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Atrakcyjność inwestycyjna

Dzięki dobrym warunkom do prowadzenia biznesu region jest 

atrakcyjny dla inwestorów tak krajowych jak i zagranicznych

Inwestycje bezpośrednie, głównie zagraniczne, ale także krajowe, wpływają na lokalną sytuację społeczno-

gospodarczą regionu, w którym są zlokalizowane, stymulując wzrost gospodarczy i zwiększając 

atrakcyjność inwestycyjną regionu. Najważniejsze korzyści to w szczególności:

Tworzenie nowych miejsc pracy na rynku lokalnym

Pozyskiwanie technologii, licencji, patentów, know-how itp.

Współpraca sieciowa pomiędzy firmą BIZ a lokalnymi przedsiębiorcami, relacje biznesowe oparte na 

dostawach lub podwykonawstwie

Współpraca międzynarodowych koncernów z instytucjami otoczenia biznesu, uczelniami i innymi 

jednostkami naukowymi, w wyniku której wzrasta kapitał ludzki regionu

Dochody związane z lokalnymi podatkami i opłatami

Inwestycje zewnętrzne działają na rzecz rozwoju regionu. Jednak podmioty decydujące się na 

zainwestowanie uwzględniają wiele czynników przed wyborem lokalizacji dla inwestycji. Pod wieloma 

względami województwo kujawsko-pomorskie posiada przewagę konkurencyjną. Poniżej przedstawiono 

główne elementy tworzące tę przewagę.

Czynniki wpływające na decyzję o inwestycji w określonym regionie

Związane z kosztami 

prowadzenia działalności

Dostępność zachęt inwestycyjnych, koszty pracy, koszty związane z 

rozpoczęciem działalności, koszty stałe prowadzenia działalności

Związane z otoczeniem 

biznesowym

Ogólny klimat inwestycyjny, współpraca z władzami lokalnymi, stan 

środowiska naturalnego, marka regionu

Związane z miejscem 

prowadzenia działalności

Dostępność wysokiej jakości terenów inwestycyjnych, infrastruktury, 

dostępność nieruchomości pod inwestycje (np. biurowce)

Związane z zasobami

ludzkimi

Potencjał ludzki (liczba dostępnych wykwalifikowanych i 

niewykwalifikowanych pracowników) kompetencje, umiejętności, 

wykształcenie, umiejętności językowe itp.

Związane z rozwojem

biznesu

Sieć potencjalnych klientów, sieć potencjalnych podwykonawców, 

wsparcie w eksporcie towarów

Rodzaj Przykład
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Inwestycje w regionie
Pomimo spowolnienia w obszarze globalnych inwestycji 

zagranicznych, województwo kujawsko-pomorskie skutecznie 

przyciąga kapitał zagraniczny

Nowo utworzone firmy z kapitałem zagranicznym w latach 2003-2018, Polska i województwo kujawsko-

pomorskie
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Tendencje w napływie 

inwestycji zagranicznych w 

regionie odzwierciedlają 

sytuację panującą w całym 

kraju

Spadek liczby inwestycji 

zagranicznych dotknął całą 

Polskę, ale wzrost widoczny po 

2015 roku zaczyna nabierać 

tempa

Przeważająca liczba  firm z kapitałem 

zagranicznym działa w:

Budownictwie

Handlu hurtowym i detalicznym; naprawie 

pojazdów samochodowych, w tym motocykli

Inne ważne branże to:

Usługi noclegowe i gastronomiczne

Przetwórstwo przemysłowe

Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna

Działalność usługowa administracyjna i wspierająca

Wielkość kapitału zagranicznego w województwie kujawsko-pomorskim
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Województwo kujawsko-

pomorskie odnotowało spadek 

wartości kapitału 

zagranicznego w latach 2012–

2015, jednak dynamika po 

2015 r. odwróciła się i wartość 

kapitału stale rośnie, osiągając 

w 2018 r. Prawie 3 mld zł.
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Dźwierzno (484.95 ha)

Teren położony w gminie wiejskiej Chełmża, jest 

największym terenem inwestycyjnym w regionie, z 

możliwością powiększenia o dodatkowe 100 ha. Ze względu 

na swoją wyjątkowość objęty jest patronatem Pomorskiej 

Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Teren jest bardzo 

atrakcyjny dla inwestorów - jest dobrze skomunikowany, co 

daje dostęp do rynków zbytu, zaplecza kadrowego i 

materiałów produkcyjnych. Teren jest częściowo 

zabudowany i posiada dostęp do energii elektrycznej.

Największe tereny inwestycyjne 

w regionie

6

Tereny inwestycyjne

Szeroka gama atrakcyjnych terenów to kolejny atut regionu

Dźwierzno

Wałycz

Goryszewo-Mogilno

Kowalewo

Wałycz (185.16 ha)

Teren położony na terenie gminy Ryńsk. Składa się z dwóch 

obszarów (105,72 ha 79,44 ha) z możliwością powiększenia. 

Większy teren ma bezpośredni dostęp do czynnej bocznicy 

kolejowej i stacji kolejowej Wąbrzeźno.

Przedstawione tereny inwestycyjne nie są jedynymi dostępnymi w regionie. Oprócz dużych 
terenów pod inwestycje region posiada również mniejsze tereny zlokalizowane m.in. w miastach, 
przestrzeniach biurowych czy parkach przemysłowych, które również charakteryzuje szereg zalet.

Lista dostępnych terenów inwestycyjnych: https://investin.kujawsko-pomorskie.pl/pl/ 

Kowalewo (108.15 ha)

Teren inwestycyjny w gminie Szubin przylega do drogi 

ekspresowej S5, jest niezabudowany i posiada dostęp do 

linii elektrycznych. Dodatkowo na terenie występują 

ograniczenia ekologiczne wynikające z bezpośredniego 

sąsiedztwa obszaru Natura 2000.

Goryszewo-Mogilno (136.5 ha) 

Teren inwestycyjny w gminie Mogilno. Położony przy drodze 

krajowej nr 15, łączącej Poznań z Toruniem, co podnosi jego 

atrakcyjność inwestycyjną. Teren posiada sieć elektryczną i 

kanalizację, bez dostępu do gazu.
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Sektory o największym potencjale 

Sektory o najlepszych perspektywach w zakresie  potencjału 

inwestycyjnego

IT (R&D, centra rozwojowe, BPO)

Przemysł papierniczy

Przetwórstwo spożywcze

Przetwórstwo tworzyw sztucznych

Atuty województwa związane z 

rozwojem branży

Niskie koszty pracy, edukacja informatyczna absolwentów szkół, istniejący 

teren inwestycyjny, infrastruktura transportowa oraz działania władz 

lokalnych skierowane do inwestorów z branży.

Lokalne uwarunkowania rozwoju

branży

Ze względu na swoją specyfikę, która wymaga wykwalifikowanej kadry, 

inwestycje najczęściej lokalizowane są w wiodących ośrodkach miejskich, 

tj. miastach wojewódzkich.

