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Regionalne Obserwatorium Gospodarcze 

Regionalne Obserwatorium Gospodarcze powstało w ramach Projektu 

„Usytuowanie na poziomie samorządów lokalnych instrumentów wsparcia dla MŚP, 

działających w oparciu o model wielopoziomowego zarządzania regionem - 

REGIOGMINA”  finansowanego z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju z Programu 

Strategicznego GOSPOSTRATEG, realizowanego przez Województwo Kujawsko-

Pomorskie, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu i Szkołę Główną Handlową  

w Warszawie. 

Rolą ROG w fazie pilotażu było rozpoznawanie potrzeb, problemów i oczekiwań 

środowiska gospodarczego i naukowego, prowadzenie działalności analitycznej  

i formułowanie rekomendacji w zakresie działań na rzecz rozwoju gospodarczego 

regionu. 

ROG w okresie pilotażu ściśle współpracował z instytucjami publicznymi, 

instytucjami otoczenia biznesu, uczelniami wyższymi i innymi centrami badawczymi, 

zbierając dane o charakterze gospodarczym. Raporty i opracowania stworzone na ich 

podstawie, a także inne dokumenty zostały zebrane w tej publikacji. 

 

W fazie pilotażu zespół ROG tworzyli: 

 

dr Wieńczysław Gierańczyk – kierownik 

Monika Piątkowska 

Karolina Rezmer 

Paweł Smoczyk 

Iwona Sobecka – Włodarczyk 

Sylwia Zygmont 
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WYNIKI W HANDLU ZAGRANICZNYM 

POLSKI W OKRESIE  

STYCZEŃ – KWIECIEŃ 2021 

W obrotach towarowych handlu zagranicznego trwa dobra passa, mimo trwającej 

pandemii. 

Obserwujemy silny wzrost obrotów w eksporcie i imporcie. Utrzymuje się 

dodatnie saldo obrotów. 

 

Wykres 1. Obroty handlu zagranicznego 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS 

 

Wartość eksportu w okresie od stycznia do kwietnia bieżącego roku wyniosła 90 

mld EUR (408,4 mld PLN), a importu 86,5 mld EUR (392,3 mld PLN). Dodatnie saldo 

wyniosło 3,5 mld EUR (16,0 mld PLN), natomiast w analogicznym okresie 2020 roku  

0,9 mld EUR (3,3 mld PLN). 

Wartość obrotów eksportu, w porównaniu do tego samego okresu roku 

poprzedniego, wzrosła w PLN o 25,6 procent, natomiast importu o 22,0 procent. Jednak 
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biorąc pod uwagę spadek wartości polskiej waluty, przyrost wartości eksportu mierzony 

w euro był nieco niższy, ale i tak wysoki i wynosił odpowiednio 19,1 procent oraz  

15,6 procent. 

Głównymi partnerami polskich podmiotów gospodarczych zarówno w eksporcie, 

jak i imporcie są kraje wysoko rozwinięte. Obroty z nimi stanowiły 86,3 procent eksportu 

i 64,1 procent importu. 

Udział krajów strefy euro w eksporcie ogółem wyniósł 59,4 procent, a w imporcie 

46,1 procent. Najmniejsze obroty odnotowano z krajami Europy Środkowo-Wschodniej, 

który w eksporcie ogółem wyniósł 5,6 procent, a w imporcie 6,7 procent. 

Ujemne saldo odnotowano z krajami rozwijającymi się – minus 18,1 mld EUR 

oraz z krajami Europy Środkowo-Wschodniej minus 0,8 mld EUR. Natomiast dodatnie 

saldo uzyskano w obrotach z krajami rozwiniętymi 22,2 mld EUR. 

 

Wykres 2. Wielkość eksportu do wybranych krajów 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS 

 

W handlu zagranicznym Polski, zarówno w eksporcie, jak i w imporcie, nadal 

dominuje rynek niemiecki. W okresie styczeń-kwiecień 2021 roku wartość eksportu 

wynosiła ogółem 26,1 mld EUR. Udział rynku niemieckiego w eksporcie wzrósł  

i wynosił 28,9 procent. Natomiast w imporcie ogółem udział wynosił 21,7 procent, licząc 

wartość importu według kraju pochodzenia towarów (18,8 mld EUR). 
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Utrzymuje się wysoka koncentracja zarówno eksportu, jak i importu na rynkach 

10 najważniejszych krajów – eksport do Niemiec, Francji, Czech, Włoch, Wielkiej 

Brytanii, Holandii, Szwecji, Rosji, Hiszpanii i Stanów Zjednoczonych stanowił łącznie 

65,4 procent eksportu ogółem. 

Z kolei import liczony według kraju pochodzenia towarów z Niemiec, Chin, 

Włoch, Rosji, Holandii, Francji, Czech, Stanów Zjednoczonych, Korei Południowej  

i Belgii stanowił łącznie 64,6 proc. importu ogółem. 

Na uwagę zasługuje spadek o 1,7 procent obrotów w eksporcie na rynek Wielkiej 

Brytanii w analogicznym okresie do roku ubiegłego. Wśród dziesięciu największych 

dostawców towarów na rynek polski nie ma już dostawców z Wielkiej Brytanii. 

Reasumując, korzystne wyniki zawdzięczamy powstaniu silnego sektora 

prywatnego. W niemal równych proporcjach składają się na niego przedsiębiorstwa  

z kapitałem krajowym i przedsiębiorstwa z udziałem kapitału zagranicznego, które przez 

lata transformacji wypracowały sobie kanały dystrybucji i krąg stałych odbiorców. 
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POZIOM ROZWOJU SPOŁECZNO-

GOSPODARCZEGO WOJEWÓDZTW.  

MIEJSCE KUJAWSKO-POMORSKIEGO 

WEDŁUG RÓŻNYCH UJĘĆ STATYSTYCZNYCH 

Wstęp 

W przedwojennej Polsce popularne w publicystyce określenie Polska A, B, C 

odnosiło się do 3 różniących się pod względem rozwoju społeczno-gospodarczego 

regionów Polski. Również i dzisiaj mówi się o podziale na Polskę A i Polskę B. Czasami, 

szczególnie w ostatnich latach, badacze wspominają o trójpodziale, wydzielając 

dodatkowo duże aglomeracje miejskie Warszawy, Poznania, Wrocławia, Krakowa, 

Trójmiejską i Śląską. Pomijając sam fakt pejoratywnego postrzegania „obszaru klasy B” 

nasuwa się jednak kilka pytań i wątpliwości, m.in. jakie kryteria są brane pod uwagę  

i jakimi metodami opracowano delimitację i jak wpływa ona na końcowe wyniki takiego 

rankingu? 

 

 

Rysunek 1. Podział przedwojennej Polski na regiony A, B, C 

Źródło: http://wlaczpolske.pl/index.php?etap=10&i=280 

http://wlaczpolske.pl/index.php?etap=10&i=280
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Metody badawcze 

Pierwszym krokiem w analizie był dobór mierników. Danuta Michoń w swoim 

opracowaniu o podobnej tematyce1 uwzględniła ponad 50 mierników podzielonych na 

trzy grupy, które można ogólnie nazwać – gospodarcze (ekonomiczne), społeczne  

i infrastrukturalne. Mierniki zostały poddane weryfikacji poprzez współczynnik 

zmienności i stopień korelacji. Do ostatecznej analizy przyjęto po 12 mierników z każdej 

grupy. W niniejszym opracowaniu nie uwzględniano mierników, które owszem mają 

wpływ na jakość życia (lesistość, obszary chronione, współczynnik urodzeń), ale na 

poziom rozwoju społeczno-gospodarczego niewielki i zastąpiono je miernikami 

opisującymi poziom zaspokojenia potrzeb społecznych i rozwoju infrastruktury 

technicznej. Ogółem w badaniu uwzględniono 37 mierników. 

Delimitację województw przeprowadzono przy wykorzystaniu dwóch metod. 

Pierwsza to aglomeracyjna metoda grupowania Warda, natomiast druga opierała się  

o standaryzację zmiennych i konstrukcję wskaźnika syntetycznego. Do jego konstrukcji 

wykorzystano wartości standaryzowane uwzględniające średnią arytmetyczną (w tym 

przypadku średnią dla Polski) oraz odchylenie standardowe miernika według 

województw. 

 

Metoda standaryzacji – 𝑍𝑖𝑘 =
𝑋𝑖𝑘−𝑋𝑘̅̅ ̅̅

𝑆𝑘
 

 

Wskaźnik syntetyczny – 𝑊𝑃 =
1

𝑛
∑ 𝑦𝑖𝑗
𝑛
𝑗=1  

 

Dla większej przejrzystości w obydwu badaniach dokonano podziału zbioru na  

3 grupy o wysokim, średnim i niskim poziomie rozwoju społeczno-gospodarczego.  

W przypadku metody Warda był to podział przeprowadzony na adekwatnym poziomie 

wiązań, natomiast w przypadku miernika syntetycznego klasa średnia zawierała się  

w przedziale od ≥0,0-0,5 odchylenia standardowego do ≤0,0+0,5 odchylenia 

standardowego. 

 

 

1 Michoń D., Zróżnicowanie rozwoju społeczno-gospodarczego województw ze względu na realizację 

celów polityki spójności, Wiadomości Statystyczne, 12 (679) 2017, s. 80-94 
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Wyniki badań 

Analiza podobieństwa województw według grupy mierników ekonomicznych 

wykazała istnienie trzech grup województw i jednego (mazowieckie), które łączyło się  

z pozostałymi dopiero na ostatnim poziomie. 

 

 

Rysunek 2. Podobieństwo województw ze względu na mierniki ekonomiczne 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS 

 

Uwzględniając mierniki ekonomiczne województwo kujawsko-pomorskie 

znalazło się w jednej grupie razem z województwami: opolskim, łódzkim, lubuskim, 

pomorskim i małopolskim. Analiza wartości średnich mierników ekonomicznych 

wykazała, że pomijając mazowieckie, które wyraźnie odstaje in plus od reszty 

województw, ta grupa znajduje się w klasie „średniej” czyli można powiedzieć w grupie 

„B”. 
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Wykres 3. Średnie wartości wybranych mierników ekonomicznych w analizowanych 

grupach województw 

 

 

Produkcja sprzedana przemysłu per capita 

 

 

 

Stopa bezrobocia rejestrowanego 

 

 
Liczba podmiotów gosp. nar. w rejestrze 

REGON na 1000 ludności w wieku 

produkcyjnym 

 
Liczba jednostek prowadzących działalność 

badawczo-rozwojową na 100 tys. ludności 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS 

 

Analiza zgrupowań uwzględniająca mierniki społeczne wykazała istnienie trzech 

grup. Również w tym przypadku województwo kujawsko-pomorskie znalazło się  

w grupie o średnich wartościach mierników. 
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Rysunek 3. Podobieństwo województw ze względu na mierniki społeczne 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS 

 

Wykres 4. Średnie wartości wybranych mierników społecznych w analizowanych grupach 

województw 

 

 

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto 

ogółem 

 

 

Lekarze (personel pracujący ogółem) na 10 tys. 

ludności 

 

Studenci uczelni na 10 tys. ludności ogółem 

 

Relatywna granica ubóstwa 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS 
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Również analiza zgrupowań uwzględniających mierniki rozwoju infrastruktury 

technicznej i ich średnie wartości wykazała, że województwo kujawsko-pomorskie 

znalazło się w drugiej (środkowej) grupie. Jednak, co warte podkreślenia, w tej grupie 

znalazły się również takie województwa jak dolnośląskie i pomorskie, a więc te, które 

poprzednio były na szczycie hierarchii. 

 

 

Rysunek 4. Podobieństwo województw ze względu na mierniki infrastrukturalne 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS 
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Wykres 5. Średnie wartości wybranych mierników infrastrukturalnych w analizowanych 

grupach województw 

 

 

Drogi o twardej nawierzchni na 100 km2 

 

 

 

Ścieki komunalne oczyszczane na 100 km2 

ogółem 

 

Zużycie energii elektrycznej na 1 mieszkańca 

 

Zużycie gazu z sieci w gospodarstwach 

domowych ogółem na 1 mieszkańca  

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS 
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Nieco inna sytuacja rysuje się, gdy do klasyfikacji województw ze względu na 

poziom rozwoju społeczno-gospodarczego zostanie użyty wskaźnik syntetyczny np. 

Perkala. Analizie poddano te same mierniki w trzech grupach. W przypadku wskaźnika 

syntetycznego mierników poziomu rozwoju gospodarczego (ekonomicznego) 

województwo kujawsko pomorskie znalazło się na 15 pozycji w grupie o najniższym 

poziomie rozwoju. 

 

 

Rysunek 5. Poziom rozwoju gospodarczego województw według wskaźnika syntetycznego 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS 
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Nieco tylko lepsza sytuacja rysowała się w zakresie analizy mierników 

społecznych – województwo kujawsko-pomorskie znalazło się w grupie o najsłabszym 

rozwoju i na 13 pozycji w rankingu. 

 

 

Rysunek 6. Poziom rozwoju infrastruktury społecznej w województwach według wskaźnika 

syntetycznego 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS 
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Pod względem poziomu rozwoju infrastruktury technicznej województwo 

kujawsko-pomorskie plasowało się na 11 pozycji i znajdowało się w grupie o średnim 

poziomie rozwoju. 

 

 

Rysunek 7. Poziom rozwoju infrastruktury społecznej w województwach według wskaźnika 

syntetycznego 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS 
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Podsumowanie 

Analiza rankingu województw według poziomu rozwoju gospodarczego, 

społecznego i infrastruktury technicznej wykazała, że bardzo duże znaczenie ma przyjęta 

metoda. Według metody grupowania Warda województwo kujawsko-pomorskie należy 

do grupy o średnim poziomie rozwoju wszystkich trzech dziedzin. Najbardziej podobne 

jest do województwa łódzkiego (3 razy w tej samej grupie) oraz województw: 

pomorskiego, małopolskiego, lubuskiego i opolskiego (po 2 razy w tej samej grupie). 

Wykorzystanie metody standaryzacji zmiennych i wskaźnika syntetycznego 

wykazało zgoła odmienną sytuację. Województwo kujawsko-pomorskie znalazło się w tej 

samej grupie co województwa warmińsko-mazurskie, świętokrzyskie, lubelskie, 

podlaskie, lubuskie i podkarpackie. 

 

Tabela 1. Ranking poziomu rozwoju społeczno-gospodarczego województw według 

wskaźnika syntetycznego 

Miejsce Województwo 
Wskaźnik 

syntetyczny 

1 Mazowieckie 0,92 

2 Śląskie 0,39 

3 Dolnośląskie 0,34 

4 Małopolskie 0,22 

5 Pomorskie 0,11 

6 Wielkopolskie 0,03 

7 Opolskie -0,04 

8 Łódzkie -0,22 

9 Zachodniopomorskie -0,29 

10 Lubuskie -0,32 

11 Podkarpackie -0,36 

12 Podlaskie -0,43 

13 Kujawsko-pomorskie -0,51 

14 Lubelskie -0,56 

15 Świętokrzyskie -0,78 

16 Warmińsko-mazurskie -0,90 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS 
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AKTUALNOŚCI GOSPODARCZE W 

WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM 

Zarówno na rynku pracy jak i w całej gospodarce widać poprawę po kryzysie 

spowodowanym pandemią. 

Wykres 6. Stopa bezrobocia rejestrowanego w okresie styczeń 2017-maj 2021 

 

 

 

Rysunek 8. Stopa bezrobocia rejestrowanego w maju 2021 roku 
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W województwie kujawsko-pomorskim do powiatów i miast na prawach powiatu 

o najwyższej stopie bezrobocia w końcu maja 2021 roku należały powiaty: radziejowski 

(15,4%), lipnowski (15,0%) oraz włocławski (14,3%), a o najniższej miasto Bydgoszcz 

(3,5%), miasto Toruń (4,5%) oraz powiat bydgoski (5,2%). 

 

Wykres 7. Wskaźniki ogólnego klimatu koniunktury według rodzaju działalności (sekcje 

i działy PKD 2007) 

 

 

W porównaniu do czerwca 2020 roku daje się zauważyć zdecydowaną poprawę 

klimatu koniunktury we wszystkich działach i sekcjach, jednak nadal w większości 

badanych obszarów wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury jest ujemny. 
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Wykres 8. Szacunkowa (w procentach) zmiana poziomu zatrudnienia w stosunku do 

poprzedniego miesiąca 

 

 

Przedsiębiorcy oceniają, że zatrudnienie w firmach (oprócz budownictwa) 

zmaleje. 

 

Tabela 2. Przeciętne miesięczne wynagrodzenia brutto w sektorze przedsiębiorstw 
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Rysunek 9. Mieszkania oddane do użytkowania w okresie styczeń–maj 2021 roku 
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WYDARZENIA GOSPODARCZE – 

NEWSLETTER 1 

STAN GOSPODARKI WOJEWÓDZTWA 
 

Aktualności gospodarcze 

 
 

Zarówno na rynku pracy jak i w całej gospodarce widać poprawę po 

kryzysie spowodowanym pandemią… więcej informacji 

 

WYDARZENIA GOSPODARCZE UBIEGŁEGO KWARTAŁU 
 

Welconomy Forum in Toruń 

 
 

Za nami drugi dzień Welconomy, czyli jednego z największych forów 

gospodarczych w Polsce. To już XXVIII edycja tego wydarzenia. Tym 

razem paneliści podjęli ważny temat wpływu pandemii… więcej informacji 

Gala konkursu Pracodawca Pomorza i Kujaw 2020 

  

Kapituła konkursu „Pracodawca Pomorza i Kujaw” po raz dwudziesty 

oceniła zgłoszonych kandydatów w oparciu o kryteria, które pozwalają 

wyłonić najlepszych pracodawców… więcej informacji 

Toruńska firma wyróżniona! 

 
 

Wśród nagrodzonych Godłem Promocyjnym "Teraz Polska" znalazła się 

toruńska firma, działająca od ponad 20 lat w branży ubezpieczeniowej - 

Inter-Broker Sp. z o.o.… więcej informacji 

Kolejni inwestorzy w Toruniu 

 
 

1 828 100 wpłynie do miejskiej kasy ze sprzedaży terenów inwestycyjnych. 

We wtorkowych (06.07.2021) przetargach licytowali inwestorzy 

współpracujący z Centrum Wsparcia Biznesu w Toruniu…więcej informacji 

Złota Setka Pomorza i Kujaw 2020 

 
 

Za nami 25. jubileuszowa gala Złotej Setki Pomorza i Kujaw – największego 

lokalnego rankingu organizowanego przez „Gazetę Pomorską”, która odbyła 

się 24 czerwca br. w Operze Nowa w Bydgoszczy… więcej informacji 

Konwent burmistrzów 

 
 

Podczas XI posiedzenia Konwentu Burmistrzów Województwa Kujawsko-

Pomorskiego w Gniewkowie wojewoda Mikołaj Bogdanowicz przedstawił 

aktualną sytuację epidemiczną w woj. Kujawsko-pomorskim… więcej 

informacji 
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INFORMACJE O DOSTĘPNYCH INSTRUMENTACH WSPARCIA DLA 

PRZEDSIĘBIORCÓW 
 

Ruszył nabór wniosków o mikrodotacje „Inicjuj z FIO 3.0”. 

 

 

Stowarzyszenie Towarzystwo Rozwoju Gminy Płużnica ogłasza nabór 

wniosków o mikrodotacje w ramach projektu „Inicjuj z FIO 3.0”. Zasady 

składania wniosku… więcej informacji 

INforM – cyfrowe rozwiązania dla firm 

 

 

Projekt Innovation Framework for Challenge Oriented Intelligent 

Manufacturing współfinansowany jest ze środków programu Interreg Region 

Morza Bałtyckiego. Cel projektu… więcej informacji 

 

NADCHODZĄCE WYDARZENIA 
 

Rozpoczynamy konkurs Ambasador Polskiej Gospodarki 2021 

 

 

Ambasador Polskiej Gospodarki to ogólnopolskie niekomercyjne 

przedsięwzięcie, którego zadaniem jest: wyróżnianie oraz promocja 

przedsiębiorców osiągających sukcesy na rynkach międzynarodowych… 

więcej informacji 

Lokale dla biznesu 

 

 

Szukasz miejsca dla swojej firmy w Toruniu? Zakład Gospodarki 

Mieszkaniowej ma dla Was ciekawą ofertę lokali na działalność 

gospodarczą… więcej informacji 

Konkurs „Fabryka przyszłości” 

 

 

Zachęcamy do udziału w konkursie organizowanym przez Platformę 

Przemysłu Przyszłości promującym dobre praktyki w zakresie transformacji 

cyfrowej… więcej informacji 
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FESTIWAL WISŁY 

Święto Wisły 

 

Festiwal Wisły to największy w Polsce zlot tradycyjnych łodzi i statków 

rzecznych. Oprócz możliwości podziwiania jednostek pływających, zaplanowano m.in. 

koncerty, regaty, stoiska edukacyjne, a także jarmark „Nadwiślańskie Smaki”. 

Wydarzenie angażuje kolejne nadwiślańskie miejscowości połączone rzeką tak ważną dla 

Polaków. Festiwal rozpocznie się 13 sierpnia 2021 roku we Włocławku na Bulwarach  

im. Marszałka Józefa Piłsudskiego i potrwa do 15 sierpnia 2021 roku. 

 

Historia gospodarcza Wisły 

 

Najdłuższa polska rzeka ma długość 1047 km, a w województwie kujawsko-

pomorskim mierzy 205 km. W dorzeczu Wisły leży 80% powierzchni województwa,  

w tym 11 miast (Dobrzyń nad Wisłą, Włocławek, Nieszawa, Ciechocinek, Toruń, Solec 

Kujawski, Bydgoszcz, Chełmno, Świecie, Grudziądz i Nowe). Wisła to historia  

i bogactwo przyrodnicze. O Wiśle powstały liczne wiersze, piosenki, stała się tematem 

powieści, opowiadań, królowa polskich rzek stanowiła scenerię filmów np. „Rejs” Marka 

Piwowskiego (nakręcony w Toruniu). 

Wisła wyraźnie dzieli województwo na krainy geograficzne i kulturowe. Na 

lewym brzegu rozciągają się Kujawy, Krajna, Pałuki, Bory Tucholskie, Kociewie i nieco 

zapomniana Kosznajderia, a na prawym brzegu mamy ziemię dobrzyńską ,ziemię 

chełmińską i fragment Powiśla. 

Wisła to bogata historia i bogactwo przyrodnicze, jej dzikość daje różnorodność 

biologiczną, która niegdyś stanowiła podstawę gospodarki. Wzajemne relacje między 

gospodarką a środowiskiem naturalnym zachodziły zawsze. W pierwszych okresach 

większa siła oddziaływania należała właśnie do środowiska, ponieważ ono 

determinowało osadnictwo, a przez to sposoby i tempo rozwoju gospodarczego. Od 

początku przybycia Krzyżaków nad Wisłę i założenia takich miast jak Toruń i Chełmno 

w 1233 roku nowo powstały organizm państwowy był uzależniony od dostaw zboża  

z żyznych Kujaw, a także tranzytu przez tę ziemię towarów, głównie z Niemiec i Śląska, 

do ośrodków ziemi chełmińskiej i dalej w głąb państwa krzyżackiego. Tereny 
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nadwiślańskie były atrakcyjnymi dla osadników, ponieważ gwarantowały możliwość 

prowadzenia działalności zarobkowej. Handel oraz rozwinięte dzięki niemu rzemiosła 

stanowiły podstawę gospodarczą nadwiślańskich miast i wywarły wielki wpływ na bieg 

historii takich miast jak Bydgoszcz, Grudziądz, Toruń czy Włocławek. W średniowieczu 

po Wiśle pływały pychówki, szkuty, galary i mniejsze jednostki przewożące towary,  

co umożliwiało zarobkowanie i bogacenie się ludności. Spław towarów Wisłą, czyli flis 

można odnotować już od XII wieku. Jeszcze na początku wieku XVIII do Gdańska 

dopływało Wisłą rocznie około 1000 statków. Wisła przez wieki była głównym traktem 

handlowym Polski, stanowiła arterię komunikacyjną i handlową, która zapewniała rozwój 

i dobrobyt nadwiślańskim ośrodkom. Zboże z południa Polski płynęło nią na zachód 

Europy, a towary zamorskie docierały tędy w głąb kraju. W 1466 roku po wojnie 

trzynastoletniej z Krzyżakami został zawarty pokój. Nastąpiło uwolnienie handlu na 

Wiśle, a Polska odzyskała pełną kontrolę nad żeglownym biegiem rzeki, dało to impuls 

do szybkiego rozwoju kraju. Wolny handel w całym jej dorzeczu był jedną  

z podstawowych przyczyn powstania ekonomicznej, kulturalnej i militarnej potęgi świata 

w okresie tak zwanego „Złotego Wieku” Polski. Sam eksport zboża Wisłą w ciągu około 

70 lat po roku 1490 wzrósł ponad dziesięciokrotnie – od około 20 tys. metrów 

sześciennych rocznie do około 200 tys. metrów sześciennych. Rozwój w XIX wieku 

transportu kolejowego zmienił znaczenie Wisły jako szlaku handlowego. Ponadto rozbiór 

Polski, podzielił kraj i nasz region, co przyspieszyło proces zerwania wiślanych szlaków 

handlowych. 

Dziś rzeka nie odgrywa tak ważnej roli gospodarczej, zwłaszcza że w większej 

swej części nie jest uregulowana. Większe prace regulacyjne na terenie naszego regionu 

prowadzili w XIX wieku. Prusacy, budując wały przeciwpowodziowe i ostrogi, co 

doprowadziło do pogłębienia koryta rzeki. Wisła zachowała sporo ze swego naturalnego 

charakteru i to niewątpliwie jej atut, w szczególności gdy myślimy o turystycznym 

wykorzystaniu wielkiej rzeki. Szczególnie piękne fragmenty kujawsko-pomorskiej Wisły 

przepływają przez skraj Gostynińsko-Włocławskiego Parku Krajobrazowego oraz przez 

Zespół Parków Krajobrazowych Chełmińskiego i Nadwiślańskiego. 

Co prawda region posiada tradycje związane z żeglugą śródlądową, a historyczny 

rozkwit województwa był ściśle związany z rozwojem sieci osadniczej wzdłuż linii 

największej rzeki Polski to obecnie żegluga ma znaczenie głównie turystyczne, 

rekreacyjne i sportowe. Wisła, choć jest fragmentem dwóch międzynarodowych dróg 

wodnych: E70 (łączącej Rotterdam z Kłajpedą) i E40 (łączącej Bałtyk z Morzem 
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Czarnym) nie spełnia dziś warunków wymaganych przez żeglugę towarową. Na wielu 

odcinkach jest zbyt płytka. Królowa polskich rzek dziś nosi miano „ostatniej wielkiej 

dzikiej rzeki Europy”. 

 

Regulacja rzeki: wady i zalety 

 

 

Zdjęcie 1. Ostrogi na Wiśle 

 

Prostowanie i skracanie biegu rzeki, umacnianie brzegów, likwidacja meandrów, 

bocznych odgałęzień nurtu i starorzeczy, osuszanie nadrzecznych mokradeł, budowanie 

wzdłuż rzek wałów – wszystkie te zabiegi miały i mają wpływ na stopniową degradację 

naturalnych cieków wodnych. Przekształcenia rzek i ich dolin, które miały przynieść 

same korzyści, w rezultacie okazały się groźne w skutkach. W ich wyniku wzrosło 

zagrożenie powodziami, a rzeki straciły zdolność do samooczyszczania się. Zabiegi 

regulacyjne wpłynęły na intensyfikację procesu erozji dna rzek. Uregulowana rzeka nigdy 

w pełni nie odzyska swojego pierwotnego charakteru, możliwe jest jednak przywrócenie 

wielu jej naturalnych cech. Proces samoistnego powrotu rzek nizinnych do równowagi 

przyrodniczej i morfologicznej może trwać nawet kilkadziesiąt lat albo nie nastąpić 

nigdy. 
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Obecnie w krajach wysokorozwiniętych, w tym w Unii Europejskiej priorytetem 

stało się oczyszczanie wód, a także przywracanie rzekom i ich dolinom funkcji 

„korytarzy ekologicznych” umożliwiających swobodną wędrówkę ryb oraz innych 

zwierząt wodnych i lądowych, przy jednoczesnym zaspokajaniu potrzeb ludzkich. Zakres 

przywracania naturalności nie może być inny niż tylko częściowy. Na skutek działań 

renaturalizacyjnych powstaje inny niż był wcześniej ekosystem, młody, o niesprawdzonej 

jeszcze zdolności do przeżycia klęsk i kataklizmów oraz regeneracji po nich. Jako 

przykład tego typu przedsięwzięć można wymienić: budowę stopni i pochylni 

kamiennych hamujących postęp procesu erozji, likwidację wałów lub zwiększenie 

rozstawu między nimi, budowę urządzeń pozwalających na swobodne przemieszczanie 

się organizmów wodnych, wznowienie zdolności samooczyszczania, przywrócenie 

naturalności brzegom, budowę wysp, renaturalizację starorzeczy na obszarach 

zalewowych. 

 

Zalew Włocławski 

 

 

Zdjęcie 2. Zalew Włocławski 

 

Zalew Włocławski, nazywany również Jeziorem Włocławskim, jest największym 

pod względem powierzchni sztucznym zbiornikiem wodnym w Polsce. Powstał w latach 
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70. XX wieku w Kotlinie Płockiej przez spiętrzenie Wisły pod Włocławkiem. Zalew 

rozciąga się od Płocka do Włocławka, pomiędzy 632 a 675 km biegu Wisły. Kształtem 

jezioro odzwierciedla zarys doliny Wisły. Zapora wodna na zbiorniku, ukończona  

w 1970 roku, ma łączną długość 650 m. W celach energetycznych na zaporze 

wybudowano elektrownię wodną o mocy 160,2 MW. Jest ona największą przepływową 

elektrownią wodną w Polsce i produkuje ona średnio 750 GWh energii rocznie. 

Wytwarzane jest tu ponad 20% energii elektrycznej powstającej w krajowych 

hydroelektrowniach. 

 

Tabela 3. Zapora we Włocławku na tle innych wybranych zapór 

KRAJ/NAZWA 
ROK 

BUDOWY 

POWIERZCHNIA 

ZBIORNIKA 

(km2) 

OBJĘTOŚĆ 

ZBIORNIKA 

(km³) 

MOC 

ELEKTROWNI 

PRODUKCJA 

ENERGII 

(TWh/rok) 

Polska – Zapora we 

Włocławku 
1970 70,4 0,4 160 MW 0,8 

Egipt – Tama Asuańska 1967 5250,0 132,0 2 100 MW 10,0 

Chiny – Zapora Trzech 

Przełomów 
2003 1 000,0 39,3 22 500 MW 101,6 

Stany Zjednoczone – 

Zapora Hoovera 
1936 639,0 35,2 2 080 MW 3,3 

Źródło: opracowanie własne 

 

Wysoka Tama Asuańska jest jedną z dwóch tam na Nilu, znajdujących się  

w pobliżu miasta Asuan w Egipcie. Głównym jej założeniem było utworzenie zbiornika 

retencyjnego. Powstałe Jezioro Nasera jest jednym z największych sztucznych 

zbiorników na świecie. W 1967 roku zaczęła również działać elektrownia wodna 

Wysokiej Tamy, która ówcześnie zapewniała energię elektryczną połowie Egiptu. 

Zapora Trzech Przełomów, od samego początku projektowana w celach 

energetycznych, została postawiona na rzece Jangcy w chińskiej prowincji Hubei. 

Ukończona w 2003 roku budowla imponuje swym rozmachem. Wysokość tamy wynosi 

181 metrów (tylko o 50 metrów mniej niż Pałac Kultury i Nauki w Warszawie), jej 

długość to prawie 2,5 kilometra. Moc elektrowni zainstalowanej na zaporze to  

22,5 tys. MW. Teoretycznie (razem z przyległymi do niej jednostkami wytwórczymi) 

byłaby w stanie samodzielnie pokryć szczytowe letnie zapotrzebowanie Polski na prąd. 

Po intensywnych opadach monsunowych w 2020 roku roczna produkcja zapory osiągnęła 

prawie 112 TWh. 

Zapora Hoovera w USA to betonowa zapora wodna zbudowana w Czarnym 

Kanionie na rzece Kolorado, na granicy stanów Arizona i Nevada. Tama ma wysokość 
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224,1 m i długość 379,2 m. Szerokość u podstawy wynosi 200 m, a na górze 15 m. 

Maksymalna moc elektrowni wodnej wynosi 2074 MW. Powyżej zapory znajduje się 

sztuczne jezioro Mead. Jezioro ma powierzchnię 639 km², objętość 35,2 km3 i sięga do 

177 km w górę rzeki. Władze Nevady zorientowały się, że hazard może być pokaźnym 

źródłem dochodów dla stanu i zalegalizowały go w pierwszym roku budowy tamy.  

W 1935 roku tama była gotowa i tani prąd elektryczny zaczął zasilać Las Vegas. 

W Demokratycznej Republice Konga trwają przygotowania do budowy 

elektrowni wodnej, która będzie mogła zasilić połowę Afryki. Oczekiwana zdolność 

generowania energii elektrycznej to nawet 40 tys. MW – prawie tyle, co moc 20 dużych 

elektrowni jądrowych. 

 

 

Zdjęcie 3. Porównanie wielkości wybranych zbiorników zaporowych 

 

Rola, znaczenie i potencjał Wisły 

 

Dolina Wisły stanowi jeden z najwybitniejszych, a zarazem najdłuższy, element 

krajobrazu Polski. Stanowi podstawową oś ekologiczną systemu przyrodniczego kraju,  

a jej znaczenie przyrodniczo-krajobrazowe postrzegane jest w randze międzynarodowej. 
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Dolina Wisły posiada ogromny potencjał struktury krajobrazowej o niewątpliwie silnie 

zindywidualizowanym charakterze. Południkowy bieg rzeki dzieli Polskę na dwie części, 

zróżnicowane pod względem warunków przyrodniczych, środowiskowych i kulturowych. 

