograficzny obraz korzystania z pomocy społecznej w ogóle, nie tylko z tytułu zagrożenia 

ubóstwem, wskazuje przede wszystkim na gminy w pasie wschodnim województwa. 

W dwóch gminach wiejskich powiatu rypińskiego Rogowie i Rypinie oraz w gminie Wielgie 

w powiecie lipnowskim natężenie korzystania z pomocy społecznej przekroczyło pułap 300 

beneficjentów na 1000 osób. W przedziale 250-300 beneficjentów znalazła się jedna gmina 

miejsko-wiejska tj. Radzyń Chełmiński należący do powiatu grudziądzkiego. Trzy gminy 

wiejskie (Bobrowniki, Kikół i Tłuchowo) i dwie gminy miejsko-wiejskie (Dobrzyń nad Wisłą 

i Skępe) z powiatu lipnowskiego stanowiły połowę jednostek administracyjnych wojewódz-

twa, w których liczba korzystających w 2016 roku zawierała się w przedziale 200 – 250 osób 

w przeliczeniu na 1000 mieszkańców. Oprócz gmin z powiatu lipnowskiego do tego przedzia-

łu intensywności wsparcia należały także: Chodecz w powiecie włocławskim (miasto i wieś), 

gmina wiejska Radziejów, Strzelno (miasto i wieś) w powiecie mogileńskim, Papowo Bisku-

pie w powiecie chełmińskim i Świecie nad Osą (miasto i wieś) w powiecie grudziądzkim. 

Proporcje gmin wiejskich i miejsko-wiejskich wśród wymienionych jednostek pokazują, 

że sytuacja bytowa mieszkańców małych miast jest niejednokrotnie gorsza od sytuacji docho-

dowej mieszkańców wsi.  

Infrastruktura komunalna. W 2016 roku ponad 93% ludności zamieszkałej na obszarach 

wiejskich korzystało z sieci wodociągowej, ponad 38% z sieci kanalizacyjnej i prawie 4,5% 

z sieci gazowej. Na każdy metr sieci kanalizacyjnej przypadało 4,3 m sieci wodociągowej. 

Tab. 6 Procentowy udział liczby osób korzystających z sieci wodociągowej, kanalizacyjnej  

i gazowej na obszarach wiejskich w województwie kujawsko-pomorskiego (%) 

Korzystający z sieci  

(w % ludności OW) 
2005 2010 2015 2016 

wodociągowej 80,0 82,5 92,9 93,1 

kanalizacyjnej 22,9 27,7 37,8 38,4 

gazowej 1,8 2,9 4,2 4,4 

Źródło: Rocznik statystyczny województwa kujawsko-pomorskiego 2017 r., Urząd Statystyczny w Bydgoszczy 

W 2015 r. dostawy wody z sieci były najbardziej powszechne na obszarach wiejskich powia-

tów inowrocławskiego i mogileńskiego (po 99,3% korzystających) oraz golubsko-

dobrzyńskiego i radziejowskiego (po 96,7% korzystających), a także lipnowskiego (95,1%). 

Mniejsza dostępność do dostaw wody dotyczyła mieszkańców wsi w dwóch powiatach woje-

wództwa – chełmińskim (69,9%) i sępoleńskim (75,1%). Obszary wiejskie w pozostałych 

powiatach ziemskich województwa były zwodociągowane w stopniu umożliwiającym korzy-

stanie z dostaw wody przez 90-95% mieszkańców. Pod względem dostępności do sieci kana-

lizacyjnej wyróżniały się powiaty toruński i świecki, w których z kanalizacji w 2015 roku 

mogła korzystać ponad połowa mieszkańców. Najsłabiej rozwiniętą siecią kanalizacyjną cha-

rakteryzował się obszar wiejski powiatu lipnowskiego (16%) oraz powiatów: rypińskiego 

(23,2%), radziejowskiego (23,3%), włocławskiego (28,5% mieszkańców z dostępem do sie-
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ci). Dwie gminy wiejskie – Chrostkowo w powiecie lipnowskim i Topólka w powiecie radzie-

jowskim nie posiadały w 2015 r. sieci kanalizacyjnej.  

Infrastruktura drogowa w województwie kujawsko-pomorskim ciągle wymaga wielu inwe-

stycji. Długość dróg publicznych o nawierzchni twardej wynosiła w 2015 roku prawie 17,3 

tys. kilometrów i w przeliczeniu na jednostkę powierzchni było to więcej niż przeciętnie w 

kraju, ale drogi o nawierzchni twardej ulepszonej stanowiły (88,6%), czyli znacznie mniejszą 

część dróg niż w innych regionach. Wraz z oddaniem autostrady i nasileniem inwestycji 

w zakresie dróg gminnych i powiatowych sytuacja ulega poprawie, niemniej potrzeby w tym 

zakresie są nadal bardzo duże. Zmiany zachodzące w transporcie, w tym również ładowność 

pojazdów wchodzących na wyposażenie gospodarstw rolnych powodują narastające zagroże-

nie dla stanu dróg lokalnych. Samorządy gminne chętnie pozyskują środki na utwardzanie 

nawierzchni dróg lokalnych. Narastającym problemem jest natomiast utrzymanie w dobrym 

stanie technicznym dróg istniejących.  

W 2017 r. 82% gospodarstw domowych, (z co najmniej jedną osobą w wieku 16-74 lata) 

 w województwie kujawsko-pomorskim miało dostęp do internetu (w Polsce 81,9%). Dostęp 

szerokopasmowy miało 78,5% (w Polsce 77,6%). Odsetek gospodarstw domowych posiada-

jących przynajmniej jeden komputer był nieco mniejszy – 80,8% w województwie i 81,8% 

w kraju.  

Województwo kujawsko-pomorskie posiada kilkanaście procent krajowej mocy w zakresie 

produkcji energii z OZE. W regionie funkcjonują instalacje o łącznej mocy ponad tysiąc 

MW. Do wiodących należy wykorzystanie energii wiatrowej, wodnej i biomasy. Blok energe-

tyczny na biomasę o mocy 170 MW pracuje w Świeciu, elektrownia wodna (162 MW) na 

Wiśle we Włocławku, duże instalacje wiatrowe w powiatach grudziądzkim, lipnowskim, ra-

dziejowskim i aleksandrowskim. Według danych z marca 2016 r. na 1039 elektrowni wiatro-

wych w Polsce 274 turbiny były zlokalizowane w województwie kujawsko-pomorskim. 

W grudniu 2017 r. podpisane zostało porozumienie ministrów o budowie stopnia wodnego 

wraz z hydroelektrownią w Siarzewie koło Nieszawy w powiecie aleksandrowskim. Słabiej 

rozwijają się instalacje produkujące biogaz, które efektywnie mogą funkcjonować wykorzy-

stując głównie odpady poprodukcyjne przetwórstwa i gnojowicę. Gospodarstwa rolne mają 

duży potencjał dla rozwoju rozproszonych, odnawialnych źródeł energii.   

