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1. Opis Gminy Miejskiej Inowrocław 

Inowrocław, stolica Kujaw Zachodnich, leży w Centralnej Polsce, na skrzyżowaniu głównych 

tras komunikacyjnych i handlowych, mających olbrzymie znaczenie dla gospodarki i turystyki 

kraju, w sąsiedztwie dużych ośrodków kulturalnych i gospodarczych – Torunia, Bydgoszczy 

i Włocławka. Miasto Inowrocław łączy dwie funkcje: ośrodka uzdrowiskowego 

z rozbudowaną siecią sanatoriów i ośrodka gospodarczego, wykorzystującego leżące pod 

miastem i na jego obrzeżach bogate pokłady surowca, w tym sól kamienną. Stolica Kujaw 

Zachodnich jest najważniejszym ośrodkiem gospodarczym w regionie. Sferę przemysłową 

w mieście tworzą zarówno małe i średnie przedsiębiorstwa o profilu produkcyjno – usługowo 

– handlowym, jak i większe emitory zanieczyszczeń. Głównym elementem przyrodniczym 

miasta jest Park Solankowy, który ma bardzo dużą wartość przyrodniczą, rekreacyjną 

i estetyczną. Istotnym czynnikiem rozwoju Inowrocławia są występujące na terenie miasta 

wody lecznicze - „Inowrocławianka” - mineralna woda lecznicza 0,29% chlorkowo-sodowo-

wapniowa i „Jadwiga” - mineralna woda lecznicza 1,29% chlorkowo-sodowa, siarczkowa, 

termalna. 

 

 



 

 

 

Obszar miasta Inowrocław zajmuje 30 km2 powierzchni. Jest piątym co do wielkości miastem 

Województwa Kujawsko-Pomorskiego, które zajmuje 0,16 powierzchni tego też obszaru. 

Według danych statystycznych obszar ten zamieszkuje 73 577 osób, Mieszkańcy gminy miasta 

Inowrocław stanowią 45,53% ludności powiatu inowrocławskiego. Gmina miejska 

Inowrocław dzieli się na następujące osiedla: Piastowskie, Mątwy, Solno, Stare Miasto, 

Szymborze, Uzdrowiskowe. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

2. Opis Powiatu Inowrocławskiego 

Powiat Inowrocław usytuowany jest na powierzchni ok. 1225 km w południowo-zachodniej 

części Kujaw. Mieści się on w południowej części Województwa Kujawsko-Pomorskiego 

i należy do najbardziej zaludnionych (161 591 tys. Mieszkańców) na tym obszarze. 

Charakteryzuje się  pokaźnym potencjałem społeczno-gospodarczym, poprzez dominujące 

branże stanowiące przemysł chemiczny, metalowy, poligraficzny, meblarski, rolny, spożywczy 

i usługowy.  

W skład Powiatu Inowrocławskiego wchodzi 9 gmin: gmina miejska - Miasto Inowrocław, 

gminy wiejsko-miejskie - Gmina Gniewkowo, Gmina Janikowo, Gmina Kruszwica i Gmina 

Pakość, gminy wiejskie - Gmina Dąbrowa Biskupia, Gmina Inowrocław, Gmina Rojewo 

i Gmina Złotniki Kujawskie. 

Rysunek 1 Gmina miejska Inowrocław 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Sytuacja społeczna Gminy Miasta Inowrocław oraz powiatu Inowrocławskiego 

 

a) Bezrobocie 

Ludność zamieszkująca obszar Gminy Miasta Inowrocław wynosi 73 577 osób, w tym 38 699 

kobiet.  

W związku z malejącą stopą bezrobocia na rok 2017 liczba bezrobotnych wynosiła 3 897tys. 

mieszkańców. Niemniej jednak na koniec roku 2018 liczba ta wynosiła 3 318 osób.  

Widoczna jest tendencja spadkowa, w związku z czym maleje liczba osób poszukujących pracy. 

Wciąż widoczna jest przeważająca liczba niepracujących kobiet w gminie, gdzie odsetek ten 

na koniec 2017 roku wynosił 56,5%, a na koniec 2018 roku 58,04%. 