Atuty województwa związane z 

rozwojem przemysłu

Historycznie wiodący region w branży papierniczej, istniejące łańcuchy 

dostaw i firmy wspierające operacje, bliskość rynków zbytu

Lokalne uwarunkowania rozwoju

branży

Istotnym czynnikiem jest wielkość planowanej inwestycji, przy dużych, 

preferowane będą rozległe tereny inwestycyjne - np. okolice Grudziądza, przy 

mniejszych inwestycjach, lokalizacja nie jest ograniczona zasięgiem 

geograficznym i może być rozproszona.

Atuty województwa związane z 

rozwojem branży

Duża produkcja rolna i dogodne położenie w skali kraju i Europy pod 

względem potencjalnych rynków zbytu.

Lokalne uwarunkowania rozwoju

branży

Całe obszar województwa kujawsko-pomorskiego to dobra lokalizacja dla 

tego typu biznesu.

Atuty województwa związane z 

rozwojem branży

Historyczne uwarunkowania biznesowe, istnienie wykwalifikowanej i 

doświadczonej kadry, stosunkowo niskie koszty pracy, obecność 

Bydgoskiego Klastra Przemysłowego.

Lokalne uwarunkowania rozwoju

branży

Doświadczenie pokazuje, że branża tworzyw sztucznych preferuje lokalizację 

w parkach przemysłowych lub na terenach przeznaczonych pod działalność 

przemysłową. Tym samym gminy, które je posiadają są preferowanym 

wyborem dla inwestorów. Istotnym czynnikiem jest również obecność 

odbiorców wyrobów z tworzyw sztucznych (w szczególności z branży 

spożywczej).

Atuty województwa związane z 

rozwojem branży

Obecność infrastruktury dla turystyki aktywnej, ośrodków turystyki 

uzdrowiskowej, pomników przyrody i bogatego w jeziora i lasy krajobrazu 

regionu, parków krajobrazowych, zabytków i wpisanej na Listę Światowego 

Dziedzictwa UNESCO toruńskiej Starówki, infrastruktury drogowej i lotniczej.

Lokalne uwarunkowania rozwoju

branży

Większe walory dla turystyki klasycznej mają północna i środkowa część 

regionu, natomiast dla turystyki uzdrowiskowej okolice Ciechocinka, 

Inowrocławia i Wieńca Zdrój.

Turystyka
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Panattoni

Panattoni Park Toruń II to kolejna inwestycja 

Panattoni Europe. Powstające centrum 

dystrybucyjne zlokalizowane jest w gminie 

Lubicz, na północny wschód od Torunia. 

W ramach parku powstają powierzchnie 

magazynowe i biurowe, a także place 

manewrowe i parkingowe.

Kongsberg Automotive

Norweski koncern motoryzacyjny wybudował 

kolejny zakład produkcyjny w Polsce w 

Pikutkowie w gminie Brześć Kujawski. Od 2016 

roku inwestora wspierały Polska Agencja 

Inwestycji i Handlu oraz Kujawsko-Pomorskie 

Centrum Obsługi Inwestora działające w 

ramach Urzędu Marszałkowskiego 

Województwa Kujawsko-Pomorskiego w 

Toruniu.

8

Znaczące inwestycje w regionie

Zakończone sukcesem inwestycje dużych podmiotów stanowią 

dowód na dużą atrakcyjność inwestycyjną regionu

W regionie powstaje coraz więcej inwestycji, ale to przyciągnięcie największych graczy na 

rynku jest największym wyzwaniem - inwestycje tego kalibru to nie tylko bezpośrednia 

korzyść, ale także wkład w rozwój środowiska gospodarczego. Poniżej znajdują się 

najnowsze zakończone sukcesem inwestycje w regionie.

ThyssenKrupp

Niemiecki dystrybutor wyrobów stalowych 

Thyssenkrupp otworzył swoje czwarte centrum 

dystrybucyjne w Polsce, tym razem 

w województwie kujawsko-pomorskim. 

Inwestycja powstała w Nowych Marzach k. 

Grudziądza.
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Wybrani inwestorzy zagraniczni 
działający w regionie

• Lidl

• Rossmann

• Prettl

• Nordzucker

• Wika

• Henkell & Co. 

Gruppe

• Klose

• DB

• Vorwerk 

Autotec Polska

• Schumacher

• ThyssenKrupp

• Stiegel Meyer

• Unilever

• SDL

• Mobica

• Solvay • Kongsberg 

Automotive

• Orkla

• Istrail

• Kitron

• CSK

• Raben

• Plasticon

• Visscher 

Caravelle

• Frauenthal

Automotive

• Vienerberger

• Pactiv

• Panattoni

• Coca-Cola 

Hellenic 

Bottling 

Company

• Bunge

• SPX

• Pepsico

• Livingston

• JPMorgan

• Cargill

• General Mills

• Tyco 

Electronics

• Jabil

• Nokia

• OpusCapita

• Mondi • Bonduelle

• Atos

• EDF

• Shapers’

• Lafarge

• Riello Group• Nestle
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Przegląd regionu

Atuty regionu czynią go wyjątkowym w skali kraju

Eksport z regionu

Wartość eksportu z regionu 

systematycznie rośnie

Region posiada własne 

specjalności eksportowe, które 

stanowią o jego potencjale

Wraz ze specjalnościami wybrane 

priorytetowe kierunki eksportu 

tworzą macierz największych 

możliwości eksportowych 

z regionu

Eksporterzy z regionu to firmy 

z wieloletnią tradycją i oparte na 

najnowszych rozwiązaniach

Inwestycje w regionie

Świetne miejsce na inwestycje 

z wieloma przewagami 

konkurencyjnymi

Liczne tereny inwestycyjne gotowe 

do zagospodarowania

Dotychczasowe inwestycje są 

żywym dowodem na sprzyjający 

klimat inwestycyjny w regionie

Potencjał endogeniczny regionu 

sprawia, że jest on szczególnie 

ważny dla wybranych branż

Doskonałe 

środowisko

Piękne miasta Bogata kultura Dobrze 

prosperujący 

biznes

Krajobrazy regionu 

cieszą oko 

i sprawiają, że 

mieszkańcom żyje 

się przyjemniej

Miasta w regionie 

stwarzają przyjazne 

warunki do życia 

i prowadzenia 

biznesu

Dziedzictwo 

kulturowe regionu 

jest fundamentem 

tożsamości 

mieszkańców

Rozwijająca się 

gospodarka to 

przestrzeń do 

realizacji ambicji 

zawodowych
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Eksport z regionu

Stale rosnąca wartość eksportu jest przejawem otwartości regionu 

na rynek międzynarodowy

Coraz więcej firm z regionu dystrybuuje swoje towary na całym świecie. Rośnie również wartość towarów 

eksportowanych. Poniżej przedstawiamy najnowsze trendy:

Udział eksportu z regionu w wartości eksportu krajowego oscyluje wokół 3%.
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Wartość eksportu firm z województwa kujawsko-pomorskiego stale rośnie, osiągając w 2018 roku ponad 27 mld 

zł.

Najwyższą wartość eksportowanych towarów osiągają przedsiębiorstwa działające w obszarach:

Produkcja tworzyw 

sztucznych

Produkcja papieru i 

tektury

Produkcja elektroniki 

konsumenckiej

Relacja wartości handlu 

zagranicznego do PKB jest 

wskaźnikiem otwartości 

gospodarki.