Na terenie województwa kujawsko pomorskiego utworzono 94 rezerwaty przyrody (17,5 

tys. ha), 9 parków krajobrazowych (232,7 tys. ha), wyznaczono 31 obszarów chronionego 

krajobrazu (335,3 tys. ha) i 1 832 użytki ekologiczne (prawie 5 tys. ha).Parki krajobrazowe 

i obszary chronionego krajobrazu zajmują łącznie około 568 tys. ha, co stanowi 31,7% po-

wierzchni województwa. W ramach sieci Natura 2000 ustanowiono 7 obszarów specjalnej 

ochrony ptaków i 37 obszarów specjalnej ochrony siedlisk. W układzie administracyjnym 

największy odsetek powierzchni objętej ochroną prawną występuje w powiatach: sępoleń-

skim, tucholskim, brodnickim i świeckim, natomiast najmniej powierzchni chronionej wyzna-

czono w powiatach: nakielskim, żnińskim, inowrocławskim i radziejowskim. Część cennych 

przyrodniczo obszarów, w tym około 8 tys. ha lasów głównie w Borach Tucholskich uległo 

w sierpniu 2017 roku zniszczeniu po przejściu huraganu.  
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Obszar regionu ma pewne walory turystyczne, chociaż województwo jako całość lokowane 

jest pod tym względem najczęściej na ósmej pozycji wśród województw w kraju. Do powia-

tów ziemskich wyróżniających się walorami turystycznymi zaliczane są: aleksandrowski 

i inowrocławski ze względu na uzdrowiska i atrakcyjność kulturową oraz chełmiński i żniński 

w płaszczyźnie kulturowej, a także włocławski, sępoleński, tucholski i świecki z uwagi na 

atrakcyjność środowiskową. Wśród gmin wielofunkcyjnych wyróżniają się gminy ukierun-

kowane na usługi turystyczne Śliwice, Cekcyn, Lubiewo, Osie w północnej części wojewódz-

twa, nad Brdą oraz Górzno i Zbiczno w powiecie brodnickim. Agroturystyka znalazła swoje 

trwałe miejsce w pozarolniczych funkcjach gospodarstw, jednak wobec intensywnego rolnic-

twa na przeważającej części terenów województwa trudno prognozować jej dalszy bardzo 

dynamiczny rozwój. 

W nasilonej skali występuje w województwie problem zakłóceń ładu przestrzennego. Zabu-

dowa, głównie mieszkaniowa na obszarach wiejskich powstaje na warunkach określanych 

w decyzjach o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, ponieważ bardzo mała część 

obszaru (najmniejsza w Polsce) posiada aktualne miejscowe plany zagospodarowania prze-

strzennego. Z tego względu bardzo ważnym jest porządkowanie ładu przestrzennego poprzez 

ograniczanie dalszego rozpraszania osadnictwa, zwłaszcza na obszarze gmin wiejskich przy-

ległych do dużych i średnich miast.  

Województwo swoim zasięgiem obejmuje kilka regionów etnograficznych: Kujawy, Bory 

Tucholskie, ziemię chełmińską, dobrzyńską, michałowską, lubawską, Pałuki, Krajnę, Kocie-

wie, Kosznajderię i Powiśle. Powiązane z nimi tradycje ukształtowały kulturę ludową tego 

obszaru. Wywarły wpływ nie tylko na szeroko pojętą architekturę, lecz przede wszystkim na 

obrzędy, język, ubiór, twórczość i tradycje kulinarne. Na obszarach wiejskich wśród zabyt-

ków nieruchomych przeważają zespoły dworskie, kościoły i cmentarze. Najwięcej takich za-

bytków jest w powiatach: włocławskim, inowrocławskim, lipnowskim, świeckim i żnińskim. 

Na terenie województwa funkcjonują też 4 parki kulturowe. Różnorodność etnograficzna 

i historyczna jest bogactwem województwa, ale równocześnie zmniejsza stopień spójności 

społecznej.  

Województwo należy do regionów o najniższym poziomie kapitału społecznego. W 2016 

roku na 10 tysięcy mieszkańców przypadało zaledwie 28  stowarzyszeń lub fundacji, co lo-

kowało region na przedostatnim miejscu w kraju. Brak rozwiniętego kapitału społecznego 

bazującego na wzajemnym zaufaniu i gotowości do samoorganizacji może stać się w przy-

szłości kolejną barierą rozwoju społeczno – gospodarczego regionu. W ujęciu terytorialnym 

najwięcej zarejestrowanych organizacji pozarządowych w stosunku do liczby mieszkańców 

jest w powiatach wąbrzeskim, tucholskim, golubsko – dobrzyńskim, najgorzej pod tym 

względem wypadają powiaty rypiński i inowrocławski – ziemski. W kolejnych latach należy 

kontynuować próby wspierania oddolnie tworzonych organizacji społecznych. Przykładem 

w okresie 2014-2020 jest wdrożenie w kujawsko – pomorskim mechanizmu Rozwoju Kiero-

wanego przez Lokalną Społeczność na terenie całego województwa (zarówno na obszarach 

wiejskich, jak i w miastach). Obecne doświadczenia wskazują jednak na potrzebę większej 

autonomii lokalnych grup działania. Finasowanie tego mechanizmu z 4 różnych funduszy 

unijnych, jest uznawane za podejście innowacyjne, ale stwarza dodatkowe utrudnienia dla 



str. 11 
 

lokalnych grup działania, które siłą rzeczy zamiast na oddolnej aktywizacji muszą koncerto-

wać się na prawidłowym rozliczaniu  różnych źródeł finansowania.  

Rozwój kapitału społecznego powinien w przyszłości bazować również na wykorzystaniu 

potencjału podmiotów ekonomii społecznej i organizacji pozarządowych, które mogą podej-

mować się aktywności gospodarczej szczególnie w dziedzinach opieki społecznej lub usług 

na terenach marginalizowanych (potrzebna jest dodatkowo kontynuacja wsparcia Ośrodków 

Wspierania Ekonomii Społecznej.   

Należy dodać, że w regionie kujawsko – pomorskim podejmowane są ciekawe inicjatywy 

o charakterze innowacji społecznych jak np. tworzenie wiosek tematycznych, zagród eduka-

cyjnych, czy chociażby gospodarstw opiekuńczych zajmujących się opieką nad osobami star-

szymi i niepełnosprawnymi. Potencjał takich inicjatyw należy rozwijać stwarzając odpowied-

nie warunki organizacyjne prane i finansowe dla ich kontynuacji i powstawania kolejnych.  
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Analiza spójności gospodarczej i społecznej województwa kujawsko-pomorskiego wskazu-

je na silne uwarunkowania historyczne. Południowo-wschodnia część regionu, czyli cały po-

wiat włocławski, niemal całe powiaty radziejowski i aleksandrowski, wschodnia część powia-

tu toruńskiego, całe powiaty lipnowski i rypiński, południowa część powiatu golubsko-

dobrzyńskiego, a także południowo-wschodnia część powiatu brodnickiego, czyli ziemie sta-

nowiące część zaboru rosyjskiego lub pozostające przez wiele lat pod wpływem Rosji są pod 

wieloma względami dużo słabiej rozwinięte. Ogniskuje się tutaj większość problemów go-

spodarczych i społecznych, które są określane nawet mianem „zapaści”. Jednokierunkowy, 

rolniczy charakter tych terenów skutkuje do teraz słabością sektorów pozarolniczych i mniej-

szą aktywnością gospodarczą mieszkańców. Szczególnie trudna sytuacja występuje w gmi-

nach o słabych glebach, gdzie niższe dochody w rolnictwie oznaczają również niskie dochody 

własne gmin, a  

przedstawiona zależność ma warunki do pełnego zaistnienia. Na tle sytuacji w kraju, istotnym 

dla województwa kujawsko-pomorskiego wydaje się wsparcie dla najmniejszych miast (do 5 

tys. mieszkańców), które tracą swą pozycję w lokalnym środowisku chociażby w następstwie 

poprawy infrastruktury komunikacyjnej, koncentracji w handlu detalicznym i przenoszeniem 

wielu innych funkcji do większych ośrodków miejskich.  

