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W analizie inwestycyjnej gospodarki województwa kujawsko-pomorskiego przeprowadzono szereg analiz:

Nazwa bloku Analizy

Bezpośrednie inwestycje zagraniczne (BIZ)

• Określenie przewag konkurencyjnych Europy Środkowo-Wschodniej i Polski jako miejsca 

do inwestycji

• Analiza BIZ w Polsce oraz województwie kujawsko-pomorskim

Lokalne warunki inwestycyjne

• Poziom dojrzałości/ struktura rynku pracy w powiatach województwa kujawsko-

pomorskiego

• Określenie atrakcyjności inwestycyjnej gmin w województwie

Rekomendacje

• Rekomendacje dotyczące dalszej koordynacji polityki inwestycyjnej w regionie

Potencjał inwestycyjny województwa

• System instytucjonalny polityki inwestycyjnej

• Dostępność instrumentów wsparcia i tereny inwestycyjne w województwie

• Aktywność gospodarcza podmiotów w regionie

Przewagi konkurencyjne i bariery rozwoju

• Określenie przewag konkurencyjnych o charakterze: lokalizacyjnym, infrastrukturalno-

transportowym, społeczno-gospodarczym oraz instytucjonalnym

• Identyfikacja głównych barier krajowych, regionalnych, lokalnych oraz społecznych
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Metodyka badawcza

3

Podstawą do opracowania badania była metoda desk research polegająca na krytycznej analizie danych zastanych – opracowań naukowych, aktów prawnych i dokumentów urzędowych, 

opracowań kartograficznych, danych i analiz statystycznych. Metodę desk reseach wykorzystano zwłaszcza do opracowania narzędzi badawczych na potrzeby badań IDI i FGI, posłużono się nią 

również w celu identyfikacji instytucji działających na rzecz rozwoju inwestycyjnego w regionie, dostępnych form wsparcia oraz dostępnych terenów inwestycyjnych w regionie. Ponadto dane 

statystyczne zostały wykorzystane przy określeniu aktywności inwestycyjnej w województwie oraz analizy dotyczącej bezpośrednich inwestycji zagranicznych.

Uzupełnieniem dla krytycznej analizy źródeł były badania metodami ilościowymi i jakościowymi. W ramach metod ilościowych przeprowadzono badanie CAWI (Computer Assisted Web Interview) 

polegające na przygotowaniu ankiety internetowej zawierającej pytania jednokrotnego bądź wielokrotnego wyboru, pytania wykluczające (tak/ nie) oraz jedno pytanie otwarte. Respondentami 

badania CAWI były gmin województwa kujawsko-pomorskiego. Pomimo dołożenia należytych starań do zapewnienia w pełni reprezentatywnej liczby respondentów, udało się uzyskać 55 ankiet. 

Choć liczba ta nie pozwala na wnioskowanie statystyczne, jest wartościowa pod względem realizacji celu projektu – pokazuje pewne trendy oraz zjawiska, które zostały doprecyzowane przy 

zastosowaniu innych metod badawczych. Należy pamiętać, że wyniki ankiety CAWI pokazują nie tyle obiektywne zjawiska, a raczej sposób postrzegania zjawisk przez przedstawicieli gmin 

objętych badaniem. 

W opracowaniu nie zdecydowano się na powoływanie konkretnych zdań wypowiedzianych w trakcie wywiadów, a także podania autorów tych zdań. Wszyscy respondenci woleli pozostać 

anonimowi. Biorąc pod uwagę chęć uzyskania rzetelnego wyniku badania – tj. identyfikacji realnych barier, określenie sposobu postrzegania rozwoju społeczno-gospodarczego przez poszczególne 

grupy interesariuszy, zapewnienie anonimowości gwarantowało szczerość respondentów. Wnioski z wywiadów grupowych i indywidualnych stanowiły istotny wkład do opracowania rozdziału 

czwartego, w którym zawarto analizę przewag konkurencyjnych i barier inwestycyjnych, a także do opracowania rozdziału piątego zawierającego rekomendacje w zakresie dalszej koordynacji 

polityki inwestycyjnej województwa.

W przypadku metod jakościowych, w ramach prowadzenia analiz przeprowadzono:

2 zogniskowane wywiady grupowe (FGI) – z przedstawicielami wybranych gmin z województwa kujawsko pomorskiego, odpowiedzialnymi za obsługę inwestora w gminie;

Ponad 30 indywidualnych wywiadów pogłębionych (IDI) – z przedsiębiorcami prowadzącymi działalność w regionie, wśród których znaleźli się przedstawiciele mikro, małych, średnich oraz 

dużych przedsiębiorstw a część z nich posiadała kapitał zagraniczny;

Ponad 20 indywidualnych wywiadów pogłębionych (IDI) – z przedstawicielami instytucji otoczenia biznesu funkcjonującymi na terenie województwa;

Analizę ekspercka zespołu projektowego – metodę horyzontalną, wykorzystywaną w sposób ciągły, prowadzącą do skutecznej realizacji działań, a docelowo sformułowania wniosków 

z analizy.
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Przewagi konkurencyjne Bariery inwestycyjne

Atrakcyjność inwestycyjna definiowana w sposób szeroki, jako ogół uwarunkowań o charakterze:

• Społeczno-gospodarczym, kulturowym, instytucjonalnym, prawnym, infrastrukturalnym itp., 

wynikających z działalności władz centralnych, samorządowych oraz innych podmiotów społecznych;

• Ekonomicznym, związanych z koniunkturą gospodarczą, rynkami zbytu i podaży pracy;

• Środowiskowym i geograficznym, związanych z naturalnymi warunkami przyrodniczymi i 

położeniem geograficznym

mogących stanowić zespół przewag danego miejsca dla działalności inwestycyjnej nad innymi miejscami, przy 

czym przewagi te mogą w różnym stopniu przekładać się na skłonność inwestora do rodzaju inwestycji, 

momentu jej realizacji itp.

Potencjał inwestycyjny – suma czynników i uwarunkowań korzystnych dla podnoszenia atrakcyjności 

inwestycyjnej regionu obejmująca zarówno:

• te czynniki, które są już znane i wykorzystywane, 

• te czynniki, które są znane, lecz wciąż nie są w pełni wykorzystane 

• te czynniki, które nie są jeszcze znane, jednak mogą w przyszłości wpływać na atrakcyjność inwestycyjną.

Inwestorzy zagraniczni

Inwestorzy regionalni

Lokalni przedsiębiorcy

Podmioty zagraniczne przenoszące działalność do 

regionu w związku z delokalizacją działalności, np. 

Hendrickson, Pallfinger, ThyssenKrupp

Podmioty krajowe, które dokonały na przestrzeni lat 

znaczącego rozwoju, stając się istotnym podmiotem 

gospodarczym, np. Hanplast, Drobex, Twerd

Lokalni przedsiębiorcy prowadzący działalność na 

terenie województwa, którzy mają potencjał do rozwoju 

swojej działalności w przyszłości.



Bezpośrednie 
inwestycje 
zagraniczne (BIZ)
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Państwem o najwyższym poziomie atrakcyjności inwestycyjnej w Europie Środkowo-Wschodniej jest Polska. Na 1598 bezpośrednich inwestycji zagranicznych w EŚW, 272 zostały ulokowane w 

Polsce, czyniąc ją liderem w regionie. Polska doświadczyła także największego wzrostu BIZ spośród państw Europy Środkowo-Wschodniej, w 2019 r. ich liczba zwiększyła się o 38% w stosunku 

do roku poprzedniego. Drugi największy przypływ BIZ w regionie odnotowała Turcja z wynikiem 14% wzrostu.

Polska należy do państw europejskich o najwyższym wzroście bezpośrednich inwestycji zagranicznych w ostatnich latach, ustępując jedynie Irlandii, która w 2018 r. doświadczyła wzrostu 

zagranicznego kapitału inwestycyjnego na poziomie 52%. Produkcja części motoryzacyjnych, transport, logistyka, produkcja oraz przemysł chemiczny to sektory, w których ulokowano niemal 

połowę bezpośrednich inwestycji zagranicznych w Polsce w 2018 roku. Do sektora usługowego trafiło 13%.

Relatywnie niskie koszty pracy

Wykwalifikowana kadra

Dynamiczny i stabilny wzrost regionu

Dostępność terenów inwestycyjnych

Potencjał do wzrostu produktywności pracy

22,5% 16%

22,1%
20%

Polska Słowacja

Czechy Węgry

Procentowy wzrost HDI w latach 1990-2018 Przewagi inwestycyjne Europy Środkowo-

Wschodniej

52%

38%

32%

29%

14%

Irlandia Polska Hiszpania Belgia Turcja

Wzrost BIZ w roku 2019 w stosunku do roku poprzedniego [%]

Źródło: Raport EY. 
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BIZ w Polsce – trendy 
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Napływ kapitału BIZ do Polski odbudowuje się po spadku w latach 2011-2013, 

będącego pokłosiem światowego kryzysu i spowolnienia gospodarczego. 

Zmniejszony napływ kapitału w stosunku do roku poprzedniego wystąpił także 

w 2017 r., jednak w 2018 r. jego poziom ponownie wzrósł, osiągając wartość o 25% 

większą niż w roku 2010.