W Polsce wskaźnik ten jest 

stosunkowo wysoki, suma 

eksportu i importu jest bliska 

wartości PKB.

Udział eksportu w PKB 

systematycznie rośnie, 

zarówno w skali kraju, jak i 

województwa kujawsko-

pomorskiego, jednak w ciągu 

ostatnich 12 lat wartość 

krajowego eksportu rosła 

szybciej niż wartość eksportu 

firm z regionu.
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Główne kategorie eksportowe

W bogatym przekroju działalności eksportowej regionu najbardziej 

wyróżnia się działalność przemysłowa

Wskaźniki liczby eksporterów oraz wartość wyeksportowanych towarów / usług pokazują, które kategorie 

eksportu są najistotniejsze w regionie

10 najważniejszych działań według liczby eksporterów10 najważniejszych działań pod względem wartości 

eksportu

• Transport drogowy towarów i usługi przeprowadzkowe

• Produkcja wyrobów z tworzyw sztucznych

• Pozostała sprzedaż hurtowa specjalistyczna

• Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana

• Sprzedaż hurtowa maszyn, urządzeń i akcesoriów

• Sprzedaż hurtowa i detaliczna pojazdów samochodowych, 

z wyłączeniem motocykli

• Produkcja metalowych elementów konstrukcyjnych

• Sprzedaż hurtowa artykułów gospodarstwa domowego

• Sprzedaż hurtowa na podstawie wynagrodzenia lub 

umowy

• Obróbka metali i powlekanie metali; obróbka elementów

• Produkcja wyrobów z tworzyw sztucznych

• Produkcja masy celulozowej, papieru i tektury

• Produkcja elektroniki użytkowej

• Sprzedaż podstawowych chemikaliów, nawozów i 

związków azotowych

• Produkcja mebli

• Produkcja innych metalowych wyrobów gotowych

• Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana

• Pozostała sprzedaż hurtowa specjalistyczna

• Produkcja wyrobów z papieru i tektury

• Produkcja metalowych elementów konstrukcyjnych

Liczba podmiotów 

prowadzących działalność 

e-eksportową wzrosła 

ponad czterokrotnie w 

latach 2007-2018. 

Podobnie rozwija się 

transport drogowy 

towarów - branża, w 

której w 2018 roku 

działało najwięcej 

eksporterów.

Handel online rośnie!

Zarówno pod względem liczby eksporterów, jak i wartości eksportowanych produktów, produkcja wyrobów 

z tworzyw sztucznych jest kategorią o dużym znaczeniu w regionie. Na uwagę zasługuje branża 

papiernicza, która rozwija swój eksport w zakresie produkcji materiałów.
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Regionalne specjalności eksportowe

Istotne sektory eksportu wybrane na podstawie analizy 

wielokryterialnej

Wskaźniki liczby eksporterów oraz wartość wyeksportowanych towarów / usług pokazują, które kategorie 

eksportu cieszą się największą popularnością w regionie

Jakie są regionalne specjalności eksportowe?

Regionalne specjalności eksportowe to wybrane branże, które wyróżniają się na tle innych działań 

eksportowych w regionie:

Wartość ich eksportu jest wysoka

Liczba ich eksporterów jest znacząca

Działalność specyficzna dla tego regionu, która wyróżnia dany region na tle innych

W oparciu o globalne megatrendy:

Rosnące znaczenie ekologii i zrównoważonego podejścia do rozwoju gospodarczego

Postępująca cyfryzacja kolejnych sektorów gospodarki, działalność e-eksportowa

Automatyzacja i robotyzacja

Jakość życia jako miara rozwoju gospodarczego

… i wskaźniki eksportu stworzono listę regionalnych specjalności eksportowych:

Papiernicza

Przetwórstwa 

żywności

Metalowa

Chemiczna

Maszynowa

Tworzyw sztucznych

Wyposażenia wnętrz
(wraz z branżą drzewną)

IT
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Główne kierunki eksportowe 

Trzy potęgi gospodarcze Europy są największymi odbiorcami 

eksportu z regionu

W 2018 roku głównym odbiorcą eksportu z regionu były Niemcy (9 mld zł).

Drugie miejsce zajęła Wielka Brytania (1,9 mld zł), a trzecie Francja (1,45 mld zł).

Zdecydowanie największym odbiorcą i głównym kierunkiem eksportu z województwa pod względem wartości 

eksportu są Niemcy.

W ostatnich latach Holandia była również jednym z głównych kierunków eksportu dla firm z regionu, zastępując 

czasowo Francję na trzecim miejscu w 2015 roku.

.

Chłonny rynek europejski stwarza możliwości dla lokalnych eksporterów, którzy dystrybuują swoje towary na 

całym kontynencie

POLANDNIEMCY

9 008 mln

LITWA

531 mln

UKRAINA

417 mln

ROSJA

797 mln

FRANCJA

1 448 mln

WŁOCHY

879 mln

HISZPANIA

486 mln

RUMUNIA

489 mln

WĘGRY

515 mln

SŁOWACJA

479 mln

CZECHY

1 155 mln

AUSTRIA

400 mln

FINLANDIA

827 mln

SZWECJA

990 mln

NORWEGIA

403 mln

UNITED

KINGDOM

1 910 mln

DENMARK

568 mln

HOLANDIA

1 435 mln

BELGIA

565 mln

USA

505 mln

>2000 mln

1000-2000 mln

700-1000 mln

400-700 mln

<400mln

Mapa kierunków eksportu wskazuje, że większość odbiorców eksportu z regionu jest skoncentrowana w 

Europie, zwłaszcza w Europie Zachodniej. Największym odbiorcą spoza Europy są Stany Zjednoczone
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Regionalne specjalności eksportowe

Wybrane specjalności stanowią trzon działalności eksportowej 

regionu

Metalowa

Tworzyw 

sztucznych

Przetwórstwa 

żywności

Branża obejmuje największą liczbę 

eksporterów w województwie kujawsko-

pomorskim.

W województwie prężnie rozwija się 

przemysł metalowy. Znakiem tego jest 

wysoki poziom eksportu, a także dalsze 

inwestycje, które są realizowane w 

regionie

Wybrani eksporterzy z regionu

• Cronimet PL Sp. z o. o. 

Inowrocław | www.cronimet.com.pl 

• Damix Sp. z o. o.

Rypin | www.damix.pl

• Thyssenkrupp Materials Poland S.A.

Toruń | www.thyssenkrupp-materials.pl

• Alufire Sp. z o. o. Sp. k.

Łysomice | www.alufire.com

• Darpol Sp. z o. o. Sp. k.

Bydgoszcz | www.darpol.bydgoszcz.pl

Region kujawsko-pomorski kojarzy się z 

szeroko rozwiniętym ekosystemem 

przedsiębiorstw skupionych wokół 

produkcji i przetwórstwa tworzyw 

sztucznych.

Specyficzne tworzywa sztuczne – w 

regionie wytwarzane są półprodukty lub 

półprodukty, z których następnie powstają 

określone produkty. Branża walczy o 

pozycjonowanie swoich produktów w 

obliczu wyzwań klimatycznych i 

środowiskowych, które jednak stymulują 

rozwój i nie wskazują na problemy branży.