Osobliwą cechą doliny jest jej indywidualny krajobraz odznaczający się w znacznej 

mierze naturalnym charakterem lub relatywnie niskim stopniem użytkowania rolniczego  

i osadniczego umożliwiającym zachowanie mozaiki środowisk i wysokich walorów 

przyrodniczych w sąsiedztwie. Wśród ważniejszych cech krajobrazu przyrodniczego 

doliny Wisły należy wymienić znaczną wielkość rzeki i rozległość doliny, co przekłada 

się na występowanie w Dolinie Wisły różnorodnych jednostek morfologicznych. 

Decydują one o specyfice krajobrazu, korycie rzeki, systemie tarasów zalewowych  

i nadzalewowych oraz ograniczających dolinę skarpach. 

Czynnikiem wiodącym jest tu niewątpliwie erozja rzeczna (boczna i wgłębna) 

rzeki Wisły i jej dopływów oraz powodzie – roztokowy charakter koryta Wisły, 

występujący naprzemiennie z prostoliniowym przebiegiem, odznaczający się dużą 

naturalnością krajobrazu. W korycie rzeki powstają ciągle nowe wyspy, odsypy  

i mielizny, modelowane przez wodę. 

Dolina rzeki Wisły obok walorów przyrodniczych odbieranych wizualnie pełni 

ważną rolę korytarzy ekologicznych. W odcinku nizinnym mają one charakter 

uniwersalny tj. funkcjonują dla wszystkich typów ekosystemów o charakterze naturalnym  

i półnaturalnym, w tym dla ekosystemów leśnych. Wały przeciwpowodziowe stanowią  

co prawda element antropogeniczny, ingerujący w naturalny reżim rzeki, ale warto 

zwrócić uwagę na ich duże znaczenie krajobrazowe. Stwarzają możliwość dalekich 

wędrówek wzdłuż koryta Wisły i obserwacji rozległych widoków naturalnych 

krajobrazów i kulturowych dominant krajobrazowych z kilkumetrowego przewyższenia. 

Dolna Wisła to żywotny interes nadwiślańskich regionów. To potencjał 

transportowy o dużym znaczeniu krajowym i międzynarodowym, alternatywa dla innych 

dróg spedycji towarów, „dźwignia” dalszego rozkwitu polskich portów morskich, szansa 

na rozwój miast leżących nad Wisłą i milionów ich mieszkańców, ekspansja nowych 

branż związanych z gospodarką wodną, nowe atrakcje turystyczne, platforma do 

współpracy międzyregionalnej i międzynarodowej. 

Wisła na końcu swojego biegu ma bardzo dynamicznie rozwijające się porty: 

Gdańsk i Gdynię. Ich możliwości rosną, a docierające tam ładunki muszą trafić dalej  

w głąb Polski i kontynentu. Transport wodny śródlądowy jest 4 razy tańszy od 

drogowego i 10 razy bardziej przyjazny środowisku naturalnemu. Aby wykorzystać jego 
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potencjał na Wiśle, koniecznością jest rewitalizacja drogi wodnej E40 na odcinku  

z Gdańska do Warszawy, rozwój trimodalności (korzystanie z trzech rodzajów transportu: 

wodnego śródlądowego, samochodowego oraz kolejowego) i przeniesienie najcięższych 

ładunków na rzeki. 

 

 

Zdjęcie 4. Barki rzeczne na Wiśle w Toruniu 

 

 

Zdjęcie 5. Most drogowy im. Generał Elżbiety Zawackiej 
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Wisła jest dobrem wspólnym nie tylko regionów nadwiślanych. Projekt 

rewitalizacji Wisły ma znaczenie niemal dla całej Polski, ma też znaczenie 

międzynarodowe, europejskie. 

Działanie jedynego stopnia we Włocławku, zaniechanie budowy kolejnych  

i zaniedbanie istniejącej infrastruktury spowodowały, że Dolna Wisła – szczególnie na 

odcinku od Włocławka do Bydgoszczy – utraciła swoje parametry żeglugowe. 

Realizacja inwestycji, jaką jest budowa stopnia wodnego poniżej Włocławka  

w Siarzewie nie tylko umożliwi przywrócenie na dolnej Wiśle dobrze funkcjonującej 

żeglugi i zwiększy bezpieczeństwo przeciwpowodziowe, ale przyniesie też korzyści  

w dziedzinie energetyki (hydroelektrownia na planowanym stopniu wodnym) i umożliwi 

racjonalne zagospodarowanie terenów nadwodnych. 

W planach jest stworzenie przeprawy promowej na wysokości Solca Kujawskiego 

i Czarnowa, która poprawi połączenie między regionami po obu stronach Wisły. 

Dodatkowym planem związanym z rzeką jest budowa portu multimodalnego. Port 

ma zostać wybudowany na odcinku Bydgoszcz – Solec Kujawski. Zdaniem ekspertów, 

ma to pobudzić międzynarodowy transport wodny w tej części Europy. Wisła jest 

elementem dwóch z trzech prowadzących przez Polskę i województwo kujawsko-

pomorskie międzynarodowych dróg wodnych. Jedną z nich jest droga E40, łącząca 

Bałtyk z Morzem Czarnym. Drugą jest droga E70, łącząca Europę Zachodnią z rejonem 

Kaliningradu. 

Profity z ożywienia żeglugowego Wisły to nie tylko transport śródlądowy. 

Spowoduje ono także rozwój m.in. turystyki i przemysłów związanych z logistyką na 

terenach leżących w dolinie rzeki. Poprzez turystykę (także wodną) można aktywizować 

regiony słabo rozwinięte, propagować atrakcyjność województwa kujawsko-

pomorskiego, to zaś przełoży się na większe wpływy z wymienionych sektorów, dzięki 

którym będzie można realizować programy infrastrukturalne i społeczne, które poprawią 

jakość życia lokalnych wspólnot. 

 

Znaczenie energii odnawialnej 

 

Generalnie w ostatnich 20 latach widoczna była tendencja rosnąca w produkcji 

energii elektrycznej. Jednak od roku 2017 wystąpił spadek produkcji ze 170,5 TWh do 

157,7 TWh w 2020 roku. 
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Na podkreślenie zasługuje fakt zwiększania się udziału w produkcji energii  

ze źródeł odnawialnych – z 2,5% w 2005 roku do 18,3% w roku 2020. 

 

Wykres 9. Produkcja energii elektrycznej w Polsce w latach 2000-2020 

 

 

Wykres 10. Struktura energii elektrycznej według źródeł w 2020 roku 
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W województwie kujawsko-pomorskim produkcja energii zwiększyła się 

znacząco od roku 2016. W 2019 roku udział województwa kujawsko-pomorskiego  

w produkcji energii w skali Polski wyniósł 4,72%. 

 

Wykres 11. Produkcja i udział w produkcji energii elektrycznej województwa kujawsko-

pomorskiego 

 

 

Jednak w przypadku województwa kujawsko-pomorskiego znamienne jest to, że 

nastąpiło to dzięki zwiększeniu produkcji energii ze źródeł odnawialnych. W 2019 roku 

nasze województwo produkowało 17,9% całkowitej energii ze źródeł odnawialnych  

w Polsce. 
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Wykres 12. Produkcja energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych 
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PŁYNIE WISŁA, PŁYNIE… 

Wisła ukazuje nam różne oblicza. Raz jest ono piękne i romantyczne, innym 

razem groźne i dzikie. Jednak za każdym razem Królowa Polskich Rzek zasługuje na 

podziw i szacunek. Wisła dzieli, ale i łączy zarazem regiony, miasta, ludzi. Dawniej 

stanowiła główny szlak transportowy, a nadwiślańskie położenie było źródłem bogactwa. 

Jednak przeprawa przez tę największą z polskich rzek stanowiła nie lada wyzwanie. 

Wisła to nasza historia, a mosty i przeprawy, chociaż stanowią ważny element 

infrastruktury usprawniający komunikację, są również częścią tej historii. Zapraszamy do 

lektury o kujawsko-pomorskich przeprawach spinających regiony naszego 

województwa… 

 

 

Rysunek 10. Przeprawy na Wiśle 
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Most w Grudziądzu 

Most im. Bronisława Malinowskiego – najdłuższy most drogowo-kolejowy  

w Polsce, położony w Grudziądzu na dolnej Wiśle. Znajduje się około 7 km na północ od 

mostu autostradowego pod Grudziądzem i 34 km na południe od kolejnego mostu pod 

Kwidzynem. Jest to most stalowy, kratownicowy, składający się z 11 przęseł  

o rozpiętościach 100 m, a jego długość wynosi 1098 metrów. Zbudowany przez Niemców 

w latach zaboru pruskiego 1876-1879. W roku 1909 most wzmocniono dla dostosowania 

do zwiększonych norm obciążenia. Podczas II wojny światowej most został dwukrotnie 

wysadzony w 1939 roku przez Wojsko Polskie i odbudowany przez Niemców  

w 1940/41 roku następnie w 1945 roku zniszczony został przez wycofujące się odziały 

wojsk niemieckich. Most odbudowany został w latach 1947-1951. Do dziś zachowane 

zostały znaczne fragmenty blokhauzów na końcach mostu. Swoją nazwę zawdzięcza 

nieszczęśliwemu wypadkowi w 1981 roku, w którym zginął sportowiec Bronisław 

Malinowski. W miejscu wypadku, na barierce pomiędzy drogą a torowiskiem, 

umieszczono tabliczkę upamiętniającą to wydarzenie. Most wprowadza cały ruch 

tranzytowy na osi wschód-zachód do śródmieścia Grudziądza. Odciążenie  

i odblokowanie miasta nastąpiło po ukończeniu trasy średnicowej, która w prosty sposób 

połączona jest niemal bezpośrednio z mostem. Z mostu roztacza się przepiękna panorama 

Starego Miasta, szczególnie efektownie wyglądają spichlerze nad Wisłą. 
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Zdjęcie 6. Most w Grudziądzu (fot. W. Gierańczyk) 

 

Most w Rozgartach 

W 2011 roku oddano do użytku żelbetowy most autostradowy, który ma 1953,6 m 

długości i jest to najdłuższy most drogowy w Polsce. Łączy węzeł autostrady A1 „Nowe 

Marzy” z węzłem „Grudziądz”. Most składa się z trzech części: środkowa część mostu – 

most nurtowy, znajduje się nad głównym korytem Wisły, a pozostałe dwie części czyli 

estakady dojazdowe, znajdują się po obu stronach rzeki. Długość środkowej części mostu 

w nurcie rzeki to 400 metrów. Na ten fragment rekordowej polskiej konstrukcji składają 

się trzy ogromne przęsła, a najdłuższe z nich mierzy aż 180 metrów. Jest to jednocześnie 

najdłuższe betonowe przęsło w Polsce. 
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Zdjęcie 7. Most w Rozgartach (fot. W. Gierańczyk) 

 

Most w Chełmnie 

Most w Chełmnie (1006 m) znajduje się w ciągu drogi krajowej nr 91 między 

Chełmnem a Głogówkiem Królewskim. Uroczyste nadanie imienia gen. bryg. pilota 

Stanisława Skalskiego mostowi na rzece Wiśle odbyło się 7 września 2013 roku  

w Chełmnie. W okresie międzywojennym i w czasie okupacji niemieckiej prawą 

(chełmińską) i lewą stronę Wisły łączył prom. Pod koniec II wojny światowej rozpoczęto 

budowę mostu drewnianego, który został ukończony w roku 1945. Jego konstrukcja 

okazała się jednak zbyt prymitywna, dlatego w 1959 roku podjęto się budowy 

nowoczesnego mostu, który oddano do użytku w 1963 roku. W roku 2007 most przeszedł 

gruntowną renowację, podczas której zmieniono jego konstrukcję. Przez niemal rok ruch 

na trasie E75 odbywał się po specjalnie w tym celu postawionym moście tymczasowym. 

Most na Wiśle, który łączy leżące na przeciwległych brzegach Świecie i Chełmno, nie ma 

zbyt długiej historii, ale przeprawa w tym miejscu sięga czasów wczesnego 

średniowiecza. Hipotezy historyczne mówią o przebiegu szlaku bursztynowego, który 

miał przechodzić na prawy brzeg Wisły właśnie w rejonie Chełmna. Odkrycia 
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archeologiczne dokonane w Kałdusie potwierdziły ślady osadnictwa z czasów pierwszych 

Piastów i przybywanie na te tereny Wikingów. 

 

 

Zdjęcie 8. Most w Chełmnie (fot. W. Gierańczyk) 

 

Most Fordoński 

Drogowo - kolejowy Most Fordoński im. Rudolfa Modrzejewskiego powstał jako 

część trasy kolejowej z Fordonu do Chełmży. Jego budowa rozpoczęła się wiosną  

1891 roku, a zakończyła jesienią 1893 roku. Początkowo składał się z osiemnastu przęseł 

stalowych, w tym pięciu nad Wisłą i trzynastu nad terenami zalewowymi w okolicy 

Ostromecka. Całkowita długość konstrukcji wynosiła 1306 metrów. W momencie 

ukończenia był najdłuższym stalowym mostem w Europie, a także pierwszym na świecie 

mostem wybudowanym w całości ze stali zlewnej. Oryginalną przeprawę zniszczono  

2 września 1939 roku. Zniszczony most odbudowano jeszcze w czasie wojny, ale długo 

nie stał, bo już w II połowie stycznia 1945 roku wysadziły go w powietrze wycofujące się 

wojska niemieckie. Most ponownie odbudowano w latach 50. XX wieku. W tym celu,  

ze względu na widoczne uszkodzenia, rozebrano wszystkie przęsła zalewowe  

i wybudowano w ich miejsce 8. Tym samym skrócono jego długość o 310 metrów. Pięć 
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oryginalnych przęseł wykorzystano do budowy mostów na granicy Polski i Ukrainy 

(rzeka Bug) w Zosinie (2) i Dorohusku (3). Przyczynkiem do powstania mostu  

w Fordonie były względy strategiczne. Nowa przeprawa przez Wisłę miała duże 

znaczenie, gdyż łączyła Rzeszę z Prusami Wschodnimi, obchodząc od północy zagrożoną 

potencjalnym atakiem ze strony Rosji twierdzę Toruń. Do przeprawy wiodła linia 

kolejowa Bydgoszcz-Fordon (1885 rok), przedłużona następnie na Ziemię Chełmińską.  

Z pierwotnego założenia mostowego zachowało się dzisiaj bardzo niewiele, obecny most 

powstał na bazie projektu przęseł przeprawy w Grudziądzu. Oddano go do użytku  

22 lipca 1956 roku. Most Fordoński znajduje się w ciągu drogi krajowej nr 80 

Bydgoszcz-Strzyżawa-Toruń. Linia kolejowa nr 290 łączy Bydgoszcz Wschód  

z Ostromeckiem i Chełmżą. 

 

 

Zdjęcie 9. Most Fordoński (fot. W. Gierańczyk) 

 

Most im. Józefa Piłsudskiego w Toruniu 

Most drogowy powstał w 1934 roku, chociaż koncepcja budowy nowego mostu 

zrodziła się już w 1913 roku. W konstrukcji mostu wykorzystano stalowe kratownice ze 

zlikwidowanego i zdemontowanego mostu w Opaleniu koło Kwidzyna. Most w Opaleniu 
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łączył trasę między Rzeszą Niemiecką a Prusami Wschodnimi. Po 1920 roku most ten  

w całości znalazł się na terytorium Polski, a u jego wylotu na Wiśle przebiegała granica 

polsko-niemiecka. Most utracił więc pierwotne znaczenie, dlatego podjęto decyzje o jego 

rozbiórce i przeznaczeniu elementów do budowy mostu w Toruniu. Przeprawa  

w Opaleniu była na tyle długa, że kilka przęseł wykorzystano do budowy mostu na 

Warcie w Koninie. Uroczyste otwarcie i oddanie mostu do użytku nastąpiło 11 listopada 

1934 roku. Most otrzymał imię marszałka Józefa Piłsudskiego, chociaż w ankiecie 

mieszkańcy najliczniej wskazali Mikołaja Kopernika jako patrona. Pojawiały się też inne 

propozycje, np.: 700-lecia Torunia, most Wolności i inne. Ostateczną nazwę wybrały 

jednak władze państwowe, które miały głos decydujący ze względu na finansowanie 

budowy w przeważającej części. Do 1984 roku most im. Józefa Piłsudskiego 

funkcjonował jako most pieszo-drogowo-tramwajowy, obecnie jako most pieszo-

drogowy. We wrześniu 1939 roku wysadzony został przez wycofujące się z Torunia 

wojska polskie, naprawiony przez Niemców, a następnie w styczniu 1945 roku przez nich 

wysadzony. Na nowo odbudowany w latach 1946-1949, służy mieszkańcom Torunia do 

dziś. Most Piłsudskiego jest dobrym miejscem, z którego doskonale widać nadwiślańską 

panoramę Torunia. Na tym moście kręcono w 1969 roku zdjęcia do serialu „Czterej 

pancerni i pies” (reż. Konrad Nałęcki, Andrzej Czekalski) do odcinka 6 „Most”. 
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Zdjęcie 10. Most im. Józefa Piłsudskiego w Toruniu (fot. W. Gierańczyk) 

 

Most drewniany – dziś punkt widokowy 

Pierwszy stały most na Wiśle w Toruniu wybudowany został na mocy 

przywilejów króla Jana Olbrachta. Prace budowlane prowadzono w latach 1497-1500 

przez mistrza Piotra Postilla z Budziszyna. Właściwie były to dwa mosty, jeden z nich 

połączył miasto od Bramy Mostowej z Kępą Bazarową (wyspą znajdującą się pośrodku 

Wisły), zaś drugi dalej z brzegiem kujawskim. Drewniany most toruński był drugim (po 

krakowskim) stałym mostem na Wiśle, jednakże dłuższym od mostu krakowskiego.  

Na końcu przeprawy umieszczono zwodzone mostki w celu ułatwienia żeglugi na Wiśle. 

Konstrukcja ta była uważana za wybitne dzieło ówczesnej sztuki inżynierii. Tędy wiodły 

do Torunia drogi z Wielkopolski, Śląska i Małopolski, stanowiące ważny element 

rozwoju gospodarczego miasta. Most ten funkcjonował najdłużej ze wszystkich mostów 

dawnej Rzeczypospolitej, choć przechodził burzliwe dzieje, był wielokrotnie 

odbudowywany po zniszczeniach przez krę, powodzie i działania wojenne. Po 377 latach 

ostatecznie został zniszczony przez pożar. W celu skrócenia drogi z miasta na kolejowy 

dworzec Główny uruchomiono parowiec funkcjonujący jeszcze w okresie 

międzywojennym. Dziś w miejscu dawnego mostu znajdują się po obu stronach rzeki 
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tarasy widokowe, zwłaszcza widok z lewego brzegu Wisły na panoramę Torunia stanowi 

szczególną atrakcję. 

 

 

Zdjęcie 11. Most drewniany 

 

Most kolejowy w Toruniu 

Most powstał w 1873 roku jako element linii kolejowej na trasie Poznań-Toruń-

Istenburg, pomiędzy dworcami Toruń Główny i Toruń Miasto. Most ten ma długość 

996,8 m i od 1999 roku nosi imię Ernesta Malinowskiego, inżyniera kolejnictwa.  

Na moście umieszczono neogotyckie, wysokie na 20 m baszty z obu stron (przyczółków), 

które ozdobione były czterema figurami wysokości 2,8 m: mistrzów krzyżackich 

(wielkiego Hermana von Salza i krajowego Hermana Balka) na prawym brzegu oraz 

cesarza Wilhelma I i króla Fryderyka II na lewym brzegu oraz czterema płaskorzeźbami 

nawiązującymi do krzyżackiej i pruskiej przeszłości Torunia. Te elementy usunięto po 

włączeniu Torunia do II Rzeczypospolitej w 1920 roku, wieże natomiast znacznie 

obniżono w latach 50. XX wieku. W wieżyczkach znajdowało się pomieszczenie dla 

wartowników mostowych, a także zejście w dół filara do komór minowych (w razie 

potrzeby wysadzenia mostu). Na moście ułożono jeden tor kolejowy, wąską jezdnię  

i chodnik dla pieszych. W 1934 roku zamknięto na moście ruch pieszy i samochodowy,  
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a w miejscu tym ułożono drugi tor kolejowy i w takiej formie most funkcjonuje do dziś. 

Most został zniszczony przez wycofujących się Polaków na początku II wojny światowej 

we wrześniu 1939 roku. Niemcy odbudowali most, ale opuszczając miasto w 1945 roku 

przeprawa została przez nich wysadzona. Torunianie odbudowali konstrukcję mostu  

w 1948 roku. Most im. Ernesta Malinowskiego został umieszczony na jednym z czterech 

znaczków pocztowych wydanych w 2008 roku przez Pocztę Polską w serii „Mosty  

w Polsce” (obok mostu Poniatowskiego w Warszawie, mostu spawanego w Maurzycach  

i mostu Siekierkowskiego w Warszawie). 

 

 

Zdjęcie 12. Most kolejowy w Toruniu (fot. W. Gierańczyk) 

 

Most im. gen. Elżbiety Zawackiej w Toruniu 

Najmłodszy toruński most wiślany został oddany 9 grudnia 2013 roku, chociaż 

koncepcja jego budowy powstała już w 1935 roku. Autorem pomysłu budowy już wtedy 

kolejnego mostu był architekt miejski inż. Ignacy Tłoczek. Most składa się z dwóch 

przęseł łukowych (wysokości 50 m, liczących po 270 m długości każde), a ich kształt 

nawiązuje do starszych mostów toruńskich. Oparty został na jednej, centralnej podporze 

w nurcie rzeki. Do wykonania mostu i pozostałych obiektów inżynierskich na trasie 
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wykorzystano 18 tys. ton konstrukcji stalowej, 8 tys. ton stali zbrojeniowej i 65 tys. m³ 

betonu konstrukcyjnego. Decyzją Rady Miasta Torunia most nosi imię gen. Elżbiety 

Zawackiej. Toruńska przeprawa przez Wisłę zwyciężyła w kategorii obiektów  

„o nowatorskich rozwiązaniach konstrukcyjnych i technologicznych, dobrze wpisujących 

się w otoczenie”, a także została uznana przez Kapitułę Konkursu Związku Mostowców 

Rzeczpospolitej Polskiej za „Dzieło Mostowe Roku 2013”. 

 

 

Zdjęcie 13. Most im. Gen. Elżbiety Zawackiej w Toruniu (fot. W. Gierańczyk) 

 

Most autostradowy im. Armii Krajowej 

Budowę mostu drogowego na Wiśle, w ciągu autostrady A1 i drogi ekspresowej 

S10 w sąsiedztwie Torunia, rozpoczęto w 1992 roku. Pierwsza nitka została otwarta  

1 lipca 1998 roku. Autostradowy most przez Wisłę ma długość 1 km i 3 cm, waży  

41 tysięcy ton, w tym 30 tysięcy stanowi beton, reszta to stal. Most łączy lewobrzeżne 

toruńskie osiedle Czerniewice z prawobrzeżnymi miejscowościami Złotorią  

i Grabowcem, a dalej z toruńskim Rubinkowem. Przeprawę wybudowano nowoczesną 

metodą podłużnego nasuwania przęseł ku sobie nad terenami zalewowymi, a trzy przęsła 

główne nad korytem Wisły metodą wspornikową nawisową przy rozpiętości przęseł 
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głównych wynoszącej 130 metrów, stosując specjalistyczny sprzęt budowlany 

sprowadzony ze Szwecji. Jest to pierwszy most w Polsce zbudowany taką metodą. 

 

 

Zdjęcie 14. Most autostradowy im. Armii Krajowej (fot. W. Gierańczyk) 

 

Stopień wodny Siarzewo 

Stopień wodny w Siarzewie to przedsięwzięcie, które było planowane jeszcze  

w czasach PRL-u. Ogłoszono przetarg na wykonanie szczegółowego projektu stopnia 

wodnego. Roboty budowlane mają się rozpocząć na przełomie 2023 i 2024 roku,  

a zakończyć w 2029 roku. Maksymalny koszt przedsięwzięcia – 4,5 mld zł. Stopień 

Wodny Siarzewo ma być progiem piętrzącym, nie będzie tamował przepływu wody  

w Wiśle. Zbiornik zostanie utworzony tylko w ramach naturalnego koryta rzecznego,  

z obwałowaniami zabezpieczającymi mieszkańców gmin położonych nad Wisłą. 

Inwestycja ma pełnić szereg funkcji. Wśród nich wymienia się ograniczanie skutków 

suszy i powodzi (w tym powodzi zimowych), zwiększenie możliwości retencyjnych, 

zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego i produkcję zielonej energii w elektrowni 

wodnej o mocy 80 MW (co wpisuje się w cele klimatyczne) czy rozwój gospodarczo-

turystyczny nadwiślańskich terenów. Na stopniu wodnym ma powstać hydroelektrownia 
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oraz przeprawa drogowa (obiekt będzie pełnił funkcję komunikacyjną), która zmieniłaby 

przebieg i od Lipna biegłaby przez Siarzewo do węzła Ciechocinek na autostradzie A1,  

a nią do węzła Toruń południe w Czerniewicach. Grupa Energa i Wody Polskie nie 

zaprzeczają, że wybudowanie stopnia na Wiśle spowoduje straty w środowisku.  

W związku z tym państwowe przedsiębiorstwa zapewniły, że zrekompensują straty 

poprzez budowę tzw. koryta obejścia, 15 wysp dla ptaków wodnych, zbiorników 

zastępczych dla płazów i niektórych gatunków ryb. Ponadto planowane jest odtworzenie 

600 ha łęgów. 

 

 

Zdjęcie 15. Stopień wodny Siarzewo 

 

Przeprawa promowa w Nieszawie 

Przeprawa promowa w Nieszawie z wykorzystaniem tego bocznokołowego promu 

funkcjonuje od 2 maja 1992 roku. Zapewnia nie tylko komunikację z prawym brzegiem 

Wisły i znajdującymi się na nim miejscowościami, ale także między drogami krajowymi 

nr 91 (lewy brzeg) i nr 10 (prawy) – łączy Kujawy z Ziemią Dobrzyńską. Zjechać można 

także z autostrady A1 (równoległej do DK 91). Szerokość promu „NIESZAWA” wynosi 

prawie 12 m, a długość 23 m. W rejs jednorazowo może zabrać wymiennie:  

8 samochodów osobowych, 1 tira, 2 samochody ciężarowe lub 20 osób. Prom 

obsługiwany jest przez 2 osoby: kapitana i marynarza. Kursuje od maja do października. 

Obecna lokalizacja Nieszawy sięga XV wieku – 1460 roku, kiedy to nieszawianie zostali 

zmuszeni do opuszczenia swojego siedliska w Dybowie. Nieszawianie marzyli o moście, 

na przykład takim, jaki od 1450 roku miał Toruń. Pierwsza nadzieja na most pojawiła się 
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w XVIII wieku. Ponownie o planach budowy mostu zrobiło się głośno w XIX wieku.  

W roku 1924 przewóz przez rzekę zmonopolizowano. Trzy lata później nieszawscy radni 

wraz z ówczesnym burmistrzem zdecydowali się kupić prom z Bydgoszczy. W okresie 

okupacji o budowie mostu myśleli Niemcy, ale do budowy nie doszło, a materiały 

rozkradziono. Jeszcze przed II wojną światową, w roku 1933 kupiono prom motorowy. 

Nazwano go „Wojewoda Twardo” od nazwiska wojewody warszawskiego. Nie był to 

prom nowy i stale się psuł. Po wojnie, w latach 50-tych, Nieszawa „odziedziczyła” prom 

po Fordonie. Był to parowiec bezkołowy. Prom nazwano „Wodnik”. Należał do Żeglugi 

Rzecznej. Woził przez rzekę ludzi i pojazdy do roku 1970. Potem przyszedł czas na 

kolejną jednostkę o tej samej nazwie. Prostej w konstrukcji, z motorówką u boku, którą 

później zastępowano innymi napędami. Obecny nieszawski prom to projekt prototypu, 

wzorowanego na bocznokołowcach, żeglującego po Missisipi. 

 

 

Zdjęcie 16. Przeprawa promowa w Nieszawie (fot. W. Gierańczyk) 

 

Most we Włocławku 

Most im. Edwarda Śmigłego-Rydza we Włocławku – kratownicowy most stalowy 

na Wiśle. Jest położony 4 km w dół rzeki od mostu na zaporze we Włocławku i 45 km  
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w górę rzeki od mostu autostradowego im. Armii Krajowej pod Toruniem. Przebiega po 

nim droga powiatowa nr 2044 Czernikowo-Włocławek. Most mierzy 620 metrów 

długości i 9 metrów szerokości (6 m droga i po 1,5 metra chodników). Zbudowano go  

w 1937 roku, a uroczystego otwarcia dokonał marszałek Edward Rydz – Śmigły, którego 

imię nosi. Już 2 lata później został wysadzony przez wojsko polskie. Odbudowany przez 

okupanta i przez niego wysadzony ponownie w 1945 roku. W 1948 roku ponownie 

odbudowany. Ostatni gruntowny remont przeszedł w roku 2008, w 2009 zainstalowano 

na nim zielono-bursztynową iluminację zbudowaną na bazie opraw LED. Nie była to 

pierwsza przeprawa mostowa na rzece Wiśle we Włocławku – wcześniej, na wprost ulicy 

Gdańskiej, funkcjonował wzniesiony w 1865 roku drewniany most łyżwowy (zniszczony 

w trakcie I wojny światowej), niemiecki most drewniany (zniszczony w trakcie wojny 

polsko-bolszewickiej) oraz polski most drewniany. Na moście od strony Katedry 

zamocowana jest nowa tablica upamiętniająca patrona, nawiązująca wyglądem do 

przedwojennej. 26 września 2017 roku telewizja CW 24tv wyemitowała materiał 

sugerujący, że najprawdopodobniej tablicę wytworzyła i samowolnie pod osłoną nocy 

zamontowała anonimowa osoba prywatna. Tablica miała jakoby pojawić się na moście  

w 2006 roku, następnie zostać zdjęta na czas remontu mostu i znowu się na nim pojawić 

w 2008 roku. 
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Zdjęcie 17. Most we Włocławku (fot. W. Gierańczyk) 

 

Most na zaporze we Włocławku 

Władze krajów komunistycznych wielokrotnie próbowały udowodnić, że 

człowiek jest w stanie całkowicie zapanować nad naturą i zrobić z nią to, co chce. 

Jednym ze sposobów na takie udowadnianie było budowanie ogromnych zapór wodnych. 

Na szczęście Wisły nie spotkało to, czego do tej pory doświadcza Dniepr na Ukrainie, 

który przestał być rzeką, a stał się ciągiem sztucznych jezior. Nie mniej jednak z Wisłą 

chciano zrobić podobnie, a niechlubną pamiątką tego jest zapora we Włocławku i most 

nią poprowadzony. Wielka zapora przegrodziła koryto Wisły tuż przed Włocławkiem. Od 

tej chwili charakter rzeki aż po Płock, a nawet nieco dalej, zmienił się całkowicie – 

powstał Zalew Włocławski. Obiekt mostowy na zaporze we Włocławku ma długość 

453,8 m. Do użytku oddany został 7 listopada 1970 roku (budowę rozpoczęto w roku 

1962). Decyzja zapadła jednak znacznie wcześniej - w roku 1957 z Komitetu Gospodarki 

Wodnej Polskiej Akademii Nauk wyszedł projekt budowy dziewięciu stopni wodnych na 

dolnej Wiśle. Oprócz włocławskiego miały powstać mniej więcej na wysokości 

znajdujących się powyżej Włocławka Wyszogrodu i Płocka oraz poniżej - Nieszawy, 

Solca Kujawskiego, Chełmna, Opalenicy oraz Tczewa. Ogromną inwestycję rozpoczęto 

jednak od Włocławka i na niej ją zakończono, bowiem socjalistyczne państwo za rządów 
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Edwarda Gierka zaczęło przeżywać problemy gospodarcze. Zapora znajduje się 

dokładnie na 674. kilometrze i 85 metrach Wisły (licząc od źródła). Przegradza rzekę na 

ponad 1000 metrów, a wysokość jej spiętrzenia wynosi 12,8 metrów. To nie tylko zapora 

– określenie stopień wodny ma znacznie szersze znaczenie i w przypadku Włocławka to 

także śluza żeglugowa (115 na 25 metrów), która umożliwia przeprawy jednostek do 

1600 ton wyporności. Śluza wyposażona jest w awanporty górny i dolny, które 

umożliwiają oczekiwanie statków i barek na śluzowanie. Miejsce to nie ma dobrej sławy. 

Inwestycja okazała się nietrafiona, ma zły wpływ na środowisko, i stała się też miejscem 

wydarzeń historycznych: to tutaj zamordowano ks. Jerzego Popiełuszkę. 

 

 

Zdjęcie 18. Most na zaporze we Włocławku (fot. W. Gierańczyk) 
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MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ MŁODZIEŻY 

Międzynarodowy Dzień Młodzieży, przypadający na 12 sierpnia, to święto 

ustanowione przez Zgromadzenie Ogólne Organizacji Narodów Zjednoczonych  

w 1999 roku. Jest to doskonała okazja do organizacji konferencji, dyskusji, spotkań  

z przedstawicielami władz, a także przedsięwzięć kulturalnych i artystycznych. Celem 

święta jest zwrócenie uwagi na problemy młodych ludzi oraz aktywizacja młodzieży  

i zachęcenie jej do działań na rzecz rozwiązywania ważnych kwestii w danym kraju. 

 

 

 

Zdjęcie 19. Logo Międzynarodowego Dnia Młodzieży 2021 

Źródło: https://www.unic.un.org.pl/oionz/miedzynarodowy-dzien-mlodziezy-2021-r/3423 

 

Sekretarz Generalny ONZ Antonio Guterres wystosował do młodzieży przesłanie,  

w którym zawarł m.in. treść hasła przewodniego tegorocznego święta: 

 

• Młodzi ludzie są na pierwszej linii walki o budowę lepszej przyszłości dla 

wszystkich. 

• Pandemia COVID-19 ukazała, jak bardzo są potrzebne zmiany transformacyjne. 

Młodzi ludzie oczekują konkretnych zmian, dlatego muszą być pełnoprawnym 

partnerem w ich wprowadzaniu. 