Dochody z tytułu BIZ odznaczają się stabilnym wzrostem od roku 2010. 

W latach 2010-2018 poziom dochodów zwiększył się o 63%. Nieznaczne spadki 

dochodów występowały w tych samych latach, w których zmniejszeniu ulegał napływ 

kapitału, przy czym echa światowego kryzysu nie wpłynęły na poziom dochodów 

w takim stopniu, jak na napływ kapitału.

Napływ kapitału do Polski w ramach BIZ w latach 2010-2018

Dochody wygenerowane przez BIZ w Polsce w latach 2010-2018

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych NBP. 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych NBP. 
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BIZ w Polsce w ujęciu geograficznym
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Niderlandy – 73,6 mln

Niemcy – 63,3 mln

Luksemburg – 39,5 mln

Francja – 27,5 mln

Włochy – 12,1 mln

Hiszpania – 11,6 mln

Wlk. Brytania – 16,4 mln

Austria – 10,0 mln

Szwajcaria – 9,8 mln

Cypr – 9,6 mln

W latach 2015-2018 najwięcej (95%) kapitału zagranicznego do Polski pochodziło z 

Europy Zachodniej. Największymi i najbardziej dochodowymi źródłami BIZ w ostatnich 

latach były Niderlandy, Niemcy i Luksemburg. 

Wysokie dochody obserwowane są również z inwestycji z Francji czy Wielkiej Brytanii 

– państw, które niegdyś dokonywały bezpośrednich inwestycji w Polsce, lecz aktualnie 

zmniejszyły napływ kapitału lub decydują się na wycofywanie obecnego. Mimo 

wysokich dochodów z obecnych inwestycji, inwestorzy z Włoch i Hiszpanii wycofują 

kapitał z Polski. Analogicznie, choć na mniejszą skalę prezentuje się sytuacja 

związana ze Stanami Zjednoczonymi.
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BIZ w Polsce w ujęciu branżowym
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Produkcja pojazdów
samochodowych, przyczep
i naczep

Produkcja artykułow
spożywczych, napojów i
wyrobów tytoniowych

Produkcja metali oraz
metalowych wyrobów
gotowych z wyłączeniem
maszyn i urządzeń

Produkcja maszyn i
urządzeń gdzie indziej
niesklasyfikowanych

Produkcja drewna, papieru;
poligrafia i reprodukcja
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Handel hurtowy, z
wyłączeniem handlu
pojazdami samochodowymi
i motocyklami

Handel hurtowy i detaliczny
pojazdami samochodowymi
i motocyklami; naprawa
pojazdów samochodowych i
motocykli

Handel detaliczny, z
wyłączeniem handlu
pojazdami samochodowymi
i motocyklami

Napływ kapitału BIZ do poszczególnych działów handlu w latach 2015-2018Działy przetwórstwa przemysłowego o największym napływie kapitału BIZ w latach 2015-2018

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych NBP. Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych NBP. 
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BIZ w województwie kujawsko-pomorskim (1/2)
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kujawsko-pomorskie Polska

W kujawsko-pomorskim najwięcej kapitału zagranicznego przyciągnęły w 2018 roku powiaty: 

m. Bydgoszcz (25%), świecki (18%), inowrocławski (15%), toruński (12%), m. Włocławek 

(8%), m. Toruń (8%), bydgoski (4%) i grudziądzki (4%). Udział procentowy w poprzednich 

latach był zbliżony.

Nowo powstałe spółki z kapitałem zagranicznym w latach 2003-2018, Polska i województwo 

kujawsko-pomorskie

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych BDL. 
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Wielkość kapitału zagranicznego w województwie kujawsko-pomorskim w latach 2011-2018.

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych BDL.

Województwo 

kujawsko-pomorskie 

odnotowywało 

spadek wartości 

kapitału zagranicznego 

w latach 2012-2015, 

jednak dynamika po 

2015 roku odwróciła się i 

wartość kapitału stale 

rośnie, osiągając w 2018 

roku poziom niemal 3 

mld zł.

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
m. Bydgoszcz świecki inowrocławski toruński m. Włocławek

m. Toruń bydgoski m. Grudziądz pozostałe

Nowo zarejestrowane podmioty z przewagą kapitału zagranicznego w województwie kujawsko-

pomorskim w roku 2018

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych pozyskanych z GUS. 



PwC

BIZ w województwie kujawsko-pomorskim (2/2)
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Najwięcej przedsiębiorstw działa w branży budowlanej, niewiele mniej w sekcji handlu hurtowego i

detalicznego oraz naprawy pojazdów samochodowych i motocykli.

1. Budownictwo (F)

2. Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (G)

Czterema wyróżniającymi się sekcje działalności, w których zarejestrowano ponad 40 nowych

przedsiębiorstw z kapitałem zagranicznym, są:

1. Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi (I)

2. Przetwórstwo przemysłowe (C)

3. Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (M)

4. Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca (N)
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Nowo zarejestrowane podmioty z przewagą kapitału zagranicznego w województwie kujawsko-

pomorskim w podziale branżowym

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych pozyskanych z GUS. 



Potencjał inwestycyjny 
województwa
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System instytucjonalny
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Bydgoski Park 

Przemysłowo-

Technologiczny

Włocławska Strefa 

Rozwoju 

Gospodarczego -

Park Przemysłowo-

Technologiczny

Nadnotecki Park 

Przemysłowy

Płużnicki Park 

Inwestycyjny

Park Przemysłowy

w Solcu Kujawskim

Vistula Park 

Grudziądzki Park 

Przemysłowy

Toruński Park 

Technologiczny

Brodnicki Park 

Przemysłowy

Brzeska Strefa 

Gospodarcza

Park Przemysłowy w 

Sępólnie Krajeńskim

Vistula Park II 

Sulnowo 

W województwie kujawsko-pomorskim istnieje wiele 

podmiotów zajmujących się wsparciem przedsiębiorców, 

których działalność przekłada się na wzrost atrakcyjności 

inwestycyjnej regionu. Należą do nich w szczególności:

Podmioty publiczne:

• Wydziały/departamenty zajmujące się obsługą inwestora 

w urzędach samorządowych;

• Jednostki zależne powołane przez samorządy w celu 

realizacji zadań za zakresu wsparcia przedsiębiorczości;

• Spółki in-house – autonomiczne podmioty w formie spółki 

akcyjnej lub spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, 

w której udziały posiadają podmioty publiczne;

• Stowarzyszenia pracodawców;

• Zrzeszenia branżowe;

• Izby przemysłowo-handlowe;

Podmioty społeczne:

Instytucje otoczenia biznesu zajmujące się 

zwiększaniem dostępności terenów i przestrzeni 

inwestycyjnych – parki technologiczne, przemysłowe, 

inkubatory przedsiębiorczości itp.

https://investin.kujawsko-pomorskie.pl/pl/
http://www.wloclawek.pl/pl/artykul/86/300/centrum-obslugi-inwestora
https://www.tarr.org.pl/
https://barr.pl/
https://kpfr.pl/
https://kpfr.pl/
http://bki.org.pl/
http://www.klaster.bydgoszcz.pl/
https://www.iph.torun.pl/
http://www.iph.bydgoszcz.pl/
https://izbarzem.pl/
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Oferowane instrumenty wsparcia

14

50,94%

30,19%

66,04%

28,30%

28,30%

35,85%

33,96%

32,08%

35,85%

35,85%

49,06%

43,40%

45,28%

9,43%

15,09%

Prezentowanie oferty dostępnego wsparcia na inwestycje

Informowanie o zmianach w prawie

Informowanie przedsiębiorców o istotnych z ich punktu widzenia
wydarzeniach

Bezpłatne doradztwo w innym zakresie (np. wsparcie w rekrutacji)

Bezpłatne doradztwo prawne lub księgowe

Organizacja szkoleń (płatnych lub bezpłatnych)

Szkolenia/ działania aktywizacyjne dla osób niezatrudnionych związane z
profilem działalności przedsiębiorstw z gminy

Wsparcie w nawiązywaniu kontaktów handlowych/ gospodarczych

Stymulowanie współpracy pomiędzy przedsiębiorcami

Zaangażowanie w organizację targów/ wystaw

Promocja oferty przedsiębiorstwa

Obniżenie stawek podatków/ opłat lokalnych

Umorzenie podatków/ opłat lokalnych

Gwarancje wsparcia finansowego (poręczenia)

Preferencyjne wsparcie finansowe - pożyczki

49,1%

23,6%

14,5%

10,9%

Dedykowana zakładka na
stronie internetowej gminy

dotycząca inwestycji,
dostępna w języku polskim

Dedykowany konkretny numer
telefonu dla potencjalnych

inwestorów

Dedykowana zakładka na
stronie internetowej gminy

dotycząca inwestycji,
dostępna w języku obcym

Dyżury osób zajmujących się
obsługą potencjalnych

inwestorów

Ułatwienia dla potencjalnego inwestora znajdujące się w gminie

Źródło: Opracowanie własne na podstawie badania CAWI. 