Rys. 3 Zapaść obszarów wiejskich województwa kujawsko-pomorskiego 

Źródło: opracowanie własne KPODR  

W województwie jest ich 20, w granicach regionu wymagającego wsparcia 11. Jednym z naj-

skuteczniejszych sposobów poprawy sytuacji tych miejscowości jest lokalizacja na ich terenie 

inwestycji, ochrona pozostałych tam jeszcze instytucji oświaty i kultury, albo lokalizowanie 

nowych.  
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Zewnętrzne oceny stopnia spójności w rozwoju obszarów wiejskich w województwie przyta-

czane w głównym opracowaniu zwracają uwagę na wpływ obu najważniejszych czynników 

różnicujących spójność obszarów wiejskich w kraju. Silny jest zarówno czynnik wschód – 

zachód jak również centrum – peryferie. Podkreślana w streszczeniu determinanta wschód – 

zachód ma silne podłoże historyczne, podczas gdy zróżnicowanie centrum - peryferie większy 

wpływ wywiera obecnie. Z tego względu, w wielu ocenianych aspektach rozwoju zarysowały 

się również niekorzystne tendencje na obszarach gmin położonych w zewnętrznym pierście-

niu regionu np. w powiatach grudziądzkim, świeckim czy tucholskim. Efekt czynnika cen-

trum peryferie najbardziej uwidacznia się podczas analizy przestrzennej salda migracji. 

W przypadku migracji klasa rozwoju społeczno-gospodarczego wydaje się odgrywać niewiel-

ką rolę wobec odległości od centrum. Wydaje się, że zmieniające się wraz z wiekiem prefe-

rencje znacznej części mieszkańców wsi skłaniają do niezbyt racjonalnego działania, czyli 

najpierw  „ucieczki do miasta”, by później w drodze awansu pobudować dom na wsi i porzu-

cić miasto. Na przykładzie kilku powiatów (m.in. powiatu grudziądzkiego) należy jednak 

podkreślić, że gminy położone poza wskazanym wcześniej obszarem szybciej reagują na po-

prawę sytuacji zewnętrznej np. na rynku pracy. Według Monitoringu rozwoju obszarów wiej-

skich (MROW) syntetyczna miara poziomu rozwoju społeczno-gospodarczego gmin wiej-

skich i miejsko-wiejskich województwa kujawsko-pomorskiego  pod względem proporcji 

gmin reprezentujących poszczególne klasy jest zbliżona do sytuacji przeciętnej dla Polski.  

Rys. 4 Syntetyczna miara poziomu rozwoju społeczno-gospodarczego gmin wiejskich i miej-

sko-wiejskich województwa kujawsko-pomorskiego 

Źródło: opracowanie własne KPODR na podstawie Monitoringu rozwoju obszarów wiejskich (MROW) –

realizowanego przez Fundację Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej i Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa 

PAN 
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II. Diagnoza sytuacji w rolnictwie i przetwórstwie rolno-spożywczym   

Rolnictwo w województwie kujawsko-pomorskim dysponuje dość dużym zasobem gruntów 

rolnych, wśród których przeważają grunty orne. Trwałych użytków zielonych i sadów jest 

mało. Do 2016 roku obszar terenów rolnych ulegał szybkiej redukcji. W 2006 roku użytki 

rolne zajmowały 66% obszaru geodezyjnego regionu, natomiast w 2016 r. 59,6%.  

Rys. 5 Struktura użytków rolnych w województwie kujawsko-pomorskim (w %) w roku 2016 

Źródło: opracowanie własne KPODR na podstawie danych Głównego Urzędu Statystycznego  

Odrolnienia gruntów stanowiły jedynie niewielką część terenów przejmowanych na cele nie-

rolnicze. Duża liczba rodzinnych gospodarstw rolnych silnie konkurujących ze sobą powodu-

je, że ceny ziemi są najwyższe w Polsce, ewentualnie okresowo nieco niższe niż w Wielko-

polsce. Podobna sytuacja ma miejsce w przypadku dzierżaw. Wśród gruntów dzierżawionych, 

blisko 70 tys. hektarów stanowią gruntu Zasobu Skarbu Państwa, w tym niespełna dwieście 

umów na użytkowanie powierzchni powyżej 50 ha.  Wysokie ceny ziemi w województwie 

kujawsko-pomorskim są rezultatem wysokiej efektywności krańcowej, ale też silnego uzależ-

nienia dużej części rodzin rolniczych od dochodów z gospodarowania w rolnictwie. W do-

chodach osób w gospodarstwach domowych rolników dużo mniejszy niż przeciętnie w kraju 

jest udział dochodów z pracy poza gospodarstwem oraz rent i emerytur.  

Dziedziczenie gospodarstw w tradycji regionu nie polegało raczej na dzieleniu ziemi pomię-

dzy następców, chociaż obecnie podziały są coraz częstsze, głównie z chęci zatrzymania mło-

dych na wsi, uzyskania premii w ramach instrumentów wspierających rozwój obszarów wiej-

skich bądź uniknięcia skutków przy płatnościach degresywnych. W wielu przypadkach mło-

dych rodziców, wydzielenie części gruntów jest sposobem na utrzymanie ubezpieczenia 

w preferowanym systemie ubezpieczeń społecznych rolników. Narastającym problemem w 

województwie jest brak następców, a dokładniej brak osób chętnych do przejmowania gospo-

darstw w sytuacji dobrego wykształcenia, intratnego zatrudnienia w kraju lub za granicą 

i dobrej pozycji zawodowej. Proporcjonalnie do charakteru rolnictwa w województwie, za-

gadnienie jest często obserwowane wśród gospodarstw silnych ekonomicznie, ponieważ ko-

lejne pokolenie miało dobre warunki by się kształcić i urządzać życie poza gospodarstwem. 

Stąd nieco ryzykowna teza, że w wielu rodzinach „solidne” wykształcenie zawodowe syna 

jest przez rodziców bardziej akceptowane niż wysyłanie go na studia.  
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Przy obecnym poziomie monitorowania sytuacji i procesów w rolnictwie ocena środowisko-

wego aspektu działalności rolniczej jest bardzo trudna, zwłaszcza na obszarze poszczegól-

nych gmin i powiatów. Potencjalnie zarówno małe, jak i duże gospodarstwa mogą negatywnie 

wpływać na stan środowiska. Rolnictwo w kilkudziesięciu gminach województwa wykazuje 

nadal cechy rolnictwa tradycyjnego. To tereny wchodzące w skład powiatów: włocławskiego 

(8 gmin), radziejowskiego (4), rypińskiego (4), lipnowskiego (3), brodnickiego (3), wąbrze-

skiego (2), golubsko-dobrzyńskiego (2), aleksandrowskiego (1) i stanowiące zwarty obszar 

w najbardziej na południe wysuniętych powiatach województwa oraz mniej zwartą grupę 

gmin w powiatach przyległych do wschodniej granicy województwa Podstawą takiej kwalifi-

kacji są niewielkie gospodarstwa, niska koncentracja produkcji zwierzęcej przy znacznej ob-

sadzie zwierząt występującej w niektórych rejonach i względnie duża różnorodność upraw,  

w tym ziół, warzyw i niektórych owoców. Swoje znaczenie ma również zależność pomiędzy 

wielkością gospodarstwa i dochodami. Rolnicy dysponujący mniejszymi zasobami gruntów, 

chcąc rozwijać swoje gospodarstwa ukierunkowują je najczęściej na chów, szczególnie na 

produkcję mleka, co zapewnia lepszą równowagę w zależnościach produkcja – środowisko 

poprzez lepsze zagospodarowanie użytków zielonych, niższe nawożenie nawozami pocho-

dzenia przemysłowego, mniejsze zużycie chemicznych środków ochrony roślin i inne.  