• W tegorocznym Międzynarodowym Dniu Młodzieży podkreślamy znaczenie 

rozwiązań opracowanych przez młodych innowatorów, które mają sprostać 

wyzwaniom związanym z systemami żywnościowymi. Rozwiązania te dotyczą 

pokonania nierówności w zakresie bezpieczeństwa żywnościowego, utraty 

różnorodności biologicznej, zagrożeń dla naszego środowiska i wielu innych 

kwestii. 
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• Młodzi ludzie wykazują się podobnym podejściem, kreatywnością  

i zaangażowaniem w wielu innych dziedzinach – od równości płci po edukację  

i podnoszenie kwalifikacji. 

• Ale młodzi ludzie nie są w stanie sami wprowadzić zmian. Potrzebują 

sojuszników, którzy pomogą im zostać wysłuchanym, włączyć się i zaangażować  

w działania. 

• System Narodów Zjednoczonych kieruje się strategią na rzecz młodzieży 

„Młodzież 2030”, aby wzmocnić swoją pracę z młodymi ludźmi na rzecz młodych 

ludzi na całym świecie”. 

 

 

Szkolnictwo ponadpodstawowe w Polsce i województwie kujawsko-pomorskim 

 

Człowiek uczy się przez całe życie, nie ulega jednak wątpliwości, że to edukacja 

szkolna w największym stopniu wpływa na jego rozwój. Względnie łatwo jest 

zdefiniować pojęcie młodzieży – jest to grupa społeczna w młodym wieku, pomiędzy 

dzieciństwem a dorosłością. Znacznie trudniej jest jednak określić precyzyjnie wiek 

młodzieży. W niniejszym opracowaniu przybliżono stan szkolnictwa 

ponadpodstawowego w Polsce i w województwie kujawsko-pomorskim przyjmując jako 

grupę badawczą osoby w wieku 15-24 lat. 
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Wykres 13. Placówki oświatowe według województw w 2019 roku 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS 
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Wykres 14. Absolwenci roku akademickiego 2018/2019 (popularne kierunki oraz liczba 

absolwentów w województwach) 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS 

 

Wykres 15. Liczba placówek oświatowych oraz liczba uczniów i studentów w województwie 

kujawsko-pomorskim na tle kraju w 2019 roku 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS 

 

Wykres 16. Liczba szkół ponadpodstawowych w Polsce 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS 

 

  

 

 



REGIONALNE OBSERWATORIUM GOSPODARCZE 

 

67 

 

Szkolnictwo branżowe 

 

 

Rysunek 11. Porównanie starego i nowego systemu szkolnictwa 

Źródło: https://www.sop.torun.pl/reforma-2017,k53,l1.html 

 

 

Od 2014 roku obowiązuje Międzynarodowa Klasyfikacja Kierunków Kształcenia 

ISCED-F 2013, zgodnie z którą uczniowie i absolwenci szkół zawodowych 

sklasyfikowani są według podgrup kierunków kształcenia. W Polsce od roku szkolnego 

2017/2018 obowiązuje nowy ustrój szkolny, w którym branżowe szkoły I stopnia 

zastąpiły dotychczasowe zasadnicze szkoły zawodowe. 

Biorąc pod uwagę szkoły publiczne oraz uczniów nieuczęszczających do szkół  

dla dorosłych, w roku szkolnym 2020/2021 w szkołach ponadpodstawowych było  

1 401 158 uczniów. Najwięcej spośród nich znalazło się w szkołach technicznych – było 

to 618 264 osoby, czyli 44%. 42% (589 523 osoby) uczyło się w szkołach 

ogólnokształcących, zaś 14% (193 371 osób) trafiło do szkół branżowych I stopnia. 

Wyższy odsetek osób uczących się w liceach jest charakterystyczny dla obszarów 

miejskich, szczególnie wielkomiejskich, zaś wyższy odsetek osób uczących się  

w technikach i szkołach branżowych częściej występuje na wsiach. Nie znaczy to, że 

osoby z obszarów wiejskich nie uczą się w liceach – uczą się, ale dość często dojeżdżają 

do miast, w których są te szkoły. Przykładem jest powiat toruński ziemski, gdzie 

odnotowano jeden z najwyższych w Polsce odsetków uczniów kształcących się 

zawodowo (84%) oraz powiat toruński grodzki, tu zawodowo kształciło się  

44% uczniów. Dysproporcja wynika z faktu, że osoby z terenu powiatu ziemskiego 

kształcą się na terenie powiatu grodzkiego. 
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W szkolnictwie branżowym najczęściej obieranym zawodem był technik 

informatyk – wybrało go niespełna 12% uczących się w szkolnictwie branżowym  

i technicznym. Kolejny jest technik logistyk (około 7%), technik żywienia i usług 

gastronomicznych (około 6%). Prawie połowa uczniów kształcących się w szkołach 

branżowych i technikach (409 505 osób) uczyła się w 10 spośród 212 zawodów 

odnotowanych w tabeli MEN (dane w poniższej tabeli). Występują również kierunki,  

w ramach których kształcą się pojedyncze osoby, tak jest w przypadku pszczelarza, 

optyka-mechanika czy montera systemów rurociągowych. 

 

 

Rysunek 12. Liczba uczniów w szkołach publicznych i niepublicznych oraz ogółem 

Źródło: Opracowanie tabeli na podstawie https://przemyslprzyszlosci.gov.pl/obraz-edukacji-

branzowej-pod-katem-przemyslu-4-

0/?gclid=EAIaIQobChMI77u__oCk8gIV4QZ7Ch3FcwbVEAMYASAAEgIIQPD_BwE; grafika 

– Lech Mazurczyk 

 

Wśród wymienionych wyżej są zawody związane z przemysłem, również  

w wydaniu 4.0. 

Trzy spośród 32 branż wyróżnionych w klasyfikacji szkolnictwa branżowego 

odnoszą się do kształcenia w zakresie technicznych kompetencji cyfrowych. W tych  

3 branżach jest 18 zawodów – a w nich obecnie kształci się 166 387 osób, co stanowi 

20,5% ogółu uczących się w szkołach branżowych i technikach. 

 

ZAWÓD Liczba uczniów w szkołach 

niepublicznych publicznych 

Technik informatyk 11389 97401 

Technik fotografii i multimediów 2904 10018 

Technik programista 687 6929 

Fotograf 194 1202 

Technik mechatronik 189 25668 

Technik realizacji nagrań i nagłośnień 95 504 

Technik automatyk 83 3523 

Elektronik 41 577 

Technik teleinformatyk 35 6430 

Technik elektronik 11 12213 

 

https://przemyslprzyszlosci.gov.pl/obraz-edukacji-branzowej-pod-katem-przemyslu-4-0/?gclid=EAIaIQobChMI77u__oCk8gIV4QZ7Ch3FcwbVEAMYASAAEgIIQPD_BwE
https://przemyslprzyszlosci.gov.pl/obraz-edukacji-branzowej-pod-katem-przemyslu-4-0/?gclid=EAIaIQobChMI77u__oCk8gIV4QZ7Ch3FcwbVEAMYASAAEgIIQPD_BwE
https://przemyslprzyszlosci.gov.pl/obraz-edukacji-branzowej-pod-katem-przemyslu-4-0/?gclid=EAIaIQobChMI77u__oCk8gIV4QZ7Ch3FcwbVEAMYASAAEgIIQPD_BwE
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Z perspektywy zaspokajania potrzeb rynku pracy udział kształcenia branżowego  

i technicznego wynosi ponad 50%. Podyktowane jest to rosnącym popytem na 

absolwentów szkół branżowych, którzy mają odpowiednie kwalifikacje, w tym 

kompetencje cyfrowe. Rośnie przekonanie, że szkoły branżowe nie są gorszą 

perspektywą edukacyjną i nie oznaczają w przyszłości niższych zarobków Narzędziem 

ułatwiającym komunikację pomiędzy sektorem oświaty a rynkiem pracy jest 

Zintegrowany System Kwalifikacji, czyli oficjalna polityka publiczna Ministra Edukacji  

i Nauki. 
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WNIEBOWZIĘCI 

 

Zdjęcie 20. Od lewej: Pomnik poległym żołnierzom wojsk balonowych (fot. K. Rezmer); 

Puchar Gordona Benetta (https://www.flickr.com/photos/kujawskopomorskie/); Bella 

Skyway Festival (fot. K. Rezmer) 

 

W najbliższych dniach na niebie naszego województwa wiele się będzie działo.  

I nie można mieć na myśli tylko zmiany pogodowe, ale również, a nawet przede 

wszystkim te, które uatrakcyjnią nam czas. 

 

Puchar Gordona Bennetta, organizowany od 1906 roku, to najstarsze  

i najbardziej prestiżowe wydarzenie lotnicze na świecie. To nie przypadek, że Polska, po 

85 latach, ponownie będzie gościć najlepszych baloniarzy z całego świata. Regulamin 

zawodów stanowi, że zawody odbywają się w kraju, z którego pochodzą zwycięzcy 

ostatnich zmagań. Wprawdzie Polska zdobyła ten puchar w 1983 roku, ale sytuacja 

polityczna spowodowała, że zawody przeniesiono do Szwajcarii. W 2019 roku Polacy po 

raz kolejny zdobyli laur zwycięzcy, ale pandemia Covid 19 wymusiła przesunięcie 

terminu. Jednak w dniach od 19 do 22 sierpnia dwadzieścia załóg balonowych z całego 

świata pojawi się w Toruniu na lotnisku Aeroklubu Pomorskiego. 

Początki aeronautyki związane są z historią i rozwojem balonów i sterowców. 

Województwo kujawsko-pomorskie posiada bogate tradycje w tym względzie,  

a o obecności wojsk balonowych w Toruniu świadczy dzisiaj chociażby nazwa ulicy 

Balonowej. Same balony trafiły do Torunia jeszcze przed I wojną światową. W latach 

1909-1911 w tym regionie wzniesiona została hala dla sterowców o długości ponad  
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100 metrów. Po zakończeniu wojny i przejęciu Torunia przez wojsko polskie 

przeniesiono tutaj z Poznania III Grupę Aeronautyczną. Wiosną 1920 roku jednostka ta 

została przeformowana w batalion balonowy i skierowana na front wojny polsko-

bolszewickiej. Po wojnie batalion balonowy powrócił do Torunia, a od 1924 roku był 

jedyną w Polsce taką formacją bojową. Podlegała mu jeszcze kompania balonów 

zaporowych w Jabłonnie pod Warszawą. W 1937 roku w parku na Bydgoskim 

Przedmieściu w hołdzie dla baloniarzy poległych podczas wojny polsko-bolszewickiej, 

postawiono pomnik. Dzięki obecności baloniarzy Toruń stał się też miejscem 

stacjonowania znacznych sił polskiego lotnictwa wojskowego. 

W dwudziestoleciu międzywojennym w Bydgoszczy i Grudziądzu mieściły się 

szkoły pilotów. Jednym z najbardziej znanych i zasłużonych polskich lotników II wojny 

światowej był Stanisław Skalski. Gdy wybuchła wojna, służył jako oficer  

w 142. Eskadrze Myśliwskiej w Toruniu. Wykonując zadania bojowe, stał się 

najskuteczniejszym polskim pilotem myśliwskim kampanii wrześniowej i pierwszym 

alianckim asem II wojny światowej. Jego imieniem został nazwany plac w Toruniu i most 

na Wiśle w Chełmnie. 

 

 

Zdjęcie 21. Międzynarodowy Port Lotniczy im. Ignacego Jana Paderewskiego Bydgoszcz 
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W województwie kujawsko-pomorskim funkcjonuje ogółem siedem lotnisk. 

Największe, o międzynarodowym znaczeniu, zlokalizowane jest w Bydgoszczy. Historia 

tego lotniska sięga I wojny światowej. W późniejszym okresie było ono rozbudowywane 

i obsługiwało połączenia krajowe. Dzisiaj Międzynarodowy Port Lotniczy  

im. Ignacego Jana Paderewskiego Bydgoszcz ma powierzchnię 146 ha i długość pasa 

startowego 2,5 km, co pozwala przyjmować każdy typ samolotów. Terminal  

w Bydgoszczy ma powierzchnię ok. 7 tys. m2 i przepustowość 500 tys. osób rocznie. 

 

Wykres 17. Liczba pasażerów Portu Lotniczego w Bydgoszczy w latach 2010-2020 
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Rysunek 13. Sieć połączeń z Portu Lotniczego w Bydgoszczy 

 

 

Zdjęcie 22. Lotnisko Aeroklubu Bydgoskiego Bydgoszcz-Biedaszkowo 
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W tym samym kompleksie co Port Lotniczy mieści się lotnisko Aeroklubu 

Bydgoskiego Bydgoszcz-Biedaszkowo. Obok nieczynnej już betonowej drogi startowej 

o długości 1000 metrów funkcjonują tutaj trzy pasy trawiaste. Z lotniska operują 

samoloty i szybowce aeroklubu oraz samoloty prywatne. 

 

 

Zdjęcie 23. Aeroklub Pomorski w Toruniu 

 

Lotnisko w Toruniu wybudowano w latach 1912–1913 na przedpolach twierdzy 

toruńskiej w odległości 4 km na zachód od centrum miasta. W południowej części 

ustawiono hangary, budynki koszarowe, administracyjne i wyposażenie techniczne. Po  

I wojnie światowej lotnisko przejęto z rąk niemieckich i wkrótce rozpoczęły tu 

działalność dwie szkoły lotnicze – Oficerska Szkoła Obserwatorów Lotniczych  

i Oficerska Szkoła Aeronautyczna. Od 1924 roku gospodarzem lotniska został 4 Pułk 

Lotniczy. W związku ze zniszczeniami wojennymi po 1945 roku lotnisko pełni funkcję 

lokalnego lotniska sportowego. Lotnisko wyposażone jest w dwa betonowe pasy startowe 

o długości 1269 i 1190 m, płytę postojową, drogi kołowania do stacji paliw oraz budynki 

Aeroklubu Pomorskiego, wieżę kontroli lotów i zmodernizowane hangary. Od kwietnia 

2021 roku działa tu baza LOT Flight Academy. 
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Zdjęcie 24. Lotnisko Aeroklubu Kujawskiego w Inowrocławiu 

 

W Inowrocławiu funkcjonują dwa niezależne od siebie lotniska. Obydwa 

położone są przy Szosie Toruńskiej. Pierwsze, bliżej centrum miasta jest własnością 

Aeroklubu Kujawskiego, natomiast drugie, położone na obrzeżach miasta jest 

lotniskiem wojskowym, stacjonuje tutaj 56 Baza Lotnicza. 

 

Film z patrolu lotniczego: 

https://56blot.wp.mil.pl/pl/galleries/video-4-galeria-video/patrol-odc-295-56-baza-lotnicza-p/ 

 

 

Zdjęcie 25. Aeroklub Nadwiślański w Grudziądzu 

 

W Grudziądzu w 1921 roku utworzono Wyższą Szkołę Pilotów, którą następnie 

przekształcono w Oficerską Szkołę Lotniczą. Szkołę tą przeniesiono następnie do 
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Dęblina, gdzie funkcjonuje do dziś. W Grudziądzu utworzono natomiast Lotniczą Szkołę 

Strzelania i Bombardowania. W roku 1934 powołane do życia zostało Koło Szybowcowe, 

dwa lata później powstała Wyższa Szkoła Pilotażu. W okresie powojennym 

funkcjonowanie rozpoczął Aeroklub Grudziądzki, którego tradycje do dnia dzisiejszego 

kontynuuje Aeroklub Nadwiślański. 

 

 

Zdjęcie 26. Aeroklub Włocławski 

 

Aeroklub Włocławski im. Stanisława Skarżyńskiego Lotnisko Kruszyn  

to cywilne lotnisko zarządzane przez Aeroklub Włocławski. Lotnisko dysponuje dwoma 

pasami trawiastymi o długości 1000 i 600 m. 

Aeroklub powstał w 1959 roku. Od tamtego czasu szkoli pilotów i skoczków. 

Jego patronem jest Stanisław Skarżyński (1899-1942), polski pilot sportowy i wojskowy.  

W latach 30. XX wieku na jednomiejscowym samolocie RWD-5bis jako pierwszy Polak 

pokonał Ocean Atlantycki. 
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Obserwatorium astronomiczne, będące częścią Instytutu Astronomii 

Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, zlokalizowane jest 14 km na północ od 

miasta we wsi Piwnice. Na terenie malowniczego parku obsadzonego różnorodną 

roślinnością, znajdują się pawilony częściowo udostępnione do zwiedzania. W części 

„optycznej” zobaczyć można m.in. historyczny, niedawno odrestaurowany, astrograf 

Drapera oraz największy w Polsce teleskop optyczny o średnicy lustra 90 cm. Stoi przy 

nim oryginalny, nieużywany już do współczesnych badań, panel sterowania, który 

zachował się od lat 50. XX wieku. Część „radiowa” obserwatorium to przede wszystkim 

majestatyczny, największy w Polsce i w tej części Europy radioteleskop RT-4 Kopernik  

o średnicy czaszy 32 m oraz mniejszy radioteleskop RT-3 o średnicy czaszy 15 m. 

Podczas wizyty przewodnicy-astronomowie przybliżają nie tylko historię ośrodka, ale  

i zapoznają z niezwykłą nauką, jaką jest astronomia. 

 

 

Zdjęcie 27. Teleskop Schmidta-Cassegraina 
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Zdjęcie 28. Astrograf Drapera 

 

Astrobazy 

 

 

Zdjęcie 29. Astrobaza w Brodnicy 
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Kujawsko-pomorskie to jedyny region, nie tylko w Polsce, ale i w Europie,  

w którym na tak małej powierzchni, jaką jest obszar województwa, działa sieć czternastu, 

w pełni wyposażonych, obserwatoriów astronomicznych. Zlokalizowanie Astrobaz na 

terenie szkół to zachęta dla młodych ludzi by zainteresowali się astronomią. 

 

 

Zdjęcie 30. Budowa atrobazy 

 

Możliwość obserwacji obiektów astronomicznych za pomocą zaawansowanego 

technicznie sprzętu obserwacyjnego „kosmicznie” rozbudza zainteresowanie tym 

tematem, i to nie tylko wśród młodzieży szkolnej, ale również wśród lokalnej 

społeczności. 
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Rysunek 14. Lokalizacja astrobaz w województwie kujawsko-pomorskim 

 

Adresy astrobaz: 

• Brodnica, I Liceum Ogólnokształcące, ul. Lidzbarska 14, 

• Dobrzyń n. Wisłą, Szkoła Podstawowa i Publiczne Gimnazjum, ul. Szkolna 5, 

• Gniewkowo, Gimnazjum Nr 1, ul. Dworcowa 11, 

• Golub-Dobrzyń, Zespół Szkół Nr 1, ul. PTTK 28, 

• Gostycyn, Zespół Szkół w Gostycynie, ul. Sępoleńska 12a, 

• Jabłonowo Pomorskie, Zespół Szkół, ul. Nowy Rynek 5, 

• Kruszwica, Gimnazjum Nr 1, ul. Kujawska 22, 

• Radziejów, Zespół Szkół i Placówek, ul. Szkolna 12, 

• Rypin, Zespół Szkół Miejskich, ul. Sportowa 24, 

• Świecie, Zespół Szkół Ogólnokształcących, ul. Gimnazjalna 3, 
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• Unisław, Zespół Szkół, ul. Lipowa 31, 

• Zławieś Wielka, Zespół Szkół, ul. Szkolna 6, 

• Żnin, I Liceum Ogólnokształcące, ul. Sienkiewicza 1, 

• Inowrocław, I Liceum Ogólnokształcące, ul 3 Maja 11/13. 

 

W Niedźwiadach koło Szubina znajduje się Centrum Astronomiczno-

Kulturalne, w które została przekształcona siedziba Pałucko-Pomorskiego 

Stowarzyszenia Astronomiczno-Ekologicznego. W 2001 roku stanął tu pierwszy teleskop 

i pawilon obserwacyjny. W kolejnych latach wybudowano teleskop o średnicy 

zwierciadła 400 mm, teleskop słoneczny Coronado Solar Max 90 DS, a następnie oddano 

do użytku jeden z największych amatorskich teleskopów w kraju na montażu 

paralaktycznym o średnicy zwierciadła 615 mm. Wszystkie pawilony oraz dwa 

największe teleskopy zostały zbudowane od podstaw przez członków stowarzyszenia. 

Aktualnie w obserwatorium w Niedźwiadach znajduje się sześć pawilonów, kilka 

stanowisk obserwacyjnych oraz ścieżka dydaktyczna. Centrum oferuje pokazy 

multimedialne oraz umożliwia oglądanie nieba zarówno dorosłym jak i młodszym 

amatorom astronomii. 
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Bella Skyway Festival 

 

 

Zdjęcie 31. Bella Skyway Festival 

 

Bella Skyway Festival to urozmaicenie krajobrazu kulturalnego Torunia  

o unikatowe wydarzenie. Festiwal światła organizowany jest w Toruniu od 2009 roku,  

a jego program opiera się na trzech filarach: nauce, sztuce oraz aspekcie społecznym, 

które wzajemnie się przenikają i uzupełniają. Sposób realizacji i projekcje festiwalu 

nawiązują do astronomii oraz innych nauk ścisłych. Efekty audiowizualne, wpisane  

w przestrzeń miejską, są dostępne niemalże na wyciągnięcie ręki. Festiwal oddaje 

charakter Torunia, w którym sztuka jest istotną częścią tradycji miasta. Dwunasta edycja 

toruńskiego festiwalu rozpocznie się 17 sierpnia 2021 roku i przez pięć kolejnych 

wieczorów widzowie doświadczą spektaklu światła wkomponowanego w toruńskie 

zabytki. 

Więcej informacji na stronie: http://www.bellaskyway.pl/. 
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Zdjęcie 32. Bella Skyway Festival 

 

 

Zdjęcie 33. Bella Skyway Festival 
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WYBRANE WSKAŹNIKI GOSPODARCZE - 

INFOGRAFIKI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WOJEWÓDZTWO 

KUJAWSKO-POMORSKIE 

 

Jednostki administracyjne 2020   Powierzchnia w 2020 r. 

Powiaty 19  

 

 

Miasta na prawach powiatu 4  17 971 km2 

Miasta ogółem 52  (10 lokata) 

Gminy 144 
 5,7% powierzchni 

kraju 

   miejskie 17   

   wiejskie 92  115 osób na 1 km2 

   miejsko-wiejskie 35   
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Wybrane dane statystyczne 2018 2019 2020 
Polska 

2020 

Ludność w tys. 2 077,8 2 072,4 2 061,9 38 265 

Urodzenia żywe 1000 ludności 9,55 9,32 8,70 9,26 

Zgony na 1000 ludności 10,88 10,65 12,31 12,45 

Przyrost naturalny na 1000 ludności -1,33 -1,33 -3,60 -3,18 

Dochody ogółem budżetu województwa na 1 mieszkańca 

w zł 
381,30 432,58 542,47 546,40 

Wydatki ogółem budżetu województwa na 1 mieszkańca 

w zł 
393,36 431,45 512,43 513,84 

Stopa bezrobocia rejestrowanego w % 8,8 7,9 8,9 6,2 

Liczba nowo utworzonych miejsc pracy (w tys. miejsc) 31,2 23,8 20,3 470,4 
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FINANSE PUBLICZNE 

 

Dochody i wydatki budżetu województwa według rodzajów w 2020 r. 

 

 

Dochody i wydatki budżetów jednostek samorządu terytorialnego na 1 mieszkańca 

w 2020 r. według poziomu terytorialnego jednostki 

 
1 bez miast na prawach powiatu 

 

RACHUNKI REGIONALNE 
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REJESTR REGON 

 

 

 

Działalność gospodarcza Województwo Polska 

Podmioty wpisane do rejestru REGON na 10 tys. ludności 1 017 1 219 

Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą na 10 tys. mieszkańców 750 869 

Jednostki nowo zarejestrowane w rejestrze REGON na 10 tys. ludności 76 86 

Jednostki wykreślone z rejestru REGON na 10 tys. ludności 44 44 

Fundacje, stowarzyszenia i organizacje społeczne na 10 tys. mieszkańców 35 39 

Udział podmiotów gospodarki narodowej o liczbie pracujących do 9 osób w 

ogólnej liczbie podmiotów wpisanych do rejestru REGON w % 
96,1 96,4 
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RYNEK PRACY 

 

 

 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS 
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KRAJE ARABSKIE –  

ENCYKLOPEDIA GOSPODARCZA 

1. Informacje ogólne 

Kraje Arabskie ― pojęcie to nie jest ściśle zdefiniowane i wyznaczają je kryteria 

językowe, religijne, kulturowe, ale również i polityczne. Przyjmuje się, że są to państwa 

położone w obrębie Afryki Północnej i Azji Południowo-Zachodniej. W opracowaniu 

analizie poddano 18 krajów. 

 

 

Rysunek 15. Położenie Krajów Arabskich 

Źródło: opracowanie własne na podstawie https://gis-support.pl/dane-do-pobrania/ 

 

Tabela 4 Podstawowe informacje o Krajach Arabskich 

KRAJ 
POWIERZCHNIA 

(km2) 

LUDNOŚĆ 

mln (2019) 
STOLICA 

GŁÓWNE 

MIASTA 
WALUTA 

Algieria 

 

 
 

2 382 tys. 43,05 Algier 

Algier, Oran, 

Konstantyna, 

Annaba 

Dinar 

algierski 

Egipt 

 

 
 

 

1 010 tys. 100,4 Kair 

Kair, Aleksandria, 

Giza, Al-

Kaljubijja 

Funt egipski 
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KRAJ 
POWIERZCHNIA 

(km2) 

LUDNOŚĆ 

mln (2019) 
STOLICA 

GŁÓWNE 

MIASTA 
WALUTA 

Libia 

 

 
 

1 760 tys. 6,77 Trypolis 
Trypolis, Bengazi, 

Misrata 

Dinar 

libijski 

Maroko 

 

 
 

446 550  36,47 Rabat 

Casablanca-Sattat, 

Fez-Meknes, 

Tanger-Tetuan-

Al-Husajma, 

Marrakesz-Safi, 

Rabat 

Dirham 

marokański 

Sudan 

 

 
 

1 886 tys. 42,81 Chartum 

Omdurman, 

Chartum, 

Chartum 

Północny, Nijala 

Darfur 

Południowy 

Funt 

sudański 

Tunezja 

 

 
 

163 610 11,69 Tunis 

Tunis, Safakis, 

Susa, At-

Tadamun 

Dinar 

tunezyjski 

Arabia 

Saudyjska 

 

 
 

2 150 tys. 34,27 Rijad 

Rijad, Dżudda 

Mekka, Mekka, 

Medyna 

Rial 

saudyjski 

Bahrajn 

 

 
 

765,3 1,64 Manama 

Manama al.-

Asima, Al.-

Muharrak, 

Madinat Hamad  

asz-Szimalijja 

Dinar 

bahrajski 

Irak 

 

 
 

438 317 39,31 Bagdad 
Bagdad, Mosul, 

Basra, Irbil 
Dinar iracki 

Jemen 

 

 
 

555 000 29,16 Sana 

Sana, Aden, 

Taizz, Al.-

Hudajda 

Rial 

jemeński 

Jordania 

 

 
 

89 342 10,1 Amman 

Amman, Az-

Zarka, Irbid, Ar-

Rusajfa 

Dinar 

jordański 

Katar 

 

 
 

 

11 571 2,83 Ad-Dauha 

Doha, Ar-Rajjan, 

Ar-Rajjan 

Industrial Area, 

Az-Zachira 

Rial katarski 
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KRAJ 
POWIERZCHNIA 

(km2) 

LUDNOŚĆ 

mln (2019) 
STOLICA 

GŁÓWNE 

MIASTA 
WALUTA 

Kuwejt 

 

 
 

17 818 4,21 Kuwejt 

Dżalib asz-

Szujuch, As-

Salimijja, 

Hawalli, Dżanub 

Czitan 

Dinar 

kuwejcki 

Liban 

 

 
 

10 452 6,86 Bejrut 
Bejrut, Trypolis, 

Sydon, Tyr 

Funt 

libański 

Palestyna 

 

 
 

6 020 4,69 Ramallah 

Gaza, Jerozolima, 

Chan Junus, 

Dżabalija 

Nowy 

izraelski 

szekel, dinar 

jordański 

Oman 

 

 
 

309 501 4,98 Muskat 
As-Sib, Bawszar, 

Matrah, Salala 

Rial 

omański 

Syria 

 

 
 

185 180  17,07 Damaszek 

Aleppo, 

Damaszek, Hims, 

Latakia 

Funt 

syryjski 

Zjednoczone 

Emiraty 

Arabskie 

 

 
 

83 600 9,77 Abu-Zabi 
Dubaj, Abu-Zabi, 

Szardża, Al.-Ajn 

Dirham 

ZEA 

Źródło: opracowanie własne na podstawie OEC; dane z wyszukiwarki www.google.pl 

 

Kraje arabskie utworzyły organizację o nazwie Liga Państw Arabskich, do której 

dostęp mają wyłącznie kraje, które odznaczają się wspólnotą historii, języka, religii oraz 

kultury. Jej członkiem może być każdy niepodległy kraj arabski, który podpisze Pakt 

Ustanawiający Ligę. Aktualnie LPA tworzą 22 kraje oraz Organizacja Wyzwolenia 

Palestyny. Liga Państw Arabskich powstała w celu zacieśnienia współpracy politycznej, 

społecznej, ekonomicznej, edukacyjnej oraz kulturowej pomiędzy powstającymi po 

drugiej wojnie światowej nowymi państwami arabskimi. Celem Ligi jest zacieśnianie 

stosunków między państwami członkowskimi, koordynacja akcji politycznych 

prowadzących do ściślejszej współpracy oraz koordynacja działalności gospodarczej  

i kulturalnej na rzecz wszystkich Arabów. 

https://pl.wikipedia.org/wiki/II_wojna_%C5%9Bwiatowa
https://pl.wikipedia.org/wiki/Kraje_arabskie
https://pl.wikipedia.org/wiki/Arabowie
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2. Środowisko geograficzne 

Region zajmuje powierzchnię 13,3 miliona km². Dominującą formą rzeźby terenu 

w Afryce Północnej są pustynie, góry zlokalizowane są w nadmorskiej, północnej części 

Maroka, Algierii i Tunezji. Większość Półwyspu Arabskiego zajmują wyżyny. 

 

 

Rysunek 16. Rzeźba terenu obszaru Krajów Arabskich 

Źródło: http://www.manymaps.com/contents/de/p10836_Africa_Relief_map.html 

 

Według klasyfikacji klimatów Köppena prawie cały region Krajów Arabskich 

znajduje się w zasięgu klimatów suchych, pustynnych. Tylko obszary położone 

bezpośrednio przy wybrzeżu Morza Śródziemnego znajdują się w zasięgu klimatu 

śródziemnomorskiego. 
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Rysunek 17. Klimat regionu Krajów Arabskich 

Źródło: opracowanie własne na podstawie 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Klasyfikacja_klimat%C3%B3w_K%C3%B6ppena#/media/Plik:Wor

ld_K%C3%B6ppen_Map.png 

 

Klimat i woda to elementy środowiska przyrodniczego Krajów Arabskich, które 

wpływają na rozmieszczenie ludności i określają możliwości gospodarczego 

wykorzystania tego regionu. Większość regionu jest bardzo uboga w zasobność wody  

i stąd gęstość zaludnienia nie przekracza 3 osób/km2. Tylko wybrzeża Morza 

Śródziemnego i dolina Nilu cechują się większym zaludnieniem – nawet powyżej  

260 osób/km2. 

 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Klasyfikacja_klimat%C3%B3w_K%C3%B6ppena#/media/Plik:World_K%C3%B6ppen_Map.png
https://pl.wikipedia.org/wiki/Klasyfikacja_klimat%C3%B3w_K%C3%B6ppena#/media/Plik:World_K%C3%B6ppen_Map.png
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Rysunek 18. Zasobność wodna regionu Krajów Arabskich 

Źródło: https://ggc-mauldin-

images.s3.amazonaws.com/uploads/editorial/Image_1_20171227_ME_SEO_GF_ENLARGE.jpg

?_ga=2.153958392.1196601494.1627911514-2119400609.1627911514&utm_campaign=JM-

305&utm_content=znx629gz&utm_medium=ED&utm_source=mec&v=1514385899655 

 

 

Rysunek 19. Gęstość zaludnienia regionu Krajów Arabskich 

Źródło: https://ggc-mauldin-

images.s3.amazonaws.com/uploads/editorial/Image_1_20171227_ME_SEO_GF_ENLARGE.jpg

?_ga=2.153958392.1196601494.1627911514-2119400609.1627911514&utm_campaign=JM-

305&utm_content=znx629gz&utm_medium=ED&utm_source=mec&v=1514385899655 
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3. Religia i kultura 

W większości państw arabskich islam jest religią państwową. Oznacza to, że 

konstytucja lub system prawny danego państwa nadaje religii specjalny status. Wyjątkami 

są Liban i Syria. Islam pojawił się na początku VII wieku wśród arabskich plemion 

Półwyspu Arabskiego jako kontynuacja i rozwinięcie judaistycznego i chrześcijańskiego 

monoteizmu. Twórcą tej religii był Muhammad Ibn Abd Allah (około 570–632 roku), 

znany w Europie jako Mahomet, który ogłosił się w Mekce wysłannikiem Boga i jego 

prorokiem. Islam wyznaje 93% Arabów, większość Turków, Persów, Afgańczyków, 

Pakistańczyków i Indonezyjczyków. W Europie islam jest drugą religią po 

chrześcijaństwie, wyznają go muzułmanie na Bałkanach, a także emigranci muzułmańscy 

w Europie Zachodniej. W Polsce islam wyznaje kilkutysięczna mniejszość pochodzenia 

tatarskiego. Islam dzieli się na trzy główne odłamy: sunnicki, szyicki i charydżycki. 

Każdy muzułmanin musi: wyznać wiarę w jedynego Boga, modlić się pięć razy w ciągu 

dobry, pościć w miesiącu ramadan, dzielić się z ubogimi i przynajmniej raz w życiu udać 

się w pielgrzymkę do Mekki. W analizowanych krajach przeważa islam odłamu 

sunnickiego. 