Dostępność instrumentów wspierania przedsiębiorczości w gminach województwa kujawsko-pomorskiego

Źródło: Opracowanie własne na podstawie badania CAWI. 
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Centrum Wspierania Biznesu w Toruniu (CWB) jest jednostką organizacyjną Gminy Miasta Toruń 

odpowiedzialną za wspieranie aktywności gospodarczej w mieście oraz kompleksową pomoc dla 

przedsiębiorców. Do głównych zadań podmiotu należą m.in.: promocja gospodarcza miasta, 

poszukiwanie inwestorów, obsługa i wsparcie przedsiębiorców, wsparcie merytoryczne przy 

zakładaniu firmy oraz wsparcie w zakresie wyboru optymalnych terenów inwestycyjnych. Ponadto 

CWB realizuje projekty edukacyjne, organizuje konferencje, szkolenia i warsztaty, a także zajmuje 

się popularyzacją szkolnictwa branżowego.

CWB oferuje wsparcie finansowe na rozpoczęcie działalności gospodarczej. Wykorzystywane przez 

jednostkę instrumenty to bezzwrotne dotacje na założenie działalności, środki z Funduszy 

Europejskich oraz poręczenia kredytowe i instrumenty zwrotne w postaci pożyczek. Ponadto CWB 

oferuje doradztwo związane z zakładaniem działalności gospodarczej oraz umieszcza na swojej 

stornie internetowej informacje dotyczące procedury zakładania własnej działalności (strona jest 

dostępna w języku polskim i angielskim). Ponadto CWB stosuje zwolnienia z podatku od 

nieruchomości w ramach regionalnej pomocy inwestycyjnej w dwóch zasadniczych formach: 

de minimis oraz pomocy regionalnej. 

Finansowym – pożyczki dla przedsiębiorców do 100 tys. zł, granty na eksport do 200 tys. euro;

Promocyjno-koordynacyjnym – wsparcie w międzynarodowych targach i wystawach 

oraz misjach gospodarczych (dotacje do 100 tys. zł), organizacja giełd kooperacyjnych;

Szkoleniowo-doradczym – szkolenia w ramach cyklu „Szkoła biznesu”, uczestnictwo targach 

pracy, kampania „Akcja Akceleracja!” – inicjatywa szkoleniowo-doradcza dla zainteresowanych 

rozpoczęciem działalności gospodarczej, doradztwo w zakresie rozpoczęcia działalności 

eksportowej

Informacyjnym – prowadzenie bazy firm z regionu oraz bazy terenów inwestycyjnych.

Bydgoska Agencja Rozwoju Regionalnego Sp. z o.o. (BARR) jest instytucją otoczenia biznesu, która 

została założona w 2013 r. jako spółka komunalna działająca na zasadach non-profit. Jej 

udziałowcem jest w całości miasto Bydgoszcz. Zadania Agencji skupione są wokół kompleksowego 

wsparcia procesów inwestycyjnych w mieście na każdym etapie ich realizacji. Działania 

podejmowane przez spółkę służą przyciąganiu nowych inwestycji, które dostarczają lokalnej 

gospodarce nowe miejsca pracy oraz wpływają pozytywnie na promocję gospodarczą miasta. 

BARR prowadzi szereg działań dotyczących wsparcia przedsiębiorczości przy wykorzystaniu wielu

instrumentów, w tym o charakterze:

Działania BARR stanowią przykład dobrej praktyki w zakresie kompleksowej obsługi inwestycji, 

przy wykorzystaniu różnych instrumentów wsparcia.
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Największymi terenami inwestycyjnymi są: 

• Dźwierzno (484,95 ha) – znajduje się w gminie wiejskiej Chełmża, jest największym terenem 

inwestycyjnym i istnieje z możliwością powiększenia o dodatkowe 100 ha. Ze względu na unikalność, 

został objęty patronatem PSSE. Teren charakteryzuje wysoka atrakcyjność inwestycyjna – jest dobrze 

skomunikowany, co daje dostęp do rynków zbytu, zaplecza siły roboczej oraz materiałów produkcyjnych. 

Teren jest częściowo uzbrojony, posiada dostęp do elektryczności.

• Wałycz (185,16 ha) – znajduje się w gminie Ryńsk. W jego skład wchodzą dwa tereny (105,72 h i 79,44 

ha) z możliwością powiększenia. Większy teren ma bezpośredni dostęp do aktywnej bocznicy kolejowej 

oraz stacji kolejowej Wąbrzeźno. 

• Goryszewo-Mogilno (136,5 ha) - teren inwestycyjny w gminie Mogilno. Położony przy drodze krajowej 

nr 15, łączącej Poznań z Toruniem, co zwiększa jego atrakcyjność inwestycyjną. Teren uzbrojony w 

energię elektryczną i kanalizację sanitarną, bez dostępu do gazu.

• Kowalewo (108,15 ha) - teren inwestycyjny w gminie Szubin. Przylega do drogi ekspresowej S5, nie jest 

uzbrojony oraz posiada liczne przeszkody na swojej powierzchni – linie energetyczne oraz tereny leśne. 

Ponadto na terenie występują ograniczenia ekologiczne, wynikające z bezpośredniego sąsiedztwa z 

obszarem Natura 2000.

484,95 ha Maksymalna powierzchnia

0,003 ha Minimalna powierzchnia

11,43 ha Średnia powierzchnia

3,31 ha Mediana

84% % terenów uzbrojonych w energię elektryczną

52% % terenów uzbrojonych w sieć gazową

71% % terenów uzbrojonych w kanalizację sanitarną

Powiat Liczba terenów Łączna powierzchnia [ha]

m. Toruń 51 150,91

włocławski 38 432,07

inowrocławski 32 286,88

m. Bydgoszcz 29 321,62

wąbrzeski 27 602,07

toruński 23 738,82

brodnicki 13 63,23

m. Włocławek 13 63,57

m. Grudziądz 11 77,93

aleksandrowski 10 85,78

golubsko-dobrzyński 10 17,26

bydgoski 9 59,75

rypiński 8 13,91

żniński 7 87,15

mogileński 6 195,44

świecki 6 55,05

lipnowski 5 34,32

nakielski 5 154,12

sępoleński 5 62,83

grudziądzki 3 13,94

tucholski 3 56,82

chełmiński 1 2,55

radziejowski 1 4,52



PwC

Czynniki wpływające na podejmowanie decyzji o podjęciu inwestycji

17

Czynniki wpływające na podejmowanie decyzji o podjęciu inwestycji w konkretnym regionie

Przykład

Dostępność zachęt inwestycyjnych, koszty pracy, koszty związane z 

uruchomieniem przedsiębiorstwa, koszty stałe prowadzenia działalności

Ogólny klimat inwestycyjny, współpraca z władzami samorządowymi, 

stan środowiska naturalnego, marka regionu

Dostępność terenów inwestycyjnych wysokiej jakości, infrastruktura, 

dostępność nieruchomości pod inwestycje (np. budynków biurowych)

Potencjał zasobów (liczba dostępnych wykwalifikowanych i 

niewykwalifikowanych pracowników) kompetencje, umiejętności, 

wykształcenie, znajomość języków itp.

Sieć potencjalnych klientów, sieć potencjalnych podwykonawców, 

wsparcie w zakresie eksportu towarów

Rodzaj

Związane z kosztami

prowadzenia działalności

Związane z otoczeniem

inwestycji

Związane z miejscem

prowadzenia działalności

Związane z zasobami ludzkimi

Związane z możliwością

rozwoju biznesu
1000 i powyżej

851 - 999

775 - 850

mniej niż 775

Legenda

m. Toruń

m. Bydgoszcz

m. Włocławek

włocławski

m. Grudziądz

lipnowski

radziejowski

inowrocławski

mogileński

żniński

nakielski rypiński

aleksan-

drowski

świecki

wąbrzeski

golubsko-

dobrzyński

brodnicki

grudziądzki

chełmiński

tucholski

sępoleński

toruński

bydgoski

Liczba podmiotów gospodarczych na 10 tys. ludności 

w podziale na powiaty

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych BDL.
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Analizę na poziomie powiatu przeprowadzono w sekcjach o największym udziale liczby przedsiębiorców w danym obszarze 

działalności w ogólnej liczbie podmiotów prowadzących działalność gospodarczą. Wybrano cztery największe sekcje, ze względu 

na zbieżność przedmiotową sekcje S i T połączono w jedną analizowaną kategorię: 

• Handel hurtowy i detaliczny, naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (G) – największa sekcja w 

województwie, skupiająca 9 157 ze wszystkich 44 672 przedsiębiorców, a zarazem sekcja, w której z roku na rok maleje liczba 

działających podmiotów. Największy odpływ obserwowany jest w miastach na prawach powiatu – Toruń -1,12%, Grudziądz -

1,24%, Bydgoszcz -1,54%, Włocławek -2,95% – oraz powiecie tucholskim (-2,26%). Około dwuprocentowe wzrosty 

obserwowane są w powiecie bydgoskim i wąbrzeskim. 