Wybrani eksporterzy z regionu

• Hanplast Sp. z o. o. 

Bydgoszcz | www.hanplast.com

• Indorama Ventures Poland Sp. z o. o.

Włocławek | www.indoramaventures.com

• Wip Sp. z o. o. Sp. k.

Aleksandrów Kujawski | www.wip-group.pl

• Keeeper Sp. z o. o.

Bydgoszcz | www.keeeper.com

• Salamander Window and Door Systems S.A. 

Włocławek | www.salamander-windows.com

Przetwórstwo spożywcze wygenerowało 

największą skumulowaną wartość 

eksportu w latach 2007-2018.

W regionie kujawsko-pomorskim jest wielu 

dużych eksporterów, którzy osiągają 

znaczący udział w rynku, a jednocześnie 

mniejsze podmioty mają swoją przestrzeń 

do prosperowania i wytwarzania 

rozpoznawalnych i cenionych produktów.

Wybrani eksporterzy z regionu

• Abramczyk Sp. z o. o.

Bydgoszcz | www.abramczyk.pl

• Eldom Sp. z o. o., Sp. k.

Grudziądz | www.eldom-frozen.com

• P.D. Drobex Sp. z o. o.

Solec Kujawski | www.drobex.com.pl

• Frosta Sp. z o. o.

Bydgoszcz | www.frosta.pl

• Krajowa Spółka Cukrowa S.A.

Toruń | www.firma.polski-cukier.pl

http://cronimet.com.pl/
http://www.damix.pl/en/
https://www.thyssenkrupp-materials.pl/en
https://www.alufire.com/
https://darpol.bydgoszcz.pl/en/
http://www.hanplast.com/
https://www.indoramaventures.com/en/worldwide/790/indorama-ventures-poland
https://www.wip-group.pl/en
https://www.keeeper.com/pl/firma/
http://www.salamander-windows.com/
https://abramczyk.pl/en/
http://www.eldom-frozen.com/page2-eng.html
https://drobex.com.pl/
https://www.frosta.pl/
https://firma.polski-cukier.pl/lang,2
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Regionalne specjalności eksportowe

Wybrane specjalności stanowią trzon działalności eksportowej 

regionu

Maszynowa

IT

Chemiczna

Przedsiębiorstwa z branży maszynowej 

prowadzą działalność eksportową do 

największej liczby krajów.

Podobnie jak branża metalowa, silną 

pozycję w regionie ma przemysł 

maszynowy, co przekłada się na wysoki 

poziom eksportu jego wyrobów.

Wybrani eksporterzy z regionu

• Apator S.A.

Toruń | www.apator.com

• Hendrickson Poland Sp. z o. o.

Toruń | www.hendrickson-poland-sp-z-

oo.business.site

• SPX Flow Technology Poland Sp. z o. o.

Bydgoszcz | www.spxflow.com/apv

• Sorimex Sp. z o. o. Sp. k.

Toruń | www.sorimex.eu

• Unia Sp. z o.o. 

Grudziądz | www.uniamachines.com

Branża IT to działalność związana z 

rozwojem e-eksportu.

Rozwój IT jest sygnałem rozwoju 

regionalnej gospodarki i jej transformacji. 

Ze względu na specyfikę eksportu 

przemysłu, który jest głównie eksportem 

usług, opis statystyczny jest bardzo 

trudny

Wybrani eksporterzy z regionu

• Atos Global Delivery Center Polska

Bydgoszcz | www.atos.net/pl/polska

• Copernicus Computing

Toruń | www.copernicuscomputing.com

• Nokia Solutions and Networks

Bydgoszcz | www.nokia.com

• SoftBlue S.A.

Bydgoszcz | www.softblue.pl

• Sybilla Technologies Sp. z o. o.

Bydgoszcz | www.sybillatechnologies.com

Branża charakteryzuje się wysokim 

udziałem eksportu z województwa 

kujawsko-pomorskiego w stosunku do 

całości eksportu z Polski – ponad 10%.

Przemysł chemiczny charakteryzuje się 

również bogatymi tradycjami 

historycznymi w regionie, stąd jego duże 

zagęszczenie w województwie kujawsko-

pomorskim.

Wybrani eksporterzy z regionu

• Anwil S.A. 

Włocławek | www.anwil.pl

• NITRO-CHEM S.A.

Bydgoszcz | www.nitrochem.com.pl

• PPUH „Euro-plast” Remigiusz Waldowski

Ciechocinek | www.euro-plast.biz.pl

• La Rive S.A.

Grudziądz | www.larive-parfums.com

• Solvay Poland Sp. z o.o. 

Włocławek | www.solvay.com

http://www.apator.com/en
https://hendrickson-poland-sp-z-oo.business.site/
https://www.spxflow.com/apv/
https://www.sorimex.eu/
https://www.uniamachines.com/en/
https://atos.net/pl/polska
https://copernicuscomputing.com/
https://www.nokia.com/
https://softblue.pl/en/
http://sybillatechnologies.com/
http://www.anwil.pl/
https://www.nitrochem.com.pl/en/
http://www.euro-plast.biz.pl/
https://www.larive-parfums.com/
https://www.solvay.com/pl/polska


PwC

Wybrane specjalności eksportowe 

regionu to najbardziej 

perspektywiczne branże 

wyselekcjonowane w oparciu o 

endogeniczny potencjał regionu. Nie 

oznacza to, że pozostałe branże są 

pozbawione znaczenia – skala ich 

działalności utrzymuje się jednak na 

poziomie typowym dla kraju, stąd nie 

zostały wyróżnione
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Regionalne specjalności eksportowe

Wybrane specjalności stanowią trzon działalności eksportowej 

regionu

Papiernicza

Wyposażenia 

wnętrz

(wraz 

z branżą 

drzewną)

Przemysł papierniczy odpowiada za drugą 

co do wielkości skumulowaną wartość 

eksportu w latach 2007-2018, drugi co do 

wielkości udział w eksporcie krajowym 

oraz trzecią co do wielkości wartość 

eksportu w 2018 r.

Podobnie jak przemysł tworzyw 

sztucznych i chemiczny, przemysł ten jest 

silnie osadzony w prowincji. Wiele firm 

regionalnych rozrosło się do rozmiarów 

średnich lub dużych przedsiębiorstw. 

Oznacza to, że są to stabilne podmioty na 

lokalnym rynku, wokół których powstał 

ekosystem działań wspierających lub 

pomocniczych

Wybrani eksporterzy z regionu

• Mondi Świecie S.A. 

Świecie | www.mondigroup.com

• Papiery powlekane PASACO Sp. z o. o. 

Solec Kujawski | www.pasaco.pl

• Mmp Neupack Polska Sp. z o.o.

Bydgoszcz | www.mmp-poland.com

• Schumacher Packaging Sp. z o.o. 

Grudziądz, Bydgoszcz | www.schumacher-

packaging.com

• Apis Sp. z o.o. 

Chodecz | www.pwapis.eu

Produkty branży wyposażenia wnętrz są 

od lat eksportowane z województwa 

kujawsko-pomorskiego, posiadają własną 

rozpoznawalną markę.