Należy pamiętać o tym, że chociaż judaizm, chrześcijaństwo i islam mają wspólne 

korzenie, to jednak istnieją dość znaczne różnice, spotęgowane dodatkowo w ciągu 

stuleci. W islamie zabronione jest przedstawianie postaci ludzi i zwierząt i dlatego  

w sztuce rozwinęła się ornamentyka. Sytuacja kobiet w islamie należy do jednych  

z najbardziej kontrowersyjnych na świecie. 

Językiem urzędowym Krajów Arabskich jest język arabski. 

Region Bliskiego Wschodu od dziesięcioleci jest terenem konfliktów zbrojnych na 

tle społecznym i religijnym. Do znaczących należy konflikt arabsko-izraelski oraz 

dążenia Palestyńczyków do utworzenia własnego państwa. 
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4. Sytuacja gospodarcza 

Region Krajów Arabskich leży na przecięciu licznych szlaków komunikacyjnych, 

na styku trzech kontynentów Starego Świata. Państwa muzułmańskie są bardzo 

zróżnicowane pod względem zasobów naturalnych. Posiadają wielkie zasoby surowców 

energetycznych – ropy naftowej i gazu ziemnego. Ma to ogromne znaczenie gospodarcze 

i strategiczne. 

Państwa leżące wokół Zatoki Perskiej wydobywają ponad 1/3 światowej produkcji 

ropy naftowej i blisko 1/6 światowej produkcji gazu ziemnego. 

Największe pola roponośne znajdują się w posiadaniu Arabii Saudyjskiej. Dużymi 

zasobami dysponują też Zjednoczone Emiraty Arabskie, Irak, Kuwejt i Bahrajn, mniejsze 

natomiast – Oman i Katar. 

 

 

Rysunek 20. Zasoby ropy naftowej i gazu ziemnego na świecie 

Źródło: https://www.eea.europa.eu/data-and-maps/figures/selected-oil-and-gas-reserves 
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Ropa naftowa jest obecnie najważniejszym surowcem energetycznym na świecie. 

Wykorzystuje się ją do produkcji benzyny, oleju napędowego, nafty, tworzyw 

sztucznych. Stosowana jest także jako paliwo w elektrowniach cieplnych. Gospodarcze 

znaczenie ropy naftowej oraz gazu ziemnego we współczesnym świecie sprawia, że jej 

wydobycie, przetwarzanie oraz import i eksport mają wielki wpływ na gospodarkę. 

 

Wykres 18. Wielkość eksportu ropy naftowej z wybranych krajów w 2019 r. 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie OEC 

 

Wykres 19. Wielkość eksportu gazu ziemnego z wybranych krajów w 2019 r. 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie OEC 

 

Popyt na ropę naftową oraz dochody uzyskiwane z jej eksportu przyczyniły się do 

powołania w 1960 roku Organizacji Państw Eksportujących Ropę Naftową – OPEC 

(Organization of Petroleum Exporting Countries) przez państwa leżące nad Zatoką 

Perską. Organizację powołały: Arabia Saudyjska, Irak, Iran, Kuwejt oraz Wenezuela 

(państwo spoza regionu). Następnie do organizacji dołączył: Katar i Zjednoczone Emiraty 

Arabskie oraz kilka państw spoza Zatoki Perskiej. Obecnie do OPEC należy 13 krajów. 

Organizacja ta została powołana w celu prowadzenia wspólnej polityki związanej  

z regulowaniem wielkości wydobycia ropy naftowej i ustalaniem jej cen. 
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Kraje Arabskie są ogromnie zróżnicowane pod względem rozwoju 

ekonomicznego. 

 

Tabela 5. Podstawowe wskaźniki makroekonomiczne z 2019 r. 

KRAJ 
PKB globalne 

(mld USD) 

PKB Per Capita 

– PPP (USD) 

PKB Per 

Capita (USD) 

Inflacja, 

deflator PKB 

(roczny 

w %)* 

Stopa 

bezrobocia 

(w %) 

Algieria 171,00 11 511 4 701 -0,9 11,7 

Egipt 303,00 11 763 3 010 13,6 7,2 

Libia 52,08 15 174 8 122 -1,1 18,6 

Maroko 120,00 7 680 3 408 1,3 11,9 

Sudan 32,25 3 990 2 018 50 0 16,8 

Tunezja 39,20 10 756 4 405 8,1 17,4 

Arabia Saudyjska 793,00 46 962 20 542 0,5 7,4 

Bahrajn 38,47 45 060 20 936 0,2 4,0 

Irak 222,00 10 565 5 624 0,3 12,8 

Jemen 23,49 
2 285 

(w 2018) 
632 

14,9 

(w 2018) 
12,9 

Jordania 43,74 10 071 3 326 1,7 19,0 

Katar 176,00 90 044 63 282 -4,8 0,1 

Kuwejt 136,20 49 854 32 702 -1,3 2,4 

Liban 51,99 14 552 5 792 4,5 6,0 

Palestyna 15,00 7 510 2 549 3,8 25,4 

Oman 76,33 27 295 15 082 -3,5 1,8 

Syria 
40,41 

(w 2007) 
- - - 8,2 

Zjednoczone 

Emiraty Arabskie 
421,14 67 119 41 421 -1,9 2,6 

Źródło: opracowanie własne na podstawie https://pl.tradingeconomics.com/ 

*https://data.worldbank.org/ 

  

https://pl.tradingeconomics.com/
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5. Handel zagraniczny 

Nie we wszystkich Krajach Arabskich ropa naftowa ma największy udział  

w eksporcie. 

 

Tabela 6. Najczęściej eksportowane towary (udział w całkowitym eksporcie) i ich kierunki 

Kraj Eksport 2019 (%) Kierunek eksportu 

Algieria ropa naftowa 41,7 gaz ziemny 32,70 
rafinowana 

ropa naftowa 
18,90 

Włochy 

Francja 

Hiszpania 

Egipt ropa naftowa 11,5 
rafinowana ropa 

naftowa 
9,10 gaz ziemny 4,87 

Stany Zjednoczone 

Włochy 

Zjednoczone 

Emiraty Arabskie 

Libia ropa naftowa 85,7 gaz ziemny 4,97 złoto 4,54 

Włochy 

Chiny 

Niemcy 

Maroko 
izolowany 

drut 
11,4 samochody 11,90 

nawozy 

mineralne lub 

chemiczne 

8,22 

Hiszpania 

Francja 

Włochy 

Sudan złoto 30,0 ropa naftowa 19,80 
inne nasiona 

oleiste 
18,60 

Zjednoczone 

Emiraty Arabskie 

Chiny 

Arabia Saudyjska 

Tunezja 
izolowany 

drut 
12,0 

garnitury męskie 

bez dzianiny 
5,29 ropa naftowa 3,93 

Francja 

Włochy 

Niemcy 

Arabia 

Saudyjska 
ropa naftowa 63,8 

rafinowana ropa 

naftowa 
9,57 

polimery 

etylenu 
4,90 

Chiny 

Indie 

Japonia 

Bahrajn 
rafinowana 

ropa naftowa 
41,6 surowe aluminium 14,00 ropa naftowa 5,10 

Zjednoczone 

Emiraty Arabskie 

Arabia Saudyjska 

Japonia 

Irak ropa naftowa  90,4 
rafinowana ropa 

naftowa 
5,26 złoto 3,11 

Chiny 

Indie 

Korea Południowa 

Jemen ropa naftowa 65,3 złoto  5,67 
niefiletowane 

świeże ryby 
4,06 

Chiny 

Arabia Saudyjska 

Zjednoczone 

Emiraty Arabskie 

Jordania 
nawozy 

potasowe 
6,5 fosforany wapnia 5,68 pakowane leki  5,62 

Stany Zjednoczone 

Arabia Saudyjska 

Indie 

Katar gaz naftowy 57,5 ropa naftowa 20,00 
rafinowana 

ropa naftowa  
10,70 

Japonia 

Korea Południowa 

Indie 

Kuwejt ropa naftowa 69,7 
rafinowana ropa 

naftowa 
10,60 

samoloty, 

helikoptery lub 

inne statki 

kosmiczne 

4,03 

Chiny 

Korea Południowa 

Indie 

Liban złoto 26,5 biżuteria  11,20 
inna broń 

palna 
10,20 

Szwajcaria 

Zjednoczone 

Emiraty Arabskie 

Korea Południowa 
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Kraj Eksport 2019 (%) Kierunek eksportu 

Okupowane 

Terytorium 

Palestyny 

owoce 

tropikalne 
21,9 

czysta oliwa z 

oliwek 
13,40 złom żelazny 13,10 

Jordania 

Zjednoczone 

Emiraty Arabskie 

Arabia Saudyjska 

Oman ropa naftowa 47,8 gaz ziemny 14,40 
rafinowana 

ropa naftowa 
6,97 

Chiny 

Indie 

Japonia 

Syria 
czysta oliwa 

z oliwek 
19,3 nasiona przypraw 11,20 inne orzechy 6,72 

Arabia Saudyjska 

Turcja 

Egipt 

Zjednoczone 

Emiraty 

Arabskie 

ropa naftowa 23,1 
rafinowana ropa 

naftowa 
13,00 złoto 8,63 

Indie 

Japonia 

Arabia Saudyjska 

Źródło: opracowanie własne na podstawie OEC 

 

Ropa naftowa ma również duże znaczenie w imporcie towarów do Krajów 

Arabskich. 

 

Tabela 7. Najczęściej importowane towary 

Kraj Import 2019 (% w skali kraju) Partnerzy importowi  

Algieria 

rafinowana 

ropa 

naftowa 

4,72 pszenica 3,72 pakowane leki 2,65 

Chiny 

Francja 

Włochy 

Egipt 

rafinowana 

ropa 

naftowa 

7,11 pszenica 5,66 ropa naftowa 3,18 

Chiny 

Stany Zjednoczone 

Arabia Saudyjska 

Libia 

rafinowana 

ropa 

naftowa 

13,20 samochody 6,34 sprzęt nadawczy 4,06 

Chiny 

Turcja 

Włochy 

Maroko 

rafinowana 

ropa 

naftowa 

9,27 samochody 4,16 
części 

samochodowe 
2,66 

Hiszpania 

Francja 

Chiny 

Sudan 
cukier 

surowy 
6,28 pszenica 5,96 pakowane leki 2,92 

Chiny 

Indie 

Zjednoczone Emiraty 

Arabskie 

Tunezja 

rafinowana 

ropa 

naftowa 

11,00 gaz ziemny 6,91 

sprzęt ochrony 

niskiego 

napięcia 

2,54 

Francja 

Włochy 

Niemcy 

Arabia 

Saudyjska 
samochody 8,39 sprzęt nadawczy  2,76 

rafinowana ropa 

naftowa 
2,60 

Chiny 

Zjednoczone Emiraty 

Arabskie 

Stany Zjednoczone 

Bahrajn samochody 6,41 ruda żelaza 6,08 biżuteria  5,47 

Zjednoczone Emiraty 

Arabskie 

Chiny 

Arabia Saudyjska 

Irak 

rafinowana 

ropa 

naftowa 

7,77 sprzęt nadawczy 6,54 samochody 5,07 

Zjednoczone Emiraty 

Arabskie 

Turcja 

Chiny 
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Kraj Import 2019 (% w skali kraju) Partnerzy importowi  

Jemen pszenica 8,96 
rafinowana ropa 

naftowa 
5,96 

sztabki 

surowego żelaza 
4,10 

Chiny 

Turcja 

Zjednoczone Emiraty 

Arabskie 

Jordania samochody 7,00 
rafinowana ropa 

naftowa  
6,03 gaz ziemny 5,89 

Chiny 

Arabia Saudyjska 

Stany Zjednoczone 

Katar 

samoloty, 

helikoptery 

inne statki 

kosmiczne 

10,50 turbiny gazowe 8,10 samochody 5,04 

Stany Zjednoczone 

Francja 

Zjednoczone 

Królestwo 

Kuwejt samochody 9,61 sprzęt nadawczy 2,78 gaz ziemny 2,36 

Chiny 

Zjednoczone Emiraty 

Arabskie 

Stany Zjednoczone 

Liban 

rafinowana 

ropa 

naftowa  

19,70 samochody 5,35 pakowane leki 4,59 

Zjednoczone Emiraty 

Arabskie 

Chiny 

Włochy 

Okupowane 

Terytorium 

Palestyny 

samochody 10,70 cement 6,31 wypieki 4,65 

Jordania 

Egipt 

Niemcy 

Oman samochody 10,90 
rafinowana ropa 

naftowa 
4,16 sprzęt nadawczy 3,84 

Zjednoczone Emiraty 

Arabskie 

Chiny 

Japonia 

Syria 
tytoń 

walcowany 
7,41 sprzęt nadawczy 4,20 mąka pszenna 2,12 

Turcja 

Chiny 

Zjednoczone Emiraty 

Arabskie 

Zjednoczone 

Emiraty 

Arabskie 

złoto 13,50 sprzęt nadawczy 6,65 
rafinowana ropa 

naftowa 
6,36 

Chiny 

Indie 

Stany Zjednoczone 

Źródło: opracowanie własne na podstawie OEC 
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6. Współpraca gospodarcza z Polską 

Kontakty handlowe z Krajami Arabskimi mają dla Polski duże znaczenie, chociaż 

można sądzić, że kierunek ten posiada jeszcze duże możliwości rozwoju. W 2020 roku 

import do Krajów Arabskich stanowił 1,26% importu globalnego zaś eksport 1,43%. 

 

Wykres 20. Struktura i wielkość polskiego importu i eksportu z wyszczególnieniem Krajów 

Arabskich 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie http://swaid.stat.gov.pl 

 

W porównaniu do roku 2019 w 2020 roku nastąpił spadek wartości importu  

z Krajów Arabskich o 18% (721 mln USD). W tym samym okresie eksport prawie nie 

uległ zmianie, odnotowano spadek o 13 mln USD. 
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Wykres 21. Obroty handlowe Polski z Krajami Arabskimi w 2019 i 2020 roku 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie http://swaid.stat.gov.pl 

 

Największe obroty handlowe odnotowano z Arabią Saudyjską. Import z tego kraju 

wyniósł prawie 1,3 mld USD. O połowę mniejszy import odnotowano w kontaktach  

z Marokiem i Katarem. Również największym rynkiem zbytu na polskie towary była 

Arabia Saudyjska (1,12 mld USD), o połowę mniejszy eksport odnotowano do 

Zjednoczonych Emiratów Arabskich (612 mln USD). Na kolejnych miejscach znalazły 

się Algieria, Maroko i Egipt. 
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Rysunek 21. Kontakty handlowe z Polską – wartość importu i eksportu towarów  

w 2020 roku 

Źródło: opracowanie własne na podstawie http://swaid.stat.gov.pl 

 

W polskim eksporcie do największych partnerów przeważały pojazdy oraz 

maszyny i urządzenia mechaniczne. 

 

Tabela 8. Najważniejsze pozycje eksportu z Polski do Krajów Arabskich 

Eksport towarów w 2019 roku TYS. USD 

ZJEDNOCZONE EMIRATY ARABSKIE 

pojazdy, statki powietrzne, jednostki pływające oraz współdziałające urządzenia 

transportowe 
300 309 

maszyny i urządzenia mechaniczne; sprzęt elektroniczny; ich części; urządzenia do 

rejestracji i odtwarzania dźwięku i obrazu oraz części i wyposażenie do tych artykułów 
256 634 

produkty przemysłu chemicznego lub przemysłów pokrewnych 75 214 

artykuły przemysłowe różne 64 964 

ARABIA SAUDYJSKA 

produkty pochodzenia roślinnego 144 

gotowe artykuły spożywcze; napoje bezalkoholowe, alkoholowe i ocet; tytoń  

i przemysłowe namiastki tytoniu 
137 184 
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Eksport towarów w 2019 roku TYS. USD 

pojazdy, statki powietrzne, jednostki pływające oraz współdziałające urządzenia 

transportowe 
118 996 

maszyny i urządzenia mechaniczne; sprzęt elektroniczny; ich części; urządzenia do 

rejestracji i odtwarzania dźwięku i obrazu oraz części i wyposażenie do tych artykułów 
9 

EGIPT 

pojazdy, statki powietrzne, jednostki pływające oraz współdziałające urządzenia 

transportowe 
109 545 

produkty pochodzenia roślinnego 93 211 

maszyny i urządzenia mechaniczne; sprzęt elektroniczny; ich części; urządzenia do 

rejestracji i odtwarzania dźwięku i obrazu oraz części i wyposażenie do tych artykułów 
80 705 

gotowe artykuły spożywcze; napoje bezalkoholowe, alkoholowe i ocet; tytoń  

i przemysłowe namiastki tytoniu 
40 542 

ALGIERIA 

produkty mineralne 105 961 

maszyny i urządzenia mechaniczne; sprzęt elektroniczny; ich części; urządzenia do 

rejestracji i odtwarzania dźwięku i obrazu oraz części i wyposażenie do tych artykułów 
79 373 

gotowe artykuły spożywcze; napoje bezalkoholowe, alkoholowe i ocet; tytoń  

i przemysłowe namiastki tytoniu 
72 210 

zwierzęta żywe; produkty pochodzenia zwierzęcego 55 778 

MAROKO 

maszyny i urządzenia mechaniczne; sprzęt elektroniczny; ich części; urządzenia do 

rejestracji i odtwarzania dźwięku i obrazu oraz części i wyposażenie do tych artykułów 
107 699 

pojazdy, statki powietrzne, jednostki pływające oraz współdziałające urządzenia 

transportowe 
74 581 

produkty przemysłu chemicznego lub przemysłów pokrewnych 30 173 

tworzywa sztuczne i artykuły z nich; kauczuk i artykuły z kauczuku 25 783 

IRAK 

maszyny i urządzenia mechaniczne; sprzęt elektroniczny; ich części; urządzenia do 

rejestracji i odtwarzania dźwięku i obrazu oraz części i wyposażenie do tych artykułów 
49 437 

gotowe artykuły spożywcze; napoje bezalkoholowe, alkoholowe i ocet; tytoń  

i przemysłowe namiastki tytoniu 
40 753 

zwierzęta żywe; produkty pochodzenia zwierzęcego 23 483 

metale nieszlachetne i artykuły z metali nieszlachetnych 16 490 

Źródło: opracowanie własne na podstawie http://swaid.stat.gov.pl 

 



REGIONALNE OBSERWATORIUM GOSPODARCZE 

 

108 

 

Wykres 22. Najważniejsze pozycje eksportu z Polski do Krajów Arabskich 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie http://swaid.stat.gov.pl 

 

Główne produkty w imporcie do Polski to produkty mineralne i tworzywa 

sztuczne. 

 

Tabela 9. Najważniejsze pozycje importu do Polski z Krajów Arabskich 

Import towarów w 2019 roku TYS. USD 

ARABIA SAUDYJSKA 

produkty mineralne 1 783 498 

tworzywa sztuczne i artykuły z nich; kauczuk i artykuły z kauczuku 109 438 

produkty przemysłu chemicznego lub przemysłów pokrewnych 21 265 

metale nieszlachetne i artykuły z metali nieszlachetnych 6 684 

KATAR 

dzieła sztuki, przedmioty kolekcjonerskie i antyki 734 116 

tworzywa sztuczne i artykuły z nich; kauczuk i artykuły z kauczuku 12 571 

produkty przemysłu chemicznego lub przemysłów pokrewnych 3 016 

perły naturalne lub hodowlane, kamienie szlachetne lub półszlachetne, metale 

szlachetne, metale platerowane metalem szlachetnym i artykuły z nich; sztuczna 

biżuteria; monety 

272 

MAROKO 

materiały i artykuły włókiennicze 139 145 
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Import towarów w 2019 roku TYS. USD 

pojazdy, statki powietrzne, jednostki pływające oraz współdziałające urządzenia 

transportowe 
135 821 

produkty mineralne 557 923 

produkty pochodzenia roślinnego 45 436 

TUNEZJA 

maszyny i urządzenia mechaniczne; sprzęt elektroniczny; ich części; urządzenia do 

rejestracji i odtwarzania dźwięku i obrazu oraz części i wyposażenie do tych artykułów 
110 055 

materiały i artykuły włókiennicze 88 991 

obuwie, nakrycia głowy, parasole, laski, stołki myśliwskie, bicze; szpicruty ich części; 

pióra preparowane, artykuły z nich; kwiaty sztuczne; artykuły z włosów ludzkich 
26 718 

pojazdy, statki powietrzne, jednostki pływające oraz współdziałające urządzenia 

transportowe 
17 419 

EGIPT 

materiały i artykuły włókiennicze 46 361 

metale nieszlachetne i artykuły z metali nieszlachetnych 42 279 

produkty pochodzenia roślinnego 39 862 

tworzywa sztuczne i artykuły z nich; kauczuk i artykuły z kauczuku 32 396 

ZJEDNOCZONE EMIRATY ARABSKIE 

metale nieszlachetne i artykuły z metali nieszlachetnych 119 616 

maszyny i urządzenia mechaniczne; sprzęt elektroniczny; ich części; urządzenia do 

rejestracji i odtwarzania dźwięku i obrazu oraz części i wyposażenie do tych artykułów 
29 828 

tworzywa sztuczne i artykuły z nich; kauczuk i artykuły z kauczuku 11 746 

produkty przemysłu chemicznego lub przemysłów pokrewnych 4 321 

Źródło: opracowanie własne na podstawie http://swaid.stat.gov.pl 
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Wykres 23. Najważniejsze pozycje importu do Polski z Krajów Arabskich 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie http://swaid.stat.gov.pl 

 

Poniższe wykresy przedstawiają pozycję rankingową Krajów Arabskich i Polski  

w świecie na podstawie wybranych wskaźników ekonomicznych. 
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Wykres 24. Pozycja rankingowa Krajów Arabskich i Polski na podstawie wskaźników 

ekonomicznych 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie OEC  
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7. Informacje gospodarcze o wybranych krajach – 

najważniejszych partnerach gospodarczych Polski 

7.1. Egipt 

 

Rysunek 22. Mapa Egiptu 

Źródło: https://encyklopedia.interia.pl/ 

 

Egipt to brama do rynków afrykańskich i arabskich. Współpraca z tym krajem to 

szansa dla polskich przedsiębiorstw, które chciałyby inwestować w tej części świata. 

Wzrost dwustronnej wymiany handlowej pomiędzy Polską a Egiptem notowany 

jest od kilku lat. Rok 2019 był pod tym względem najlepszy – łączna wartość wymiany 

handlowej wyniosła wówczas ponad 600 mln euro. Stolica tego państwa – Kair liczy 

sobie ponad 20 mln mieszkańców i jest centrum administracyjnym, biznesowym  

i kulturalnym kraju. Drugim ważnym ośrodkiem miejskim jest Aleksandria. To dawna 

stolica, ponad 6-milionowa populacja i główny port Egiptu nad Morzem Śródziemnym. 

Egipt ma w regionie strategiczną pozycję dając dostęp zarówno do krajów arabskich,  

jak i afrykańskich oraz sprawując kontrolę nad Kanałem Sueskim, który jest jednym  

z głównych kanałów przepływów handlowych na świecie. Państwo silnie stawia na 

rozwój i ochronę produkcji lokalnej. Z tego względu procedury importowe nie należą do 

najłatwiejszych, ale promowane są inwestycje – szczególnie w Strefie Ekonomicznej 

Kanału Sueskiego. 
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Głównymi filarami gospodarki i zarazem źródłem dochodów kraju są: eksport 

ropy naftowej i gazu ziemnego, opłaty za korzystanie z Kanału Sueskiego, turystyka oraz 

przekazy od egipskiej emigracji zarobkowej. 

Nadal istotną dziedziną gospodarki pozostaje rolnictwo. Egipt osiąga 

samowystarczalność w produkcji wielu artykułów rolnych oraz sezonowo dysponuje 

nadwyżkami eksportowymi. Jednocześnie jednak jest importerem netto ponad 40% 

konsumowanych artykułów spożywczych (w tym np. pszenicy). 

Egipska gospodarka, dzięki zdecydowanym krokom podjętym przez rząd celem 

ograniczenia wydatków publicznych, odzyskała zaufanie międzynarodowych instytucji 

finansowych. W 2019 roku zakończono realizację porozumienia z Międzynarodowym 

Funduszem Walutowym w sprawie kredytu w wysokości 12 miliardów USD, 

przeznaczonego na wsparcie rządowego programu reform gospodarczych w takich 

obszarach jak ograniczenie subsydiowania paliw i energii, konsolidacja polityki fiskalnej, 

rozwój konkurencyjności. 

 

Główne sektory gospodarki: 

− rolnictwo – sektor zatrudnia około 28% siły roboczej kraju. Odpowiada za około 

14% dochodu krajowego. Rolnictwo skoncentrowane jest w obszarze żyznej delty 

Nilu, gdzie uprawy bawełny są najbardziej opłacalne. 

− przemysł wydobywczy i energetyka – baza surowców mineralnych  

i energetycznych składa się w większości z ropy naftowej i gazu ziemnego, rudy 

żelaza, fosforanów i złota. Nowe odkrycia złóż ropy naftowej i gazu ziemnego, 

których dokonano kilka lat temu na dnie Morza Śródziemnego, przyczyniły się do 

dynamicznego rozwoju tego sektora gospodarki. 90.5% energii wytwarzanej  

w Egipcie pochodzi z gazu ziemnego i ropy naftowej, 7,3% z elektrowni 

wodnych, a 2,2% ze źródeł odnawialnych. Pomimo obecnie niewielkiego udziału 

źródeł odnawialnych w generowaniu energii, Egipt posiada duży potencjał 

rozwoju tego sektora. 

 

Inwestycje zagraniczne 

W 2019 roku wartość bezpośrednich inwestycji zagranicznych (FDI) w Egipcie 

wyniosła 8,5 mld USD, rok wcześniej – 6,79 mld USD. Najwięcej środków finansowych 

przyciągnęła branża naftowa. Egipt jest największym odbiorcą FDI w Afryce. 
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Uczestnictwo w wielostronnych organizacjach i porozumieniach o charakterze 

gospodarczym 

Egipt jest członkiem: OAPEC (Organizacja Krajów Arabskich Eksporterów Ropy 

Naftowej), AfDB (Afrykański Bank Rozwoju), IDB (Islamski Bank Rozwoju), EBRD 

(Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju), IBRD (Międzynarodowy Bank Odbudowy  

i Rozwoju), agend ONZ: FAO, UNCTAD, UNIDO, UNESCO, UNRWA. 

 

Stosunki gospodarcze z Unią Europejską 

Współpraca między Unią Europejską i Egiptem jest prowadzona w oparciu  

o Umowę Stowarzyszeniową, która weszła w życie 01.06.2004 roku. Ustanowienie 

między stronami obszaru wolnego handlu oraz zniesienie opłat celnych spowodowało,  

iż UE jest największym partnerem handlowym Egiptu. 

Gospodarcze umowy dwustronne między Polską i Egiptem to obowiązujące 

porozumienia gospodarcze o następującej tematyce: wzajemnego popierania i ochrony 

inwestycji, unikania podwójnego opodatkowania, o współpracy w dziedzinie turystyki,  

o współpracy w dziedzinie nauki i techniki, ustanowienia regularnej komunikacji 

lotniczej, transportu morskiego, wzajemnej współpracy między Ministrem Rozwoju  

i Finansów RP a Ministrem Handlu i Przemysłu ARE. 

 

Wzajemne inwestycje 

Duże zainteresowanie polskich podmiotów gospodarczych podejmowaniem 

współpracy inwestycyjno-kooperacyjnej na rynku egipskim widoczne jest w sektorze 

usług turystycznych, pośrednictwa handlowego, budownictwa, informatyki, eksploracji  

i eksploatacji złóż surowców naturalnych (ropa naftowa, gaz ziemny), modernizacji  

i rozbudowy infrastruktury kolejowej. 

W Egipcie, w sektorze ropy i gazu, prowadzą działalność Geofizyka Toruń 

(badania geologiczne i sejsmiczne) oraz Geofizyka International natomiast w dziedzinie 

transportu morskiego Polski Rejestr Statków. 

 

Dostęp do rynku dla polskich towarów 

Uwarunkowania w dostępie do rynku Egiptu – taryfowe i pozataryfowe – dla 

polskich produktów są identyczne jak stosowane wobec produktów innych państw Unii 

Europejskiej. Na mocy Umowy Stowarzyszeniowej z 2001 roku wszystkie egipskie 

towary przemysłowe uzyskały bezcłowy dostęp do rynku unijnego. Ostatnia kategoria 
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unijnych produktów (samochodów i części samochodowych) została zwolniona z cła  

1 stycznia 2019 roku. Import towarowy do Egiptu podlega podatkowi od wartości 

dodanej (VAT) w wysokości 14%. 

Każdy towar może być przedmiotem importu do Egiptu pod warunkiem, że nie 

jest on objęty zakazem importowym lub jego przywóz do Egiptu nie jest regulowany 

dodatkowo przepisami sanitarnymi, zdrowotnymi lub innymi ograniczeniami.  

W imporcie do Egiptu wiele pozycji towarowych jest objętych obowiązkiem kontroli 

jakości przed zezwoleniem na ich wwóz na egipski obszar celny. 

Import towarowy do Egiptu może być dokonywany wyłącznie przez firmę 

egipską, zarejestrowaną w Generalnej Organizacji Kontroli Importu i Eksportu (General 

Organization for Import and Export Controls – GOIEC). 

W Egipcie utworzone zostały specjalne strefy ekonomiczne (SEZ) oferujące 

ułatwienia podatkowe dla podmiotów zagranicznych podejmujących działalność 

gospodarczą w SEZ. Utworzone zostały także strefy bezcłowe (Free Zones), najczęściej 

w pobliżu lotnisk i portów, wobec których nie mają zastosowania ograniczenia w zakresie 

importu pod warunkiem eksportu ponad 50% produkcji firm. 
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7.2. Arabia Saudyjska 

 

Rysunek 23. Mapa Arabii Saudyjskiej 

Źródło: https://encyklopedia.interia.pl/ 

 

Jest największą gospodarką regionu, której podstawą jest przede wszystkim 

wydobycie ropy naftowej i gazu ziemnego. Innymi głównymi filarami gospodarki są 

petrochemia i górnictwo zasobów mineralnych. Państwo jest notowane jako trzecie na 

świecie w kategorii „wolność fiskalna”, a koszty podatkowe są minimalne. 

Potencjał gospodarczy Polski i Arabii Saudyjskiej oraz rola obu krajów  

w międzynarodowych stosunkach gospodarczych, zwłaszcza Polski w UE oraz Arabii 

Saudyjskiej w RWPZ, jak i relatywnie wysoka komplementarność obu gospodarek, 

przemawiają za potrzebą dalszego rozszerzania skali dwustronnej współpracy. 

Arabia Saudyjska jest najbardziej rozwiniętym gospodarczo krajem arabskim 

(około 28% PKB całego świata arabskiego), dysponującym znacznymi zasobami 

kapitałowymi (nakłady inwestycyjne) i największym w regionie potencjałem 

importowym. W ostatnich latach była (z uwzględnieniem re-eksportu) największym 

finalnym odbiorcą polskiego eksportu w gronie państw członkowskich Rady Współpracy 

Państw Zatoki oraz strategicznie ważnym partnerem gospodarczym Polski w regionie. 

 

Saudyjskie bariery i utrudnienia administracyjne w eksporcie i współpracy 

gospodarczej: 

− restrykcyjne procedury SFDA ( The Saudi Food & Drug Authority) w odniesieniu 

do mięsa i artykułów żywnościowych, ale również leków, towarów sektora 

medycznego, kosmetycznego; 
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− restrykcyjne dotychczas podejście SASO (Saudi Arabian Standard Organization); 

− zakaz importu wyrobów z wieprzowiny i alkoholu oraz szeroko interpretowany 

zakaz dystrybucji publikacji „sprzecznych z islamem”; 

− zróżnicowane traktowanie przez władze fiskalne firm zagranicznych  

(20-procentowy podatek dochodowy) i saudyjskich (płacą „zakat” – podatek 

religijny 3,5% od wartości obrotu); 

− brak jednolitych przepisów, regulujących dostęp do sfery zakupów publicznych 

oraz bardzo ograniczony dostęp do odpowiednich informacji; 

− złożone przepisy zatrudniania obcokrajowców, działalności biznesowej i praktyki 

wizowe; 

− brak rozwiniętego systemu dostępu do informacji handlowych i danych 

statystycznych; 

− stosunkowo wysokie koszty udziału w imprezach targowych i wystawienniczych 

na terenie Arabii Saudyjskiej. 

 

Należy podkreślić, iż większość powyższych barier i utrudnień jest stopniowo 

usuwana przez władze saudyjskie podczas procesu reform mających na celu 

dostosowanie prawodawstwa do wymogów WTO. 

Taryfa celna nałożona na większość produktów importowanych wynosi 5%,  

co wynika ze zunifikowanej zewnętrznej taryfy celnej Rady Współpracy Państw Zatoki. 

Taryfa protekcjonistyczna, w wysokości 12% lub 20% dotyczy niektórych dóbr 

produkowanych przez szczególnie istotne gałęzie gospodarki, wspierane rządowo. 

Istnieje obszerna lista produktów zakazanych ze względu na wrażliwość religijną. W tym 

jest to np. wieprzowina, alkohol i inne produkty uznane za niezgodne z islamem. 

W przypadku eksportu wymagane jest uzyskanie pięciu podstawowych 

dokumentów: licencji eksportowej, świadectwa przewozowego, świadectwa zdrowia  

(dla produktów spożywczych i rolnych), celnej dokumentacji przewozowej, dokumentacji 

opłat celnych. 

Uzyskanie kompletnej dokumentacji zajmuje średnio dwa tygodnie. W przypadku 

importu procedura wymaga także następujących dokumentów: zaświadczenia 

wywozowego/wwozowego, świadectwa pochodzenia produktu lub towaru, faktury, 

deklaracji celnej, specyfikacji przesyłki. Czas procesowania to około trzech tygodni. 
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Możliwości rozwoju polskiego eksportu do Arabii Saudyjskiej 

Statystyka wymiany gospodarczej między Polską i Arabią Saudyjską wskazuje,  

że najbardziej obiecującymi sektorami potencjalnej współpracy mogą być: sektor rolno-

spożywczy, produkty chemiczne, tworzywa sztuczne, wyroby gumowe i szklane, 

ceramika, włókna syntetyczne, opony samochodowe, towary i usługi sektora zdrowia, 

wyroby przemysłu drzewno-papierniczego, przemysł metalurgiczny, sektor energii 

elektrycznej, gospodarki wodnej i ochrony środowiska, przemysł obronny. 