• Gospodarstwa domowe zatrudniające pracowników; gospodarstwa domowe produkujące wyroby i świadczące usługi 

na własne potrzeby oraz pozostała działalność usługowa (S i T) – sekcje, w których działalność prowadzi ponad 15% 

wszystkich przedsiębiorców w kujawsko-pomorskim. Powiaty toruński i bydgoski charakteryzują się najwyższym rocznym 

skumulowanym wskaźnikiem wzrostu na poziomie o wartości, odpowiednio 8,07% i 7,19%. Trzy powiaty odnotowują w tej 

sekcji spadek liczby przedsiębiorstw – Toruń (-0,49%), Bydgoszcz (-0,58%) i Włocławek (-1,14%), natomiast czwarte miasto na 

prawach powiatu, Grudziądz, ma najniższy dodatni współczynnik wzrostu (1,12%). Pomimo widocznego spadku w miastach 

powiatowych, wciąż najwięcej podmiotów działających w tych sekcjach znajduje się w Bydgoszczy, Toruniu, powiecie 

inowrocławskim i Włocławku.

• Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości (L) – wszystkie powiaty w tej sekcji posiadają dodatni CAGR. 

Największy, około ośmioprocentowy wzrost widoczny jest w Grudziądzu, co pozwala mu osiągnąć czwarte miejsce pod 

względem liczby przedsiębiorców z wynikiem 375 podmiotów. Liderem pozostaje Bydgoszcz, w której działa prawie 1800 firm. 

Tuż za Grudziądzem pod względem dynamiki plasuje się powiat bydgoski oraz golubsko-dobrzyński (CAGR około 7%). 

Najmniejszy, jednoprocentowy przyrost odnotowuje powiat rypiński i aleksandrowski.

• Przetwórstwo przemysłowe (C) – sekcja o największym spadku liczby przedsiębiorców – liderami w tej kategorii pozostają 

powiaty tucholski (-4,14%) oraz Włocławek (-3,28%). Największy przyrost odnotowuje powiat żniński (CAGR 1,94%) oraz 

brodnicki (1,91%). Ponad ¼ firm z sekcji, 1 125 z 4 280, ulokowana jest w Bydgoszczy.

Sekcją o największym rocznym skumulowanym wskaźniku 

wzrostu w kujawsko-pomorskim było wytwarzanie 

i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną, gorącą 

wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych (6,42%). Drugą 

wyróżniająca się sekcją była działalność w zakresie usług 

administrowania i działalność wspierająca o CAGR równym 

5,68%. 
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Sekcje PKD o największym współczynniku CAGR w 

województwie w latach 2012-2018.

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych BDL
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Branża IT (B+R, centra developerskie, BPO)

Przewagi województwa związane z rozwojem branży niskie koszty pracy, edukacja informatyczna absolwentów szkół, istniejąca powierzchnia inwestycyjna, infrastruktura transportowa oraz działania władz lokalnych skierowanych do inwestorów z branży

Lokalne uwarunkowania rozwoju branży
Ze względu na jej specyfikę, która wymaga wykwalifikowanej kadry, inwestycje lokalizowane są najczęściej w wiodących ośrodkach miejskich, np. miastach wojewódzkich, z biegiem czasu i rozwojem 

dydaktyki, na atrakcyjności zyskają inne miasta, np. Włocławek, Grudziądz i Inowrocław.

Branża papiernicza

Przewagi województwa związane z rozwojem branży historycznie wiodący region w ramach branży papierniczej, istniejące łańcuchy dostaw oraz firmy wspierające działalność, bliskość rynków zbytu

Lokalne uwarunkowania rozwoju branży
Ważnym czynnikiem jest wielkość planowanej inwestycji, przy dużych będą preferowane obszerne tereny inwestycyjne – np. w okolicach Grudziądza, przy mniejszych lokalizacja nie jest ograniczana 

przez zakres geograficzny i mogą być rozproszone.

Branża przetwórstwa spożywczego

Przewagi województwa związane z rozwojem branży duża produkcja rolna oraz dogodna lokalizacja w skali krajowej i europejskiej pod kątem potencjalnych rynków zbytu

Lokalne uwarunkowania rozwoju branży Lokalne uwarunkowania rozwoju branży: całe kujawsko-pomorskie stanowi dobrą lokalizację dla tego typu biznesu, bez ograniczania się do konkretnych powiatów i gmin.

Branża tworzyw sztucznych

Przewagi województwa związane z rozwojem branży historyczne uwarunkowania biznesu, istnienie wykwalifikowanej i doświadczonej kadry, relatywnie niskie koszty pracy, istnienie Bydgoskiego Klastra Przemysłowego

Lokalne uwarunkowania rozwoju branży

Doświadczenia pokazują, że przemysł tworzyw sztucznych preferuje lokowanie się w parkach przemysłowych lub terenach przeznaczonych do prowadzenia działalności przemysłowej, więc wyborem 

będą gminy je posiadające. Ważnym czynnikiem jest również obecność odbiorców produktów z tworzyw sztucznych (w szczególności z branży spożywczej), więc inwestorzy będą zainteresowani 

lokowaniem produkcji przy nich. Wskazać można m.in. okolice Bydgoszczy (Drobex, Jutrzenka) i Włocławka (Bakalland).

Branża turystyczna

Przewagi województwa związane z rozwojem branży
istnienie infrastruktury dla aktywnej turystyki, istnienie ośrodków turystyki zdrowotnej, pomniki przyrody oraz krajobraz regionu bogaty w jeziora oraz lasy, parki krajobrazowe, budynki historyczne oraz 

wpisaną na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO starówkę w Toruniu, infrastruktura drogowa i lotnicza

Lokalne uwarunkowania rozwoju branży Więcej przewag dla turystyki klasycznej posiada północna i centralna część województwa, a turystyka uzdrowiskowa w okolicy Ciechocinka, Inowrocławia i Wieńca



Lokalne warunki 
inwestycyjne
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych BDL.

Poszczególne powiaty charakteryzują się różnym 

poziomem dojrzałości gospodarczej związanej 

ze zwiększaniem poziomu zatrudnienia w przemyśle i 

usługach przy jednoczesnym spadku zatrudnienia 

w rolnictwie. Jako wskaźnik pozwalający na określenie 

poziomu dojrzałości wybrano poziom zatrudnienia w 

przemyśle oraz usługach w stosunku do wszystkich 

zatrudnionych.

Dla ułatwienia interpretacji wartości wskaźnika dla 

poszczególnych powiatów, wyodrębniono cztery 

zasadnicze kategorie powiatów, którym przydzielono 

oznaczenia A, B, C i D. Granice pomiędzy 

poszczególnymi kategoriami zostały wyznaczone w 

sposób arbitralny – stanowią pewne założenie 

poczynione na potrzeby niniejszego opracowania. 

Poziom dojrzałości gospodarczej powiatów kujawsko-pomorskiego ze względu na strukturę 

lokalnego rynku pracy

A B

D C
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Preselekcja

Wielokryterialna

ocena

atrakcyjności

inwestycyjnej

A DB C

W ramach analizy postanowiono przeprowadzić wielokryterialną analizę mającą na celu ocenę potencjału 

inwestycyjnego gmin. Proces oceny został przeprowadzony dwuetapowo. Pierwszy etap polegał na 

preselekcji gmin – do dalszej analizy dopuszczono gminy, w których rolnictwo nie jest dominującą 

działalnością. W drugim etapie określono potencjał inwestycyjny przy uwzględnieniu czterech typów 

uwarunkowań (filarów atrakcyjności). Należą do nich: społeczność lokalna, lokalizacja i transport, tereny 

inwestycyjne oraz obsługa inwestora. W ramach każdego z czterech filarów atrakcyjności po uwagę wzięto 

co najmniej pięć wskaźników różnicujący gminy, a następnie podzielono je na kategorie: A, B, C i D, przy 

czym kategoria A oznacza największy potencjał a D najmniejszy.

Preselekcja

Etap preselekcji miał na celu wyłączenie z analizy tych gmin województwa kujawsko-pomorskiego, które 

mają co do zasady charakter rolniczy. Założono, że w tych jednostkach, w których dominuje działalność 

związana z rolnictwem, pozyskiwanie inwestycji (zwłaszcza zagranicznych) nie stanowi kluczowego 

elementu polityki lokalnej. Ponadto, biorąc pod uwagę brak doświadczeń związanych z pozyskiwaniem i 

obsługą inwestorów, należy zakładać, że gminy te nie są szczególnie atrakcyjne pod względem 

inwestycyjnym. Opracowano dwa warunki brzegowe:

Pierwszy z warunków brzegowych związany jest z udziałem dochodów z opłaty rolnej w sumie 

dochodów własnych gminy. Założono, że gmina o charakterze rolniczym to taka, dla której procentowy 

udział dochodów związanych z tym rodzajem opłaty wynosi więcej niż 20% ogólnych przychodów gminy. 

Drugi z przyjętych wskaźników dotyczy z kolei udziału wydatków na rolnictwo i leśnictwo w ogólnych 

wydatkach bieżących gminy. Przyjęto, że gminy rolnicze to takie, dla których procentowy udział wydatków 

na rolnictwo i leśnictwo wynosi ponad 10% ogólnych wydatków bieżących gminy. 