Branża łączy w sobie część działalności 

budowlanej i twórczej. Dzięki 

kreatywnemu komponentowi, który może 

stanowić o przewadze konkurencyjnej, jest 

to działalność o dużym potencjale 

wartości dodanej

Wybrani eksporterzy z regionu

• ChairConcept.com Sp. z o. o.

Toruń | www.chairconcept.com

• Katarzynki Akcesoria Meblowe Sp. z o. o.

Wąbrzeźno | www.katarzynki.pl

• Fabryka Mebli Poltech Sp. z o. o.

Toruń | www.poltech.com.pl

• Sella S.C. Jacek Rogozinski, Andrzej 

Kornacki

Drzewce | www.krzesla.com.pl

• YouArtMe Sp. z o. o.

Toruń | www.ambista.com

https://www.mondigroup.com/en/home/
https://www.pasaco.pl/en/
http://www.mmp-poland.com/
http://www.schumacher-packaging.com/
http://www.pwapis.eu/
https://chairconcept.com/en/
http://www.katarzynki.pl/index.php?
https://poltech.com.pl/
http://www.krzesla.com.pl/
https://www.ambista.com/
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mazowieckie

warmińsko-mazurskie

podlaskie

lubelskie

podkarpackie

świętokrzyskie

łódzkie

kujawsko-

pomorskie

pomorskie

zachodnio-pomorskie

wielkopolskie

opolskie

śląskie

małopolskie

dolnośląskie

lubuskie
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Profil kraju

Polska od lat zwraca uwagę inwestorów wysoko wykształconą 

kadrą, konkurencyjnymi kosztami pracy i własną walutą. Jako 

zielona wyspa kryzysu finansowego 2008 roku stała się ważnym 

kierunkiem dla inwestycji w Europie

Polska jest republiką parlamentarno-gabinetową 

z demokracją przedstawicielską i dwuizbowym parlamentem 

składającym się z izby niższej (Sejmu) i izby wyższej (Senatu). 

Parlament sprawuje w Polsce władzę ustawodawczą. Władza 

wykonawcza należy do głowy państwa, czyli prezydenta oraz 

do Rady Ministrów wraz ze stojącym na jej czele premierem.

Najwyższym prawem w Polsce jest Konstytucja RP. 

System polityczny

Po upadku komunistycznego rządu Polska 

przekształciła swoją gospodarkę na model 

wolnorynkowy. Stale rozwijająca się gospodarka 

Polski jest szóstą co do wielkości gospodarką 

w UE i jedyną gospodarką Unii Europejskiej, 

która uniknęła recesji po kryzysie finansowym 

w 2008 roku. 

Największym partnerem handlowym Polski są 

Niemcy. Do głównych dóbr eksportowych kraju 

należą maszyny, meble, produkty spożywcze, 

pojazdy i tworzywa sztuczne. 

Na wzrost gospodarczy pozytywnie wpływa sieć 

powiązań międzynarodowych. Polska jest 

członkiem wielu organizacji o zasięgu lokalnym 

i światowym. 

Organizacje światowe

• Organizacja Narodów Zjednoczonych

• Organizacja Traktatu Północnoatlantyckiego

• Światowa Organizacja Handlu

• Organizacja Współpracy Gospodarczej 

i Rozwoju

• Międzynarodowa Agencja Energetyczna

• Międzynarodowa Agencja Energii Atomowej

Organizacje europejskie

• Unia Europejska

• G6

• Układ z Schengen

• Europejski Obszar Gospodarczy

• Rada Europy

• Europejska Agencja Kosmiczna

• Organizacja Bezpieczeństwa i Współpracy 

w Europie

Organizacje regionalne

• Rada Państw Morza Bałtyckiego

• Grupa Wyszehradzka

• Trójkąt Weimarski 

Gospodarka i członkostwo w organizacjach 

międzynarodowych
Rzeczpospolita Polska zlokalizowana jest 

w Europie Środkowej

Stolicą Polski jest Warszawa, inne główne miasta 

to: Kraków, Łódź, Wrocław, Gdańsk, Poznań, 

Szczecin, Bydgoszcz, Lublin, Katowice

W Polsce mieszka około 38 milionów ludzi na 

obszarze 312,679 km2 – Polska jest piątym 

najludniejszym i szóstym pod względem 

powierzchni krajem UE

Walutą Polski jest polski złoty [PLN]

Oficjalnym językiem jest język polski

Polska podzielona jest na województwa, 

te dalej na powiaty, a te na gminy.
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Profil regionu

Województwo kujawsko-pomorskie położone jest w centrum Polski 

– jego dużym atutem jest strategiczne położenie

W województwie kujawsko-pomorskim funkcja 

stolicy podzielona jest pomiędzy dwa miasta –

Bydgoszcz jest siedzibą wojewody, a Toruń jest 

siedzibą sejmiku województwa oraz Zarządu 

Województwa na czele z Marszałkiem 

Województwa.

Administracja

Dwie stolice województwa tworzą – wraz 

z otaczającymi je mniejszymi ośrodkami miejskimi 

i gminami – aglomerację bydgosko-toruńską. Na 

terenie aglomeracji mieszka około 800 tys. osób, co 

przekłada się na duży potencjał kadrowy.

Aglomeracja bydgosko-toruńska

Województwo kujawsko-pomorskie 

położone jest w północno-centralnej 

Polsce

Region ma dwie stolice – Bydgoszcz

i Toruń. Inne duże miasta to według 

liczby mieszkańców Włocławek, 

Grudziądz i Inowrocław.

W regionie żyje około 2,07 milliona

ludzi na obszarze 17 972 km2 – jest 10-

tym pod względem wielkości 

i zaludnienia województwem w Polsce.

Źródło: Krajowa Administracja Skarbowa; Główny Urząd Statystyczny

Kwoty w innych walutach przeliczone na USD po kursie z 2018 roku (4.2623 USD za1 PLN, 0.8477 USD za 1 EUR)

21,888 mUSD

W 2018 roku PKB regionu 

osiągnęło wartość

2007 2009 2011 2013 2015 2017

mUSD
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7,520 mUSD

Stały wzrost eksportu w regionie zaowocował 

w 2018 roku wartością

2007 2009 2011 2013 2015 2017 20182008 2010 2012 2014 2016

Do odkrywania potencjału gospodarczego 

regionu, pasji i talentów jego mieszkańców 

oraz różnorodności w konstelacjach 

dobrych miejsc Kujaw i Pomorza zaprasza 

Piotr Całbecki

Marszałek Województwa Kujawsko-

Pomorskiego.

Województwo kujawsko-pomorskie 

jest podzielone na 23 powiaty, które 

są dalej podzielone na 144 gminy
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Toruńskie pierniki – nasz znak 
rozpoznawczy

Na światowej mapie eksportowej region 

wyznacza jedna z najstarszych marek 

województwa kujawsko-pomorskiego. Toruńskie 

Pierniki to znany na całym świecie produkt, 

który czerpie z tradycji regionu, a dzięki 

odpowiedniemu marketingowi zyskał uznanie 

również na innych rynkach.