Wysoka intensywność produkcji rolnej przejawiająca się dużym udziałem w zasiewach roślin 

przemysłowych, wysokim nawożeniem mineralnym i znaczną koncentracją produkcji zwie-

rzęcej w coraz to mniejszej liczbie stad generuje duże zagrożenia dla środowiska zwłaszcza, 

dla jakości wód, bioróżnorodności i stanu innych elementów przyrody. Okresy niedoboru 

opadów i wysokich temperatur powietrza utrudniają dodatkowo utrzymanie potencjału pro-

dukcyjnego gleb, zwłaszcza zawartości w nich substancji organicznej. Największe niebezpie-

czeństwo degeneracji gleb i strat powodowanych erozją wietrzną dotyczy w województwie 

terenów najbardziej przekształconych w kierunku rolniczego wykorzystania, czyli równin-

nych obszarów Kujaw. Lepiej niż dotychczas powinny być chronione przed likwidacją trwałe 

użytki zielone, z których biomasa powinna po przystosowaniu trafiać na grunty orne lub sta-

nowić źródło energii odnawialnej. Wyżej też należy premiować w ramach zazielenienia proe-

kologiczne elementy krajobrazu. Oprócz wprowadzanych dotychczas form w ramach WPR 

ograniczających negatywny wpływ rolnictwa, konieczne jest większe zaangażowanie nauki 

i doradztwa w opracowanie i wdrażanie rozwiązań biotechnologicznych i nowych technologii 

konserwujących oraz aktywna rola Państwa w powrocie do sprawdzonych wcześniej rozwią-

zań np. w zakresie retencji wody czy wapnowania. Wydaje się także, że rolnictwo zbyt wolno 

przyjmuje poszczególne elementy rewolucji elektronicznej. Dotychczasowe środki pomocowe 

mogły być lepiej wykorzystane na wyposażenia w elektroniczne systemy monitorujące – po-

cząwszy od stacji pogodowych po ocenę odczynu gleby, wilgotność ziarna czy skład powie-

trza w chlewni. Na terenie województwa występuje również kwestia odroczonych skutków 

korzystania przez rolnictwo z wód głębinowych, która grozi w przyszłości brakami wody pit-

nej i ogromnymi kosztami jej uzdatniania.   

Struktura obszarowa gospodarstw w województwie jest korzystna, jeśli odnosi się ją do 

struktury w kraju, gdyż gospodarstwa o powierzchni 30 hektarów i większe wykorzystują 

około połowy obszaru gruntów rolnych jaki jest we władaniu ogółu gospodarstw. Podobnie 

jest ze strukturą według wielkości ekonomicznej.  Jednak korzystny obraz ogólny nie powi-
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nien przysłaniać znacznych różnic występujących w tym zakresie w poszczególnych gminach 

i powiatach. 

Tab. 7 Gospodarstwa wg grup obszarowych użytków rolnych w 2016 roku  

Grupa obszar. (ha) Liczba gosp. Powierzchnia (ha) 

do 1 ha włącznie 995 798 

1-2 6732 9579 

2-3 6043 14706 

3-5 7769 30093 

5-10 14218 104781 

10-15 9870 120099 

15-20 5554 95768 

20-30 5817 141832 

30-50 3990 151005 

50-100 1943 129584 

100 i więcej 899 232344 

ogółem 63830 1030589 

Źródło: Charakterystyka gospodarstw rolnych w 2016 r., Główny Urząd Statystyczny 

Odmienna historia ziem wchodzących w skład obecnego województwa kujawsko-

pomorskiego spowodowała, że szczególnie w części południowo- wschodniej regionu gospo-

darstwa są ciągle zbliżone bardziej do średniej wielkości w kraju niż w województwie. Zatem 

szukanie szans rozwojowych dla wszystkich terytoriów powinno uwzględniać również wystę-

pujące różnice. Niepokojąca jest także okoliczność, że rezultaty wcześniejszej polityki nakie-

rowanej na poprawę konkurencyjności rolnictwa, między innymi poprzez zwiększanie śred-

niej powierzchni gospodarstwa były niwelowane przez instrumenty premiujące małe gospo-

darstwa. Zagadnieniem zasługującym na uwagę jest też szybko rosnący udział w ogólnej gru-

pie podmiotów w rolnictwie gospodarstw bez inwentarza. W wielu aspektach, chociażby śro-

dowiskowym czy wykorzystania zasobów pracy jest to forma gospodarowania mniej harmo-

nijna i mniej zrównoważona od gospodarstw prowadzących zarówno produkcję roślinną, jak 

i zwierzęcą.  

Największym bogactwem rolnictwa w regionie są rolnicy. W województwie kujawsko-

pomorskim, w porównaniu do innych regionów, bardzo młodzi. W 2016 r. prawie 24% osób 

kierujących gospodarstwami rodzinnymi było w wieku do 40 lat. W kraju ta grupa wiekowa 

miała swoją reprezentację wśród kierujących stanowiącą nieco ponad 20%. Gospodarujący 

w wieku od 40 do 64 lat stanowili w województwie ponad 70% gospodarzy, a w Polsce 68%. 

Osób bardziej zaawansowanych w wieku, czyli 65 lat i więcej było wśród kierujących gospo-

darstwami w województwie niespełna 6%, a w Polsce niemal 12%.  
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Rys. 6 Wiek osób kierujących gospodarstwami rolnymi w roku 2016  

Źródło: Charakterystyka gospodarstw rolnych w 2016 r., Główny Urząd Statystyczny 

W porównaniu z rezultatami podobnego badania gospodarstw z 2013 roku, w 2016 liczba 

gospodarstw w regionie zmniejszyła się o 1,3 tysięcy. W województwie istotny ubytek go-

spodarstw ujawniono wśród najmniejszych obiektów, ale też w grupie 5-10 ha. Natomiast, 

wyraźnie zwiększyła swoją liczebność grupa obszarowa 3-5 ha, co wydaje się mieć niewielki 

związek z rolniczym wykorzystaniem gruntów, a raczej z redukowaniem obszaru przez go-

spodarstwa z przedziału 5 – 10 ha. Wyraźną zmianą dotyczącą struktury obszarowej gospo-

darstw, jaka miała miejsce pomiędzy oceną dokonaną w roku 2013 i badaniem z 2016 roku 

było zmniejszenie się średniej powierzchni gospodarstwa w najwyższej grupie obszarowej 

tj. 100 ha i więcej. Od 2013 roku w gospodarstwach województwa nastąpiła dalsza 

koncentracja chowu zwierząt gospodarskich. Zmniejszyła się liczba stad zarówno bydła jak 

i swiń. Ubyło około jednej ósmej obiektów z chowem bydła i o ponad jedną czwartą zmalała 

liczba gospodarstw utrzymujących krowy mleczne. Zmiejszenie liczby stad świń było co do 

skali podobne do stad krów – ponad 25%. W zbliżonej proporcji nastąpił ubytek stad  drobiu 

kurzego – 24%.  Jeszcze większy spadek odnotowano w liczbie gospodarstw utrzymujących 

lochy, bo o ponad 30%. 