 

Inne potencjalne dziedziny rozwoju polskiego eksportu: 

− przemysł maszynowy i górnictwo, 

− budownictwo drogowe i kolejnictwo, 

− lotnictwo cywilne, 

− gospodarka morska, 

− projektowanie, 

− budowa portów handlowych i rybackich, 

− telekomunikacja i IT, 

− ochrona zdrowia. 

 

Na konkurencyjność polskiego eksportu wpływa kilka istotnych czynników: cena, 

marka produktu, referencje użytkowania w krajach Bliskiego Wschodu, oferowane 

finansowanie lub kredyt kupiecki, termin dostawy i – w przypadku nieznanych dotąd na 

rynku produktów – gotowość dostarczenia darmowych próbek. Polska, podobnie jak inni 

nowi członkowie UE, jest postrzegana jako potencjalny dostawca towarów 

porównywalnych jakościowo z zachodnioeuropejskimi, jednakże po odpowiednio 

konkurencyjnych cenach. 
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7.3. Zjednoczone Emiraty Arabskie 

 

Rysunek 24. Mapa Zjednoczonych Emiratów Arabskich 

Źródło: https://encyklopedia.interia.pl/ 

 

Zjednoczone Emiraty Arabskie (ZEA) są państwem, którego znaczenie dla 

gospodarki światowej jest bardzo istotne. Dzięki swojej strategicznej pozycji, aktywnej 

dywersyfikacji gospodarki oraz doskonałym stosunkom handlowym i prestiżowi, 

federacja 7 emiratów jest miejscem dla wszystkich zainteresowanych ekspansją lub 

inwestycją, zwłaszcza na rynkach Bliskiego Wschodu, Afryki Północnej i Azji 

Południowej. Każdy inwestor w ZEA posiada dostęp do rozbudowanej i nowoczesnej 

infrastruktury. Zróżnicowany krąg konsumentów, a przede wszystkim bardzo szerokie 

możliwości reeksportu towarów do innych państw regionu stwarzają korzystne warunki 

do ekspansji eksportowej. 

 

Członkostwo w organizacjach międzynarodowych 

ZEA są jednym z państw założycielskich Rady Współpracy Zatoki Perskiej (Gulf 

Cooperation Council, GCC). Organizacja ta ustanowiła unię celną pomiędzy zrzeszonymi 

państwami (ZEA, Bahrajn, Kuwejt, Oman, Katar, Arabia Saudyjska). Unia przewiduje 

bezcłowy dostęp dla towarów lokalnych sprzedawanych między państwami 

członkowskimi. Nakłada również wspólną 5-procentową taryfę zewnętrzną dla 

większości towarów. Towary, które przechodzą odprawę w urzędzie celnym 

wprowadzenia w jednym z państw członkowskich GCC, mogą być kierowane do innego 

państwa członkowskiego bez konieczności dalszych procedur celnych na granicy państwa 

http://www.startupoverseas.co.uk/expanding-a-business-in-uae/entering-the-market.html
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przeznaczenia GCC z wyjątkiem dodatkowej deklaracji statystycznej w zakresie handlu 

między państwami GCC. 

ZEA są członkiem porozumienia o wolnym handlu (GAFTA/PAFTA), 

zrzeszającego państwa GCC oraz Algierię, Egipt, Irak, Jordanię, Liban, Libię, Maroko, 

terytoria palestyńskie, Sudan, Syrię (członkostwo zawieszone), Tunezję i Jemen.  

W ramach porozumienia zniesiono cła na niemal wszystkie produkty wewnątrz tego 

obszaru. Stopniowo redukuje się także bariery pozataryfowe w handlu pomiędzy krajami 

członkowskimi. 

 

Relacje z UE 

W styczniu 2018 roku podpisane zostało porozumienie o współpracy pomiędzy 

UE a ZEA, które ma na celu usprawnienie dialogu politycznego i handlu dwustronnego 

pomiędzy krajami UE a ZEA. Relacje polityczne z UE wzmacnia również delegatura UE, 

która działa w Abu Zabi od 2013 roku. 

 

Główne bogactwa naturalne 

Głównymi zasobami naturalnymi ZEA są ropa naftowa oraz gaz ziemny. Na 

początku stycznia 2020 roku na pograniczu emiratów Abu Zabi oraz Dubaj odkryto 

czwarte co do wielkości złoża gazu ziemnego na Bliskim Wschodzie (państwowa spółka 

naftowa ADNOC szacuje te zasoby na 2,3 bln m3). ZEA jest siódmym co do wielkości 

producentem ropy naftowej na świecie i czwartym co do wielkości producentem ropy 

naftowej w kartelu OPEC (jako członek OPEC od 1967 roku). 

 

Ogólna charakterystyka sytuacji gospodarczej 

Państwo Zjednoczonych Emiratów Arabskich posiada siódme co do wielkości 

złoża ropy naftowej. Zasoby szacuje się na 97,8 milionów baryłek ropy naftowej i ponad 

4,5 mld m3 zasobów gazu niekonwencjonalnego (np. z łupków gazonośnych), 7,7 mld m3 

zasobów gazu konwencjonalnego. Jednym z elementów programu rządowego 

dywersyfikacji gospodarki ZEA było wprowadzenie w 2019 roku podatku VAT  

w wysokości 5%. Przychody z tytułu podatku VAT zasiliły budżet państwa w 2018 roku 

o 27 mld PLN (6%). Dzięki podatkowi VAT polityka fiskalna ZEA stała się bardziej 

niezależna od węglowodorów. Dubaj ogłosił plany, aby do 2025 r. stać się centrum 

światowego handlu, gdzie wartość handlu poza-naftowego wyniesie 2 mld PLN. Emiracki 

Bank Centralny poinformował, że w 2019 roku gospodarka rozwijała się na poziomie 
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2,9% PKB rocznie, co jest lepszym wynikiem niż wskazania IMF, który przewidywał 

rozwój na poziomie 1,6% PKB. Głównym czynnikiem wzrostu był silny rozwój sektora 

energetycznego, który rósł w tempie 7,6%. Sektor poza-naftowy w 2019 r. rozwijał się na 

poziomie 1,1% PKB. 

 

Główne sektory gospodarki 

Z uwagi na zmieniające się trendy na światowych rynkach i rosnące 

zainteresowanie inwestorów w rynki niskoemisyjne (wykorzystujące alternatywne źródła 

energii), tempo transformacji gospodarki ZEA, która wciąż oparta jest głównie na 

wydobyciu i eksporcie węglowodorów, wymaga przyspieszenia. W ramach 

dywersyfikacji gospodarki ZEA, następuje również zwiększenie udziału we wzroście 

gospodarczym tzw. sektorów poza-naftowych, takich jak transport i logistyka, turystyka 

(biznesowa, wypoczynkowa oraz medyczna), nieruchomości, usługi finansowe, a także 

coraz bardziej doinwestowany sektor przemysłowo-produkcyjny. 

 

Pandemia COVID-19 a gospodarka ZEA 

Gospodarka ZEA znacząco odczuła skutki globalnej pandemii COVID-19. 

Największe straty poniosły sektory: lotnictwa, HoReCa (hotelarstwo, restauracje, 

catering) oraz branża targowo-wystawiennicza i eventowa. W 2020 roku wskaźnik PKB 

ZEA spadł o około 5,5%. Ceny ropy, nieprzekraczające 50 USD za baryłkę, nie 

pozwoliły na szybkie złagodzenie efektów pandemii. W kwietniu 2020 roku rząd ZEA 

wprowadził w życie szeroki program wsparcia dla publicznych i prywatnych 

przedsiębiorstw. Dodatkowo w czerwcu 2020 roku uruchomiono plan wsparcia 

finansowego o wartości 69 miliardów USD, który obowiązywał do czerwca 2021 roku. 

Skutki pandemii najmocniej odczuła gospodarka emiratu Dubaju. Dubaj wrócił do 

względnie normalnej aktywności z zachowaniem reżimu sanitarnego w lipcu 2020 roku. 

Część strat odrobiona została w okresie świąteczno-noworocznym, kiedy to lotnisko  

w Dubaju obsłużyło około 400 tysięcy gości. Prognozy sugerują wzrost PKB ZEA  

o 2,8-4,5% w 2021 roku w przypadku organizacji wystawy EXPO 2020 w tradycyjnej 

formie, przy zakładanym udziale 25 milionów gości. 

 

Handel zagraniczny 

W 2018 roku ZEA było 30 największą gospodarką na świecie pod względem 

PKB, 26 – pod względem eksportu, oraz 21 – importu. W 2018 roku ZEA eksportowało 

https://oec.world/en/profile/country/are
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produkty o łącznej wartości 242 mld dolarów, głównie ropę naftową (58,1 mld dolarów), 

złoto (15,4 mld dolarów), biżuterię (12,2 mld dolarów) oraz diamenty (10,1 mld 

dolarów). Najważniejszymi partnerami handlowymi ZEA w eksporcie były Indie (23,8 

mld dolarów), Japonia (21,7 mld dolarów), Chiny (17,4 mld dolarów), Arabia Saudyjska 

(17,2 mld dolarów) oraz Oman (11,7 mld dolarów). 

W tym samym czasie importowały produkty o łącznej wartości 232 mld dolarów. 

Wśród najważniejszych kategorii produktów można wymienić złoto (27,3 mld dolarów), 

sprzęt nadawczy (15,5 mld dolarów), biżuterię (13,4 mld dolarów) oraz samochody  

(11,3 mld dolarów). Importowano głównie z Chin (32,1 mld dolarów), Indii (27,1 mld 

dolarów), Stanów Zjednoczonych (17,3 mld dolarów), Wielkiej Brytanii (9,96 mld 

dolarów) oraz Niemiec (9,68 mld dolarów). 

Eksport towarów z UE do ZEA w 2018 roku wyniósł 37,8 mld EUR (nastąpił 

spadek o -11,1% w porównaniu z rokiem poprzedzającym), natomiast import wyniósł 

11,1 mld EUR (10,7% wzrost w porównaniu z rokiem poprzedzającym). 

 

Dwustronna wymiana handlowa 

Jako czynniki sprzyjające napływowi inwestycji można wymienić brak 

bezpośredniego podatku obrotowego (z wyjątkiem podatku nałożonego na banki 

zagraniczne, przedsiębiorstwa sektora naftowego oraz operatorów telekomunikacyjnych), 

bezpośredniego podatku dochodowego, instrumentów kontroli dewizowej i limitów 

transferów pieniężnych. Co więcej, należy podkreślić istnienie silnego i dochodowego 

sektora bankowego, rozwiniętej bazy zagranicznych, wykwalifikowanych specjalistów, 

łatwy dostęp do ropy naftowej, niskie koszty energii oraz wysoki poziom siły nabywczej 

w ZEA. 

 

Dostęp do rynku 

Polska i Zjednoczone Emiraty Arabskie mają sobie wiele do zaoferowania. Polska 

jest wysoko ceniona ze względu na bardzo niski poziom ryzyka inwestycyjnego. 

Atrakcyjność można przypisać także dużym rynkom krajowym, stabilności politycznej  

i gospodarczej, a także członkostwu w Unii Europejskiej. ZEA próbują przyciągnąć 

polskich inwestorów poprzez utworzenie specjalnych stref ekonomicznych, parków 

przemysłowych i technologicznych oraz zapewnieniu zachęt inwestycyjnych w lokalnych 

gminach, takich jak zwolnienia z podatku od nieruchomości. 

http://gulfnews.com/business/sectors/investment/uae-poland-trade-has-tripled-in-last-5-years-1.1848627
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Zjednoczone Emiraty Arabskie zawarły z Polską 5 dwustronnych umów 

gospodarczych stanowiących ważną podstawę rozwoju handlu i inwestycji między 

obydwoma krajami. Są to umowy o: unikaniu podwójnego opodatkowania, wzajemnym 

popieraniu i ochronie inwestycji, współpracy lotniczej, współpracy gospodarczej oraz 

współpracy w dziedzinie turystyki. 

 

Eksport polskich produktów do ZEA wyniósł w 2018 roku 609 mln USD. Polski 

eksport do ZEA jest zdominowany przez urządzenia elektryczne i elektroniczne, które 

stanowią 1/4 całkowitego eksportu do tego kraju. Na strukturę polskiego eksportu do 

ZEA składają się również: maszyny, reaktory jądrowe oraz kotły (10%), pojazdy 

nieszynowe (9,4%), kosmetyki (8,5%) i meble (8,1%). 

Wartość polskiego importu z ZEA wynosiła w 2018 roku 303 mld USD. W jego 

strukturze należy wyróżnić następujące produkty: aluminium (40%), wyroby z metali 

nieszlachetnych (16%) oraz plastik (15%). Obroty handlu zagranicznego czynią 

Zjednoczone Emiraty Arabskie drugim co do wielkości partnerem dla Polski w wymianie 

handlowej na obszarze regionu Bliskiego Wschodu jak również kwalifikują Polskę jako 

średniej wielkości partnera handlowego ZEA wśród krajów Unii Europejskiej. 

 

  

https://uae.trade.gov.pl/pl/zea/wymiana-handlowa/10617,handel-z-polska.html
https://uae.trade.gov.pl/pl/zea/wymiana-handlowa/10617,handel-z-polska.html
https://tradingeconomics.com/poland/exports/united-arab-emirates
https://tradingeconomics.com/poland/exports/united-arab-emirates
https://tradingeconomics.com/poland/imports/united-arab-emirates
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7.4. Algieria 

 

Rysunek 25. Mapa Algierii 

Źródło: https://encyklopedia.interia.pl/ 

 

Ogólna charakterystyka sytuacji gospodarczej 

Algierska gospodarka pomimo znacznego potencjału prywatnych spółek jest 

gospodarką centralnie sterowaną. W dobie kryzysu finansowego i gospodarczego Algierię 

od jego negatywnych skutków uchroniło słabe powiązanie ze światowym rynkiem 

walutowym a zwłaszcza brak zadłużenia zewnętrznego. Do 2014 roku gospodarce 

Algierii sprzyjał wysoki poziom cen ropy naftowej i gazu, który umożliwił istotne 

zasilenie Funduszu Regulacji Przychodów utworzonego w 2000 roku w celu gromadzenia 

nadwyżek z tytułu sprzedaży węglowodorów, będącego jednocześnie źródłem 

częściowego pokrycia deficytu budżetowego. Przez trzy kwartały 2019 roku trwał paraliż 

decyzyjny, wstrzymane zostały inwestycje publiczne, wiele spółek z sektora 

budownictwa upadło. Wprowadzone w drugim kwartale importowe bariery wartościowe 

arbitralnie narzucone poszczególnym producentom, przyczyniły się do wstrzymania 

produkcji wielu montowni pojazdów samochodowych. W styczniu 2019 roku, rząd  

w miejsce listy towarów objętych zakazem importu (obowiązującej od 2018 roku) 

wprowadził nową barierę importową w postaci tymczasowej dodatkowej opłaty 

ratunkowej (DASP), która w zależności od kwalifikacji towarowej wynosi od 30 do 

200% wartości towaru. 

Potencjał gospodarki algierskiej jest w stanie osiągnąć stopę wzrostu na poziomie 

8%, natomiast brak stabilizacji politycznej oraz spadek cen węglowodorów na rynkach 

światowych przyczyniły się do obniżenia stopy wzrostu o 1,8%. 
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Handel zagraniczny 

Wymiana handlowa oparta jest na dwóch porozumieniach wielostronnych, 

Umowie Stowarzyszeniowej z UE oraz GZALE umowa wolnego handlu z Arabią 

Saudyjską, Egiptem, Tunezją i Jordanią. 

Eksport Algierii z dominującą pozycją węglowodorów ma istotne znaczenie dla 

bilansu płatniczego i stanu finansów państwa. Struktura importu jest bardziej 

zrównoważona i opiera się na czterech grupach towarowych: pojazdy i maszyny, 

urządzenia i materiały do produkcji, towary spożywcze oraz towary konsumpcyjne 

niespożywcze. Kierunki eksportu są zbieżne z importem i najważniejszym partnerem  

w wymianie handlowej Algierii pozostaje Europa. 

Dla ułatwienia eksportu własnych towarów innych niż węglowodory, Algieria 

rozszerza zawieranie umów o wolnym handlu z różnymi regionalnymi ugrupowaniami 

gospodarczymi lub krajami. 

 

Dwustronna współpraca gospodarcza z Polską 

Wymiana handlowa pomiędzy Polską a Algierią odbywa się na zasadach 

regulowanych przez Umowę Stowarzyszeniową zawartą pomiędzy Unią Europejską  

a Algierią, obowiązującą od 1 września 2005 roku. 

Pomimo wprowadzonych przez władze Algierii barier i ograniczeń importowych, 

polski eksport od kilku lat utrzymuje się w granicach 400-550 mln USD. 

Polskie inwestycje w Algierii są na poziomie zerowym. Podejmowane próby 

wspólnych przedsięwzięć w sektorze farmaceutycznym czy montażu ciągników 

zakończyły się na etapie deklaracji intencyjnych. Stała obecność polskich firm w Algierii 

ogranicza się do spółek współpracujących z sektorem obronnym m.in. spółka CENZIN 

reprezentująca interesy polskich przedsiębiorstw w kontaktach z algierskimi partnerami. 

Ponadto funkcjonuje kilka polsko-algierskich spółek z niewielkim kapitałem 

zakładowym, których działalność koncentruje się na prostym imporcie/eksporcie 

towarów w obu kierunkach. 

W celu zwiększenia kontroli przepływów realizowanych transakcji handlowych 

wprowadzono obowiązek rozliczania transakcji z zagranicą jedynie na podstawie kredytu 

dokumentowego (L/C – CREDOC). Akredytywa (aktualnie jej termin płatności nie może 

przekroczyć 60 dni), generuje dodatkowe koszty, a każda kolejna zmiana w przypadku 

scentralizowanego systemu bankowego Algierii to opóźnienie transakcji o kolejne 3 do 4 

tygodni. Ponadto banki algierskie nie mają swoich korespondentów w Polsce i stąd przy 
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realizacji transakcji handlowej niezbędny jest udział jednego lub kilku banków 

pośrednich, co także obciąża rentowność zamówienia. Państwowy sektor przemysłowy 

realizuje zamówienia poprzez otwarte lub zamknięte przetargi międzynarodowe 

adresowane do referencyjnej listy dostawców. Obszerne i często złożone procedury 

przetargowe, wymagania wcześniejszej rejestracji referencyjnej, brak transportu 

bezpośredniego pomiędzy Polską i Algierią, stanowią formalne bariery dla polskich 

przedsiębiorców. Ponadto brak wiedzy na temat rynku i jego specyfiki powoduje 

tworzenie klimatu nieufności pogłębionego przez brak możliwości bezpośredniej 

komunikacji w języku francuskim jaki obowiązuje w Algierii, a który nie jest  

w powszechnym użytkowaniu przez polskich przedsiębiorców. Budowanie relacji 

handlowych wymaga spotkań i stałego kontaktu z potencjalnym partnerem, którego 

trzeba przekonać do rzetelności oferowanych warunków współpracy. Ograniczeniem jest 

również brak umowy dwustronnej o ochronie inwestycji i unikaniu podwójnego 

opodatkowania. 

 

Uczestnictwo w wielostronnych organizacjach i porozumieniach o charakterze 

gospodarczym 

Algieria jest aktywnym członkiem większości najważniejszych 

międzynarodowych organizacji gospodarczych zarówno o zasięgu ogólnoświatowym, jak 

i regionalnym oraz różnych porozumień branżowych. Należy do: OPEC, Forum Państw 

Eksporterów Gazu, MFW, Banku Światowego, wyspecjalizowanych komisji i komitetów 

ekonomicznych ONZ (np. UNECA), Afrykańskiego Banku Rozwoju, Islamskiego Banku 

Rozwoju, większości międzynarodowych organizacji branżowych oraz porozumień 

związanych z bezpośrednimi inwestycjami zagranicznymi (Bank Rozrachunków 

Międzynarodowych, MIGA). Ponadto jest członkiem G77. 
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7.5. Katar 

 

Rysunek 26. Mapa Kataru 

Źródło: https://encyklopedia.interia.pl/ 

 

Ogólna charakterystyka sytuacji gospodarczej 

Katar należy do dynamicznie rozwijających się rynków Zatoki Perskiej, tworząc 

wraz z Arabią Saudyjską, Bahrajnem, Kuwejtem, Omanem i Zjednoczonymi Emiratami 

Arabskimi Radę Współpracy Państw Zatoki Perskiej (RWZP, ang. GCC – Gulf 

Cooperation Council), której jednym z celów jest integracja gospodarcza krajów 

członkowskich. Katar przechodzi obecnie od modelu gospodarki opartej na sektorze 

węglowodorów do modelu gospodarki zdywersyfikowanej. 

Według nomenklatury Banku Światowego Katar zaliczany jest do państw  

o wysokim dochodzie. 

Siłą napędową wzrostu gospodarczego pozostaje wydobycie i sprzedaż 

węglowodorów. 

Państwo dokonuje znaczących inwestycji, rozwijając takie gałęzie przemysłu, jak 

produkcja aluminium i przemysł petrochemiczny. 

Nadwyżki dochodów ze sprzedaży gazu ziemnego i ropy naftowej są 

inwestowane, w kraju i zagranicą, za pośrednictwem funkcjonującego od 2005 roku 

państwowego funduszu majątkowego Qatar Investment Authority. Celem działalności 

funduszu jest zapewnienie przyszłym pokoleniom obywateli Kataru dostatnie życie po 

wyczerpaniu się zasobów węglowodorów. 

Władze starają się również liberalizować przepisy, aby uatrakcyjnić Katar dla 

inwestorów zagranicznych. Proponują szereg zachęt, których celem jest przyciągnięcie 

kapitału zagranicznego. 
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5 czerwca 2017 roku Arabia Saudyjska, Bahrajn, ZEA oraz Egipt zerwały 

stosunki dyplomatyczne z Katarem oraz ogłosiły jego blokadę ekonomiczną (akcję 

zawieszono na początku 2021 roku). Zamknięcie granicy lądowej i ograniczenie dostępu 

do przestrzeni powietrznej i wód terytorialnych przez państwa sąsiadujące z Katarem 

przyczyniło się tym samym do zmiany przez Katar źródeł importu i kierunków dostaw  

i rodzi szanse dla polskiej gospodarki. Obserwuje się po stronie katarskiej zwiększone 

zainteresowanie Polską zwłaszcza jako eksporterem żywności, produktów chemicznych  

i kosmetycznych. 

 

Główne sektory gospodarki 

Katar jest obecnie największym światowym eksporterem skroplonego gazu 

ziemnego. Strategiczne znaczenie dla gospodarki katarskiej ma również ropa naftowa. 

Będąc w posiadaniu umiarkowanie dużych złóż, od lat podejmuje wysiłki mające na celu 

utrzymanie produkcji tego surowca. 

Dzięki wsparciu władz oraz sprzyjającemu zapleczu dynamicznie rozwija się 

również sektor petrochemiczny i chemiczny. 

Jeden z największych na świecie sztucznych portów morskich oraz strefa 

przemysłowa Ras Laffan zostały uruchomione w 1996 roku w związku z rozpoczęciem 

eksploatacji Pola Północnego. 

Ponadto w Ras Laffan znajduje się największy w Katarze kompleks energetyczno-

wodny obejmujący 3 elektrownie połączone z odsalarniami wody morskiej. 

Najważniejszym dotychczas wydarzeniem w stosunkach polsko-katarskich było 

podpisanie 29 czerwca 2009 roku w Dosze umowy między PGNiG a Qatargas Operating 

Company Ltd. (Qatargas) na dostawy skroplonego gazu ziemnego. 

Zgodnie z danymi Min. Przedsiębiorczości i Technologii w 2018 roku oraz  

w 2019 roku Katar był drugim po Arabii Saudyjskiej najważniejszym partnerem 

handlowym Polski w regionie Zatoki Perskiej. 

Od 2014 roku obserwowany jest wzrost aktywności polskich firm na rynku 

katarskim, choć nie odzwierciedla on potencjału polskiej gospodarki w tym zakresie. 

 

Dostęp do rynku dla polskich towarów 

Towary importowane z zagranicy na terytorium Kataru podlegają podstawowej 

stawce celnej w wysokości 5% obliczanej od wartości na fakturze przy warunkach 

dostawy CIF. Wyroby z tytoniu i alkoholowe obłożone są stawką 100%. Pręty z żelaza 
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oraz 12-mm sztaby stalowe, jak również cement obłożone są stawką 20%, zaś mocznik – 

stawką 30%. Płyty z muzyką oraz instrumenty muzyczne podlegają ocleniu stawką  

w wysokości 15%. Importowane mięso i wyroby mięsne, oprócz wymaganych 

zaświadczeń weterynaryjnych, muszą mieć również certyfikat halal (ubój rytualny, 

zgodnie z regułami islamu). 

Lista około 400 produktów, które podlegają zwolnieniu celnemu obejmuje 

zwierzęta żywe, mięso świeże i mrożone, ryby, świeże warzywa, owoce oraz zboża, leki  

i materiały medyczne, książki, prasę oraz statki morskie i powietrzne. 

Import może być realizowany jedynie przez podmioty posiadające licencję 

importową, udzielaną wyłącznie przedsiębiorstwom katarskim. 

Ponadto polscy eksporterzy mogą doświadczyć różnego typu barier 

pozataryfowych. Należy liczyć się z ograniczeniami nieznanymi na rynkach unijnych, np. 

obowiązkiem zawierania umów na wyłączność z agentami handlowymi. Europejscy 

eksporterzy skarżą się również na występujące od czasu do czasu problemy związane  

z wwozem towaru na teren Kataru. Chodzi głównie o kwestie związane  

z wprowadzaniem przez stronę katarską zmian do przepisów importowych bez 

wcześniejszej ich notyfikacji, przez co eksporterzy są często zaskakiwani nowymi 

wymogami w momencie, kiedy towar jest już na granicy. Są to wyzwania, przed którymi 

stają wszyscy eksporterzy i przedsiębiorcy zagraniczni świadczący usługi na tym rynku, 

jednak skala kontraktów i liczba zamówień czynią z Kataru atrakcyjny rynek. 

Należy mieć na uwadze, że katarskie regulacje prawne nie zawsze są precyzyjne,  

a kompetencje instytucji nadzorujących import nakładają się na siebie. W przypadku 

importu np. żywności instytucjami odpowiedzialnymi są resorty zdrowia, środowiska  

i handlu. Warto dodać, że dostęp do informacji gospodarczej w Katarze, choć z roku na 

rok coraz lepszy, wciąż nie spełnia oczekiwań środowisk biznesu. Na przykład nie są 

publikowane orzeczenia tutejszych sądów w sprawach gospodarczych, co nie pozwala 

firmom na podejmowanie decyzji zgodnych z orzecznictwem. 
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7.6. Maroko 

 

Rysunek 27. Mapa Maroko 

Źródło: https://encyklopedia.interia.pl/ 

 

Maroko to jeden z najbardziej stabilnych krajów regionu Afryki Północnej  

i Bliskiego Wschodu, silnie związany gospodarczo z Europą. Sprawującemu od 22 lat 

władzę monarsze udało się wdrożyć szereg reform gospodarczych. Ciągle jednak wiele 

jest nierozwiązanych problemów społecznych. 

 

Główne bogactwa naturalne 

Główne bogactwa naturalne to fosforyty. Według szacunków, zasoby tego 

surowca stanowią 60% rezerw światowych a Maroko jest trzecim światowym 

producentem i pierwszym eksporterem fosforytów. Występują ponadto rudy żelaza, 

mangan, ołów, cynk, sól, miedź, baryt, bentonit. 

Kraj zajmuje też szóste miejsce na świecie pod względem złóż łupkόw 

bitumicznych, o równowartości 50 mld baryłek ropy naftowej. W wodach przybrzeżnych 

bogate są zasoby ryb. 

 

Członkostwo w organizacjach międzynarodowych 

Maroko jest członkiem ONZ, Ligi Arabskiej (AL), Światowej Organizacji Handlu 

(WTO), Międzynarodowego Funduszu Walutowego (IMF), Unii Maghrebu Arabskiego 

(AMU), Banku Światowego (WB), Afrykańskiego Banku Rozwoju (AfDB), Islamskiego 

Banku Rozwoju (IDB), Europejskiego Banku Rekonstrukcji i Rozwoju (EBRD). Ma 
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umowy o wolnym handlu z USA, Turcją, a także z Egiptem, Tunezją i Jordanią (Agadir 

Agreement z 2007 roku, w 2016 powiększone o Liban i Palestynę) i krajami 

członkowskimi AL (umowa GAFTA). Maroko jest też sygnatariuszem porozumienia 

AfCFTA (Afrykańska Kontynentalna Strefa Wolnego Handlu, obejmująca 54 kraje 

Afryki – bez Erytrei) podpisanego w marcu 2018 roku, które przewiduje zniesienie ceł na 

90% dóbr i usług z dniem wejścia w życie, na pozostałe 10% – po upływie okresu 

przejściowego. 

 

Ogólna charakterystyka sytuacji gospodarczej 

Rok 2020 nie był sprzyjający dla Maroka, nie tylko z powodu pandemii, drugim 

kataklizmem była dotkliwa susza, która spowodowała zmniejszenie plonów o ponad 40% 

w stosunku do 2019 roku. Spadku dochodów doświadczyło aż 70% mieszkańców 

obszarów wiejskich i 59% mieszkańców miast. Jest to o tyle istotne, że miejscowe 

rolnictwo daje zatrudnienie prawie 40% Marokańczyków i w 15% przyczynia się do 

wartości PKB. 

Wskutek kumulacji dwóch wspomnianych zjawisk dochód narodowy Maroka 

spadł w zeszłym roku o prawie 6%, a kraj doświadczył pierwszej recesji od ponad 20 lat. 

Mocno ucierpiała marokańska turystyka, która przynosi 12% PKB. To głównie sytuacja 

w sektorze usług spowodowała wzrost bezrobocia z 9% do 12% Wartość eksportu 

zmniejszyła się z 29,1 mld dolarów w roku przed pandemią do 27,8 mld dolarów  

w 2020 roku. Jest to i tak dobry rezultat, zważywszy, że głównym odbiorcą jest Unia 

Europejska (68%), przede wszystkim Hiszpania (23,9%), Francja (21,9%) i Włochy 

(4,1%). 

 

Handel zagraniczny 

Według danych urzędu ds. obrotu dewizowego w I półroczu 2020 roku wartość 

eksportu towarów spadła o 18,3% (rok do roku), wartości około 11,0 mld EUR, a importu 

o 17,5% rok do roku do około 18,8 mld EUR. W efekcie deficyt wymiany towarowej 

Maroka z zagranicą zmniejszył się o 16,2%, ale wskaźnik pokrycia importu eksportem 

obniżył się z 59,2% w I półroczu 2019 roku do 58,6% w analogicznym okresie  

2020 roku. 

W ujęciu wartościowym, w roku 2019 w marokańskim eksporcie dominowały: 

gotowe dobra konsumpcyjne (30,2%), gotowe dobra inwestycyjne (20,9%), półprodukty 

https://forsal.pl/tagi/zatrudnienie
https://forsal.pl/tagi/francja
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(20,6%) oraz żywność, napoje i tytoń (19,8%). Natomiast w imporcie największy udział 

miały: gotowe dobra inwestycyjne (25,9%), dobra konsumpcyjne (23,0%), półprodukty 

(21,3%) oraz produkty energetyczne i smary (15,5%). 

Jednocześnie do głównych towarów eksportowanych przez Maroko należały: 

fosforyty (2,6% wartości wywozu) i produkty pochodne (nawozy i kwas fosforowy – 

14,7%), druty, kable i inne izolowane przewody elektryczne (11,8%), samochody 

osobowe (11,6%), wyroby odzieżowe (8,3%), skorupiaki i mięczaki (2,8%), przetwory  

i konserwy z ryb i skorupiaków (2,8%), części do samolotów i innych statków 

powietrznych lub kosmicznych (2,7%), artykuły dziane (2,7%), urządzenia  

do przełączania i łączenia obwodów elektrycznych i rezystorów (2,6%), pomidory świeże 

(2,6%). 

Przedmiotem importu Maroka były przede wszystkim: olej napędowy i opałowy 

(7,9% wartości przywozu), samochody osobowe (4,1%), części i akcesoria  

do samochodów i pojazdów osobowych (3,8%), tworzywa sztuczne i wyroby z nich 

(2,9%), LPG i inne węglowodory (2,9%), maszyny i urządzenia różne (2,5%), produkty 

chemiczne (2,1%), urządzenia do przełączania i łączenia obwodów elektrycznych  

i rezystorów (2,0%), pszenica (1,9%), węgiel, koks i podobne paliwa stałe (1,9%), druty, 

kable i inne izolowane przewody elektryczne (1,8%), silniki tłokowe, sprzęt przemysłowy 

(1,8%). 

Członkostwo Polski w Unii Europejskiej otworzyło polskim eksporterom dostęp 

do rynku marokańskiego na zasadach preferencji stosowanych dotąd dla firm z krajów 

Piętnastki. 

 

Relacje z UE 

Zgodnie z harmonogramem przewidzianym Układem Stowarzyszeniowym 

Maroko-Unia Europejska, od 1 marca 2012 roku został całkowicie zliberalizowany 

handel produktami przemysłowymi między Marokiem a UE. Ponadto 1 października 

2012 roku weszła w życie, zawarta w grudniu 2010 roku, umowa o dalszej liberalizacji 

handlu produktami rolnymi i rolnymi przetworzonymi oraz produktami rybołówstwa 

pomiędzy UE a Marokiem. 