Toruńskie Pierniki to przykład wykorzystania 

endogenicznego potencjału regionu, co 

zaowocowało sukcesem na arenie 

międzynarodowej.

Długa i bogata tradycja

Początki Toruńskich Pierników sięgają XVIII 

wieku. Już w XIX w. produkowano je na szeroką 

skalę i eksportowano m.in. do krajów 

azjatyckich, takich jak Chiny czy Japonia. 

W ciągu kolejnych dekad zakłady produkcyjne 

rozbudowywano – fabryka, w której 

produkowane są dziś Toruńskie Pierniki ma 

ponad 100 lat. Sekretne receptury produkcji 

pierników przetrwały do dnia dzisiejszego, 

dzięki czemu współcześni smakosze ze 

wszystkich zakątków świata mogą rozkoszować 

się tym znakomitym wyrobem!

Czym są Toruńskie Pierniki?

Toruńskie Pierniki to wypieki tworzone z pasją 

i oddaniem według sekretnej receptury, o której 

wiadomo tylko najbardziej wtajemniczonym! 

Jednak niezależnie od tego, czy próbujesz ich 

po raz pierwszy, czy sięgasz po nie regularnie –

Toruńskie Pierniki są za każdym razem 

wyjątkowym doznaniem.  

Legenda o piernikach

Choć firma produkuje pierniki od 250 lat, to sam 

produkt jest znacznie starszy. Zaczęto go 

wypiekać już w średniowieczu i jak to bywa 

z wieloma regionalnymi przysmakami – z jego 

powstaniem związana jest legenda. 

Legenda głosi, że recepturę stworzyła córka 

toruńskiego młynarza, Katarzynka, która 

podczas przygotowywania wyrobów na przyjazd 

króla za namową pszczół dodała do ciasta 

miód. Król był zachwycony piernikami i stał się 

ich ambasadorem w całej Europie.

Przykład Toruńskich Pierników pokazuje, że 

w województwie kujawsko-pomorskim nie 

tylko dbamy o naszą tradycję, ale także 

o funkcjonujące tu firmy, zapewniając im 

odpowiednie warunki do długotrwałego 

wzrostu i rozwoju. Dla nas liczy się każda 

firma – lokując tu swój biznes, stajesz się 

częścią naszego regionu, o którą musimy –

i chcemy – dbać.  
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Informacje o regionie

Region kujawsko-pomorski to świetne miejsce do życia, 

pracy i inwestowania

23

naturalne są wizytówką regionu. Parki 

krajobrazowe, rezerwaty przyrody, ogromna liczba 

różnorodnych gatunków flory i fauny. Z tego 

powodu region pełni rolę ośrodka turystyki 

zdrowotnej.

które nie tylko stanowią znakomite miejsce do 

życia, ale także przyciągają rzesze turystów i 

doskonale nadają się do prowadzenia biznesu. 

Toruń, jedna ze stolic regionu, ze swoim zespołem 

staromiejskim wpisanym na listę UNESCO, 

pozostaje jednym z kluczowych miejsc w Polsce 

do inwestowania. 

to powód, dla którego ludzie decydują się na 

zamieszkanie w regionie kujawsko-pomorskim. 

Dobra jakość powietrza, zróżnicowane środowisko 

- miasta, tereny wiejskie, lasy, rzeki, łąki i jeziora 

oraz szeroki rynek pracy zapewniają wysoką 

jakość życia w regionie.

Niesamowite krajobrazy

Piękne miasta

Przyjazne otoczenie 



PwC

Kultura regionu jest źródłem dumy 

mieszkańców. Liczne muzea i zabytki 

przypominają o historycznych osiągnięciach 

i tworzą poczucie wspólnoty. Podróż 

w krainę regionalnych tradycji jest atrakcją 

zarówno dla turystów, jak i dla samych 

mieszkańców.

Teatry, sale koncertowe i opera podnoszą 

jakość życia mieszkańców i wzbogacają 

ofertę kulturalną. W połączeniu z ofertą 

rozrywkową miast sprawiają, że 

województwo kujawsko-pomorskie jest 

świetnym miejscem do spędzania czasu

Region cieszy się dużą popularnością wśród 

turystów ze względu na walory przyrodnicze 

i zabytkowe miasta, ale jego największym 

atutem są centra turystyki zdrowotnej. 

Najbardziej znane i rozpoznawalne ośrodki 

to Ciechocinek, Inowrocław i Wieniec Zdrój, 

ale turystyka zdrowotna w regionie nie 

ogranicza się tylko do kompleksów 

uzdrowiskowych. Ze względu na sprzyjające 

warunki środowiskowe w regionie 

funkcjonuje wiele ośrodków rekreacyjnych 

i agroturystycznych. Osoby chcące aktywnie 

spędzić czas mogą korzystać ze 

wspaniałych szlaków i licznych miejsc 

rekreacji w parkach krajobrazowych.

Turystyka uzdrowiskowa wyróżnia 

gospodarkę regionu, w Kujawsko-

Pomorskim obsługiwanych jest ok. 20% 

wszystkich kuracjuszy w Polsce

24

Informacje o regionie

Bogata kultura regionu w połączeniu z odpowiednią infrastrukturą 

stwarza dogodne warunki zarówno dla mieszkańców i dla turystów

Tężnie w Ciechocinku

Tężnie w regionie są unikatowe w skali kraju, a nawet Europy - tężnie w Ciechocinku to największa i najstarsza 

tego typu budowla na Starym Kontynencie. W województwie kujawsko-pomorskim można je spotkać także w 

Inowrocławiu.

Filharmonia Pomorska im. Ignacego Jana 

Paderewskiego w Bydgoszczy
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Profil regionu

Nie tylko środowisko naturalne regionu jest wyjątkowe – otoczenie 

biznesowe jest również w doskonałej kondycji

Województwo kujawsko-pomorskie to siedziba wielu 

polskich firm znanych na całym świecie (TZMO, 

Apator, PESA). Przyjazny przedsiębiorcom klimat, 

system wsparcia inwestycji, rozwinięty rynek pracy 

oraz współpraca władz województwa z 

przedsiębiorcami to jedne z wielu powodów, dla 

których biznes w regionie kwitnie. Dotyczy to 

zarówno mikroprzedsiębiorstw, jak i dużych firm 

posiadających oddziały na terenie całego kraju.