Rolnictwo w województwie uzyskuje dobre wyniki produkcyjne, które jednak ulegają dużym 

wahaniom w czasie, przede wszystkim ze względu na dość dużą podatność na zmienność wa-

runków pogodowych. Niemała część rolników nastawionych na towarową produkcję roślinną 

wykazuje dużą elastyczność wobec sygnałów rynkowych, ale wysoki stopień specjalizacji jest 

jednocześnie równoznaczny z dużą wrażliwością na ryzyko produkcyjne. Podobne zależności 

odnoszą się do gospodarstw wyspecjalizowanych w chowie zwierząt np. w związku z choro-

bami. Dlatego dla większości rolników województwie groźne są zarówno ryzyka pogodowe, 

jak również zmiany sytuacji rynkowej. Starania zmierzające do usprawnienia i upowszech-

nienia sytemu ubezpieczeń produkcyjnych w rolnictwie oraz większa elastyczność we wspar-

ciu z funduszy unijnych są tym samym bardzo istotne dla producentów rolnych w regionie.     

Malejący udział rolnictwa w tworzeniu dochodu narodowego jest potwierdzoną prawidłowo-

ścią. W województwie kujawsko-pomorskim jest to udział ciągle znaczący, po części z racji 

sytuacji w innych częściach gospodarki. Zestawienie udziału rolnictwa, leśnictwa, łowiectwa 
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i rybactwa w tworzeniu wartości dodanej brutto według podregionów w województwie, mimo 

stopniowej redukcji pokazuje, że rolnictwo ciągle odgrywa ważną rolę w gospodarce dużej 

części województwa. Wyjątkiem jest region metropolitalny, w którym poziom rozwoju in-

nych sekcji gospodarki spowodował zredukowanie wkładu omawianego działu.   

Tab. 8 Udział rolnictwa, leśnictwa, łowiectwa i rybactwa w wartości dodanej brutto  

w podregionach województwa kujawsko-pomorskiego w roku 2015 

Podregion bydgosko-toruński 0,87% 

Podregion grudziądzki 5,64% 

Podregion inowrocławski 6,01% 

Podregion świecki 6,17% 

Podregion włocławski 5,12% 

Źródło: Województwo kujawsko-pomorskie - podregiony, powiaty, gminy - 2017, Urząd Statystyczny w Bydgoszczy  

Rolniczy charakter województwa jest niekiedy wskazywany, jako jedna z przyczyn spowal-

niających wzrost gospodarczy. W pewnym sensie taki pogląd jest uzasadniony specyfiką rol-

nictwa na obecnym etapie rozwoju, kiedy jednym z celów rolnika jest samowystarczalność 

w zakresie usług. Można spodziewać się, że poprawa sytuacji dochodowej, zmiany na rynku 

pracy i inne czynniki będą w najbliższych latach wydatnie zwiększać zapotrzebowanie go-

spodarstw na usługi, szczególnie specjalistyczne. 

Sektor rolno-spożywczy województwa kujawsko-pomorskiego jest konkurencyjny na tle 

pozostałych województw, głównie dzięki głęboko zakorzenionym tradycjom rolniczym, ko-

rzystnej strukturze agrarnej oraz dostępności wykwalifikowanej kadry co nie zmienia ocen, 

że potencjał przetwórstwa jest zbyt mały w proporcji do zdolności produkcyjnych rolnictwa. 

W dziale 10 - produkcja artykułów spożywczych, we wrześniu 2017 r. w rejestrze REGON 

figurowało 1469 podmiotów z województwa kujawsko-pomorskiego deklarujących prowa-

dzenie działalności, co stanowiło 4,7% podmiotów działających w branży.  

Tab. 9 Liczba podmiotów w wybranych rodzajach działalności wg stanu na dzień 30.09.2017 

r. (w nawiasie procentowy udział w kraju) 

Przetwórstwo mięsa z drobiu 13 (2,6) Przetwórstwo i konserwacja 

ziemniaków 
8 (6,6) 

Produkcja wyrobów z mięsa (bez 

drobiu) 

93 (4,5) Produkcja soków z owoców i 

warzyw 
19 (4,4) 

Przetwórstwo i konserwacja ryb 41 (6,0) Pozostałe przetwarzanie owo-

ców i warzyw 
136 (7,1) 

Przetwórstwo mleka i wyrób serów 31 (5,9) Produkcja olejów i poz. tłusz-

czów płynnych 

20 (5,4) 

Przemiał zbóż 68 (5,2) Produkcja pieczywa i ciastek 493 (4,0) 

Produkcja cukru 1 (5,0) Produkcja przypraw 12 (4,0) 

Źródło: http://bip.stat.gov.pl/dzialalnosc-statystyki-publicznej/rejestr-regon 
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Przemiany, które zaszły w województwie w latach transformacji ustrojowej i później zlikwi-

dowały duży, chociaż mało efektywny i rozproszony potencjał przetwórczy sektora państwo-

wego w rolnictwie, spółdzielczości rolniczej i dużych firm państwowych np. cukrowni. Pod 

względem zatrudnienia w firmach przetwórstwa rolno-spożywczego (powyżej 9 osób) region 

zajmuje 6 miejsce. W przeliczeniu na pełnozatrudnionych pracuje w tym sektorze niespełna 

19 tys. osób, czyli prawie 5,7% pracujących w branży w kraju, czyli około 8 miejsca wśród 

województw. Jest to udział znacznie mniejszy niż udział rolnictwa w użytkowaniu gruntów, 

a tym bardziej w skupie produktów rolnych. Rolnicy i przedsiębiorcy chcieliby odbudowy 

wcześniejszej rangi przetwórstwa w gospodarce województwa, ponieważ obecny stan tej 

branży uzależnia zbyt wielu wytwórców płodów rolnych od zapotrzebowania odbiorców spo-

za województwa. Pomimo niekorzystnego potencjału społeczno-demograficznego spowodo-

wanego odpływem ludności z obszarów wiejskich, województwo ma duże możliwości rozwo-

ju w zakresie przetwórstwa głównych produktów rolnych, odnawialnych źródeł  energii i rol-

nictwa ekologicznego. Przemysł rolno-spożywczy jest jednym z głównych kanałów sprzedaży 

produktów rolnych w województwie kujawsko-pomorskim. Ma on kluczowe znaczenie dla 

gospodarstw towarowych, dla których obrót bezpośredni z uwagi na skalę produkcji jest 

mniej efektywny. Obrót bezpośredni ma natomiast znaczenie dla gospodarstw o małej skali 

produkcji, ponieważ dzięki tej formie sprzedaży gospodarstwa takie są wstanie uzyskiwać 

wyższe ceny swoich produktów eliminując w procesie sprzedaży pośredników. 

Zarówno w skali kraju jak i regionu, w handlu detalicznym produktami spożywczymi, rośnie 

znaczenie supermarketów, które będą zaopatrywały coraz więcej konsumentów. Sieci super-

marketów stają się również coraz większym odbiorcą produktów z gospodarstw towarowych 

jak i grup producentów rolnych. Handel detaliczny produktami rolnymi dobywa się również 

na targowiskach, które stale cieszą się zainteresowaniem konsumentów. 

W województwie kujawsko-pomorskim rośnie liczba targowisk oraz miejsc do sprzedaży 

sezonowej produktów spożywczych. W miejscach tych z powodzeniem może dobywać się 

sprzedaż produktów rolnych pochodzących z małych obszarowo gospodarstw jak i z tzw. rol-

niczego handlu detalicznego. Zwiększenie wartości dodanej rolnictwa może zatem nastąpić 

w skutek skracania łańcucha dostaw oraz lepszej integracji przetwórstwa z rolnictwem po-

przez ograniczenie liczby ogniw pośredniczących. 