Schemat metodyki oceny atrakcyjności inwestycyjnej gmin

Wyjątek – pomimo niespełniania  warunków brzegowych, do analizy wielokryterialnej dołączono gminę Płużnica. 
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Grupy przewag Przewagi w ramach grupy

Społeczność 

lokalna
• Udział ludności w wieku produkcyjnym w ogóle ludności zamieszkującej gminę

• Wskaźnik przyrostu naturalnego

• Liczba podmiotów gospodarki narodowej oraz fundacji, stowarzyszeń i innych podmiotów społecznych

• Wskaźnik liczby miejsc w przedszkolach

• Procentowy udział wydatków bieżących gminy na oświatę w stosunku do wszystkich wydatków budżetu 
gminy

Lokalizacja 
i transport

• Odległość gminy od zjazdu na autrostradę A1 (Amber One)

• Odległość pomiędzy miejscowością będącą siedzibą gminy a najbliższym dużym miastem na prawach 

powiatu

• Odległość od najbliższego portu morskiego

• Obecność funkcjonującej stacji pasażerskiej w gminie
• Wysokość wydatków na infrastrukturę w ogóle wydatków bieżących budżetu gminy

Tereny 
inwestycyjne

• Sumaryczna powierzchnia terenów inwestycyjnych

• Mediana powierzchni terenów inwestycyjnych w gminie

• Procentowy udział terenów uzbrojonych w co najmniej dwa z trzech przyłączy - sieć elektryczna, 

gazowa oraz kanalizacyjna

• Procentowy udział powierzchni terenów, dla których obowiązują miejscowe plany zagospodarowania 

przestrzennego

• Średnia odległość pomiędzy terenami inwestycyjnymi a miastem wojewódzkim 

• Położenie względem autostrady A1 oraz innej drogi krajowej/ekspresowej
• Procentowy udział mieszkańców gminy mających dostęp do kanalizacji w ogóle ludności gminy

Obsługa 

inwestora
• Istnienie zakładki dla inwestora na stronie gminy bądź odrębna witryna internetowa

• Istnienie zakładki dla inwestora na stronie gminy lub odrębna witryna w języku angielskim 

• Istnienie osoby wyznaczonej do kontaktu z inwestorem w formie jednoosobowego stanowiska, wydziału 

lub jednostki zależnej 

• Dostępność informacji na temat terenów inwestycyjnych na stronie gminy
• Udział w targach w ciągu ostatnich 5 lat

Gminy, które zakwalifikowano do dalszej analizy, zostały ocenione w 

czterech filarach atrakcyjności. Głównym problemem był proces doboru 

wskaźników pozwalających na dokonanie oceny gmin. Wybrano wskaźniki, 

które:

• są dostępne w statystyce publicznej na poziomie gmin (NUTS-5) oraz 

są cyklicznie aktualizowane;

• w sposób jednoznaczny wpływają pozytywnie na atrakcyjność 

inwestycyjną gminy, nawet jeżeli ten wpływ nie jest kluczowy;

• nie budzą wątpliwości co do tego, czy w kontekście analizy 

atrakcyjności inwestycyjnej gminy stanowią stymulantę czy 

destymulantę. 

Przykładem wskaźnika, który został odrzucony jest stopa bezrobocia/ 

liczba osób pozostających bez pracy. Z jednej strony im wyższe 

bezrobocie, tym łatwiejszy dostęp do pracowników przez potencjalnego 

inwestora. Z drugiej jednak strony, im więcej bezrobotnych, tym więcej 

uwagi gminy muszą poświęcić na organizację systemu pomocy społecznej 

i wsparcia dla osób zagrożonych marginalizacją społeczną, tym samym 

zasoby, siły i środki na działalność proinwestycyjną są mniejsze.
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Rating
Liczba uzyskanych 

punktów
Gminy

A 15-20 pkt Białe Błota (w), Lubicz (w), Nowa Wieś Wielka (w), Obrowo (w), Szubin (mw)

B 10-14 pkt

Aleksandrów Kujawski (m), Brodnica (m), Dąbrowa Chełmińska (w), Dobrcz (w), Gniewkowo (mw), Golub-Dobrzyń (m), Górzno (mw), Grudziądz (w), Inowrocław (m), Inowrocław 

(w), Koronowo (mw), Kowalewo Pomorskie (mw), Kruszwica (mw), Lipno (m), Lubanie (w), Łabiszyn (mw), Łubianka (w), Łysomice (w), miasto Bydgoszcz (mp), miasto Grudziądz 

(mp), miasto Toruń (mp), miasto Włocławek (mp), Nakło nad Notecią (mw), Osielsko (w), Rypin (m), Sicienko (w), Solec Kujawski (mw), Strzelno (mw), Świecie (mw), Tuchola (mw), 

Unisław (w), Włocławek (w), Zławieś Wielka (w), Żnin (mw)  

C 5-9 pkt

Aleksandrów Kujawski (w), Barcin (mw), Bartniczka (w), Bobrowniki (w), Brodnica (w), Brześć Kujawski (mw), Bukowiec (w), Cekcyn (w), Chełmno (m), Chełmża (m), Choceń (w), 

Chodecz (mw), Ciechocinek (m), Dąbrowa Biskupia (w), Dobre (w), Dobrzyń nad Wisłą (mw), Dragacz (w), Drzycim (w), Gąsawa (w), Izbica Kujawska (mw), Janikowo (mw), Jeziora 

Wielkie (w), Jeżewo (w), Kowal (m), Lipno (w), Lubień Kujawski (mw), Lubiewo (w), Mogilno (mw), Mrocza (mw), Nowe (mw), Osie (w), Pakość (mw), Piotrków Kujawski (mw), 

Płużnica (w), Radziejów (m), Radzyń Chełmiński (mw), Rogowo (w), Rogowo (w), Rojewo (w), Rypin (w), Sępólno Krajeńskie (mw), Skępe (mw), Skrwilno (w), Śliwice (w), 

Świekatowo (w), Tłuchowo (w), Waganiec (w), Warlubie (w), Wąbrzeźno (m), Wielgie (w), Więcbork (mw), Zakrzewo (w), Zbiczno (w)

D 0-4 pkt Baruchowo (w), Chrostkowo (w), Nieszawa (m), Raciążek (w), Radziejów (w), Wielka Nieszawka (w)

Najwyższą liczbę punktów pozwalającą do przyznania najwyższego ratingu – A uzyskało łącznie pięć gmin – cztery wiejskie oraz jedna miejsko-wiejska. Gmina Białe Błota swój wysoki wynik zawdzięcza przede 

wszystkim stosunkowo dużej liczbie podmiotów gospodarki narodowej w przeliczeniu na 100 mieszkańców (33,6 podmiotów). Lokalne podmioty gospodarcze mogą stanowić sieć potencjalnych 

podwykonawców/dostawców dla dużych inwestorów, dlatego też ich obecność w gminie wpływa na jej atrakcyjność w oczach osób rozważających podjęcie inwestycji w regionie. Również wydatki na edukację są w 

gminie znacząco wyższe niż średnia dla województwa. Zakładając, że fundusze przeznaczone na oświatę przekładają się bezpośrednio na jakość nauczania (np. większa liczba nauczycieli, nowoczesne sale 

lekcyjne, więcej sprzętu i pomocy dydaktycznych itp.), można pokusić się o stwierdzenie, że w przyszłości przełoży się to pozytywnie na zasoby ludzkie dostępne w gminie. Podobne czynniki sprawiły, że rating A 

uzyskała również gmina Lubicz, chociaż liczba podmiotów gospodarki narodowej na 100 mieszkańców jest niższa niż w przypadku poprzedniej gminy i wynosi 22. Ponadto gmina zanotowała również wysoką 

wartość przyrostu naturalnego na 100 mieszkańców, równą 3,09. Gmina Nowa Wieś Wielka wyróżnia się przede wszystkim wydatkami na edukację, które w 2018 r. stanowiły 37,8% wydatków bieżących ogółem. W 

gminie funkcjonuje 11,3 podmiotów gospodarki na 100 mieszkańców a jej przyrost naturalny w przeliczeniu na 1 tys. mieszkańców wynosi 2,38. Cechą charakterystyczną gminy jest również procentowy udział 

ludności w wieku produkcyjnym w ogóle ludności, wynoszący nieco powyżej 64%. Gmina Obrowo uzyskała dobry wynik we wszystkich wskaźnikach, na szczególne wyróżnienie zasługuje wysoki przyrost naturalny 

– 4,88 na 1000 mieszkańców, oraz stosunkowo duża liczba podmiotów społecznych (w tym fundacji i stowarzyszeń) – 0,46 w przeliczeniu na 100 mieszkańców (jeden z najwyższych wyników wśród gmin wiejskich). 