Natomiast od 1 listopada 2012 roku obowiązuje umowa w sprawie rozstrzygania 

sporów handlowych, która wzmacnia ochronę prawną inwestorów z UE i Maroka. 
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Brak jest widocznych postępów w zakresie rozpoczętych w marcu 2013 roku 

negocjacji w sprawie zawarcia kompleksowej i pogłębionej umowy o wolnym handlu 

(DCFTA) wypracowany ma być m.in. mechanizm regulowania sporów między 

inwestorem a państwem (investor-to-state), który miałby odnosić się tylko do ochrony 

inwestycji. Negocjacje dotyczą wielu dziedzin. Umowa ma obejmować m.in. takie 

kwestie, jak: zamówienia publiczne, normy techniczne dla produktów przemysłowych, 

procedury celne i ułatwianie wymiany handlowej, środki sanitarne i fitosanitarne, prawa 

własności intelektualnej, polityka konkurencji, handel energią, handlowe aspekty 

zrównoważonego rozwoju. 

Na początku stycznia 2015 roku UE i Maroko sfinalizowały negocjacje w sprawie 

umowy o ochronie oznaczeń geograficznych. 

W raporcie Banku Światowego „Doing Business 2020”, dotyczącym warunków 

prowadzenia działalności gospodarczej, Maroko zostało sklasyfikowane na 53. miejscu 

(awansując o 7 miejsc w stosunku do poprzedniego roku) wśród 190 ocenianych krajów. 
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7.7. Tunezja 

 

Rysunek 28. Mapa Tunezji 

Źródło: https://encyklopedia.interia.pl/ 

 

Tunezja, najbardziej wysunięte na północ państwo kontynentu afrykańskiego, jest 

częścią regionu Maghrebu, do którego należą Mauretania, Maroko, Algieria i Libia. 

Tunezja została głęboko dotknięta rewolucją w 2011 roku. Demonstracje były 

spowodowane wysokim bezrobociem, inflacją, korupcją, brakiem swobód politycznych  

i złymi warunkami życia. Pomimo obalenia wieloletniego prezydenta Zine El Abidine 

Ben Alego w styczniu 2011 roku, kraj nie odzyskał stabilizacji gospodarczej.  

W 2020 roku i tak już niepewną sytuację pogorszył kryzys gospodarczy spowodowany 

pandemią Covid-19. PKB osiągnął ujemny poziom -8,8% w 2020 roku. Zgodnie  

z zaktualizowaną prognozą MFW z kwietnia 2021 roku oczekuje się, że PKB wzrośnie do 

3,8% w 2021 roku i ustabilizuje się na poziomie 2,4% w 2022 roku, z zastrzeżeniem 

globalnego ożywienia gospodarczego po pandemii. 

Sektor rolniczy stanowi 10,4% wartości PKB i zapewnia pracę około 15% siły 

roboczej. Główne gałęzie sektora stanowią: uprawa zbóż – przeważnie pszenica  

i jęczmień (około 9% wartości produkcji rolniczej), oraz oliwek (powierzchnia około  

1,7 mln ha). Uprawa oliwek jest niezwykle ważną gałęzią gospodarki, z której przychody 

czerpie około 1 mln osób. Istotną część sektora stanowi uprawa daktyli, owoców 

cytrusowych, warzyw oraz produkcja wina. Poza zbożami, których uprawa służy do 

zaspokojenia potrzeb rynku wewnętrznego, pozostałe produkty stanowią ważną część 

tunezyjskiego eksportu (głównie do UE). Istotną gałęzią sektora jest produkcja mleka, 

która jest ważna, zarówno pod względem tworzenia miejsc pracy, szczególnie  
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w biednych rejonach kraju, jak również z punktu widzenia zapewnienia bezpieczeństwa 

żywnościowego. Przemysł przetwórstwa mleczarskiego jest oparty w głównej mierze  

o własną produkcję surowca i spośród krajów arabskich Tunezja należy w tym względzie 

do wyjątków. 

Przemysł stanowi 22,7% PKB i zatrudnia 32,5% ludności aktywnej zawodowo. 

Sektory przemysłowe tego kraju są głównie zorientowane na eksport. W regresie znajduje 

się produkcja skór, obuwia, papieru, plastiku, drewna, żywności i materiałów 

budowlanych. Jednak do 2019 roku rosły sektory chemiczne, tekstylne i odzieżowe. 

Kryzys gospodarczy spowodowany pandemią Covid-19 dotknął sektor przemysłowy, 

głównie sektor tekstylny i odzieżowy oraz podsektory inżynierii mechanicznej  

i elektrycznej. Środki kontroli i ograniczenia wzmocniły spadek popytu zagranicznego na 

produkcję tych podsektorów, zmniejszając eksport inżynierii mechanicznej i elektrycznej 

oraz tekstyliów o 27% (rok do roku) w połowie 2020 roku. 

Lokalna gospodarka jest w dużej mierze ukierunkowana na usługi, które 

odpowiadają za 61,7% PKB, w tym dynamicznie rozwijające się sektory ICT 

(technologie informacyjno-komunikacyjne) i turystyki. Sektor usług zatrudnia 54,8% siły 

roboczej w kraju. 

Tunezja jest pierwszym państwem śródziemnomorskim, które zawarło układ 

stowarzyszeniowy z UE (podpisany w 1995 roku, wszedł w życie w 1998 roku), znoszący 

bariery taryfowe i handlowe dla większości towarów. Umowa zakładała stopniową 

redukcję i likwidację ceł na towary importowane UE w celu utworzenia od 2008 roku 

Strefy Wolnego Handlu i zastosowania zerowych stawek celnych na towary przemysłowe 

pochodzące z UE. W 2012 roku UE i Tunezja uzgodniły ustanowienie „partnerstwa 

uprzywilejowanego”, w którym postawiły sobie za cel zacieśnienie stosunków 

dwustronnych, poprzez pogłębioną integrację, sformalizowaną podpisaniem umowy 

dwustronnej. W 2015 roku zostały rozpoczęte negocjacje dotyczące zawarcia Układu  

o Pogłębionej i Całkowitej Strefie Wolnego Handlu (DCFTA), która obejmie nowe 

obszary ścisłej współpracy gospodarczej, w tym rolnictwo i usługi. Od 2017 roku,  

w związku z pogarszaniem się sytuacji gospodarczej, Tunezja zwolniła tempo negocjacji, 

wskazując na zagrożenia dla jej gospodarki jakie niesie podpisanie tej umowy, 

szczególnie dla jej sektora rolno-spożywczego i przemysłowego. Z tego samego powodu, 

Tunezja zaczęła również od 2018 roku wprowadzać nowe stawki celne oraz ograniczenia 

na szereg towarów pochodzących z UE, stojące w sprzeczności z postanowieniami 

Układu z 1995 roku. Choć negocjacje oficjalnie są w toku, obie strony rozważają 
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przyjęcie mniej ambitnego dokumentu, porządkującego relacje handlowe, aktualizującego 

ustalenia w zakresie niezbędnym dla prowadzenia wymiany handlowej. Nowe 

porozumienie pozbawione byłoby zapewne komponentów zarezerwowanych dla 

„pogłębionej współpracy”: migracje, uznawanie kwalifikacji etc. 

UE od lat jest największym partnerem handlowym Tunezji. W 2019 roku obroty 

handlowe Tunezji z UE stanowiły 59,5% całości wymiany handlowej (34,6 mld euro). 

Tunezyjski eksport do UE wyniósł 10 mld euro (69,7%), natomiast import 10,94 mld euro 

(52,1%). Tunezja eksportowała do państw unijnych głównie maszyny i urządzenia  

(3,42 mld euro), artykuły tekstylne i skórzane (2,71 mld euro), surowce naturalne, 

głównie fosforyty (0,7 mld euro) i artykuły rolno-spożywcze (0,63 mld euro), natomiast 

importowała przede wszystkim: maszyny i urządzenia (2,94 mld euro), produkty 

mineralne, głównie artykuły ropopochodne i gaz ziemny (1,55 mld euro), artykuły 

tekstylne (1,33 mld euro), artykuły metalowe (0,97 mld euro) i chemiczne (0,87 mld 

euro). 

Wymiana handlowa między Polską a Tunezją utrzymuje się w stabilnym trendzie 

wzrostowym. W 2019 roku obroty handlowe wzrosły o 10,9% w stosunku do 

poprzedniego roku, osiągając poziom 419,3 mln USD. Eksport z Polski do Tunezji 

wyniósł 135,4 mln USD (wzrost 6,1%), natomiast import 283,9 mln USD (wzrost 

11,8%). 

Najważniejsze pozycje w polskim eksporcie do Tunezji w 2019 roku, stanowiły: 

− urządzenia mechaniczne i elektryczne (głównie obwody elektryczne, kable, 

przewody, izolacje, sprzęt AGD – chłodziarki, zamrażarki, pralki, suszarki, 

aparatura do telefonii i telekomunikacji) – 45,4 mln USD (udział 33,5% w całości 

eksportu do Tunezji); 

− wyroby z tworzyw sztucznych, gumy i kauczuku (rury, węże i przewody, części 

samochodowe, elementy budowlane, opony pneumatyczne, płyty i folie) –  

35,6 mln USD, (26,3%); 

− środki transportu (gł. samochody ciężarowe, podwozia z silnikami, samochody 

osobowe) – 11,0 mln USD (udział 8,1%); 

− narzędzia lekarskie i weterynaryjne, aparatura pomiarowa i medyczna – 8,1 mln 

USD (6,0%); 

− produkty przemysłu chemicznego (preparaty do pielęgnacji skóry, makijażu, 

produkty toaletowe, perfumy) – 6,9 mln USD (4,3%); 
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− wyroby nieszlachetne i wyroby z metali nieszlachetnych (artykuły z żeliwa i stali, 

armatura, części do narzędzi, pokrywki, zakrętki itp. zamknięcia metalowe) –  

6,4 mln USD (3,9%). 

 

Ponadto, wśród innych znaczących pozycji znalazły się: 

− słód (4,3 mln USD), 

− wyroby z papieru i tektury (3,8 mln USD), 

− szkło i wyroby ze szkła (1,6 mln USD). 

 

Poza wymianą handlową, polscy przedsiębiorcy coraz częściej decydują się na 

lokowanie części produkcji w Tunezji. W tym obszarze najbardziej aktywne są polskie 

podmioty współpracujące z tunezyjskimi podwykonawcami reprezentującymi sektory: 

elektryczny (produkcja kabli elektrycznych), samochodowy (części samochodowe)  

i tekstylny. 

Największymi pozycjami w imporcie z Tunezji w 2019 r. były: 

− urządzenia mechaniczne i elektryczne (gł. izolowane druty i kable elektryczne, 

aparatura odbiorcza dla TV, telefonii i telekomunikacji, części do obwodów 

elektrycznych, silniki elektryczne i prądnice i ich części zamienne, sprzęt 

oświetleniowy) – 110,1 mln USD (38,9% udziału w polskim imporcie); 

− materiały i wyroby włókiennicze (gł. odzież i dodatki odzieżowe, art. 

wyposażenia wnętrz) – 88,6 mln USD (31,3%); 

− obuwie, wyroby skórzane – 26,6 mln USD (9,4%); 

− części i akcesoria samochodowe – 17,1 mln USD (6,0%); 

− aparatura pomiarowa, sprzęt medyczny (gł. narzędzia i przyrządy lekarskie  

i weterynaryjne) 15,3 mln USD (5,4%); 

− wyroby z metali nieszlachetnych (gł. części do resorów, artykuły z żeliwa lub 

stali) – 15,3 mln USD (5,4%). 

 

Ponadto, istotnym pozycjami w naszym imporcie były: artykuły z tworzyw 

sztucznych (6,5 mln USD) i produkty pochodzenia roślinnego (2,1 mln USD). 

W polskim imporcie z Tunezji we wcześniejszych latach tradycyjnie dominowały 

fosforyty. Od 2012 r. ich import został zawieszony z powodu niestabilnej sytuacji  

w tunezyjskim sektorze wydobywczym.  
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7.8. Irak 

 

Rysunek 29. Mapa Iraku 

Źródło: https://encyklopedia.interia.pl/ 

 

Sytuacja gospodarcza 

Irak w 2019 roku był drugim największym eksporterem ropy naftowej. Jego 

gospodarka jest ściśle uzależniona od wydobycia węglowodorów. W irackiej gospodarce 

dominuje nadal wysoce scentralizowany sektor państwowy. Nigdy nie poddano go 

prorynkowym reformom. 

Iracka gospodarka ma bardzo konsumpcyjny charakter. Importowane są ogromne 

ilości towarów opłacanych zyskami z eksportu ropy naftowej. Rosnące dochody  

z eksportu ropy naftowej w minionych latach rząd centralny przeznaczał na tworzenie 

rezerw walutowych i etatów w sektorze państwowym. 

Wydobycie prowadzone jest głównie ze złóż na południu kraju oraz w irackim 

Kurdystanie, które to tereny nie były zagrożone przez zbrojne walki z Państwem 

Islamskim (Daesh). Sektor naftowy zdominowały firmy zagraniczne, które w ostatnich 

latach zainwestowały w jego rozwój ogromne fundusze, co przyczyniło się do jego 

unowocześnienia. Nastąpił zauważalny wzrost wydatków na cele wojskowe, natomiast 

skurczył się sektor poza naftowy (budownictwo i usługi handlowe), ograniczono 

inwestycje prywatne i rządowe, za wyjątkiem tych, które służą zwiększeniu wydobycia 

ropy naftowej. W światowym rankingu Banku Światowego Doing Business 2019 Irak 

plasuje się w grupie państw najmniej sprzyjających zagranicznym inwestorom, zajmując 

171 miejsce na 190 sklasyfikowanych państw. Wśród barier dla rozwoju inwestycji 
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wymienia się zjawiska korupcji, regulacje celne, trudności w uzyskiwaniu wiz, przerwy  

w dostawach prądu, ograniczony dostęp do kredytów i działek budowlanych. 

 

Członkostwo w organizacjach międzynarodowych 

Posiada członkostwo w organizacjach międzynarodowych: ONZ, MFW 

(Międzynarodowy Fundusz Walutowy), IBRD (Międzynarodowy Bank Odbudowy  

i Rozwoju), WHO (Światowa Organizacja Zdrowia), OPEC (Organizacja Krajów 

Eksportujących Ropę Naftową), WTO (status obserwatora). 

 

Główne bogactwa naturalne 

Główne zasoby naturalne kraju: ropa naftowa, gaz ziemny, węgiel, chrom, miedź, 

rudy żelaza, ołów, mangan, cynk, siarka. 

 

Ogólna charakterystyka sytuacji gospodarczej 

Główne gałęzie przemysłu: produkcja ropy naftowej i gazu, przemysł 

petrochemiczny, nawozy sztuczne, tekstylia, skóry, produkcja metali i ich obróbka, 

cementowy i materiałów budowlanych, przetwórstwo żywności. 

 

Relacje z UE 

Część handlowa porozumienia na podstawie Umowy o Partnerstwie i Współpracy 

Unia Europejska-Irak ma charakter nie preferencyjny (na bazie KNU), zawiera klauzule 

oparte na zobowiązaniach regulowanych w ramach reguł WTO (mimo, że Irak nie jest 

członkiem WTO). Ponadto porozumienie zawiera mechanizm rozstrzygania sporów oraz 

reguluje, istotne z punktu widzenia Unii Europejskiej, kwestie dotyczące ograniczeń 

ilościowych w eksporcie i w podatkach eksportowych. 

Obowiązuje zakaz wwożenia na teren Iraku nie zarejestrowanej broni, materiałów 

wybuchowych i narkotyków. Nie wolno wywozić m.in. żywności, surowców 

mineralnych, zabytków, elementów z wykopalisk itp. W związku z sytuacją 

bezpieczeństwa należy liczyć się z zaostrzonymi procedurami kontrolnymi oraz 

szczegółową kontrolą celną na granicy. 

W dniu 18 stycznia 2010 roku podpisane zostało w Bagdadzie Memorandum  

of Understanding między Rządem Iraku i Unią Europejską w zakresie Strategicznego 
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Partnerstwa w Dziedzinie Energii. Dokument ten odzwierciedla strategiczne wytyczne 

polityki Unii Europejskiej mówiące o potrzebie dywersyfikacji źródeł dostaw energii do 

Unii Europejskiej. 

 

Wymiana handlowa z Polską 

W polskim handlu zagranicznym Irak zajmował w 2018 roku 72. pozycję  

w eksporcie i 66. w imporcie. W całości obrotów udział tego kraju był niewielki i wynosił 

zaledwie 0,04% polskiego eksportu i 0,09% importu. 

Z uwagi na niestabilną sytuację polityczną oraz zagrożenia wynikające z braku 

poczucia bezpieczeństwa na znacznym obszarze kraju, firmy polskie (jak większość 

przedsiębiorstw zagranicznych) powstrzymuje się przed bezpośrednim angażowaniem  

w projekty inwestycyjno-rozwojowe. Polskie podmioty ograniczają się do utrzymywania 

istniejących kontaktów. Prowadzą przy tym prace akwizycyjne z zamiarem możliwego 

szerszego zaangażowania się po zmianie warunków. 
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8. Kultura biznesowa 

8.1. Kwestie obyczajowe i kulturowe 

W krajach Arabskich religią dominująca jest islam, który stanowi podstawę 

przepisów prawa, zasad codziennego postępowania i kontaktów. Jednak nie można 

poniższych kwestii przenosić na wszystkie kraje. Jest to raczej zbiór ogólnych zasad, 

które przestrzegając pomogą uniknąć kłopotów, niezręcznych sytuacji i zażenowania. 

 

• Wiara i religia postrzegane są jako podstawowe wartości. Nie należy krytykować 

islamu ani żadnej innej religii. Arabowie cenią pobożność i szanują ludzi, którzy 

szczerze wyznają swoją wiarę (lepiej nie wspominać o tym, że jest się ateistą lub 

agnostykiem). 

• Święta muzułmańskie wpływają na ciągłość pracy. Główne święta to Eid Al Adha – 

Święto Ofiarowania (ruchome, trwa około 5 dni) oraz Ramadan – miesiąc postu 

(święto ruchome). Ramadan to najważniejszy okres w roku dla każdego 

muzułmanina. Obowiązuje wtedy zakaz jedzenia i picia oraz palenia (zakaz jedzenia  

i picia w miejscach publicznych obowiązuje wszystkich przebywających w tym czasie 

w KAS). Ramadan kończy się jednym a najważniejszych muzułmańskich świąt:  

Eid Al Fitr (Świętem Zakończenia Postu). 

• Weekend przypada w piątek i sobotę. Ze względów religijnych sklepy oraz lokale 

usługowe mogą być zamykane w ciągu dnia na czas modlitw. 

• Wymagany jest szacunek wobec osób starszych (niezależnie od ich statusu 

społecznego) oraz osób o wysokiej hierarchii społecznej. 

• Jedna z najważniejszych reguł obowiązujących muzułmanów mówi o tym, że należy 

uszanować prywatne życie człowieka. Zakazane jest komukolwiek wchodzenie do 

czyjegoś domu bez uzyskania pozwolenia. 

• W kulturze islamu kontakty z kobietami spoza swojej rodziny są niewskazane i mogą 

zostać uznane za zniewagę. W większych miastach Arabki dosyć swobodnie 

kontaktują się jednak z mężczyznami. 

• Poza ogólnie znanym zakazem spożywania wieprzowiny (jak również produktów 

pochodnych, np. żelatyny) nie konsumuje się mięsa zwierząt pociągowych  

i domowych (koń, osioł, pies, kot), drapieżnych oraz zabitych w wyniku uduszenia 
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czy brutalnego ciosu. Zwierzęta przeznaczone na mięso ubijane są w sposób rytualny, 

a procedury zabijania poprzez wykrwawienie dokonuje muzułmanin. Ponieważ  

w islamie krew postrzegana jest jako pierwiastek życia, muzułmanom zakazuje się 

spożywania jej w jakiejkolwiek postaci. Muzułmanie zwyczajowo przed posiłkiem  

i po posiłku myją ręce. Każdy muzułmanin zaczyna posiłek imieniem Boga. 

• Homoseksualizm zagrożony jest wysokimi karami – od kary chłosty, poprzez 

pozbawienie wolności, teoretycznie do kary śmierci włącznie. 

• W restauracjach, parkach, bankach i innych instytucjach publicznych obowiązuje 

segregacja według płci. Istnieją oddzielne pomieszczenia dla mężczyzn oraz rodzin. 

Zasady te nie dotyczą większości sklepów i kompleksów handlowych. 

• Zakazane są publiczne tańce, muzyka i kino (poza imprezami zamkniętymi, 

odrębnymi dla kobiet i mężczyzn, oraz miejscami prywatnymi). 

• Muzułmanie wierzą, że wiele spraw ma z góry zaplanowany obrót (wola boska),  

a próba zmiany biegu wydarzeń nie przyniesie skutku. 

• Społeczeństwo wielu krajów islamskich jest w dużym stopniu islamocentryczne  

i konserwatywne. Jest jednak przyzwyczajone do kontaktów z cudzoziemcami oraz 

innymi kulturami. Cudzoziemcy, którzy przestrzegają lokalnego prawa i obyczajów, 

mogą liczyć na bardzo gościnne przyjęcie i życzliwość. 

 

8.2. Kultura biznesowa 

• Poczucie wspólnoty i wzajemne powiązania odgrywają ogromne znaczenie przy 

prowadzeniu biznesu. Warto dotrzeć do ludzi związanych z władzą, budować jak 

najwięcej znajomości w kręgach biznesowych. Rozbudowana sieć kontaktów to 

podstawa powodzenia w interesach. Niekiedy lepiej postawić na współpracę  

z lokalnym partnerem, który ma zdecydowanie większe możliwości w tym zakresie, 

lub zatrudnić lokalnych pracowników. 

• Podstawą do prowadzenia biznesu jest relacja. Arabowie nie lubią oschłości  

i sformalizowanych układów. Należy uzbroić się w cierpliwość przy budowaniu 

relacji osobistej, która jest podstawą dla stosunków biznesowych. Więź buduje się 

poprzez kontakt bezpośredni, a nie poprzez maile i telefony. Może to potrwać bardzo 

długo i lepiej nie nastawiać się na natychmiastowy zysk. Warto przyjąć propozycję 

poznania rodziny potencjalnego partnera, w miarę możliwości zaprosić go do Polski 

na swój koszt. Często najbardziej produktywne są właśnie kontakty na gruncie 
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prywatnym. Chcąc odnieść sukces, trzeba nastawić się na dłuższą współpracę  

z partnerem o odmiennej mentalności i kulturze, co może stanowić spore wyzwanie. 

• Rozmowy biznesowe są długie i nie zawsze skupiają się na głównym temacie 

rozmowy. 

• Trzeba nastawić się na długie negocjacje i nie ponaglać biznesowego partnera – 

określenie terminu na podjęcie decyzji może przynieść odwrotny skutek. Arabowie 

lubią się targować i szanują osoby biegłe w tej dziedzinie. Pochwały nie oznaczają 

automatycznie akceptacji propozycji biznesowej, a chłodne przyjęcie – jej odrzucenia. 

Odpowiedzi w czasie negocjacji trzeba rozpatrywać w kontekście, zwracać uwagę na 

dodatkowe komentarze i język ciała. Elementem strategii negocjacyjnej bywa 

zachowanie milczenia lub przeciąganie w czasie nieudzielenia odpowiedzi zamiast 

bezpośredniej odmowy. 

• Arabowie mają inne poczucie czasu. Mogą spóźniać się na spotkania, zwlekać  

z odpowiedzią nawet kilka miesięcy, nie przestrzegać wymaganych terminów. 

Określenia „jutro” czy „za dwa dni” często są używane w przybliżeniu. 

• Wysyłając delegację do niektórych krajów, warto zadbać, by przewodniczył jej 

mężczyzna o wysokiej randze. Nie zaleca się wysyłania delegacji pod 

przewodnictwem kobiety lub składającej się z samych kobiet. 

• Kobiety mogą zostać chłodniej potraktowane lub wręcz zignorowane podczas spotkań 

biznesowych. Kobieta podająca dłoń mężczyźnie przy powitaniu może zostać 

zignorowana – lepiej nie podejmować ryzyka, by uniknąć niezręczności. 

• Możliwość komunikowania się po arabsku przyjmowana jest bardzo życzliwie. 

• Wizytówki są ważną częścią kultury biznesowej. Powinny być dwustronne – 

sporządzone w języku angielskim i arabskim. Dobrze widziane są materiały 

promocyjne w języku arabskim. 

• Obcokrajowcy, którzy interesują się kulturą arabską są mocno doceniani. 

• Lepiej unikać częstych zmian wśród osób wyznaczonych do kontaktu z partnerem 

saudyjskim. Istnieje poczucie, że kontrahenci arabscy wiążą się z osobą, a nie z firmą. 

 

8.3. Prezenty i spotkania 

• Należy umówić spotkanie z kilkutygodniowym wyprzedzeniem, uwzględniając pory 

modlitwy. Lepiej nie umawiać spotkania na określoną godzinę, lecz na porę dnia. 
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Standardowe godziny pracy to 8:00-12:00 i 15:00-18:00. W czasie Ramadanu 

muzułmanie pracują przez 6 godzin dziennie. 

• Warto przybyć na spotkanie punktualnie, partner saudyjski może się spóźnić. 

• W trakcie powitania miłym gestem jest przepuszczenie przodem rozmówcy 

znajdującego się po prawej stronie. 

• Przy przedstawianiu się partnerowi biznesowemu należy przywitać się uściskiem 

dłoni, rozpoczynając od najstarszej/najwyższej rangą osoby. Niespokrewnione  

ze sobą osoby przeciwnej płci raczej się nie dotykają (lepiej nie inicjować takiego 

kontaktu, by uniknąć niezręczności). Kobiety podają sobie ręce lub całują się  

w policzek. 

• Rozmowy biznesowe rozpoczynają się od poruszenia tematów takich jak zdrowie, 

rodzina, zainteresowania. Pomaga to zbudować więź i zaufanie. 

• Często najważniejszą osobą na spotkaniu jest milczący obserwator siedzący obok 

pracownika, który zadaje pytania. 

• Prezenty są mile widziane. Warto zaopatrzyć się w podarunki związane z Polską 

(albumy i obrazy z wyłączeniem tematyki sprzecznej z islamem, wyroby z bursztynu, 

srebrne ozdoby, porcelana, kryształy, przedmioty związane z końmi, galanteria 

skórzana, prezenty nawiązujące do działalności firmy, bombonierki – bez 

alkoholowego nadzienia i żelatyny!). 

• Jeśli jesteśmy zaproszeni do domu, możemy wręczyć gospodarzowi jakiś drobiazg np. 

daktyle lub słodycze. 

• Mężczyźni wstają, gdy kobiety wchodzą do pomieszczenia. Wszyscy wstają, gdy 

pojawiają się nowi goście i gdy wchodzi lub wychodzi osoba starsza/wysoka rangą. 

• Mężczyźni przepuszczają kobiety w drzwiach i ustępują im miejsca, jeśli nie ma 

wolnych. 

• Jeśli mężczyzna chce zapalić papierosa w towarzystwie, powinien poczęstować 

wszystkich. Palenie papierosów w towarzystwie przez kobiety może być źle 

postrzegane (nie jest też akceptowane w miejscach publicznych). 

• Lepiej nie wyrażać zbytniego podziwu dla przedmiotów w odwiedzanym domu lub 

biurze, ponieważ gospodarz może później nalegać, byśmy przyjęli je. 

• Gospodarz odprowadza gości na pożegnanie do bramy, samochodu lub windy. 

• Osoba, która zaprosiła innych do restauracji, zazwyczaj płaci za wszystkich. 
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• Przy posiłku nie sięga się do wspólnego półmiska lewą ręką ani niczego się nią nie 

podaje (jest uważana za nieczystą). Nie zaczyna się jeść, zanim nie zrobi tego 

najstarszy mężczyzna w towarzystwie. 

 

8.4. Co należy robić 

• Zwracać się do partnera, używając odpowiedniego tytułu (np. Doktor, Szejk, Ustad – 

Profesor). 

• Zapoznać się ze strukturą partnera saudyjskiego i kontaktować się z osobą, która jest 

naszym odpowiednikiem w hierarchii firmy. 

• Pamiętać o wysłaniu życzeń z okazji Ramadanu i innych świąt muzułmańskich.  

W zależności od otwartości partnera na kulturę zachodnią można wysłać także 

życzenia na Nowy Rok (ale nie na Boże Narodzenie czy Wielkanoc). 

 

8.5. Czego nie należy robić 

• Wyrażać bezpośredniej krytyki: należy być nawet przesadnie delikatnym. Krytyka 

jest odbierana jako osobista obraza. 

• Pytać partnera saudyjskiego o żonę i córki: zamiast tego należy zapytać ogólnie  

o rodzinę i dzieci. 

• Odmawiać zaoferowanego poczęstunku. Jeśli nasz partner jest w trakcie postu, warto 

powstrzymać się przed jedzeniem i piciem w jego obecności. 

• Krytykować religii, rodziny królewskiej, polityki władz saudyjskich. Lepiej nie 

wyrażać zdecydowanego stanowiska w kwestii polityki na Bliskim Wschodzie. 

• Publicznie wyrażać uczuć wobec przeciwnej płci: okazywanie uczuć pomiędzy 

kobietą a mężczyzną jest źle widziane, nawet jeśli są oni małżeństwem. Powszechnie 

akceptowane jest okazywanie uczuć i bliskość fizyczna (np. obejmowanie się) wśród 

osób tej samej płci. 

• Fotografować innych bez pozwolenia. 
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8.6. Odpowiednie zachowanie 

• Uścisk dłoni na przywitanie trwa dłużej, niż jesteśmy do tego przyzwyczajeni. Przy 

dłuższej znajomości można przywitać się specyficznym rodzajem pocałunku bez 

dotykania drugiej strony. 

• Zaleca się unikanie chaotycznej gestykulacji, głośnego zachowania oraz niedbałego 

ułożenia ciała podczas rozmowy. Opieranie się o ścianę i trzymanie rąk w kieszeniach 

uznawane są za brak szacunku. Lepiej nie krzyżować nóg i nie siadać w pozie, która 

sprawia, że podeszwy butów są widoczne, ponieważ uważane jest to za zniewagę. 

• Arabowie podejmują silny kontakt wzrokowy, który dobrze jest utrzymać. 

Interpretowane jest to jako oznaka szczerości. 

• Dystans od rozmówcy jest krótszy niż przyjęło się to w Polsce. 

• Należy pamiętać, by w żadnym wypadku nie używać lewej ręki (jest uważana za 

nieczystą). 

 

8.7. Odpowiedni ubiór 

• W przypadku mężczyzn na spotkaniach biznesowych obowiązuje tradycyjny garnitur 

i krawat. Ubiór kobiety powinien być skromny, nie podkreślać sylwetki oraz 

zakrywać, co najmniej, obojczyki, kolana i ramiona. Warto zawsze mieć przy sobie 

chustę w pogotowiu. 

• Kobiety i mężczyźni powinni postawić na stonowane kolory. 

• W niektórych krajach nie aprobuje się ubrań w męskim stylu u kobiet i długich 

włosów u mężczyzn. 

• Ubiór tradycyjnych strojów arabskich przez obcokrajowców może zostać odczytany 

jako brak szacunku. 

• Nieprzestrzeganie zasad może przyciągnąć uwagę i wywoływać gniewne reakcje. 
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8.8. Przydatne zwroty grzecznościowe 

Arabowie są bardzo dumni ze swojego języka. Warto nauczyć się kilku 

podstawowych zwrotów, by zjednać sobie ich sympatię: 

tak – na'am 

nie – laa 

dziękuję – shokran 

dziękuję bardzo – shokran gazillan 

proszę (o coś) – min fadilak 

przepraszam – ann eazinak 

cześć – Ahalan; marhaba 

dzień dobry – saba'a alhairi 

do widzenia – ma'a elsalama; ma'assalama 

nie rozumiem – ana laa afham 

jak się masz? – kayfa haluk? 

jak się nazywasz – ma ismak? 

nazywam się... – ismy ... 
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9. Kontakty do ambasad Krajów Arabskich 

Tabela 10. Kontakty do ambasad Krajów Arabskich 

Kraj Ambasador Adres Miasto Adres e-mail Telefon (+) 

Algieria Witold 

Spirydowicz 

Rue Olof 

Palme, 

Nouveau-

Paradou, 

16-035 Hydra-

Algier 

Algier algie 

r.amb.sekretariat@msz.gov.pl 

213 21 609 

950, 213 770 

696 669 

Egipt Michał 

Łabenda 

5 Aziz Osman, 

Zamalek, 

11568 

Kair cairo.secretariat@msz.gov.pl 20 22 736 74 

56, 20 106 200 

1116 

Libia Justyna 

Porazińska 

Le Grand 

Boulevard de 

la Corniche, 

2045 Les 

Berges du Lac 

II, Tunis 

Trypolis trypolis.amb.sekretariat@msz.gov.

pl 

216 71 196 

193,  20 106 

200 1116 

Maroko Krzysztof 

Karwowski 

23, rue Oqbah, 

BP 425 

Rabat rabat.amb.sekretariat@msz.gov.pl  212 537 77 17 

91, 212 767 35 

85 72 

Sudan Kamal Aldin 

Abdalmanem 

(Konsul 

Honorowy) 

Konsulat 

Honorowy 

Rzeczypospolit

ej Polskiej 

Chartu

m 

polconasmara2018@gmail.com 249 18 321 

6928 

Tunezja Lidia Milka-

Wieczorkiewi

cz 

Le Grand 

Boulevard de 

la Corniche, 

2045 Les 

Berges du Lac 

II 

Tunis tunis.amb.sekretariat@msz.gov.pl 216 71 196 

191, 216 98 

362 547 

Arabia 

Saudyjska 

Jan Stanisław 

Bury 

Al-Wurud 

Area, Umar 

bin Dhafr 

Street, Villa 

20, Rijad 

11693, P.O. 

Box 94016 

Rijad rijad.amb.sekretariat@msz.gov.pl 966 11 454 92 

74, 966 54 880 

77 18 

Bahrajn  Paweł 

Lechowicz 

Al-Jabriya, 

Block 7, Street 

3, Villa 20, 

13051  

(podlega 

kompetencji 

teryt. Kuwejt) 

Kuwejt kuwejt.amb.sekretariat@msz.gov.

pl 

965 253 11 

571, 965 972 

08 350 

Irak Marcin 

Kubiak 

CO/ British 

Embassy, 

International 

Zone 

Bagdad bagdad.amb.sekretariat@msz.gov.

pl 

964 780 905 

10 68 

Jemen Jan Stanisław 

Bury 

Al-Wurud 

Area, Umar 

bin Dhafr 

Street, Villa 

20, Rijad 

11693, P.O. 