Przekłada się to na postrzeganie regionu w Europie -

z roku na rok pozycja rośnie, a województwo staje 

się coraz bardziej atrakcyjne dla inwestorów 

zagranicznych

Głównymi atutami regionu dla prowadzenia działalności gospodarczej są położenie 

geograficzne, dostępność terenów pod inwestycje, infrastruktura transportowa, niskie koszty 

pracy, odpowiednie zasoby ludzkie, aktywne instytucje otoczenia biznesu oraz tradycje 

przemysłowe.
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Przewagi konkurencyjne regionu

• Centralne położenie – stosunkowo niewielka 

odległość od głównych ośrodków miejskich 

w Polsce

• Położenie na trasie między krajami Europy 

wschodniej i zachodniej – ważnym atutem 

województwa jest jego położenie w centralnej 

części Europy, dzięki czemu odległość do 

największych europejskich stolic jest korzystna 

z punktu widzenia logistyki i transportu

• Rzeka przepływająca przez województwo –

najdłuższa rzeka w Polsce – Wisła – łączy cztery 

największe ośrodki miejskie w województwie: 

Włocławek, Toruń, Bydgoszcz 

i Grudziądz

• Dostęp do autostrady A1 i krajowej sieci 

drogowej – główną rolę dla dostępności 

zewnętrznej województwa w systemie transportu 

samochodowego pełni autostrada A1. Zapewnia 

ona dostęp do zespołu portów Gdańsk-Gdynia 

oraz województw centralnej i południowej Polski

• Rozbudowana sieć kolejowa – dostęp do kolei 

pasażerskiej mają wszystkie większe miasta 

regionu: Bydgoszcz, Toruń, Grudziądz, Włocławek 

i Inowrocław

• Połączenia lotnicze – port lotniczy im. Ignacego 

Jana Paderewskiego w Bydgoszczy jest jednym z 

14 portów lotniczych w Polsce obsługujących 

regularny ruch pasażerski

Lokalizacja, transport i infrastruktura 

Położenie i walory komunikacyjne 

ułatwiają nie tylko prowadzenie biznesu i 

inwestycji, ale także codzienne życie -

dzięki rozbudowanej sieci drogowej i 

świetnej lokalizacji, dojazd do innych 

części Polski jest bardzo łatwy i szybki.
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Przewagi konkurencyjne regionu

• Autostrada A1, drogi krajowe nr 5/S5 i 10/S10, linie kolejowe – nr 131, 201 i 353, port lotniczy im. 

Ignacego Jana Paderewskiego w Bydgoszczy należą do bazowej sieci korytarza Morze Bałtyckie –

Morze Adriatyckie Transeuropejskiej Sieci Transportowej TEN-T 

• Najważniejszymi szlakami transportowymi dla żeglugi śródlądowej, przebiegającymi przez obszar 

województwa kujawsko-pomorskiego są: międzynarodowa droga wodna E40, łącząca Morze 

Bałtyckie z Morzem Czarnym przez Wisłę, Narew i Bug oraz E70 zapewniająca możliwość żeglugi 

od wybrzeża Atlantyku w Belgii (port w Antwerpii) do granicy z Rosją przez Holandię, Niemcy 

i Polskę (kolejno Odrą, Wartą, Notecią, Kanałem Bydgoskim, Brdą, Wisłą, Nogatem i Zalewem 

Wiślanym). 

• Teren sprzyjający inwestycjom – relatywnie płaski i równinny teren regionu ułatwia przygotowanie i 

realizację nowych inwestycji.

• Dostępność zróżnicowanych terenów inwestycyjnych – czynnikiem istotnie podnoszącym 

atrakcyjność inwestycyjną regionu jest zróżnicowanie terenów inwestycyjnych należących do gmin 

i powiatów, a także Skarbu Państwa.

• Położenie województwa kujawsko-pomorskiego na przecięciu głównych szlaków komunikacyjnych jest 

czynnikiem, który predysponuje województwo do roli naturalnego hubu logistycznego. 

Lokalizacja, transport i infrastruktura 
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Przewagi konkurencyjne regionu

Lokalizacja, transport i infrastruktura 
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Przewagi konkurencyjne regionu

• Aktywne instytucje otoczenia biznesu – IOB w województwie kujawsko-pomorskim świadczą szereg 

usług na rzecz przedsiębiorców (łącznie zidentyfikowano ponad 30.

• Niska minimalna wartość inwestycji uprawniająca do otrzymania wsparcia – minimalna wartość 

inwestycji pozwalająca na otrzymanie wsparcia jest znacznie niższa niż w innych województwach - tj. 

10 mln zł dla dużych, 2 mln zł dla średnich, 0,5 mln zł dla małych i 0,2 mln zł dla mikro.

• Relatywnie niskie koszty pracy – obecnie w regionie przeciętne wynagrodzenie wynosi 80% średniej 

krajowej. Wyjątkiem są główne miasta - Bydgoszcz i Toruń, gdzie przeciętne wynagrodzenie brutto jest 

bardzo zbliżone do średniej krajowej. Z kolei w niektórych podregionach: tucholskim, lipnowskim 

i radziejowskim przeciętne wynagrodzenie kształtuje się poniżej 75% średniej krajowej.

• Silna marka miast i ich historyczne dziedzictwo – region ma bogatą historię, o czym świadczą jego 

zabytki - Stare i Nowe Miasto Toruń czy Chełmno, które jako miasto lokacyjne pozostało prawie 

niezmienione od XIII wieku.

• Region posiada bogate tradycje przemysłowe – duże miasta regionu już w XIX wieku stanowiły 

znaczące ośrodki przemysłowe, w drugiej połowie XX wieku w regionie zlokalizowano wiele istotnych 

zakładów przemysłów: chemicznego, elektromaszynowego, lekkiego i mechaniki precyzyjnej.  Dla 

potrzeb tych zakładów stworzono rozbudowaną bazę edukacyjną i zaplecze logistyczne.

Społeczno-ekonomiczne

Formalno-prawno-organizacyjne

Atrakcyjny rynek pracy, wspierany przez 

liczne instytucje, sprawia, że region jest 

doskonałym miejscem zarówno dla 

poszukujących pracy, jak i dla 

przedsiębiorców chcących rozpocząć własną 

działalność gospodarczą.
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Każdego roku w regionie 

przybywa około:

1,9 tysiąca
Nowych inżynierów

0,5 tysiąca
Nowych ekonomistów

14 tysięcy
Nowych absolwentów uczelni wyższych
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Nauka, badania i szkolnictwo wyższe

Województwo kujawsko-pomorskie zapewnia dobre 

zaplecze naukowo-badawcze dla działalności 

biznesowej. Działają tu cenione w Polsce 

i za granicą uniwersytety, uczelnie publiczne, uczelnie 

prywatne i laboratoria (centra naukowo-badawcze). 

Działalność powyższych instytucji oznacza także 

podaż wysoko wykwalifikowanej kadry. 

Wśród najbardziej znanych i cenionych uczelni 

znajdują się przede wszystkim:

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Uniwersytet Mikołaja Kopernika składa się 

z 16 wydziałów, w tym z Wydziału Matematyki 

i Informatyki, Nauk Ekonomicznych i Zarządzania 

oraz z Interdyscyplinarnego Centrum Nowoczesnych 

Technologii. Na Uniwersytecie działa także Centrum 

Przedsiębiorczości Akademickiej i Transferu 

Technologii, które zajmuje się m.in. wspieraniem 

studentów i absolwentów w rozwoju innowacyjnych 

rozwiązań i produktów. Ponadto, Uniwersytet jest 

jednym z dziesięciu uczelni w Polsce o statusie 

uczelni badawczej.

Politechnika Bydgoska

Politechnika Bydgoska od 70 lat kształci inżynierów. 

Studenci mogą uczyć się na kierunkach o profilu 

praktycznym, takich jak m.in. inżynieria materiałowa, 

automatyka i elektronika czy zarządzanie i inżynieria 

produkcji. 