Województwo kujawsko-pomorskie plasuje się na 12 miejscu w kraju pod względem pozio-

mu innowacyjności przedsiębiorstw przemysłowych oraz na 10 miejscu w kraju pod wzglę-

dem innowacyjności przedsiębiorstw sektora usług. 
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III. Podsumowanie analizy silnych i słabych stron oraz szans i zagrożeń 

rolnictwa i obszarów wiejskich województwa kujawsko-pomorskiego 

Analiza SWOT wykazała, że w sektorze rolnym kluczowe czynniki rozwojowe dla rolnictwa 

w regionie kujawsko-pomorskim, to duże zasoby gruntów rolnych, w tym gleb wysokich 

klas bonitacyjnych, stosunkowo korzystna struktura agrarna gospodarstw rolnych 

i wysokie kwalifikacje rolników. Kultura rolna i wysoka intensywność produkcji 

rolniczej i sadowniczej oraz zaawansowany proces modernizacji gospodarstw rolnych 

dają bazę do dalszego rozwijania wysokotowarowej produkcji rolniczej. Sprzyja temu także  

stosunkowo wysoki poziom przetwórstwa rolnego w regionie. Dla rozwoju tego sektora 

gospodarczego intensywna produkcja rolna w regionie jest jednym z głównych motorów 

rozwoju – te dwa sektory (rolnictwo i przetwórstwo) stanowią dla siebie wzajemnie 

stymulujące się czynniki. Rosnące wymagania zakładów przetwórczych wymuszają na 

rolnikach działania w zakresie poprawy jakości i rozwoju technologii, które z kolei 

stymulują procesy  specjalizacji i koncentracji produkcji. 

Kluczowe słabości w regionie to niewystarczające zasoby wodne dla potrzeb rolnictwa 

(zwłaszcza na obszarze żyznych Kujaw) i niewielki poziom zorganizowania się rolników. 

Słabość ta także jest dostrzegana w sektorze przetwórstwa – sektor ten w wielu branżach 

jest zbyt rozdrobniony, aby wykreować własne marki i wejść z nimi na rynki 

zagraniczne.  

Najważniejsze okazje postrzegane jako szanse rozwojowe, to dalsze wykorzystanie 

funduszy europejskich i wykorzystanie dobrej koniunktury na polskie produkty rolno-

spożywcze na rynkach unijnych. Niewątpliwym zagrożeniem dla sektora rolnego jest 

zapowiadana zmiana funkcjonowania polityki rolnej w UE, a wśród czynników całkowicie 

niezależnych od decyzji politycznych są zmiany klimatyczne i wynikające z nich dotkliwe 

w ostatnich latach anomalie pogodowe. 

Rozwój obszarów wiejskich jest zależny od stanu sektora rolno-spożywczego, ale ta 

zależność sukcesywnie maleje. Silne strony obszarów wiejskich w województwie kujawsko-

pomorskim to dość dobrze rozwinięta infrastruktura techniczna i rosnący kapitał 

społeczny. Problemem jest duże zróżnicowanie poziomu rozwoju gmin na obszarze 

województwa. Istnieją gminy, w których kluczowe elementy infrastruktury takie jak 

wodociągi, kanalizacja i drogi lokalne są w dużej mierze zbudowane, ale też są gminy i całe 

subregiony w województwie, w których problemy z infrastrukturą techniczną pokrywają 

się z problemami społecznymi takimi jak bezrobocie i wykluczenie.   W gminach tych 

narastają procesy depopulacyjne, co prowadzi do dalszej zapaści tych rejonów. 

Szanse prorozwojowe są upatrywane w dalszym wykorzystaniu funduszy UE i lepszym 

korzystaniu z istniejących w województwie zasobów. Silnymi stronami są zasoby 

przyrodnicze, kulturowe i historyczne, które mogą generować w pewnym zakresie nowe 

miejsca pracy, co jest ważne zwłaszcza na terenach oddalonych od głównych ośrodków 

rozwoju jakim są dwa miasta stołeczne (Bydgoszcz i Toruń). Przeszkodą w wykorzystaniu 

rosnącego rynku pracy tych miast jest słabo rozwinięta infrastruktura transportu 

publicznego, która jest jedną z kluczowych barier dla rozwoju obszarów peryferyjnych. 
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Rozwój sektora turystycznego może bazować na rosnących trendach w zakresie turystyki 

prozdrowotnej, aktywnej i rekreacyjnej. W tym obszarze należy także skorzystać 

z zainteresowania specyficznymi walorami agroturystyki oraz produktami ekologicznymi 

i regionalnymi. 

 

IV. Główne trendy i ich implikacje dla rozwoju rolnictwa i obszarów wiej-

skich województwa kujawsko-pomorskiego do 2030 r. 

1. Województwo kujawsko-pomorskie wyróżnia się koncentracją ziemi w coraz więk-

szych obszarowo gospodarstwach rodzinnych. Występuje tu wysoki stopień towaro-

wości, przy względnie wyrównanym znaczeniu produkcji roślinnej i zwierzęcej. Skup 

produktów rolnych z ha użytków rolnych należy do najwyższych w Polsce (wyższy 

osiąga tylko wielkopolskie) i od akcesji do Unii Europejskiej dynamicznie rośnie, co 

z jednej strony może wynikać z wzrostu intensywności produkcji i poprawy technolo-

gii, a z drugiej strony z wzrostu towarowości produkcji.  

Skutki: 

 Około 2/3 użytków rolnych znajdowała się w gospodarstwach o powierzchni po-

wyżej 15 ha, w których powierzchnia pól uprawnych jest wystarczająca do efek-

tywnego wdrożenia nowych technologii produkcji. Dla porównania w woj. pod-

karpackim i małopolskim 4/5 użytków rolnych występowało w gospodarstwach do 

5,0 ha.  

 Wyrównanie znaczenia podstawowych działów i kierunków produkcji na poziomie 

województwa stanowi o pewnym zrównoważeniu i odporności na zmienność wa-

runków przyrodniczych i rynkowych. 

 Wysoka towarowość produkcji i orientacja rynkowa gospodarstw czyni je wrażli-

wymi na bodźce cenowe i oczekiwania względem technologii produkcji i jakości 

produktów.  

 

2. W województwie kujawsko-pomorskim, podobnie jak w gospodarstwach rolniczych 

krajów Unii Europejskiej, wraz ze wzrostem wielkości ekonomicznej gospodarstw ro-

śnie dochodowość pracy rolników, ale jednocześnie maleje jednostkowa nadwyżka 

ekonomiczna (wskaźnik opłacalności).  

Skutki: 

 Spadek wskaźnika opłacalności w pobliże wartości granicznej zawęża „pole ma-

newru” i zwiększa wymagania stawiane kierującemu gospodarstwem, co w połą-

czeniu z rosnącym ryzykiem rynkowym spowodowanym  globalizacją  i  ryzykiem  

przyrodniczym  wynikającym  z  ocieplania  klimatu,  staje  się wielkim wyzwa-

niem. 

Działania: 

 Wzrost wsparcia rolników doradztwem nie tylko technologicznym, lecz przede 

wszystkim ekonomiczno-finansowym będzie koniecznym i najtańszym sposobem, 

zgodnie z zasadą, że lepiej zapobiegać niż leczyć. 
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 Można też rozważać wprowadzenie powszechnego systemu ubezpieczania docho-

dów rolników. 

 

3. Nasila się proces substytucji coraz trudniej dostępnej i drożejącej siły roboczej środ-

kami technicznymi połączony z wzrostem wielkości gospodarstw i skali produkcji.  

Skutki: 

 Rolnictwo jako sektor o relatywnie niskiej wydajności pracy będzie najdotkliwiej 

odczuwać rosnący deficyt siły roboczej, co może utrudnić pełne wykorzystanie in-

nych czynników wytwórczych, w tym ziemi. 