Box 94016 

(podlega 

kompetencji 

teryt. Arabii 

Saudyjskiej) 

Rijad rijad.amb.sekretariat@msz.gov.pl 966 11 454 92 

74, 966 54 880 

77 18 

mailto:algier.amb.sekretariat@msz.gov.pl
mailto:algier.amb.sekretariat@msz.gov.pl
mailto:cairo.secretariat@msz.gov.pl
mailto:trypolis.amb.sekretariat@msz.gov.pl
mailto:trypolis.amb.sekretariat@msz.gov.pl
mailto:rabat.amb.sekretariat@msz.gov.pl
mailto:polconasmara2018@gmail.com
mailto:tunis.amb.sekretariat@msz.gov.pl
mailto:rijad.amb.sekretariat@msz.gov.pl
mailto:kuwejt.amb.sekretariat@msz.gov.pl
mailto:kuwejt.amb.sekretariat@msz.gov.pl
mailto:bagdad.amb.sekretariat@msz.gov.pl
mailto:bagdad.amb.sekretariat@msz.gov.pl
mailto:rijad.amb.sekretariat@msz.gov.pl
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Kraj Ambasador Adres Miasto Adres e-mail Telefon (+) 

Jordania Lucjan 

Karpiński 

3, Mahmoud 

Seif Al-Din 

Al-Irani Street, 

11194 

Amman amman.amb.sekretariat@msz.gov.

pl 

962 6 551 25 

93, 962 79 944 

06 63 

Katar Janusz Janke Al-Qutaifiya 

66, St 

r.No.519; Saha 

49, P.O. Box 

23380 

Doha doha.amb.sekretariat@msz.gov.pl 974 44 11 32 

30, 974 33 680 

766 

Kuwejt Paweł 

Lechowicz 

Al-Jabriya, 

Block 7, Street 

3, Villa 20, 

13051   

Kuwejt kuwejt.amb.sekretariat@msz.gov.

pl 

965 253 11 

571, 965 972 

08 350 

Liban Przemysław 

Niesiołowski 

Av. President 

Suleiman 

Frangieh 52, 

40215 

Bejrut bejrut.amb.sekretariat@msz.gov.pl 961 5 924 881,  

961 71 00 29 

15  

Okupowane 

Terytorium 

Palestyny 

Salah Omar 

Atallah 

(Konsul 

Honorowy) 

Al-Karkafeh st. 

Yousef Mitri 

building 

Betleje

m 

/ 972 5444 30 

Oman Ahmed bin 

Rashad 

Alhinai 

(konsul 

Honorowy) 

Al Mujamma 

Street, 112 

Maskat polandconsuloman@binomei r.om  968 24 708 

463 

Syria Krzysztof 

Czapla 

czasowo: 

Liban-Bejrut 

(Baabda), 52, 

President 

Suleiman 

Frangieh, 

40215 

Bejrut damaszek.amb.sekretariat@msz.go

v.pl 

961 592 48 81,  

963 944 405 

954 

Zjednoczone 

Emiraty 

Arabskie 

Jakub Sławek budynek nr 3, 

róg ulic Delma 

i Karamah (13-

tej i 14-tej), PO 

BOX 2334 

Abu 

Zabi 

abudhabi.amb.sekretariat@msz.go

v.pl 

971 2 446 52 

00, 971 506 62 

61 51 

Źródło: opracowanie własne https://www.gov.pl/web/dyplomacja/polskie-przedstawicielstwa-na-

swiecie 
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POSTCOVIDOWE ZMIANY W GOSPODARCE 

POLSKI WEDŁUG REJESTRU REGON 

Wstęp 

Ludzkość od zawsze borykała się z różnymi chorobami, które nieraz 

dziesiątkowały znaczną część populacji. Wspomnieć można o takich wydarzeniach jak 

chociażby biblijne plagi egipskie, „dżumę ateńską” w 430 roku p.n.e. czy epidemię 

„dżumy Justyniana” w połowie VI wieku. Nazwa epidemia odnosi się do choroby, która 

pojawia się lokalnie, w obrębie jednego regionu, kraju lub kontynentu. Jednak tzw. 

„czarna śmierć”, która wystąpiła w połowie XIV wieku i zabiła 25% populacji Europy 

miała już znamiona pandemii. Pandemia to słowo pochodzące z języka greckiego (pan – 

„wszyscy”, demos – „lud, ludzie”) i oznacza epidemię jakiejś choroby występującą  

w skali światowej. Jedną z największych pandemii była grypa hiszpanka. Zachorowała na 

nią 1/3 ludności świata a zmarło 20-50 milionów. 

Epidemia wpływa również w olbrzymim stopniu na gospodarkę krajów i świata. 

Czarna śmierć przyczyniła się do upadku systemu feudalnego w Europie, choroby  

i zarazy przywleczone przez Europejczyków do Ameryk spowodowały śmierć wielu 

milionów Indian i sprowadzenie na oba kontynenty ludności afrykańskiej, świńska grypa 

spowodowała duże zmiany w gospodarce hodowlanej. Przykładów można by mnożyć. 

Dzisiaj, kiedy nauka potrafi znaleźć prawie natychmiast odpowiedź na pytanie  

o rodzaj choroby, nie zmienia to faktu, że nadal wszelkiego rodzaju epidemie, a tym 

bardziej pandemie, są groźne dla gospodarki poszczególnych krajów, a w dobie 

globalizacji oddziałują na całą światową gospodarkę. Wprowadzane różnego rodzaju 

obostrzenia (lockdown) spowodowały kryzys w wielu dziedzinach gospodarki, 

szczególnie tych związanych z kontaktami osobistymi i gromadzeniem się większej 

liczby osób. Nie wszystkie jednak te dziedziny odczuły w jednakowym stopniu kryzys 

związany z pandemią. W niniejszym opracowaniu, poprzez analizę zmian liczby 

podmiotów gospodarczych zarejestrowanych w systemie REGON, opisano zmiany  

w gospodarce Polski ogółem i według województw. 
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1. Metodologia badań 

W badaniu wykorzystano dane opublikowane na stronach Głównego Urzędu 

Statystycznego w Banku Danych Lokalnych. Jest to rejestr podmiotów gospodarki 

narodowej zarejestrowanych w systemie REGON, sklasyfikowanych według sekcji. 

Ponadto uwzględniono również podział podmiotów ze względu na wielkość zatrudnienia. 

W tym przypadku przyjęto podział na mikro- (do 9 zatrudnionych osób), małe (10-49 

zatrudnionych), średnie (50-249 zatrudnionych) i duże (powyżej 250 zatrudnionych) 

przedsiębiorstwa. 

 

Tabela 11. Klasyfikacja kodów PKD 

Sekcja NAZWA 

Sekcja A  Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo 

Sekcja B Górnictwo i wydobywanie 

Sekcja C Przetwórstwo przemysłowe 

Sekcja D  

Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę 

wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych 

Sekcja E  

Dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami oraz 

działalność związana z rekultywacją 

Sekcja F Budownictwo 

Sekcja G  

Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, 

włączając motocykle 

Sekcja H  Transport i gospodarka magazynowa 

Sekcja I 

Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami 

gastronomicznymi 

Sekcja J Informacja i komunikacja 

Sekcja K  Działalność finansowa i ubezpieczeniowa 

Sekcja L  Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości 

Sekcja M Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna 

Sekcja N  

Działalność w zakresie usług administrowania i działalność 

wspierająca 

Sekcja O  

Administracja publiczna i obrona narodowa; obowiązkowe 

zabezpieczenia społeczne 

Sekcja P Edukacja 

Sekcja Q  Opieka zdrowotna i pomoc społeczna 

Sekcja R Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją 

Sekcja S Pozostała działalność usługowa 

Sekcja T  

Gospodarstwa domowe zatrudniające pracowników; gospodarstwa 

domowe produkujące wyroby i świadczące usługi na własne 

potrzeby 

Sekcja U  Organizacje i zespoły eksterytorialne 
Źródło: https://www.biznes.gov.pl/pl/klasyfikacja-pkd 

 

http://www.krs-online.com.pl/PKD-rolnictwo-lesnictwo-lowiectwo-i-rybactwo-s1.html
http://www.krs-online.com.pl/PKD-gornictwo-i-wydobywanie-s2.html
http://www.krs-online.com.pl/PKD-przetworstwo-przemyslowe-s3.html
http://www.krs-online.com.pl/PKD-wytwarzanie-i-zaopatrywanie-w-energie-s4.html
http://www.krs-online.com.pl/PKD-dostawa-wody-gospodarowanie-sciekami-i-s5.html
http://www.krs-online.com.pl/PKD-budownictwo-s6.html
http://www.krs-online.com.pl/PKD-handel-hurtowy-i-detaliczny-naprawa-s7.html
http://www.krs-online.com.pl/PKD-transport-i-gospodarka-magazynowa-s8.html
http://www.krs-online.com.pl/PKD-dzialalnosc-zwiazana-z-zakwaterowaniem-i-s9.html
http://www.krs-online.com.pl/PKD-informacja-i-komunikacja-s10.html
http://www.krs-online.com.pl/PKD-dzialalnosc-finansowa-i-ubezpieczeniowa-s11.html
http://www.krs-online.com.pl/PKD-dzialalnosc-zwiazana-z-obsluga-rynku-s12.html
http://www.krs-online.com.pl/PKD-dzialalnosc-profesjonalna-naukowa-i-s13.html
http://www.krs-online.com.pl/PKD-dzialalnosc-w-zakresie-uslug-s14.html
http://www.krs-online.com.pl/PKD-administracja-publiczna-i-obrona-narodowa-s15.html
http://www.krs-online.com.pl/PKD-edukacja-s16.html
http://www.krs-online.com.pl/PKD-opieka-zdrowotna-i-pomoc-spoleczna-s17.html
http://www.krs-online.com.pl/PKD-dzialalnosc-zwiazana-z-kultura-rozrywka-i-s18.html
http://www.krs-online.com.pl/PKD-pozostala-dzialalnosc-uslugowa-s19.html
http://www.krs-online.com.pl/PKD-gospodarstwa-domowe-zatrudniajace-s20.html
http://www.krs-online.com.pl/PKD-organizacje-i-zespoly-eksterytorialne-s21.html
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W badaniu uwzględniono okres 18 miesięcy. Początek to grudzień 2019 roku, 

kiedy pandemia (przynajmniej w Polsce) jeszcze się nie pojawiła, natomiast jako koniec 

okresu badawczego uznano połowę (koniec czerwca) roku 2021. W tym czasie w Polsce 

wystąpiły zarówno fale pandemii koronawirusa jak i został zarządzony lockdown  

w gospodarce i życiu osobistym Polaków. 
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2. Pandemia Covid-19 

2.1. Pandemia na świecie 

Choroba zakaźna układu oddechowego wywołana zakażeniem wirusem 

SARS_CoV-2 rozprzestrzeniła się na całym świecie. Po raz pierwszy została rozpoznana 

i opisana w listopadzie 2019 roku w Chinach w prowincji Hubei, w mieście Wuhan. Do 

Europy nowy wirus oficjalnie dotarł 24 stycznia 2020 roku, o dwóch przypadkach 

zakażenia poinformowała Francja, a były nimi osoby, które wróciły z Wuhan. 30 stycznia 

Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) ogłosiła stan światowego zagrożenia epidemią. 

Tego samego dnia odbyła się również pierwsza konferencja polskiego Ministerstwa 

Zdrowia na temat ryzyka wystąpienia epidemii w Polsce. Wkrótce nowy koronawirus,  

a dokładnie choroba, którą wywołuje, zyskał oficjalną nazwę. WHO nazwała go  

COVID-19, jest to akronim od „coronavirus disease 2019”. Przedstawiciel WHO ogłosił, 

że „co” w nazwie oznacza koronę, „vi” - wirus, a „d” - disease (ang. choroba). Liczba 19 

wskazuje rok pojawienia się choroby czyli 2019. Pandemia ma przebieg falowy, 

widoczne są cztery wyraźne fale. Do tej pory zachorowało prawie 230 milionów osób. 

Zaznaczyć jednak należy, że szacuje się, iż faktycznie zachorowań mogło być nawet 3-4 

razy więcej. 

 

Wykres 25. Codzienne nowe przypadki zakażeń na świecie 

 

Źródło: https://www.worldmeters.info/coronavirus/ 
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Wykres 26. Całkowita liczba przypadków zakażeń na świecie 

 

Źródło: https://www.worldmeters.info/coronavirus/ 

 

2.2. Pandemia w Polsce 

W Polsce pierwszy przypadek wystąpienia tej choroby odnotowano  

4 marca 2020 roku w szpitalu w Zielonej Górze, gdzie zdiagnozowano chorobę  

u 66‑letniego mężczyzny. Informację o pierwszej ofierze śmiertelnej w Polsce podano  

12 marca, była nią 57-letnia kobieta mieszkająca w woj. wielkopolskim. Od tego 

momentu krzywa zachorowań systematycznie rosła, podobnie jak liczba przypadków 

śmiertelnych. W związku z rozprzestrzenianiem się nowego koronawirusa, 11 marca 

2020 roku, WHO ogłosiła na całym świecie stan pandemii. Władze niemal wszystkich 

państw świata wprowadziły restrykcje dotyczące funkcjonowania obywateli, w tym 

zakazy przemieszczania się i inne środki służące izolacji osób potencjalnie zakażonych 

wirusem. W Polsce zostały odwołane imprezy masowe, a kilka dni później rząd 

wprowadził w Polsce stan zagrożenia epidemicznego. Wraz z nim zaczęły obowiązywać 

pierwsze surowe obostrzenia. Zostały zamknięte szkoły, placówki handlowe oraz 

instytucje kulturalne. W kolejnych krokach rząd ograniczył możliwość przemieszczania 

się i gromadzenia obywateli do koniecznego minimum, zakazano zgromadzeń większych 

niż 50 osób. Do Polski nie mogli przyjeżdżać cudzoziemcy, chyba że do pracy, ale pod 

warunkiem przejścia 14-dniowej kwarantanny. Taką samą procedurą zostali objęci Polacy 

wracający do kraju. Od 20 marca 2020 roku, zgodnie z rozporządzeniem Ministra 

Zdrowia obowiązuje w Polsce stan epidemii. 

https://wiadomosci.onet.pl/kraj/koronawirus-pierwsza-ofiara-w-polsce-kobieta-z-poznania-nie-zyje/r45502n
https://wiadomosci.onet.pl/kraj/koronawirus-w-polsce-stan-zagrozenia-epidemicznego/bq36skx
https://wiadomosci.onet.pl/kraj/koronawirus-w-polsce-stan-zagrozenia-epidemicznego/bq36skx
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Wykres 27. Liczba zakażeń i zgonów w przeliczeniu na 1 tys. mieszkańców według 

województw (stan na 07.09.2021) 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Ministerstwa Zdrowia i GUS 

 

2.3. Walka z pandemią 

Tempo rozwoju pandemii w Polsce znacznie przyspieszyło jesienią 2020 roku. 

Notowane liczby zakażeń i zgonów wielokrotnie przekraczały te, które występowały 

wiosną oraz latem. Na początku października cała Polska znalazła się w żółtej strefie,  

a w czerwonej strefie znalazły się już 152 powiaty i 11 miast wojewódzkich na czele  

z największymi, takimi jak Warszawa, Kraków, Gdańsk czy Poznań. 24 października 

Polska w całości stała się czerwoną strefą. Wraz z tym ogłoszeniem zaczęło 

obowiązywać wiele nowych obostrzeń. Nowe zasady bezpieczeństwa dotyczyły edukacji, 

kultury i sportu, gospodarki oraz życia społecznego. 

Obostrzenia okazały się szczególnie dotkliwe dla przedsiębiorców. Lokale 

gastronomiczne zostały zamknięte dla klientów, wprowadzono zakaz działalności 

stacjonarnej, zachowano możliwość jedynie sprzedaży posiłków na wynos lub dowóz.  

W handlu wprowadzono limit 5 osób na 1 kasę w sklepach do 100 m2 oraz limit 1 osoby 

na 15 m2 w placówkach handlowych powyżej 100 m2. W transporcie publicznym 

wprowadzono możliwość zajęcia 50% miejsc siedzących i 30% miejsc stojących. 

Zawieszono także działanie sanatoriów (z możliwością dokończenia rozpoczętych 

turnusów). Od 20 kwietnia do 30 maja 2020 roku następowało stopniowe odmrażanie 

gospodarki. 
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W grudniu 2020 roku liczba zakażeń od początku pandemii w Polsce przekroczyła 

1 mln przypadków. Wiosną 2021 roku nastąpiło kolejne zwiększenie liczby zakażeń oraz 

zgonów w wyniku COVID-19, co było przyczyną ponownego wprowadzenia obostrzeń, 

również dla gospodarki. 

Od 20 marca do 9 kwietnia 2021 roku wprowadzono nowe zasady 

bezpieczeństwa, w efekcie czego działalność musiały zawiesić: hotele, galerie handlowe, 

teatry, muzea, galerie sztuki, kina, baseny, sauny, solaria, łaźnie tureckie, salony 

odchudzające, kasyna, stoki narciarskie, kluby fitness i siłownie, obiekty sportowe. 

Znoszenie obostrzeń przebiegało sukcesywnie od 15 maja do 29 maja 2021 roku, 

a przywrócenie działalności poszczególnych dziedzin odbywało się z zachowaniem 

reżimu sanitarnego. 

Do 7 września 2021 roku odnotowano 2 891 602 przypadki zakażenia, co 

stanowiło 7,56 % ludności w Polsce; z czego 75 409 osoby zmarły, a ozdrowiało  

2 657 686 osób. Na świecie było to 223 mln zakażeń, 4,6 mln ofiar śmiertelnych  

i 199,5 mln ozdrowieńców. 

Polska stała się stroną porozumienia między Komisją Europejską i państwami 

członkowskimi na podstawie uchwały nr 114/2020 Rady Ministrów z 10 sierpnia  

2020 roku w sprawie przystąpienia do porozumienia dotyczącego zakupu szczepionek 

przeciwko chorobie COVID-19 wywołanej przez wirusa SARS-CoV-2. Minister Zdrowia 

został upoważniony do wykonania porozumienia w imieniu Rzeczpospolitej Polskiej. 

Według danych z 7 września 2021 roku w Polsce zaszczepionych było  

36 525 458, natomiast w pełni zaszczepionych 18 957 376 osób. 



REGIONALNE OBSERWATORIUM GOSPODARCZE 

 

158 

 

Wykres 28. Liczba szczepień ogółem na 1 tys. mieszkańców 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Ministerstwa Zdrowia i GUS 
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3. Wpływ pandemii Covid-19 na gospodarkę Polski według 

rejestru REGON 

3.1. Zmiany w Polsce ogółem 

Według stanu na koniec czerwca 2021 roku w Polsce w rejestrze REGON 

wpisanych było 4 183 tys. podmiotów gospodarki narodowej deklarujących prowadzenie 

działalności, było to o 4,2% więcej niż w końcu grudnia 2019 roku. 

 

Wykres 29. Podmioty gospodarki narodowej zarejestrowane w rejestrze REGON, 

deklarujące prowadzenie działalności w Polsce 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS 

 

W porównaniu z końcem grudnia 2019 roku najwyższy wzrost liczby podmiotów 

odnotowano w sekcjach: wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę 

wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych (o 24,32%) oraz 

działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi (o 16,77%). 

Największy spadek nastąpił w sekcjach: górnictwo i wydobywanie (o 2,26%) oraz 

działalność finansowa i ubezpieczeniowa (o 1,46%). 

4 014 354 4 183 014

Stan w dniu 31 XII 2019 r. Stan w dniu 30 VI 202I r.
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Wykres 30. Podmioty gospodarki narodowej zarejestrowane w rejestrze REGON, 

deklarujące prowadzenie działalności w Polsce według sekcji PKD 2007 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS 

 

Wykres 31. Dynamika liczby podmiotów gospodarki narodowej zarejestrowanych w 

rejestrze REGON, deklarujących prowadzenie działalności w Polsce według sekcji PKD 

(2019=100%) 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS 
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Większość zarejestrowanych podmiotów gospodarki stanowią 

mikroprzedsiębiorstwa zatrudniające do 9 osób. Co znamienne, w okresie analizowanych 

18 miesięcy dał się zauważyć wzrost liczby zarejestrowanych podmiotów, jednak nastąpił 

on wyłącznie w kategorii mikroprzedsiębiorstw. Przybyło ich 180 tys. natomiast  

w innych kategoriach wielkości nastąpił spadek liczebności. Tylko w dwóch 

województwach, kujawsko-pomorskim i małopolskim, dało się zauważyć zwiększenie 

liczby przedsiębiorstw dużych. 

 

Wykres 32. Struktura zarejestrowanych przedsiębiorstw według wielkości zatrudnienia 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS 

 

Tabela 12. Liczba i dynamika zmian przedsiębiorstw zarejestrowanych w systemie REGON 

według wielkości zatrudnienia 

Wyszczególnienie 
Wielkość przedsiębiorstwa 

ogółem mikro- małe średnie duże 

Liczba przedsiębiorstw 4 183 014 4 026 222 126 674 26 035 4 083 

Dynamika (2019=100%) 104,20  104,47 97,55 98,43 98,58 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS 

  

4 026 222

126 674

26 035

4 083

Przedsiębiorstwa

Mikro- Małe Średnie Duże
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3.2. Zmiany liczby podmiotów według województw 

Przedstawione poniżej kartodiagramy przedstawiają sytuację w zakresie 

podmiotów według sekcji zarejestrowanych w systemie REGON według województw.  

W przypadku sytuacji dla ogółu pomiotów widoczne jest bardzo duże zróżnicowanie 

regionalne zarówno w zakresie samej liczby podmiotów, jak i pozostałych mierników – 

wskaźnika przedsiębiorczości (liczba podmiotów w przeliczeniu na 1000 ludności)  

jak i dynamiki zarejestrowanych podmiotów (2019=100%). 

 

Rysunek 30. Liczba, wskaźnik przedsiębiorczości i dynamika zmian podmiotów 

zarejestrowanych w systemie REGON ogółem 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS 

 

Największą liczbą zarejestrowanych podmiotów cechuje się województwo 

mazowieckie. Na koniec 2019 roku było tam zarejestrowanych 767 tys. podmiotów, czyli 

prawie dwukrotnie więcej niż w kolejnych województwach: śląskim, wielkopolskim, 

małopolskim i dolnośląskim. 

W zakresie dynamiki na uwagę zasługuje jedna z najwyższych dynamik przyrostu 

liczby podmiotów w województwie lubelskim i podkarpackim. Jednak, przy tak niskich 
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poziomach przedsiębiorczości, najniższych w Polsce, nawet niewielki przyrost liczby 

podmiotów powoduje bardzo wysoką dynamikę. 

W przypadku analizy zmiany liczby podmiotów gospodarczych według 

województw przedstawionych w podziale na sekcje daje się zauważyć podobny obraz jak 

dla Polski ogółem. 

 

 

Rysunek 31. Liczba, wskaźnik przedsiębiorczości i dynamika zmian podmiotów 

zarejestrowanych w systemie REGON w sekcji A (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo  

i rybactwo) 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS 
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Rysunek 32. Liczba, wskaźnik przedsiębiorczości i dynamika zmian podmiotów 

zarejestrowanych w systemie REGON w sekcji B (górnictwo i wydobywanie) 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS 

 

 

Rysunek 33. Liczba, wskaźnik przedsiębiorczości i dynamika zmian podmiotów 

zarejestrowanych w systemie REGON w sekcji C (przetwórstwo przemysłowe) 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS 



REGIONALNE OBSERWATORIUM GOSPODARCZE 

 

165 

 

 

Rysunek 34. Liczba, wskaźnik przedsiębiorczości i dynamika zmian podmiotów 

zarejestrowanych w systemie REGON w sekcji D (wytwarzanie i zaopatrywanie w energię 

elektryczną, gaz, parę wodną, gorącą wodę i powietrze) 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS 

 

Rysunek 35. Liczba, wskaźnik przedsiębiorczości i dynamika zmian podmiotów 

zarejestrowanych w systemie REGON w sekcji E (dostawa wody; gospodarowanie ściekami 

i odpadami oraz działalność związana z rekultywacją) 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS 
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Rysunek 36. Liczba, wskaźnik przedsiębiorczości i dynamika zmian podmiotów 

zarejestrowanych w systemie REGON w sekcji F (budownictwo) 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS 

 

Rysunek 37. Liczba, wskaźnik przedsiębiorczości i dynamika zmian podmiotów 

zarejestrowanych w systemie REGON w sekcji G (handel hurtowy i detaliczny; naprawa 

pojazdów samochodowych, włączając motocykle) 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS 
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Rysunek 38. Liczba, wskaźnik przedsiębiorczości i dynamika zmian podmiotów 

zarejestrowanych w systemie REGON w sekcji H (transport i gospodarka magazynowa) 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS 

 

Rysunek 39. Liczba, wskaźnik przedsiębiorczości i dynamika zmian podmiotów 

zarejestrowanych w systemie REGON w sekcji I (działalność związana z zakwaterowaniem  

i usługami gastronomicznymi) 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS 
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Rysunek 40. Liczba, wskaźnik przedsiębiorczości i dynamika zmian podmiotów 

zarejestrowanych w systemie REGON w sekcji J (informacja i komunikacja) 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS 

 

Rysunek 41. Liczba, wskaźnik przedsiębiorczości i dynamika zmian podmiotów 

zarejestrowanych w systemie REGON w sekcji K (działalność finansowa i ubezpieczeniowa) 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS 
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Rysunek 42. Liczba, wskaźnik przedsiębiorczości i dynamika zmian podmiotów 

zarejestrowanych w systemie REGON w sekcji L (działalność związana z obsługą rynku 

nieruchomości) 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS 

 

Rysunek 43. Liczba, wskaźnik przedsiębiorczości i dynamika zmian podmiotów 

zarejestrowanych w systemie REGON w sekcji M (działalność profesjonalna, naukowa  

i techniczna) 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS 
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Rysunek 44. Liczba, wskaźnik przedsiębiorczości i dynamika zmian podmiotów 

zarejestrowanych w systemie REGON w sekcji N (działalność w zakresie usług 

administrowania i działalność wspierająca) 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS 

 

Rysunek 45. Liczba, wskaźnik przedsiębiorczości i dynamika zmian podmiotów 

zarejestrowanych w systemie REGON w sekcji O (administracja publiczna i obrona 

narodowa; obowiązkowe zabezpieczenia społeczne) 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS 



REGIONALNE OBSERWATORIUM GOSPODARCZE 

 

171 

 

 

Rysunek 46. Liczba, wskaźnik przedsiębiorczości i dynamika zmian podmiotów 

zarejestrowanych w systemie REGON w sekcji P (edukacja) 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS 

 

Rysunek 47. Liczba, wskaźnik przedsiębiorczości i dynamika zmian podmiotów 

zarejestrowanych w systemie REGON w sekcji Q (opieka zdrowotna i pomoc społeczna) 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS 
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Rysunek 48. Liczba, wskaźnik przedsiębiorczości i dynamika zmian podmiotów 

zarejestrowanych w systemie REGON w sekcji R (działalność związana z kulturą, rozrywką 

i rekreacją) 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS 

 

Rysunek 49. Liczba, wskaźnik przedsiębiorczości i dynamika zmian podmiotów 

zarejestrowanych w systemie REGON w sekcji S (pozostała działalność usługowa) 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS 



REGIONALNE OBSERWATORIUM GOSPODARCZE 

 

173 

 

4. Wpływ pandemii Covid-19 na koniunkturę gospodarczą 

Wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury gospodarczej jest wskaźnikiem 

złożonym. Obliczany jest jako średnia arytmetyczna sald odpowiedzi na pytania z ankiety 

miesięcznej dotyczące bieżącej i przewidywanej sytuacji gospodarczej przedsiębiorstwa. 

Przyjmuje wartości od -100 do +100, przy czym wartości poniżej zera są oceniane jako 

negatywne (wskazujące na gorszą koniunkturę), a powyżej zera – jako pozytywne 

(wskazujące na dobrą koniunkturę). Wskaźnik przyjmujący wartość równą zero oznacza 

sytuację, gdy koniunktura nie zmienia się. 

Na koniunkturę gospodarczą składają się wybrane sekcje i działy: 

− przetwórstwo przemysłowe – sekcja C, 

− budownictwo – sekcja F, 

− handel detaliczny – połączone działy 45 i 47 z sekcji G, 

− handel hurtowy – dział 46 z sekcji G, 

− usługi – sekcje od H do S z wyłączeniem sekcji O, 

− inwestycje w przemyśle – sekcja C, 

− inwestycje w budownictwie – sekcja F. 

 

Wykres 33. Koniunktura gospodarcza Polski w wybranych sekcjach i działach według PKD 

oraz klas wielkości 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS 
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Analizując przebieg koniunktury wybranych sekcji i działów można zauważyć 

dwa wyraźnie zaznaczone spadki. Obydwa związane są z wystąpieniem fal pandemii. 

Pierwszy spadek pojawia się z początkiem marca 2020 roku wraz z ograniczeniami 

związanymi z lockdownem. Zakażeń wprawdzie nie było zbyt dużo (rozdział 2), jednak 

wprowadzone obostrzenia bardzo mocno wpłynęły na morale przedsiębiorców. Drugi 

spadek koniunktury, ale zdecydowanie niższy, widoczny jest pod koniec roku. Od 

grudnia 2020 roku koniunktura rośnie, a w przypadku usług osiągnęła już dodatnią 

wartość. 
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Zakończenie 

Rozważania związane ze zmianą liczby podmiotów zarejestrowanych w systemie 

REGON w okresie pandemii COVID-19 nasuwają pewne spostrzeżenia. To co 

prawdopodobnie najbardziej jest widoczne to polaryzacja rozwoju gospodarczego Polski. 

Zaznacza się słaby rozwój gospodarczy mierzony np. wskaźnikiem przedsiębiorczości. 

Mylące może być to, że w niektórych województwach zauważalna jest duża 

dynamika zmian w tym zakresie. Województwa te mają niski poziom przedsiębiorczości  

i nawet proporcjonalnie największy ten miernik nie oznacza poprawy. 

Kolejna uwaga dotyczy zwiększenia się liczby podmiotów w grupie 

mikroprzedsiębiorstw. Zmiana ta może świadczyć np. o takich aspektach jak 

samozatrudnienie, przekwalifikowanie, zmniejszenie zatrudnienia w firmach małych  

i przeklasyfikowanie ich oraz zapewne o wielu jeszcze innych elementach. Ponieważ 

badanie było wyłącznie ilościowe, nie można wysuwać daleko idących wniosków na 

temat kondycji polskiej gospodarki. Badanie to jest zaczątkiem i podstawą dalszych, 

pogłębionych analiz dotyczących wpływu pandemii na gospodarkę, ale również i życie 

Polaków. Badanie ilościowe powinno być komplementarne z innymi rodzajami badań. 

Takim badaniem jest chociażby badanie koniunktury gospodarczej. Daje się zauważyć 

stały wzrost „optymizmu” związanego z sytuacją ekonomiczną przedsiębiorstw. 

Należałoby jednak kontynuować badanie i rozszerzyć je o elementy, które stanowią  

o jakości życia mieszkańców. 
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PRZEGLĄD DOBRYCH PRAKTYK  

W ZAKRESIE INTERNACJONALIZACJI 

PRZEDSIĘBIORSTW 

Wstęp 

Pomimo wieloletniego wspierania przedsiębiorców przez instytucje otoczenia 

biznesu w województwie kujawsko-pomorskim w zakresie internacjonalizacji wsparcie to 

jest nadal potrzebne. Z przeprowadzonej „Analizy eksportowej gospodarki województwa 

kujawsko-pomorskiego” (Warszawa, 21 kwietnia 2020) wynika, że eksport nadal stanowi 

niewielką część działalności gospodarczej i jest charakterystyczny tylko dla niektórych 

sektorów. Ponadto wielu przedsiębiorców w ogóle nie korzysta ze wsparcia oraz skarży 

się na brak informacji na ten temat. MŚP dysponują ograniczonymi zasobami i nie chcą 

poświęcać znacznej ilości czasu na identyfikowanie najlepszego wsparcia  

w zróżnicowanej ofercie instytucji otoczenia biznesu. Efekt ten jest dodatkowo 

wzmacniany przez fakt, że brakuje koordynacji między poszczególnymi podmiotami 

udzielającymi wsparcia. Wymienione w opracowaniu dobre praktyki mogą wskazać 

ścieżkę do poprawy lub zmiany systemu, sposobu świadczenia usług lub wprowadzania 

nowych usług, co wpłynie na poprawę sytuacji i w rezultacie na zwiększenie 

internacjonalizacji przedsiębiorstw. 

Jedną z podstawowych potrzeb identyfikowanych przez eksporterów  

z województwa kujawsko-pomorskiego jest właśnie integracja działań wspierających 

przedsiębiorców. System wsparcia publicznego powinien charakteryzować się silną 

koordynacją odpowiednich regionalnych usług wsparcia dostępnych dla małych  

i średnich przedsiębiorstw (MŚP). Pozwala to uniknąć niepotrzebnego powielania usług  

i pomaga w dostarczaniu najskuteczniejszych usług i efektywnego wykorzystania 

pieniędzy publicznych. Województwo kujawsko-pomorskie nie jest odosobnione z tym 

problemem. Został on dostrzeżony w wielu regionach Europy i jest rozwiązywany 

poprzez podejmowanie różnego rodzaju działań i inicjatyw, opisanych w obszarze  

1. Budowanie systemu wsparcia niniejszego opracowania. 
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Nadal niewystarczające są inwestycje w podnoszenie i aktualizowanie 

kompetencji i kwalifikacji w zakresie internacjonalizacji, ponoszone z własnej inicjatywy 

pracowników czy pracodawców. Dodatkowo obecna sytuacja wymaga rozwoju 

kompetencji cyfrowych pracowników. W obszarze 2. Zdobywanie wiedzy wskazano 

przykłady działań wspierających. Dodatkowo przykłady działań podnoszących poziom 

wiedzy można znaleźć w innych dobrych praktykach zaprezentowanych w opracowaniu, 

jako element wspomagający pozostałe działania. 