Jedyną gminą miejsko-wiejską z ratingiem A jest gmina Szubin, w której w przeliczeniu na 100 mieszkańców funkcjonuje 18,9 podmiotów gospodarki narodowej. Czynnikiem wyróżniającym gminę jest duża liczba 

miejsc w przedszkolach – na 100 mieszkańców jest ich 6,5.
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Rating
Liczba uzyskanych 

punktów
Gminy

A 15-20 pkt
Brześć Kujawski (mw), Chodecz (mw), Grudziądz (w), Lubicz (w), Lubień Kujawski (mw), miasto Bydgoszcz (mp), miasto Grudziądz (mp), miasto Toruń (mp), Osie (w), Osielsko (w), 

Raciążek (w)

B 10-14 pkt

Aleksandrów Kujawski (w), Bartniczka (w), Baruchowo (w), Białe Błota (w), Brodnica (w), Bukowiec (w), Cekcyn (w), Chełmno (m), Chełmża (m), Choceń (w), Chrostkowo (w), 

Ciechocinek (m), Dąbrowa Chełmińska (w), Dobrcz (w), Dragacz (w), Drzycim (w), Gniewkowo (mw), Inowrocław (m), Inowrocław (w), Izbica Kujawska (mw), Jeżewo (w), Kowal (m), 

Kowalewo Pomorskie (mw), Lubanie (w), Lubiewo (w), Łubianka (w), Łysomice (w), miasto Włocławek (mp), Nowa Wieś Wielka (w), Nowe (mw), Obrowo (w), Płużnica (w), Radzyń 

Chełmiński (mw), Skępe (mw), Śliwice (w), Świecie (mw), Świekatowo (w), Tuchola (mw), Waganiec (w), Warlubie (w), Wielka Nieszawka (w), Włocławek (w), Zławieś Wielka (w) 

C 5-9 pkt

Aleksandrów Kujawski (m), Barcin (mw), Bobrowniki (w), Brodnica (m), Dąbrowa Biskupia (w), Dobre (w), Dorzyń nad Wisła (mw), Golub-Dobrzyń (m), Janikowo (mw), Jeziora 

Wielkie (w), Koronowo (mw), Kruszwica (mw), Lipno (m), Lipno (w), Mrocza (mw), Nakło nad Notecią (mw), Nieszawa (m), Pakość (mw), Piotrków Kujawski (mw), Radziejów (w), 

Rogowo (w), Rojewo (w), Rypin (m), Rypin (w), Sępólno Krajeńskie (mw), Sicienko (w), Solec Kujawski (mw), Szubin (mw), Unisław (w), Wąbrzeźno (m), Wielgie (w), Więcbork (mw), 

Zbiczno (w), Żnin (mw)

D 0-4 pkt Gąsawa (w), Górzno (mw), Łabiszyn (mw), Mogilno (mw), Radziejów (m), Rogowo (w), Skrwilno (w), Tłuchowo (w), Zakrzewo (w)

Najwyższy rating w ramach filaru lokalizacja i transport zdobyło jedenaście gmin, w tym trzy miasta na prawach powiatu, trzy gminy miejsko-wiejskie oraz pięć gmin wiejskich. Są to: Brześć Kujawski (mw), 

Chodecz (mw), Grudziądz (w), Lubicz (w), Lubień Kujawski (mw), miasto Bydgoszcz (mp), miasto Grudziądz (mp), miasto Toruń (mp), Osie (w), Osielsko (w), Raciążek (w).

Większość gmin jest położona w niedalekim sąsiedztwie autostrady A1 oraz większych ośrodków miejskich. Ponadto w każdej z gmin o ratingu A znajduje się czynna stacja kolei pasażerskiej. 

Wśród najwyżej ocenionych gmin znalazły się zarówno gminy zlokalizowane w północnej części województwa (np. Grudziądz), położone w mniejszej odległości od portu w Gdańsku, jak i gminy południowe (np. 

Brześć Kujawski). Cechą wyróżniającą gminy o najwyżej ocenie jest stosunkowo większy procentowy udział wydatków na infrastrukturę w stosunku do wszystkich wydatków bieżących – liderami w tej kategorii są 

gminy: Chodecz, Lubień Kujawski, Osie, Osielsko oraz Raciążek.
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Rating
Liczba uzyskanych 

punktów
Gminy

A 15-20 pkt Barcin (mw), Lubień Kujawski (mw), Łysomice (w), miasto Grudziądz (mp), miasto Włocławek (mp), Nakło nad Notecią (mw)

B 10-14 pkt

Aleksandrów Kujawski (w), Brodnica (m), Brześć Kujawski (mw), Choceń (w), Dragacz (w), Inowrocław (m), Inowrocław (w), Janikowo (mw), Koronowo (mw), Łubianka (w), miasto 

Bydgoszcz (mp), miasto Toruń (mp), Mogilno (mw), Płużnica (w), Sępólno Krajeńskie (mw), Skępe (mw), Solec Kujawski (mw), Strzelno (mw), Szubin (mw), Świecie (mw), Warlubie 

(w), Wąbrzeźno (m), Zławieś Wielka (w), Żnin (mw)

C 5-9 pkt
Białe Błota (w), Gniewkowo (mw), Golub-Dobrzyń (m), Grudziądz (w), Jeżewi (w), Kowalewo Pomorskie (mw), Lipno (m), Lubicz (w), Pakość (mw), Rojewo (w), Rypin (m), Tuchola 

(mw), Waganiec (w), Zakrzewo (w), Zbiczno (w)

D 0-4 pkt

Aleksandrów Kujawski (m), Bartniczka (w), Baruchowo (w), Bobrowniki (w), Brodnica (w), Bukowiec (w), Cekcyn (w), Chełmno (m), Chełmża (m), Chodecz (mw), Chrostkowo (w), 

Ciechocinek (m), Dąbrowa Biskupia (w), Dąbrowa Chełmińska (w), Dobrcz (w), Dobre (w), Dobrzyn nad Wisła (mw), Drzycim (w), Gąsawa (w), Górzno (mw), Izbica Kujawska (mw), 

Jeziora Wielkie (w), Kowal (m), Kruszwica (mw), Lipno (w), Lubanie (w), Lubiewo (w), Łabiszyn (mw), Mrocza (mw), Nieszawa (m), Nowa Wieś Wielka (w), Nowe (mw), Obrowo (w), 

Osie (w), Osielsko (w), Piotrków Kujawski (mw), Raciążek (w), Radziejów (m), Radziejów (w), Radzyń Chełmiński (mw), Rogowo (w), Rogowo (w), Rypin (w), Sicienko (w), Skrwilno 

(w), Śliwice (w), Świekatowo (w), Tłuchowo (w), Unisław (w), Wielgie (w), Wielka Nieszawka (w), Więcbork (mw), Włocławek (w)

Wśród sześciu gmin o najwyższej ocenie znalazły się dwa miasta na prawach powiatu, trzy gminy miejsko-wiejskie oraz jedna gmina wiejska:

• miasto Grudziądz (mp) – miasto dysponuje jedenastoma terenami inwestycyjnymi o łącznej powierzchni 77,9 ha, z czego największy z nich ma powierzchnię 27,5 ha. Mediana powierzchni wynosi 3,5 ha. Wszystkie tereny posiadają przyłącza 

sieci elektrycznej, gazowej i wodociągowej oraz, za wyjątkiem jednego – są położone w strefie, dla której uchwalono miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego. Wszystkie tereny są położone w bliskim sąsiedztwie autostrady A1;

• miasto Włocławek (mp) – łączna powierzchnia trzynastu terenów inwestycyjnych w mieście to 63,6 ha, a największy z nich ma powierzchnię 33,5 ha. Dla wszystkich terenów uchwalono miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego 

oraz doprowadzono sieci techniczne: elektryczną, gazową oraz wodociągową. Tereny charakteryzują się również korzystnym ukształtowaniem (nie występują różnice poziomów terenu) oraz położeniem (w bliskim sąsiedztwie autostrady A1);

• Barcin (mw) – gmina Barcin dysponuje zaledwie jednym terenem inwestycyjnym, jednak jest on właściwie przygotowany do przyjęcia inwestora. Teren ma powierzchnię 32,8 ha, jest wyposażony w sieci techniczne (elektryczną, gazową oraz 

kanalizacyjną). Jest położony w odległości ok. 20 km od DK nr 25 oraz drogi ekspresowej S5. Teren ma co do zasady korzystne ukształtowanie – nie występują duże różnice poziomów terenu;

• Lubień Kujawski (mw) – podobnie jak w przypadku Barcina – w gminie dostępny jest jeden teren o dużej powierzchni – 72 ha. Teren jest uzbrojony oraz uchwalono dla niego plan zagospodarowania przestrzennego. Sąsiaduje bezpośrednio z 

DK1 oraz znajduje się w odległości ok. 6 km od autostrady A1;

• Nakło nad Notecią (mw) – podobnie jak w przypadku pozostałych gmin miejsko-wiejskich o ratingu A, w Nakle nad Notecią dostępny jest jeden teren inwestycyjny (w ramach Nadnoteckiego Parku Przemysłowego), jednakże jego powierzchnia 

jest mniejsza niż w przypadku Barcina i Lubienia Kujawskiego – wynosi około 22 ha. Teren jest położony w odległości ok. 5 km od DK10 i uchwalono dla niego miejscowy plan zagospodarowania. Teren wyposażono w sieć elektryczną i 

kanalizacyjną;