W Powiecie Inowrocławskim liczba mieszkańców wynosi 161 591tys. osób, w tym 83 270 

kobiet.  

Skala bezrobocia na koniec roku 2017 wynosiła 8 827tys. osób, natomiast na koniec 2018 roku 

7 581tys. Na tym obszarze również zauważalny jest spadek bezrobocia, nadmieniając 

nadwyżkę kobiet (w 2017 roku 58,1% niepracujących oraz w 2018 - 60,59%).  

 

 

 

Rysunek 2 Powiat Inowrocławski 



 

 

 

b) Pomoc społeczna  

W Gminie Miasta Inowrocław pomoc społeczną świadczą: Gminny Ośrodek Pomocy 

Społecznej oraz Miejski Ośrodek Pomocy społecznej. Oprócz w/w instytucji na terenie miasta 

funkcjonują jednostki pomocy społecznej takie jak: domy pomocy społecznej, dzienne domy 

pobytu, domy seniora oraz organizacje pozarządowe oferujące pomoc dla potrzebujących 

mieszkańców.  

W Gminie Miasta Inowrocław mieszkańcy korzystają ze środowiskowej pomocy społecznej. 

W roku 2016 korzystało z niej 8,1% ludności, natomiast w roku 2017 odsetek wyniósł 9%.  

W związku z możliwością  pobierania nowych świadczeń (500+) oraz wychowawczych, 

z pomocy skorzystało 4 294 rodziny, w tym 6 251 dzieci. Łącznie w roku 2017 wypłacono 

37 532,4 tysiące złotych na same świadczenia.  

Powiat Inowrocławski w ramach pomocy społecznej świadczą: Powiatowe Centrum Pomocy 

Rodzinie w Inowrocławiu. Dodatkowo na terenie Gmin Powiatu działają: Gminny Ośrodek 

Pomocy Społecznej oraz Miejski Ośrodek Pomocy społecznej w Inowrocławiu, Miejsko-

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gniewkowie, Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy 

Społecznej w Janikowie, Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kruszwicy, Ośrodek 

Pomocy Społecznej w Pakości, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dąbrowie Biskupiej, 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rojewie oraz Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 

w Złotnikach Kujawskich.  

W Powiecie na przestrzeni lat (od roku 2013) zauważalny jest spadek osób korzystających ze 

środowiskowej pomocy społecznej. Mowa o spadku z pozycji 10,6% mieszkańców powiatu do 

8,4% w roku 2017. 

W roku 2017 zbadano przeciętną miesięczną ilości rodzin pobierających świadczenia 

(wychowawcze oraz 500+), wynosząc 10 503, w tym 15 733 dzieci. Wypłacono łącznie 

94 652,9zł.  

 

 

 

 



 

 

 

4. Sytuacja Gospodarcza Gminy Miejskiej Inowrocławia i Powiatu 

Inowrocławskiego 

Sytuacja gospodarcza Gminna i Powiatowa są ze sobą ściśle powiązane, bowiem 50,6% 

podmiotów zarejestrowanych w powiecie znajdują się w mieście Inowrocław.  

W odniesieniu do Województwa Kujawsko-Pomorskiego stanowią one 3,4% wszystkich 

podmiotów gospodarczych.  

Na terenie Gminy Inowrocław na koniec 2015 roku działało 1 065 podmiotów gospodarczych, 

z czego 1,13% funkcjonowało w sektorze publicznym, zaś 98,87 % w sektorze prywatnym. 

Liczba podmiotów gospodarczych ogółem od 2010 roku zwiększyła się o 83 podmioty (czyli 

o 8,46%).  

Niemniej jednak na koniec roku 2017 na terenie miasta w rejestrze REGON zarejestrowanych 

było 6 687 podmiotów gospodarczych. Coraz więcej osób zakłada działalność gospodarczą. 

W tej liczbie do sektora prywatnego należą 96,4% podmiotów. Wśród tej liczby przeważają 

osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą (76,6%). Do sektora publicznego należy 

212 podmiotów (3,2% z ogółu), w tym 40,1% to państwowe i samorządowe jednostki prawa 

budżetowego. W prywatnych, ale również publicznych działalnościach podmioty zatrudniają 

średnio do 9 pracowników, z czego w sektorze prywatnym było to 96,2%, a z w publicznym 

67,0%.  