 Wsparcie techniczne umożliwia wzrost wydajności pracy, skali produkcji i ocze-

kiwanych dochodów. 

 Modernizacja gospodarstw rolniczych jest bardzo kapitałochłonna i wymaga silne-

go wsparcia funduszami zewnętrznymi. 

Działania: 

 Inwestowanie wymaga przygotowania kompleksowego biznes planu, który pozwa-

la ocenić ryzyko i efektywność. Konieczny będzie rozwój doradztwa inwestycyj-

nego dla rolników. 

 

4. W województwie kujawsko-pomorskim i wielkopolskim, wobec najwyższych cen 

ziemi w Polsce i ograniczonych możliwości zwiększanie obszaru gospodarstwa i wy-

posażenia pracującego w ziemię, rolnicy coraz wyraźniej poszukują wzrostu wydajno-

ści pracy i dochodów przez wzrost produkcyjności ziemi.  

Skutki: 

 Ścieżka wzrostu wydajności i dochodowości pracy przez intensyfikację produkcji 

będzie natrafiać na barierę ograniczeń środowiskowych. 

Działania: 

 Rozwiązaniem może być rozwój rolnictwa precyzyjnego oraz nowych generacji 

nawozów i środków ochrony roślin. Wsparciem będzie upowszechnianie elektro-

nicznych systemów diagnozy gleby i roślin oraz stacji pogodowych. 

 

5. Wobec utrzymania się dominacji silnej preferencji niskich cen konsumentów żywno-

ści, na pozycji głównego kanału dystrybucji umocnią się sklepy wielkopowierzchnio-

we oraz oferujące zakupu elektroniczne. 

Skutki: 

 Nie zakłady przetwórstwa rolno-żywnościowego, lecz sieci będą prowadzić dzia-

łania marketingowe adresowane do finalnych odbiorców. Sieci będą określać stan-

dardy i kontraktować dostawy w systemach coraz bardziej o charakterze systemu 

nakładczego, co przeniesie się na rolników, dostawców surowców do zakładów. 

 Będzie narastać presja na dostawy dużych, jednorodnych partii surowców. Rolnicy 

jako producenci surowca, będący najsłabszym elementem łańcucha żywnościowe-

go (określani często „cenobiorcami”) skazani są przede wszystkim na wdrażanie 

strategii niskich kosztów. 
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 Wobec narastania zmienności efektów ekonomicznych produkcji rolnej wynikają-

cej z globalizacji i zmian klimatycznych, przejęcie przez sieci i przetwórców ryzy-

ka w ramach kontraktów nakładczych, może być dla rolników „propozycją nie do 

odrzucenia”. 

Działania: 

 Pozycja rolników w łańcuch marketingowym będzie ulegała dalszemu osłabieniu, 

a jednym z rozwiązań może być zwiększenie retransferów nadwyżek ekonomicz-

nych od konsumentów i podatników do producentów surowców rolniczych. 

 

6. Stale rośnie minimalna wielkość gospodarstwa pozwalająca na uzyskiwanie docho-

dów umożliwiających wystarczające inwestowanie i rozwój. 

Skutki: 

 Przyjmując za punkt wyjścia założenie, że perspektywę rozwoju mają gospodar-

stwa z dodatnią wartością inwestycji netto, określono, że było to możliwe od na-

stępującej wielkości gospodarstwa:  z chowem bydła mlecznego utrzymujące co 

najmniej 15-20 krów, z chowem ziarnożernych (trzoda, drób fermowy) przy wiel-

kości stada co najmniej 60-80 szt. LU (jednostka przeliczeniowa UE podobna do 

sztuki dużej) oraz gospodarstwa polowe o powierzchni powyżej 60-75 ha. Na tej 

podstawie oszacowano obecną liczbę gospodarstw rolniczych w woj. kujawsko-

pomorskim z perspektywami rozwojowym (uwarunkowanymi poziomem inwesty-

cji) na około 10-15 tys.   

 Ewentualny szybki wzrost gospodarczy, rosnące płace i zapotrzebowanie na pracę 

poza rolnictwem będą powodować, że możliwości rozwojowe zachowają tylko 

odpowiednio większe gospodarstwa, a ich liczba w województwie w najbliższych 

latach spadnie do około 7-10 tys. 

 Jeżeli za kryterium możliwości rozwojowych przyjąć wskaźnik konkurencyjności, 

liczony jako stosunek wartości dochodu do kosztu czynników własnych, to mini-

malne wielkości gospodarstw są większe, a oszacowana liczba gospodarstw mniej-

sza od wyliczonych na podstawie inwestycji netto. 

 Spada liczba osób zatrudnionych bezpośrednio w gospodarstwach rolniczych na 

rzecz pracujących w otoczeniu rolnictwa. 

Działania: 

 Konieczne jest wsparcie edukacyjne młodzieży z gospodarstw bez perspektyw 

rozwojowych umożliwiające podjęcie pracy w sektorach wzrostu. Młode pokole-

nie bardziej aktywnie i odważnie poszukuje pomysłu na swoją aktywność zawo-

dową i należy wspierać te działania, aby nie dochodziło do  „dziedziczenia”  pozo-

stawania  w  gospodarstwie  rolniczym  przy  braku  jakichkolwiek  perspektyw 

jego rozwoju. 

 

7. Spada udział liczby rolników wśród mieszkańców wsi.  

Skutki: 

 Inwestujący rolnicy coraz częściej będą napotykać na zorganizowany opór innych 

mieszkańców wsi. Zdaniem rolników konieczne jest doprowadzenie do powszech-
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nego uchwalenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, uspraw-

nienie procedur uzyskiwania wymaganych pozwoleń na realizację inwestycji. 

 

 

 

Działania: 

 Należy dążyć do zapewnienia infrastruktury transportowej (drogi, mosty, przepu-

sty o odpowiedniej nośności) dla efektywnego przywozu środków produkcji i wy-

wozu surowców rolnych z gospodarstw rolniczych – większość mieszkańców i ich 

reprezentanci w samorządach mogą preferować rozwiązania tańsze, wystarczające 

dla pojazdów o małej i średniej ładowności. 

 Niezbędne będzie rzetelne uświadamianie osobom z miast chcącym zamieszkać na 

wsi, że oprócz wielu zalet mogą doświadczać różnego rodzaju uciążliwości wyni-

kających z prowadzenia produkcji rolnej. Równie ważne będzie upowszechnianie 

starań rolników o zachowanie środowiska przyrodniczego (bioróżnorodności, czy-

stości wód i powietrza) i warunków utrzymania zwierząt. 

 Konieczne będzie wspieranie inicjatyw umożliwiających  artykułowanie wzajem-

nych oczekiwań rolników i nie rolników, podejmowanie działań wzmacniających 

integrację społeczności obszarów wiejskich, a w skrajnych przypadkach mediacja. 

 

8. Spada udział rolnictwa w zatrudnieniu, wartości majątku i produkcie krajowym brutto.  

Skutki: 

 Może to prowadzić do lekceważenia roli rolnictwa. Należy jednak pamiętać o bez-

pieczeństwie żywnościowym i dobrach publicznych towarzyszących rolnictwu, 

o całościowo ujmowanej gospodarczej roli sektora rolno-żywnościowego, który 

swoją konkurencyjność potwierdza od integracji w 2004 r. dynamicznie rosnącym 

dodatnim saldem wymiany handlowej (ostatnio ok. 8,0 mld euro) (przede wszyst-

kim na bardzo wymagających rynkach Europy Zachodniej). 