• Łysomice (w) – w wiejskiej gminie Łysomice dostępne są dwie działki pod inwestycje – jedna o powierzchni 5,5 ha, a druga – 2,2 ha. Obie działki posiadają niezbędne przyłącza. Ich odległość od zjazdu na autostradę A1 wynosi ok. 10 km. Dla 

obu terenów uchwalono miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Ponadto istnieje możliwość powiększenia mniejszej działki o tereny sąsiadujące (pow. 1,6 ha oraz 2,8 ha).
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Rating
Liczba uzyskanych 

punktów
Gminy

A 20 pkt
Aleksandrów Kujawski (w), Brześć Kujawski (mw), Inowrocław (m), miasto Bydgoszcz (mp) miasto Grudziądz (mp), miasto Toruń (mp), miasto Włocławek (mp), Płużnica (w), Świecie 

(mw) 

B 16-19 pkt Barcin (mw), Brodnica (m), Choceń (w), Dragacz (w), Sępólno Krajeńskie (mw), Solec Kujawski (mw), Szubin (mw)

C 8-15 pkt
Baruchowo (w), Białe Błota (w), Brodnica (w), Golub-Dobrzyń (m), Inowrocław (w), Janikowo (mw), Lubicz (w), Lubień Kujawski (mw), Łabiszyn (mw), Mogilno (mw), Tuchola (mw), 

Wąbrzeźno (m), Żnin (mw)

D 0-7 pkt

Aleksandrów Kujawski (m), Bartniczka (w), Bobrowniki (w), Bukowiec (w), Cekcyn (w), Chełmno (m), Chełmża (m), Chodecz (mw), Chrostkowo (w), Ciechocinek (m), Dąbrowa 

Biskupia (w), Dąbrowa Chełmińska (w), Dobrcz (w), Dobre (w), Dobrzyń nad Wisłą (mw), Drzycim (w), Gąsawa (w), Gniewkowo (mw), Górzno (mw), Grudziądz (w), Izbica Kujawska 

(mw) Jeziora Wielkie (w), Jeżewo (w), Koronowo (mw), Kowal (m), Kowalewo Pomorskie (mw), Kruszwica (mw), Lipno (m), Lipno (w), Lubanie (w), Lubiewo (w), Łubianka (w), 

Łysomice (w), Mrocza (mw), Nakło nad Notecią (mw), Nieszawa (m), Nowa Wieś Wielka (w), Nowe (mw), Obrowo (w), Osie (w), Osielsko (w) Pakość (mw), Piotrków Kujawski (mw), 

Raciążek (w), Radziejów (m), Radziejów (w), Radzyń Chełmiński (mw), Rogowo (w), Rogowo (w), Rojewo (w), Rypin (m), Rypin (w), Sicienko (w), Skępe (mw), Skrwilno (w), Strzelno 

(mw), Śliwice (w) Świekatowo (w), Tłuchowo (w), Unisław (w), Waganiec (w), Warlubie (w), Wielgie (w), Wielka Nieszawka (w), Więcbork (mw), Włocławek (w), Zakrzewo (w), 

Zbiczno (w), Zławieś Wielka (w)

Najwyższą kategorię oceny (A) uzyskało dziewięć gmin – cztery miasta na prawach powiatu, jedna gmina miejska, dwie gminy miejsko-wiejskie oraz dwie gminy wiejskie. Wszystkie te gminy uzyskały maksymalną 

liczbę punktów w ramach filaru. Należą do nich: Aleksandrów Kujawski (w), Brześć Kujawski (mw), Inowrocław (m), miasto Bydgoszcz (mp) miasto Grudziądz (mp), miasto Toruń (mp), miasto Włocławek 

(mp), Płużnica (w) oraz Świecie (mw).



Przewagi 
konkurencyjne 
i bariery
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Przewagi konkurencyjne województwa kujawsko-pomorskiego

• Centralne położenie – relatywnie niewielka odległość od głównych ośrodków miejskich w Polsce

• Położenie na szlaku pomiędzy państwami Europy Wschodniej i Europy Zachodniej - Istotnym 

atutem województwa jest jego położenie w centralnej części Europy, dzięki któremu odległość do 

największych europejskich stolic jest korzystna z punktu widzenia logistyki i transportu

• Główna rzeka przepływająca przez teren województwa - Najdłuższa rzeka w Polsce - Wisła - łączy 

cztery największe ośrodki miejskie na terenie województwa: Włocławek, Toruń, Bydgoszcz oraz 

Grudziądz. 

• Korzystne dla inwestycji ukształtowanie terenu - Teren województwa kujawsko-pomorskiego 

posiada niewielkie różnice względne w wysokości terenu. Większą jego część pokrywają płaskie i 

faliste równiny cechujące się niewielkimi różnicami wysokości. 

Lokalizacyjne

• Dostęp do autostrady Amber One (A1) oraz sieć połączeń drogowych - Autostrada A1 pełni 

główną rolę w zapewnieniu dostępności zewnętrznej województwa w systemie transportu 

samochodowego.

• Bogata sieć kolejowa - dostęp do kolei pasażerskiej mają wszystkie największe miasta regionu: 

Bydgoszcz, Toruń, Grudziądz, Włocławek oraz Inowrocław..

• Dostępność zróżnicowanych terenów inwestycyjnych - czynnikiem podnoszącym znacznie 

atrakcyjność inwestycyjną regionu jest różnorodność terenów inwestycyjnych będących własnością 

gmin i powiatów, a także Skarbu Państwa.

Transportowo-infrastrukturalne

• Aktywnie działające instytucje otoczenia biznesu - IOB w województwie kujawsko-pomorskim 

świadczą na rzecz przedsiębiorców szereg usług (łącznie zidentyfikowano ponad 30.

• Niska minimalna wartość inwestycji uprawniająca do uzyskania wsparcia - minimalna wartość 

inwestycji pozwalająca na otrzymanie wsparcia jest znacząco niższa niż w innych województwach -

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

Formalno-prawne i organizacyjne

• Relatywnie niskie koszty pracy - obecnie w regionie wysokość średnich zarobków kształtuje się 

na poziomie 80% średniej krajowej. Wyjątkami są okolice miast Bydgoszczy i Torunia, w których 

przeciętne wynagrodzenie brutto jest bardzo zbliżone do średniej krajowej. Z drugiej strony 

w niektórych powiatach: tucholskim, lipnowskim i radziejowskim, średnie wynagrodzenie osiąga 

wartość poniżej 75% średniej krajowej.

• Silna marka miast wojewódzkich związana z historią - region posiada bogatą historię, którą można 

zobaczyć dzięki jej pomnikom – zrekonstruowanej osadzie Biskupin, Staremu i Nowemu Miastu Toruń 

czy też Chełmnu, które pozostało w niemal niezmienionej formie jako miasto lokacyjne od XIII wieku. 

• Bogate tradycje przemysłowe regionu - region miast Torunia i Bydgoszczy może pochwalić się tego 

typu tradycjami – od wielu lat stanowiły centra przemysłu, w których duża część mieszkańców 

pracowała w fabrykach. Historycznie ważnymi zakładami pracy były m.in. ELANA S.A., Pojazdy 

Szynowe Pesa Bydgoszcz (pierwotnie Zakłady Naprawcze Kolei Wschodniej Bydgoszcz), Zakład 

Przemysłu Spirytusowego Polmos Toruń, Toruńskie Zakłady Chemii Nieorganicznej „Polchem”, 

Bydgoskie Zakłady Elektromechaniczne „Belma” i wiele innych. 

Społeczno-gospodarcze
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Regionalne
Wynikające z funkcjonowania UMWKP lub jednostek zależnych i spółek in-house realizujących działania na rzecz rozwoju społeczno-gospodarczego, 

inwestycyjnego i eksportowego województwa

Bariery, na które UMWKP ma wpływ bezpośredni, ponieważ jest podmiotem decyzyjnym w sprawach, których bariery te dotyczą.

Stosunkowo niski poziom wydatkowania środków z Regionalnego Programu Operacyjnego (RPO) - 13 pozycja w skali kraju w rankingu wskaźnika wykonania celu n+3, którego wartość dla regionu wyniosła 

73%. Niższy wynik uzyskały tylko województwa świętokrzyskie, warmińsko-mazurskie oraz podlaskie. 

W toku prowadzonych badań zidentyfikowano inne bariery wynikające z procedur ocen wniosków. Zaliczyć do nich należy w szczegó lności:

• Zbytnie rozproszenie konkursów w ramach RPO;

• Opóźnienia w obsłudze wniosków o dofinansowanie z Funduszy Europejskich;

• Brak odpowiedniej wiedzy urzędników;

• Niewłaściwe kryteria oceny wniosków.

Nierównomierne rozłożenie inwestycji związanych z infrastrukturą – na terenie województwa występują obszary peryferyjne cechujące się relatywnie długim dojazdem (lub jego brakiem) do Bydgoszczy lub 

Torunia. Są to obszary powiatów brodnickiego i rypińskiego, południowa część powiatu włocławskiego oraz środkowo-wschodnia część radziejowskiego, północna część powiatu grudziądzkiego, pogranicze powiatów 

świeckiego i tucholskiego.