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego jest największą 

uczelnią w Bydgoszczy i drugą największą uczelnią w 

województwie kujawsko-pomorskim, i nadal 

dynamicznie się rozwija. Składa się z 19 wydziałów i 

instytutów, m.in. z Wydziału Mechatroniki, Instytutu 

Informatyki, czy Inżynierii Materiałowej. Na 

Uniwersytecie działa także Centrum Transferu 

Technologii i Innowacji.

Uczelnie wyższe

Państwowa Uczelnia Zawodowa we Włocławku

W Państwowej Uczelni Zawodowej studenci 

kształcą się na kierunkach takich jak zarządzanie, 

nowe media i e-biznes, informatyka, mechanika i 

budowa maszyn, czy finanse i rachunkowość. Duży 

nacisk kładziony jest na umiejętności praktycznego 

wykorzystania zdobytej wiedzy.  

Uczelnie wyższe
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System instytucjonalny wsparcia 
przedsiębiorczości w regionie

Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu. pełni rolę lidera, 

odpowiedzialnego za kształtowanie procesów związanych z rozwojem gospodarczym.

Urząd Marszałkowski 

Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu

Kujawsko-Pomorskie Centrum Obsługi 

Inwestora i Eksportera

www.investin.kujawsko-pomorskie.pl/

Dodatkowo, wsparciem inwestorów zajmuje się szereg podmiotów, w tym przede wszystkim 

instytucje Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego:

Kujawsko-Pomorski Fundusz 

Pożyczkowy Sp. z o.o.
www.kpfp.org.pl

Toruńska Agencja Rozwoju 

Regionalnego S.A.
www.tarr.org.pl

Kujawsko-Pomorska Agencja 

Innowacji Sp. o.o.
www.kpai.pl

Kujawsko-Pomorski Fundusz 

Rozwoju Sp. o.o.
www.kpfr.pl

Kujawsko-Pomorski Fundusz 

Poręczeń Kredytowych 

Sp. o.o.

bip.kpfpk.pl

https://investin.kujawsko-pomorskie.pl/pl/
https://investin.kujawsko-pomorskie.pl/pl/
https://kpfr.pl/
https://kpfr.pl/
https://www.tarr.org.pl/
https://www.tarr.org.pl/
https://kpfr.pl/
https://kpfr.pl/
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Regionalny Program Operacyjny 
Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Inwestorzy i eksporterzy mogą otrzymać wsparcie finansowe na rozwój swojej 

działalności z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-

Pomorskiego (RPO) oraz z programu krajowego. Wsparcie oferowane jest zarówno w 

postaci bezzwrotnych dotacji jak i w ramach dłużnych instrumentów finansowych. 

Przedsiębiorcy mogą ubiegać się o granty m.in. na rozwój i prowadzenie procesów 

badawczo-rozwojowych, na podejmowanie i rozwój działalności eksportowej, na rozwój 

innowacyjnych MŚP, w tym na dywersyfikację działalności poprzez wprowadzenie 

nowych produktów na rynek. 

Wsparcie w ramach instrumentów finansowych obejmuje m.in. pożyczki dla 

mikroprzedsiębiorstw, pożyczki dla MŚP na rozwój nowych modeli biznesowych 

i dostosowanie ich np. do wymagań i uwarunkowań rynków zagranicznych a także na 

wdrożenie technologii informacyjno-komunikacyjnych dla rozwoju, dywersyfikacji lub 

poprawy efektywności działania przedsiębiorstwa, a także wsparcie dla innowacyjnych 

MŚP na przedsięwzięcia zakładające wprowadzenie w przedsiębiorstwie innowacji 

produktowych, procesowych, organizacyjnych czy marketingowych.

Przedsiębiorstwa, szczególnie MŚP, mogą także liczyć na wsparcie w związku 

z pandemią Covid-19, umożliwiające ich funkcjonowanie w warunkach kryzysowych. 

Wsparcie unijne na wzmocnienie innowacyjności 

i konkurencyjności gospodarki regionu 

Przedsiębiorcy chcący zainwestować w województwie kujawsko-pomorskim mogą także 

otrzymać wsparcie w ramach programu Polskiej Strefy Inwestycji koordynowanego przez 

Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii. W ramach tego działania w Polsce 

funkcjonują tak zwane Specjalne Strefy Ekonomiczne – obszary o preferencyjnych 

warunkach do rozpoczynania i prowadzenia działalności gospodarczej. Przedsiębiorcy 

mogą skorzystać m.in. z czasowej ulgi podatkowej w związku z prowadzeniem 

inwestycji.  

Polska Strefa Inwestycji

W ramach RPO w 2020 roku:

Wsparcie w liczbach

podpisano 451 umów wartość dofinansowania 

UE wyniosła 

1 559 515 082 PLN

łącznie wsparcie 

otrzymało 2 093 

przedsiębiorstw
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Kujawsko-Pomorskie Centrum 
Obsługi Inwestora i Eksportera 

Adres ul. Plac Teatralny 2, 

87-100 Toruń

Strona internetowa https://investin.kujawsko-pomorskie.pl/

Telefon +48 56 62 18 319

+48 56 62 18 206

+48 56 62 15 813

Adres E-mail coi@kujawsko-pomorskie.pl

Dane kontaktowe

"Projekt „Usytuowanie na poziomie samorządów lokalnych instrumentów 

wsparcia dla MŚP, działających w oparciu o model wielopoziomowego 

zarządzania regionem” finansowany z Narodowego Centrum Badań 

i Rozwoju w ramach Programu Strategicznego Gospostrateg „Społeczny 

i Gospodarczy Rozwój Polski w warunkach globalizujących się rynków”, 

realizowany przez konsorcjum w składzie: Województwo Kujawsko-

Pomorskie, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie i Uniwersytet 

Mikołaja Kopernika w Toruniu".

Nr umowy GOSPOSTRATEG1/385453/3/NCBR/2018.

Zdjęcia i mapy użyte w wydawnictwie źródła i autorzy: str. 1 Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego (UMWKP) Filip Kowalkowski; str. 2 UMWKP Szymon Zdziebło;

str. 3 Bydgoski Park Naukowo-Technologiczny (BPNT); str. 11 UMWKP Daniel Pach; str. 18 UMWKP Andrzej Goiński; str. 22 UMWKP Szymon Zdziebło; str. 23 UMWKP Daniel Pach,

Szymon Zdziebło, Filip Kowalkowski; str. 24 UMWKP Andrzej Goiński. Tymon Markowski, str 25 UMWKP Rafał Modrzewski, Filip Kowalkowski, Daniel Pach; str. 26 UMWKP Daniel Pach;

str. 27 UMWKP Daniel Pach; str. 28 Kujawsko Pomorskie Biuro Planowania Przestrzennego i Regionalnego (KPBPPiR), str. 29. Mikołaj Kuras; str. 30 UMWKP Tymon Markowski;

str. 32 UMWKP Rafał Modrzewski, Filip Kowalkowski, Tymon Markowski.

www..kujawsko-pomorskie.pl

https://investin.kujawsko-pomorskie.pl/
mailto:coi@kujawsko-pomorskie.pl
https://investin.kujawsko-pomorskie.pl/pl/
https://investin.kujawsko-pomorskie.pl/pl/
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