Działania: 

 Polska staje się trwale eksporterem netto, co wymaga inwestycji w odpowiednią 

infrastrukturę, np. terminal zbożowy. 

 

9. Zagrożenie stopniowego wyludniania się gmin położonych na peryferiach regionu 

nawet tych, w których jest względnie dobra sytuacja gospodarcza, bo saldo migracji 

zewnętrznych i wewnętrznych okazuje się być niezależne od stopnia rozwoju gospo-

darczego obszaru.  

Skutki: 

 Najtrudniejsza sytuacja demograficzna odnosi się do południowych gmin w po-

wiatach włocławskim i radziejowskim (m.in. Boniewo, Lubraniec, Chodecz, Lu-

bień Kuj.,  Kowal(w), Izbica Kuj., Bytoń, ale również Topólka czy Dobre). 

 Poprawa przyrostu naturalnego nie będzie powodować poprawy sytuacji demogra-

ficznej, jedynie zwiększone potrzeby w zakresie usług dla najmłodszych np. spe-

cjalistyczna opieka medyczna, żłobki, później opieka przedszkolna itd. 
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Działania: 

 Konieczny będzie rozwoju usług dla ludności starszej (m. in. domów dziennego 

pobytu, dostosowanie lokalowe części gmin do prowadzenia działalności przeciw-

działających wykluczeniu tej grupy, aktywność lokalnych instytucji kultury, po-

prawa dostępności do opieki lekarskiej w tym specjalistycznej).  

10. Niewystarczająca dynamika rozwoju gospodarki regionu negatywnie wpływa na po-

ziom rozwoju działalności pozarolniczej na obszarach wiejskich (udział gospodarki 

regionu w PKB kraju zmniejszył się z 4,7% w roku 2005 do 4,4% w roku 2016). 

Względnie szybciej rośnie liczba podmiotów gospodarczych na obszarach wiejskich 

niż w skali całego regionu (co ma bezpośredni związek z procesem suburbanizacji  

gmin podmiejskich).  

Rosnący udział zatrudnienia w dziale Zakwaterowanie i gastronomia (wzrost o 30% 

w latach 2005-2016) wskazuje na istniejące możliwości w zakresie rozwoju sektora 

turystycznego w regionie - pomimo względnie słabszych w stosunku do innych regio-

nów walorów turystycznych. 

Skutki: 

 Słaby rozwój przedsiębiorczości i negatywna sytuacja na rynku pracy wielu miej-

scowości leżących na obszarach wiejskich, zwłaszcza oddalonych od głównych 

centrów rozwoju regionu, ma znaczący wpływ na poziom zamożności mieszkań-

ców, a w konsekwencji na nasilanie się trendów depopulacyjnych. 

Działania: 

 Działania dostosowawcze w sferze zasobów ludzkich, umożliwiające podejmowa-

nie pracy przez mieszkańców wsi w dużych miastach odczuwających obecnie brak 

siły roboczej, poprzez edukację zawodową i rozwój komunikacji publicznej docie-

rającej do oddalonych miejscowości na obszarach wiejskich.  

 Lepsze wykorzystanie istniejących zasobów na obszarze znacznej części regionu 

w zakresie rozwoju turystyki  - liczne uzdrowiska (m.in. Inowrocław, Ciechoci-

nek), walory przyrodnicze (m.in. Bory Tucholskie, Nadgoplański Szlak Tysiącle-

cia), bogate dziedzictwo kulturowo-historyczne (m.in. Szlak Piastowski, toruński 

gotyk) - poprzez rozwój funkcji turystycznej, w tym agroturystyki powiązanej 

z wykorzystaniem rosnącego zapotrzebowania na  usługi prozdrowotne, turystkę 

kulinarną i kulturową. 

   

 

11. Kontynuacja problemów rozwojowych na obszarach określanych dotychczas jako  

„obszary funkcjonalne przełamania zapaści społeczno-gospodarczej” (co głównie do-

tyczy wschodniej części województwa, ale również innych peryferyjnie położonych 

wobec centralnego bydgosko- toruńskiego obszaru metropolitarnego.  

Skutki: 

  Postępująca depopulacja i powiększanie się dysproporcji rozwojowych 

Działania: 

 Wykorzystanie rosnących trendów wśród konsumentów na żywność określaną ja-

ko tradycyjna, regionalna, ekologiczna - danie szans na dodatkowe dochody dla 
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pewnej grupy rolników i mieszkańców wsi poprzez produkcję jakościowej żywno-

ści oraz rozwój małego przetwórstwa bazującego na lokalnych tradycjach. Nie-

zbędne jest tu wykorzystanie nowych mechanizmów dystrybucji żywności – krót-

kich łańcuchów dostaw oraz rolniczego handlu detalicznego 

 Wykorzystanie rozwoju infrastruktury transportowej oraz nowoczesnych techno-

logii dla rozwoju alternatywnych form aktywności gospodarczej wykorzystujących 

lokalne zasoby (zagrody edukacyjne, wioski tematyczne, usługi świadczone na od-

ległość) 

 

12. Wynikająca z prognoz demograficznych konieczność rozwoju usług dla ludności star-

szej.  

Skutki  

 Większość gmin nie  jest przygotowana do prognozowanego wzrostu zapotrzebo-

wania, na usługi dla osób starszych (analizy KPBPPiR wskazują na brak domów 

dziennego pobytu, niedostosowanie lokalowe części gmin do prowadzenia działal-

ności przeciwdziałających wykluczeniu tej grupy, mała aktywność lokalnych in-

stytucji kultury, brak dostępności do opieki lekarskiej w tym specjalistycznej).  

Działania: 

 Podjęcie zróżnicowanych działań dostosowawczych, szczególnie stymulowanie 

powstawania nieinstytucjonalnych form świadczenia usług społecznych prowa-

dzonych przez podmioty prywatne (w tym np. gospodarstwa rolne świadczące 

usługi opiekuńcze), podmioty ekonomii społecznej, czy organizacje pozarządowe. 

 

13. Dobre wyposażenie w infrastrukturę społeczną gmin wiejskich nie współgra z rozwo-

jem kapitału społecznego. Pomimo zauważalnych w analizie SWOT opinii o rosną-

cym kapitale społecznym, obiektywne wskaźniki z danych GUS kształtują wojewódz-

two na przedostatnim miejscu pod względem liczby zarejestrowanych organizacji po-

zarządowych w odniesieniu do liczby mieszkańców.  

Skutki: 

 Brak rozwiniętego kapitału społecznego bazującego na wzajemnym zaufaniu i go-

towości do samoorganizacji może stać się w przyszłości kolejną barierą rozwoju 

społeczno – gospodarczego regionu 

       Działania: 

 Kontynuacja wsparcia oddolnie tworzonych organizacji społecznych z poziomu 

regionalnego. Przykładem w okresie 2014-2020 jest wdrożenie w kujawsko – po-

morskim mechanizmu Rozwoju Kierowanego przez Lokalną Społeczność na tere-

nie całego województwa (zarówno na obszarach wiejskich, jak i w miastach). 

Obecne doświadczenia wskazują jednak na potrzebę większej autonomii lokalnych 

grup działania.  

 Wykorzystanie potencjału podmiotów ekonomii społecznej i organizacji pozarzą-

dowych, które mogą podejmować się aktywności gospodarczej szczególnie w ob-

szarach opieki społecznej lub usług na terenach marginalizowanych (potrzebna jest 

tu kontynuacja wsparcia Ośrodków Wspierania Ekonomii Społecznej.  