Lokalne Wynikające z działalności gmin położonych w województwie kujawsko-pomorskim w kontekście obsługi inwestora i przedsiębiorcy

Bariery, na które UMWKP ma wpływ pośredni – może prowadzić działania wspomagające i katalizujące oraz wspierać gminy w rozwiązaniu istniejących problemów, jednak podmiotem decyzyjnym pozostają gminy.

Brak realnej współpracy pomiędzy gminami

Brak określonych standardów dotyczących obsługi inwestora i nieprzygotowane do obsługi inwestora kadry 

Problemy w obsłudze inwestora obcojęzycznego w gminach 

Brak oferty dla inwestorów w niektórych gminach

Brak odpowiednich form promocji oferty inwestycyjnej gminy 
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Ponadregionalne Ogólna polityka państwa, decyzje polityczne na szczeblu centralnym, dyrektywy Unii Europejskiej

Bariery, na które UMWKP nie ma wpływu.

Konieczność strategicznego zaplanowania wydatkowania środków z Unii Europejskiej na lata 2021-2027. 

Niejasny w oczach gmin i potencjalnych inwestorów podział kompetencji pomiędzy Pomorską Specjalną Strefą Ekonomiczną (PSSE) oraz Kujawsko-Pomorskie Centrum Obsługi Inwestora (KP COI)

Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Niejasny podział kompetencji KP COI i PSSE jest dostrzegane zarówno przez przedsiębiorców, dla których istnienie obu podmiotów jest nieczytelne, jak i gminy, na które 

nałożono więcej obowiązków związanych z raportowaniem o terenach inwestycyjnych.

Społeczno-gospodarcze Trendy społeczne, gospodarcze i demograficzne występujące w całym kraju, mające wpływ na rozwój inwestycyjny poszczególnych regionów.

Bariery, na które UMWKP ma niewielki wpływ. Są to zjawiska, których negatywne skutki można jedynie łagodzić poprzez strategiczną i długofalową politykę publiczną i regionalną.

Odpływ ludności - w rankingu wojewódzkim kujawsko-pomorskie zajmuje niekorzystną 11. pozycję w kategorii migracji wewnętrznych i 10. migracji zewnętrznych.

Starzenie się społeczeństwa

Niekorzystna struktura wykształcenia w regionie

Problemy związane z degradacją środowiska naturalnego i poszukiwaniem satysfakcjonujących rozwiązań mających na celu łagodzenie zmian



Rekomendacje
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W zestawieniu rekomendacji zdecydowano się na określenie 

pięciu filarów polityki inwestycyjnej regionu (które mogą być 

rozumiane również jako cele strategiczne). Atrakcyjność 

inwestycyjna została potraktowana w sposób szeroki – jako 

tworzenie optymalnych warunków do podjęcia działalności 

gospodarczej, dlatego też poszczególne rekomendacje dotyczą 

nie tylko instrumentów wsparcia i obsługi inwestora, lecz również 

działań nakierowanych na budowanie przyjaznego środowiska –

pozytywnych relacji pomiędzy różnymi podmiotami, tworzenie 

dobrej marki Regionu oraz wykorzystanie jego atutów. Ponadto 

należy zauważyć, że zaproponowane filary dotyczą nie tylko 

kwestii związanych z pozyskiwaniem dużych inwestycji 

zagranicznych, lecz również na stymulowaniu lokalnej 

przedsiębiorczości (inwestorów regionalnych), którzy wraz z 

rozwojem swojej działalności – mają coraz większy wpływ na 

potencjał inwestycyjny regionu.

I
Przygotowanie i promocja terenów inwestycyjnych w 

województwie

II Podnoszenie jakości obsługi inwestorów w regionie

III Budowanie relacji i współpracy w środowisku lokalnym

IV Promocja regionu jako miejsca przyjaznego inwestycjom

V

Budowanie powszechnej aprobaty dla podejmowania działań 

sprzyjających zwiększaniu potencjału inwestycyjnego w regionie 

przez władze centralne i inne podmioty
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Działania infrastrukturalne na rzecz przygotowania terenów inwestycyjnych

• Uzbrojenie terenów inwestycyjnych

• Podejmowanie działań mających na celu przygotowanie dużych terenów inwestycyjnych mogących przyjąć inwestycje o znaczeniu krajowym i rozbudowa istniejących parków 

przemysłowych 

• Wyznaczenie nowych terenów inwestycyjnych

Promocja dostępnych terenów inwestycyjnych

• Jednolita baza ofert terenów inwestycyjnych w formie elektronicznej wraz z różnymi wersjami językowymi i wyszukiwarką po wybranych kryteriach 

I

1

2

Przygotowanie i promocja terenów inwestycyjnych w województwie

II Podnoszenie jakości obsługi inwestorów w regionie

Standaryzacja obsługi inwestora

• Opracowanie analizy dobrych praktyk w zakresie obsługi inwestora w regionie i opracowanie na tej podstawie wojewódzkiego standardu obsługi dla gmin

• Stworzenie wzorów dokumentów przydatnych w procesie pozyskania inwestora

• Utworzenie bazy wiedzy w formie e-learningowej

1
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Podnoszenie kompetencji kadr odpowiedzialnych za obsługę inwestora i przedsiębiorcy w województwie i poszczególnych gminach

• Opracowanie rocznego planu szkoleniowego dla pracowników odpowiedzialnych za obsługę inwestora

• Organizacja szkoleń podnoszących kompetencje

• Organizacja wizyt studyjnych dla kadr odpowiedzialnych za obsługę inwestora w regionie i gminach 

Rekomendacje w celu dalszej koordynacji polityki inwestycyjnej (2/4)
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2

II Podnoszenie jakości obsługi inwestorów w regionie

III Budowanie relacji i współpracy w środowisku lokalnym

Wzmacnianie współpracy gospodarczej w regionie

• Stworzenie internetowej „giełdy usług regionalnych” (opracowanie i wdrożenie platformy internetowej stanowiącej podstawę bazy, weryfikacja firm przystępujących do bazy)

• Stworzenie znaku jakości firm województwa  (identyfikacja graficzna, regulamin przyznawania, baza firm, które uzyskały certyfikat, organizacja wydarzeń towarzyszących 

nadaniu znaku jakości, monitoring działalność związanej z przyznawaniem znaku)

• Angażowanie już obecnych w regionie inwestorów w wyznaczanie strategicznych kierunków rozwoju gospodarczego

1

Wspieranie współpracy pomiędzy różnymi grupami interesariuszy

• Pośrednictwo w relacjach ze środowiskiem naukowym (organizacja wspólnych konferencji, warsztatów oraz innych spotkań pozwalających na nawiązywanie współpracy)

• Wsparcie uczniów szkół średnich i podstawowych w kształtowaniu wiedzy i umiejętności sprzyjających rozwojowi przedsiębiorczości, na które jest zapotrzebowanie

2
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Bezpośrednie działania promocyjne

• Organizacja zagranicznych misji gospodarczych i udział w targach

Działania promocyjne z wykorzystaniem różnych kanałów komunikacyjnych

• Wykorzystanie social media do promocji regionu i jego przewag konkurencyjnych w kontekście pozyskania inwestora

• Wykorzystanie prasy zagranicznej do promocji regionu

Rekomendacje w celu dalszej koordynacji polityki inwestycyjnej (3/4)
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Promocja regionu jako miejsca przyjaznego inwestycjomIV

1

2

Promocja w państwach perspektywicznych z punktu widzenia potencjalnych inwestycji

• Opracowanie strategii promocji gospodarczej województwa ze szczególnym uwzględnieniem państw perspektywicznych oraz jej implementacja 

3

V
Budowanie powszechnej aprobaty dla podejmowania działań sprzyjających zwiększaniu potencjału 

inwestycyjnego w regionie przez władze centralne i inne podmioty

Budowanie powszechnej aprobaty na rzecz realizacji inwestycji infrastrukturalnych

• Budowanie powszechnej aprobaty na rzecz:

• utworzenia Centralnego Parku Inwestycyjnego w Dźwierznie przez Pomorską Specjalną Strefę Ekonomiczną

• utworzenia parku przemysłowego w gminie Ryńsk, obejmującego tereny Wałycz oraz Ryńsk-Myśliwiecka  

• realizacji inwestycji polegającej na budowie portu „zapleczowego” w Emilianowie

• realizacji projektów rozbudowy dróg S5 i S10 

• planów dotyczących budowy obwodnic miast w województwie kujawsko-pomorskim
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V
Budowanie powszechnej aprobaty dla podejmowania działań sprzyjających zwiększaniu potencjału 

inwestycyjnego w regionie przez władze centralne i inne podmioty

Budowanie powszechnej aprobaty na rzecz dostosowania kierunków kształcenia 

• Budowanie powszechnej aprobaty na rzecz prowadzenia kierunków technicznych przez uczelnie w regionie lub powołanie do życia politechniki

• Budowanie powszechnej aprobaty na rzecz restrukturyzacji szkolenia zawodowego w regionie

2

Rekomendacje w celu dalszej koordynacji polityki inwestycyjnej (4/4)



pwc.com

Dziękuję za uwagę

38