Jednakże zauważono tendencję porównawczą do roku 2016, gdzie można zauważyć 

zmniejszenie ilości zakładanych podmiotów gospodarczych o 0,7 punktów procentowych 

w mieście, a 0,4% w powiecie. Wynika to ze zmniejszenia się liczby osób fizycznych 

prowadzących działalność gospodarczą. Nadmienić należy, iż następuje wzrost liczebny 

stowarzyszeń i organizacji pozarządowych o 11,3% (18 podmiotów) oraz spółek handlowych 

o 4,6% (21 podmiotów).  

Najwięcej z działalności należy do handlu, w tym naprawa samochodów (1619 działalności – 

24,2%). Porównując te dane z sytuacją gospodarczą w powiecie biznes ten utrzymuje się 

na poziomie 24%. W liczbie 668 uplasowały się podmioty z sekcji opieki zdrowotnej i pomocy 

społecznej (10,0%), natomiast na obszarze Powiatu Inowrocławskiego liczba tych podmiotów 

wynosi 7,2%.  

 



 

 

 

W ogóle zarejestrowanych podmiotów  na wysokim miejscu usytuowała się branża 

budownicza, w Gminie Miejskiej Inowrocławia stanowi ona 8,9%, natomiast w powiecie 9,9%. 

Działalność profesjonalna, w tym  naukowa i techniczna w mieście wyniosła 8,6%, 

a w Powiecie 6,8%. Transport i gospodarka magazynowa wynoszą odpowiednio w mieście 

8,5%, powiat 10,3%.  

W Inowrocławiu nastąpił zauważalny przyrost liczby podmiotów w sekcjach: administrowanie 

i działalność wspierająca (o 7,5% w stosunku do lat ubiegłych), informacja i komunikacja 

(5,8%), kultura, rozrywka i rekreacja (4,6%). Na przestrzeni lat ukazuje się również spadek, 

w następujących dziedzinach: finanse i ubezpieczenia o 4,9%, przetwórstwo przemysłowe 

3,5%.  

Natomiast w Powiecie Inowrocławskim zwiększyła się liczba związana z dzielnością kultury, 

rozrywki i rekreacji (o 2,8%), odnotowując spadek w sekcji finansowej i ubezpieczeniowej  

(o 5,4%).  

W roku 2017 odnotowano w Gminie Miejskiej Inowrocław, iż utworzono 581 nowych 

podmiotów gospodarczych ( w stosunku do 2016 roku, kiedy to otwarto łącznie 558 

podmiotów), w skali powiatu stanowiąc 50,8% wszystkich rejestrowanych działalności. 

Zlikwidowano 593 podmioty (w 2016 roku 624), czyli w skali powiatowej Miasto Inowrocław 

wyrejestrowało 51,3% z ogółu. Najwięcej z zamykanych działalności stanowiły działalności 

gospodarcze osób fizycznych (94,4% w mieście i 91,9% w powiecie). Podmioty były również 

zawieszane i odnotowano liczbę 462 przedsiębiorców, którzy postanowili podjąć ten krok.  

Należy dodać, iż Gmina Miejska Inowrocławia posiadała najwyższą wśród gmin powiatu 

inowrocławskiego liczbę mieszkańców w wieku produkcyjnym na przedsiębiorstwo ( 1000 

mieszkańców na 147 podmiotów). Miasto dzięki tej liczbie ulokowało się na 26 pozycji wśród 

144 gmin Województwa Kujawsko-Pomorskiego.  

 

 

 

 

 

Opracowano na podstawie danych statystycznych Urzędu Statystycznego w Bydgoszczy, Powiatowego Urzędu Pracy w Inowrocławiu oraz Uchwały nr XLI/480/2018 Rady Miejskiej 

Inowrocławia z dnia 4 czerwca 2018r. w sprawie przyjęcia „Programu Ochrony Środowiska dla Miasta Inowrocławia na lata 2017-2020” wraz z „Prognozą oddziaływania na środowisko 

Programu Ochrony Środowiska dla Miasta Inowrocławia”.   