Ponadto, firmy wciąż uważają doradztwo za ważny element wsparcia, ale 

potrzebują dostępu do specjalistycznych usług, takich jak rozpoznanie rynku, określenie 

ścieżki pozyskania docelowych klientów czy usług z zakresu marketingu. Świadczenie 

tego rodzaju wsparcia wymaga indywidualnego podejścia oferowanego poszczególnym 

przedsiębiorcom i nie może ono być skutecznie zastąpione doradztwem na poziomie 

podstawowym, które jest obecnie oferowane. Dostęp do tego typu specjalistycznych 

usług może rozwiązać najważniejszy czynnik ograniczający MŚP – brak zasobów 

własnych. Przykłady holistycznego systemu świadczenia usług w innych regionach 

europejskich zostały opisane w obszarze 3. Kompleksowe doradztwo. 

Polska w porównaniu do innych państw UE posiada bardzo niski odsetek firm 

prowadzących e-eksport. Według danych przedstawionych w raporcie „Analiza 

potencjału internacjonalizacji polskich firm oraz promocji polskich branż priorytetowych 

na rynkach perspektywicznych poprzez kanały elektroniczne” przygotowanego przez 

PwC w 2019 roku, obecnie tylko 4% polskich przedsiębiorstw prowadzi internetową 

sprzedaż do innych krajów, podczas gdy średnia unijna to 7%. Na potrzebę zmiany 

modelu biznesowego spowodowaną nieustannym rozwojem technologii IT/ICT nakłada 

się dodatkowo sytuacja wywołana pandemią, która zmieniła zachowania konsumentów. 

Naturalnym następstwem postępującej cyfryzacji jest zagadnienie rozumiane jako  

e-eksport. Przykłady wsparcia e-eksportu opisano w ostatnim 4 obszarze niniejszego 

opracowania. 

Podczas przeprowadzonego przeglądu dobrych praktyk zidentyfikowano cztery 

obszary wsparcia internacjonalizacji. Wybrane dobre praktyki w większości pomijają 

przykłady bezpośredniego wsparcia finansowego w formie grantów na rozpoczęcie lub 

rozwój działalności eksportowej, skupiając się na pozostałych formach wsparcia jako 

skutecznie uzupełniających wsparcie dotacyjne. Tabela zawiera podział dobrych praktyk 

przedstawionych w opracowaniu ze względu na zakres wsparcia jakiego dotyczą. 
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Tabela 13. Podział dobrych praktyk ze względu na zakres wsparcia 

Obszar wsparcia 

internacjonalizacji 
Dobra praktyka 

1 
Budowanie systemu 

wsparcia 

1.1. Inicjatywa Kent International Business 

1.2. Akceleracja internacjonalizacji regionalnych MŚP 

2 Zdobywanie wiedzy 

2.1. Uzupełnienie kadry MŚP o pracowników 

z kompetencjami w zakresie działalności 

umiędzynarodawiającej 

2.2. Make It Global 

2.3. Impuls 

3 Kompleksowe doradztwo 

3.1. Parcours de l’export – Ścieżka eksportu 

3.2. Atlantic Digital Startup Academy 

3.3. The Global EIS Tool 

3.4. Pomorski Broker Eksportowy 

4 E-eksport 
4.1. Wsparcie e-eksportu – eMarketServices 

4.2. Trading Online Voucher Scheme 

Źródło: opracowanie własne 
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1. Budowanie systemu wsparcia 

1.1. Inicjatywa Kent International Business 

Region 

Kent, Wielka Brytania 

Problem 

Działania instytucji wspierających internacjonalizację są fragmentaryczne, 

powielane i nieskoordynowane co powoduje dezinformację i zamieszanie wśród firm. 

Firmom trudno jest zorientować się jakie działania w regionie są realizowane w celu 

wsparcia internacjonalizacji oraz gdzie się udać w celu uzyskania informacji. Aby 

przekonać przedsiębiorców do podjęcia działań eksportowych, zwiększyć widoczność 

działań podmiotów wspierających internacjonalizację oraz dostarczyć spójną informację 

na temat ich usług i projektów realizowanych w regionie podjęto się realizacji inicjatywy 

Kent International Business. 

Rozwiązanie 

Przykładem inicjatywy, która została podjęta i jest z sukcesem realizowana przez 

Kent County Council (władze regionalne) jest Kent International Business (KIB). Jest to 

program parasolowy, który łączy różne usługi wsparcia, inicjatywy i projekty. Mają one 

na celu pomoc MŚP z Kent w internacjonalizacji i dostępie do zagranicznych rynków. 

Partnerstwo KIB jest prowadzone przez Radę Hrabstwa Kent i obejmuje szereg instytucji, 

których obszarem zainteresowania jest pobudzanie internacjonalizacji firm. 

KIB łączy szereg podstawowych usług wsparcia, które są dostępne dla firm, a także 

prowadzi inne działania, które zwiększają wartość tej oferty i zapewniają lokalnym 

firmom możliwość zwiększenia ich internacjonalizacji. Działania podejmowane  

w ramach inicjatywy to: 

1. Angażowanie firm: uświadamianie korzyści płynących z handlu 

międzynarodowego 

• Strona internetowa KIB jako jedno źródło informacji dla firm; 

• Biuletyn elektroniczny KIB (co miesiąc); 

• Obecność (stoiska/prezentacje) na lokalnych imprezach biznesowych  

i wystawach; 
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• Sponsorowanie lokalnych nagród biznesowych (kategoria rynki 

międzynarodowe); 

2. Internacjonalizacja inkubacji: praktyczne wsparcie dla firm 

• Lokalne wydarzenia z partnerami KIB; 

• Wizyty rynkowe, misje handlowe, wydarzenia networkingowe ukierunkowane 

na sektory; 

3. Wspieranie wzrostu internacjonalizacji: pomoc firmom z Kent w zwiększaniu 

handlu międzynarodowego 

• Region Kent wystawia się na międzynarodowych targach (CEBIT, Medica, 

Tavola). 

 

Kent International Business (KIB) to program, który można zaadoptować w celu 

promocji eksportu i internacjonalizacji przedsiębiorstw. Sukces inicjatywy zależy od 

zaangażowania interesariuszy i silnego partnerskiego podejścia, które wymaga dobrych 

codziennych roboczych kontaktów i regularnej komunikacji. Istotne jest również 

zaangażowanie się w pracę z przedsiębiorcami, aby móc reagować na zmieniające się 

potrzeby. 

Chociaż usługi wsparcia świadczone przez poszczególnych partnerów mogą się 

zmieniać od czasu do czasu, partnerstwo sprawia, że ogólna oferta dla przedsiębiorstw 

jest widoczna i na bieżąco aktualizowana. Z zaangażowanymi partnerami i kluczową 

organizacją lidera, która napędza inicjatywę, partnerstwo ewoluuje i szuka nowych 

sposobów radzenia sobie z wyzwaniami, przed jakimi stoją lokalne przedsiębiorstwa  

w zakresie internacjonalizacji w przyszłości. 

 

Dodatkowe informacje: http://www.kentinternationalbusiness.co.uk/ 
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1.2. Akceleracja internacjonalizacji regionalnych MŚP 

Region 

Normandia, Francja 

Problem 

Złożoność i różnorodność systemu wsparcia przedsiębiorstw może być myląca dla 

MŚP, które często nie posiadają niezbędnych zasobów (czasu i możliwości), aby 

zapoznać się z istniejącymi systemami wsparcia i zidentyfikować te najbardziej 

odpowiednie dla ich potrzeb. W celu uproszczenia i usprawnienia procesu wsparcia 

opracowano model oparty na sieci podmiotów łączących swoje zasoby zgodnie z zasadą 

„no wrong door” i wspólnej platformie internetowej w celu poprawy czytelności 

świadczonych usług. 

Rozwiązanie 

XPORT ACCELERATOR pod przewodnictwem Normandia Development 

Agency stanowi udany przykład skoordynowanego podejścia regionalnego do 

internacjonalizacji MŚP. Trzy podmioty założycielskie akceleratora: Normandia 

Development Agency, Normandy International Chamber of Commerce and Industry oraz 

Business France postanowiły połączyć swoje zasoby i sieci, aby wspólnie oferować nową 

usługę regionalnym firmom, które chcą rozpocząć lub przyspieszyć swój 

międzynarodowy rozwój. 

Usługa jest bezpłatna dla firm. Jest to zgodne z podejściem Enterprise Europe 

Network, do którego należą zarówno Normandia Development Agency, jak i Normandy 

International Chamber of Commerce and Industry. 

Etapy usługi: 

• Firma wypełnia krótką autodiagnozę online (12 pytań); 

• W ciągu 3 dni, ekspert kontaktuje się z firmą w celu umówienia wstępnej wizyty; 

• W ciągu 15 dni ekspert i firma wspólnie opracowują spersonalizowany plan 

działania. W zależności od zaadresowanych potrzeb plan działania obejmuje okres 

od 6 miesięcy do 2 lat. Plan działania obejmuje zazwyczaj usługi świadczone 

przez Normandia Development Agency, Normandy International Chamber  

of Commerce and Industry oraz Business France, takie jak szkolenia, 

indywidualny coaching i kojarzenie z innymi firmami, doradztwo i serwis infolinii 

w zakresie internacjonalizacji, planowanie oddziałów zagranicznych (przepisy 
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prawno-podatkowe, cła…) oraz rekrutację wykwalifikowanej kadry itp., zgodnie 

ze zidentyfikowanymi potrzebami; 

• Systematyczne monitorowanie realizacji planu działania odbywa się w ramach 

regularnych spotkań firmy z ekspertem, w celu walidacji i dostosowania 

planowanych działań, zgodnie z etapem rozwoju firmy. 

Efekty XPORT ACCELERATOR: 

• Formułowane priorytetów eksportowych zgodne z regionalnymi strategiami 

sektorowymi; 

• Promocja szerokiego rozpowszechniania kultury eksportowej; 

• Zmniejszenie trudności administracyjnych i ułatwienie dostępu do szeregu 

regionalnych narzędzi finansowania wspierających internacjonalizację w jej 

różnych aspektach poprzez dotacje lub programy ubezpieczeń eksportowych. 

 

Dodatkowo utworzono platformę internetową Xport, która zapewnia 

scentralizowany, bezpośredni dostęp do wszystkich odpowiednich witryn internetowych  

i dokumentów aplikacyjnych. 

XPORT ACCELERATOR jest interesującym przykładem łączenia zasobów 

międzyorganizacyjnych po stronie podaży wsparcia w celu świadczenia usług 

dostosowanych do potrzeb MŚP. Łącząc zasoby kilku organizacji, usługa mobilizuje 

szeroką liczbę ekspertów oraz ma na celu zapewnienie szybkiego i ukierunkowanego 

wsparcia dla szybkiego i namacalnego wpływu na biznes. 
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2. Zdobywanie wiedzy 

2.1. Uzupełnienie kadry MŚP o pracowników z kompetencjami  

w zakresie działalności umiędzynarodawiającej 

Region 

Kantabria, Hiszpania 

Problem 

Jedną z przeszkód z jaką zmagają się przedsiębiorstwa podejmujące działalność na 

rynkach międzynarodowych to luka w zasobach ludzkich. Działalność 

internacjonalizacyjna firmy powoduje, że niezmiernie ważni stają się pracownicy, a ich 

kompetencje i zaangażowanie są kluczowym elementem funkcjonowania firmy. Kolejne 

wyzwanie wynika z trudności w pozyskaniu specjalistów o odpowiednich kompetencjach 

na rynku pracy. 

Rozwiązanie 

Uruchomiono program, który ma na celu podniesienie umiejętności absolwentów 

wyższej uczelni, aby następnie włączyć ich do działów eksportu firm. Program ma pomóc 

MŚP w uzyskaniu lub zwiększeniu dostępu do międzynarodowych rynków 

eksportowych, zapewniając bezzwrotne finansowanie na zatrudnienie Export Managera. 

Grant przeznaczony jest dla firm, które posiadają strategię internacjonalizacji. 

Program zapewnia szkolenia w formie programu stypendialnego dla magistrów 

zarządzania przedsiębiorstwem międzynarodowym na Międzynarodowym Uniwersytecie 

Menéndez Pelayo, prowadzony przez ICEX-CECO Business School. Co roku wybierani 

są studenci, a proces selekcji obejmuje szczegółowe testy wiedzy i indywidualną 

rozmowę kwalifikacyjną. Studenci nie muszą zdawać testu z języka angielskiego, ale 

zobowiązani są do przedstawienia oficjalnego certyfikatu potwierdzającego znajomość 

tego języka na poziomie minimum B2. Właściwe szkolenie rozpoczyna się  

w hiszpańskich biurach gospodarczych i handlowych za granicą po ukończeniu studiów. 

Drugi etap stażu trwa rok w hiszpańskiej firmie w dziale eksportu lub instytucji 

publicznej prowadzącej działalność międzynarodową, w jej centrali w Hiszpanii lub 

którejkolwiek z jej spółek zależnych, czy to w organizacji międzynarodowej. Duże 

przedsiębiorstwa ponoszą 70% kosztów wynagrodzenia, a MŚP 50%. Zadaniem Export 
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Managera jest pomoc w uruchomieniu nowej strategii eksportu, poszerzenie obecności 

firmy na istniejącym rynku eksportowym lub wprowadzenie na nowe rynki eksportowe. 

 

2.2. Make It Global 

Region 

Wielka Brytania, Londyn 

Problem 

Kobiety są źródłem niewykorzystanego potencjału przedsiębiorczości, który 

należy skuteczniej wspierać. Kobiety prowadzące własne firmy potrzebują dodatkowych 

umiejętności i odwagi do realizacji ekspansji zagranicznej. W tym celu poszukują 

specjalistycznego wsparcia. 

Rozwiązanie 

Make It Global to projekt, którego celem jest wsparcie umiędzynarodowienia, 

prowadzonych przez kobiety, małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP). Projekt miał na 

celu wykorzystanie potencjału i możliwości firm kierowanych przez kobiety. 

Make It Global był realizowany przez University of East London (UEL) we 

współpracy z European Business Network (EBN), Newham College of Further Education 

i Kingston University oraz siecią partnerów strategicznych. Projekt oferował MŚP 

możliwość skorzystania z sześciostopniowego pakietu specjalistycznego wsparcia, który 

umożliwiał dostęp do międzynarodowych sieci biznesowych, ekspertów w ramach bazy 

wiedzy oraz pośrednictwa w wejściu na nowe rynki. 

Cele projektu: 

• Wspieranie londyńskich MŚP prowadzonych przez kobiety w celu 

umiędzynarodowienia; 

• Zwiększenie zaufania MŚP kierowanych przez kobiety do internacjonalizacji; 

• Ukierunkowywanie beneficjentów projektu na główne nurty wsparcia 

internacjonalizacji; 

• Stworzenie trwałego partnerstwa promującego i wspierającego internacjonalizację 

MŚP prowadzonych przez kobiety; 

• Zachęcanie do rozwoju biznesu poprzez zrównoważoną internacjonalizację: 

tworzenie miejsc pracy i zwiększanie wartości dodanej. 
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Projekt wsparł w internacjonalizacji 250 prowadzonych przez kobiety MŚP  

w Londynie. Dzięki sześcioetapowemu pakietowi wsparcia, projekt zwiększył 

świadomość korzyści płynących z internacjonalizacji i zaufanie właścicielek firm do 

wejścia na nowe rynki. Działania projektu obejmowały: 

• Wsparcie badań i innowacji – rozwiązywanie problemów biznesowych poprzez 

tworzenie innowacyjnych rozwiązań; 

• Praktyki studenckie – umieszczenie studenta w firmie do pracy nad projektem, 

student był wspierany przez naukowca i finansowany z grantu Make It Global; 

• Współpraca – nawiązywanie kontaktów i uczenie się na doświadczeniach innych 

MŚP, aby znaleźć rozwiązania dla własnych wyzwań biznesowych, wspomagane 

przez szereg ekspertów w dziedzinie biznesu i szkolnictwa wyższego; 

• Warsztaty – tematyka od tworzenia nowych sieci za granicą po globalny 

marketing firmy; 

• Odkrywanie nowych rynków za granicą – udział w wielu wydarzeniach na ten 

temat; 

• Planowanie pierwszego wyjazdu za granicę – wsparcie ekspertów  

w zaplanowaniu pierwszej międzynarodowej działalności biznesowej. 

 

Dodatkowe informacje: https://makeitglobal.wordpress.com/ 
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2.3. IMPULS 

Region 

Partnerzy z różnych regionów Anglii i Francji w projekcie międzynarodowym IMPULS 

Innovation in Manufacturers of Products Used in Life Sciences 

Problem 

Małe i średnie przedsiębiorstwa sektora life science napotykają różne przeszkody 

w eksporcie, takie jak dostęp do kontaktów międzynarodowych, wiedza na temat 

dostosowywania produktów do rynków międzynarodowych oraz budowanie zdolności 

eksportowych. Wyzwanie związane z działalnością eksportową jeszcze bardziej wzrosło 

podczas pandemii Covid-19. 

Rozwiązanie 

IMPULS to projekt finansowany przez program Interreg France (Channel) 

England, który ma pomóc małym przedsiębiorstwom z sektora life science południowo-

wschodniej Anglii i północno-zachodniej Francji wejść na rynki międzynarodowe. 

Projekt oferuje serię bezpłatnych wirtualnych seminariów informacyjnych  

i szkoleniowych, które pomagają firmom lepiej wykorzystać technologie cyfrowe  

w eksporcie, zrozumieć zmieniające się potrzeby sektora life science w północnej Francji 

i południowo-wschodniej Anglii oraz rozwinąć wiedzę ekspercką w zakresie prezentacji 

swojej działalności w Internecie. 

W ramach projektu stworzone zostaną wirtualne materiały promocyjne 

prezentujące firmy francuskie i angielskie na arenie międzynarodowej. Projekt pomoże 

również firmom zaprezentować swoje produkty i usługi podczas internetowych sesji 

kojarzeń biznesowych oraz poprzez udział w wirtualnych międzynarodowych targach 

Life Science i wydarzeniach branżowych. 

 

Dodatkowe informacje: https://www.channelmanche.com/en/projects/approved-

projects/innovation-in-manufacturers-of-products-used-in-life-sciences/ 
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3. Kompleksowe doradztwo 

3.1. Parcours de l’export – Ścieżka Eksportu 

Region 

Nowa Akwitania, Francja 

Problem 

Francja od wielu lat boryka się z deficytem handlowym. Aby pomóc firmom  

z regionu Nouvelle-Aquitaine w złożonej problematyce internacjonalizacji, kilka 

regionalnych organizacji stworzyło dostosowany do potrzeb kompleksowy program 

wsparcia o nazwie „Parcours de l’export” (Ścieżka eksportu). Program rozpoczął się  

w 2013 roku, jest kontynuowany i został zaadoptowany na obszar całego kraju. 

Rozwiązanie 

Program identyfikuje w regionie firmy z potencjałem eksportowym i oferuje 

następujące kluczowe usługi: 

• Ocena gotowości eksportowej: diagnoza biznesowa lub audyt eksportowy w celu 

zidentyfikowania potencjalnych barier w handlu międzynarodowym; 

• Kursy szkoleniowe pomagające firmom radzić sobie ze zidentyfikowanymi 

potrzebami; 

• Wsparcie w wyborze rynku; 

• Pomoc w tworzeniu planów eksportowych i strategii rynkowych. 

 

Wsparcie, jakie otrzymuje firma, zależy od jej specyficznych potrzeb, co oznacza, 

że firma może uzyskać dostęp do najodpowiedniejszych usług, które pomogą jej  

w działalności międzynarodowej. 

Sukces programu „Parcours de l’export” był mierzony głównie liczbą wspartych 

przedsiębiorstw. Ponadto mierzono zadowolenie firm z otrzymanych usług wsparcia. 

Ostatecznie sukces programu mierzony jest wzrostem obrotów eksportowych  

i kontraktami zagranicznymi pozyskiwanymi przez firmy z Nowej Akwitanii, które są 

pozyskiwane od firm dzięki nowym działaniom sprawozdawczym i ewaluacyjnym. 
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3.1.1. Ocena gotowości eksportowej 

Pierwszym z elementów usługi jest analiza bieżącego stanu przedsiębiorstwa  

w zakresie przygotowania do działań umiędzynarodawiających (internacjonalizacji). 

Przedsiębiorcy podejmując decyzję o wchodzeniu na rynki zewnętrzne opierają się na 

intuicji i postrzeganiu zagranicznych partnerów gospodarczych przez pryzmat 

doświadczeń przedsiębiorców z własnego otoczenia. Konsekwencją nieodpowiedniego 

przygotowania do eksportu własnych produktów i usług jest podejmowanie błędnych 

decyzji strategicznych i wycofanie się z tego typu działalności. 

Narzędzia stosowane w „Parcours de l’export” są skierowane dla MŚP, które 

chciałyby uzyskać pomoc w zakresie procesu internacjonalizacji. W ramach usługi oceny 

gotowości eksportowej dostępne są dwa narzędzia: 

(a) Diagnoza eksportowa – narzędzie skierowane do MŚP, które nie prowadzą 

działalności eksportowej lub do początkujących eksporterów; Narzędzie pozwala 

ocenić gotowość przedsiębiorstwa do eksportu oraz wskazać kroki, które należy 

podjąć, aby dojść do gotowości w przypadku firm, które jeszcze nie spełniają 

kryteriów. 

(b) Audyt eksportowy – narzędzie skierowane do przedsiębiorstw, które mają już 

rozwinięty eksport; Narzędzie pozwala na lepsze zorganizowanie firmy, aby 

poprawić ekspansję na rynkach międzynarodowych. 

 

Dzięki powyższym narzędziom można identyfikować potrzebne zmiany  

w przedsiębiorstwie i określać działania niezbędne do ich wprowadzenia. Narzędzia mają 

postać arkusza Excela, w którym zawarte jest szereg pytań obejmujących różne obszary 

działalności firmy (np. motywacja do eksportu, rynki, strategia, ryzyko i zasoby itp.). 

Doradca spędza z firmą dzień przeznaczony na wywiad i raportowanie. Raport 

przedstawiony firmie obejmuje przedstawienie obecnej sytuacji firmy, zalecenia  

i sugestie dotyczące działań mających na celu poprawę przygotowania do 

internacjonalizacji. 

3.1.2. L'export à votre portée - kursy szkoleniowe dla potencjalnych eksporterów 

Kurs szkoleniowy opracowany został przez  International Aquitaine dla 

właścicieli i kadry zarządzającej przedsiębiorstw, aby w możliwie najkrótszym czasie 

przygotować firmy do podjęcia decyzji o rozpoczęciu lub rozwijaniu eksportu. W ciągu 
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trzech i pół dnia przedsiębiorstwa biorące udział w szkoleniu otrzymują wiedzę, która 

pozwala na podjęcie decyzji o wejściu na nowe rynki. Omawiane są m.in. ryzyka 

związane z działalnością międzynarodową, możliwe strategie promocji i systemy 

dystrybucji produktów i usług, regulacje celne, zabezpieczanie płatności za towary oraz 

aspekty kulturalne wpływające na sukces w eksporcie. Ostatnie pół dnia przeznaczone 

jest na usługę konsultingową, która pozwala odpowiedzieć na indywidulane wyzwania 

stojące przed przedsiębiorstwem, z uwzględnieniem specyfiki każdej z uczestniczących  

w kursie firm. Ważne jest zbudowanie składu grupy z przedsiębiorstw reprezentujących 

różne branże, co pozwala na większe otwarcie uczestników, bez obawy o potencjalną 

konkurencję, jak również na czerpanie nowych doświadczeń wynikających  

z różnorodności branż kursantów. Kurs opracowany został w celu informowania  

o zagrożeniach i pułapkach eksportu oraz w celu zapewnienia przedsiębiorstwom 

narzędzi do sprostania im. Kurs pomaga w usystematyzowaniu działań eksportowych  

w firmie. 

3.1.3. Wsparcie w wyborze rynku 

Wsparcie polega na doradztwie w procesie identyfikacji, selekcji i priorytetyzacji 

rynków docelowych. W usłudze pomocna jest współpraca z siecią partnerów zagranicą 

oraz specjalnie do tego stworzone narzędzie online. 

3.1.4. Pomoc w tworzeniu planów eksportowych i strategii rynkowych 

Usługa polega na pomocy w opracowaniu biznes planu i wyborze sposobu 

sprzedaży produktów zagranicą. Firmie proponowane są wspólne działania realizowane  

w regionie, takie jak na przykład udział w wystawach i misjach zagranicznych, czy udział 

w szkoleniach. Ponadto przekazywany jest kontakt do instytucji krajowych mogących 

udzielić wsparcia w zakresie internacjonalizacji. Doradcy pomagają także w wyborze 

zewnętrznego dostawcy (publicznego lub prywatnego), który jest w stanie zapewnić 

eksporterowi informacje i kontakty na kluczowych rynkach. 
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3.2. Atlantic Digital Startup Academy 

Region 

Partnerzy z państw członkowskich UE z obszaru atlantyckiego (Francja, Irlandia, 

Hiszpania, Portugalia, Belgia, Wielka Brytania) 

Problem 

Młode firmy, zwłaszcza funkcjonujące w obszarze wykorzystania nowoczesnych 

technologii, niosą wysoki potencjał wzrostu. Potencjał ten należy wykorzystać, kierując 

ofertę do szerokiego rynku potencjalnych klientów. Startupy, które wchodzą na ścieżkę 

wczesnej internacjonalizacji osiągają wysoką pozycję w światowej gospodarce.  

W procesie internacjonalizacji firmy małe i młode dysponują jednak ograniczonymi 

zasobami i muszą się liczyć z pewnymi ograniczeniami. Przedsiębiorstwa te mają 

zazwyczaj ograniczony dostęp do zasobów finansowych, małą wiedzę o nowych rynkach 

oraz brak doświadczenia. Potrzebne są więc specyficzne programy wsparcia, aby 

umożliwić funkcjonowanie międzynarodowym startupom. 

Rozwiązanie 

Atlantic Digital Startup Academy (ADSA) pomaga cyfrowym startupom rozwijać 

i wprowadzać swoją ofertę na rynki międzynarodowe. Wsparcie obejmuje mentoring, 

szkolenia, networking i wydarzenia. Firmy Akademii badają nowe rynki, testują swoje 

produkty, rozwijają know-how i tworzą partnerstwa, które będą podstawą udanej 

sprzedaży na rynkach zagranicznych. Obszar atlantycki jest postrzegany jako pierwszy 

krok dla startupów do odkrywania nowych rynków, korzystania ze szkoleń w celu 

przetestowania swojej oferty i rozpoczęcia działalności. 

Zainteresowane firmy proszone są o wypełnienie deklaracji zainteresowania  

w celu zaprojektowania kierunku programu. Zakres wsparcia obejmuje: 

• Szkolenia w zakresie sprzedaży i eksportu; 

• Wsparcie przy pitchingu (może być sesjami 1:1 lub grupowymi); 

• Mentoring ekspertów ds. innowacji; 

• Wsparcie przy wizytach na targach; 

• Wsparcie podczas wydarzeń Meet the Buyer; 

• Partnerzy projektu określą możliwości szkoleniowe dla uczestniczących firm; 

• Filmy promocyjne dla uczestniczących firm. 
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Po wypełnieniu deklaracji zainteresowania wykwalifikowana osoba z personelu 

lub mentor zewnętrzny przeprowadza audyt kondycji firmy, w efekcie której 

opracowywany jest plan działania. 

 

Dodatkowe informacje: https://atlanticdigitalstartups.eu/ 
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3.3. The Global EIS Tool 

Region 

Partnerzy z różnych regionów Europy w projekcie międzynarodowym Everywhere 

International SMEs (EIS) 

Problem 

Pracownikom instytucji otoczenia biznesu brakuje praktycznych narządzi 

pomocnych w doradztwie na rzecz wsparcia internacjonalizacji przedsiębiorstw. Firmy 

poszukują wsparcia, które pomaga uzyskać niezbędną wiedzę, aby lepiej zrozumieć rynki 

i możliwości ekspansji zagranicznej. Istnieje również potrzeba nakreślenia 

ustrukturyzowanego procesu świadczenia usług dla firm. 

Rozwiązanie 

Opracowano narzędzie, którego celem jest pomoc MŚP w przygotowywaniu, 

zaplanowaniu i dostarczaniu możliwości eksportowych w systematyczny sposób. 

Zastosowanie znormalizowanego procesu eksportu MŚP pomaga zapewnić, że wszyscy 

zainteresowani wsparciem mają jednakowe zrozumienie działalności eksportowej MŚP 

oraz znają niezbędne kroki przygotowawcze, aby odnieść sukces na arenie 

międzynarodowej. 

Narzędzie może być pomocne w organizowaniu rozmowy z przedsiębiorstwami 

oraz w rozwijaniu usług wsparcia na różnych etapach procesu internacjonalizacji MŚP. 

Choć sam model jest prosty, wkład opiera się na wieloletnim praktycznym doświadczeniu 

we wspieraniu przedsiębiorstw, tworzeniu i prowadzeniu programów wsparcia dla MŚP. 

Narzędzie GlobalEIS określa proces wspierania i mentoringu MŚP, które chcą 

eksportować. Narzędzie zawiera metodologię, w tym listy kontrolne dla procesu 

eksportowego MŚP. 

Proces eksportu GlobalEIS dla MŚP składa się z czterech kroków: 

1. Przemyśl (Think) 

Pierwszy krok ma na celu zachęcenie MŚP do rozważenia własnej sytuacji 

poprzez przeanalizowanie motywacji do eksportu, a także przegląd planu biznesowego  

i finansowego, dostępnych wewnątrz firmy umiejętności i kompetencji, zasobów oraz 

dostępu/znajomości sieci zewnętrznych. 

2. Zadecyduj (Decide) 

W kolejnym kroku, MŚP musi zainwestować czas i zasoby w analizę i wybór 

odpowiedniego rynku dla swoich produktów/usług, nawiązanie relacji biznesowych  
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z potencjalnymi klientami i ekspertami rynkowymi oraz przygotowanie przedsiębiorstw 

do wybranego rynku. 

Narzędzie GlobalEIS określa dwa główne działania na tym etapie: analiza rynku  

i skanowanie rynku. 

Proces definiowania właściwego produktu/usługi i rynku wraz ze sposobem 

wejścia na nowe rynki musi być zintegrowany, ponieważ wszystkie aspekty są ze sobą 

silnie powiązane i nie można ich rozpatrywać w oderwaniu. MŚP musi również 

zweryfikować, czy źródła analizy rynku są wiarygodne, a analiza jest trafna i aktualna. 

Na podstawie zebranych danych MŚP musi odpowiednio wycenić swój produkt na 

eksport, biorąc pod uwagę koszty spełnienia wymogów rejestracji i dostosowania 

produktu, koszty produkcji i dystrybucji (wysyłka, marketing), cła, podatki i koszty 

wszelkich środków finansowych wymagane lub wpływ na przepływy pieniężne. Należy 

również wziąć pod uwagę wpływ wahań kursów walutowych oraz stosowność 

zabezpieczenia. 

Po zakończeniu analizy rynku i ustaleniu rynku docelowego, wymagane jest 

skanowanie rynku. Preferowany jest osobisty kontakt z ekspertami rynkowymi w kraju 

oraz w kraju docelowym w celu nawiązania silnych relacji osobistych i zebrania 

informacji o rynku, na przykład poprzez zidentyfikowanie odpowiedniego dystrybutora  

i innych partnerów biznesowych, takich jak inwestorzy. 

Zaleca się spotkania twarzą w twarz z osobami na rynku blisko związanymi  

z produktem lub usługą. MŚP po uzyskaniu głębszego wglądu w rynek docelowy musi 

zdefiniować swoją unikalną propozycję sprzedażową nie tylko pod kątem 

produktu/usługi, ale także profilu firmy (wizerunek firmy, cyfrowa prezentacja firmy  

i produktu, obecność w mediach społecznościowych itp.). Strategia cyfrowa komunikacji 

i marketingu musi to odzwierciedlać i musi być odpowiednio aktualizowana. 

3. Zaplanuj (Plan) 

W oparciu o spostrzeżenia i wiedzę zdobytą w pierwszych dwóch krokach, MŚP 

sporządza plan eksportu dotyczący sposobu dotarcia na rynek, w tym plan finansowy, 

specyfikacje produktów, zdolność do zwiększania produkcji, wewnętrzne zasoby (w tym 

personel) i sposoby dotarcia do zamierzonego rynku (np. B2B lub B2C). 

Opracowanie strategicznego planu eksportu jest procesem iteracyjnym. Pierwsza 

wersja planu eksportu jest zwykle prosta, ponieważ szczegółowe informacje i dane  

o rynku docelowym mogą nie być dostępne na początku procesu. Im więcej uwagi 

poświęci się na drugim kroku, tym więcej wiedzy ma MŚP (o rynku docelowym,  
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o własnej pozycji konkurencyjnej, o sposobie wejścia na nowy rynek, o kwestiach 

finansowych), która umożliwi podjęcie decyzji operacyjnych. 

4. Idź (Go) 

Jest to czwarty krok, kiedy firma będzie gotowa do eksportu na wybrany rynek, 

wykorzystując wiedzę zdobytą w poprzednich trzech krokach. MŚP musi monitorować 

wpływ działalności eksportowej w celu sprawdzenia, czy może osiągnąć przewidywaną 

marżę i rentowność, czy wymagane są dodatkowe środki lub czy działalność eksportowa 

może wymagać kompleksowego przeglądu. Mogą być wymagane pewne korekty, na 

przykład w obszarze marketingu lub dalsze dostosowywanie produktu. Może się też 

okazać, że nieefektywne relacje biznesowe trzeba poprawić lub zastąpić innymi. 

Wskaźniki monitorowania wyników powinny być już określone w planie eksportu. Plan 

eksportu powinien być aktualizowany zgodnie z rzeczywistymi wynikami  

i doświadczeniem. 

Wszystkim krokom powinno towarzyszyć zorganizowane wsparcie i usługi 

mentorskie dotyczące działalności eksportowej MŚP, tj. badanie potencjału 

eksportowego, wsparcie i mentoring na etapie podejmowania decyzji i planowania oraz 

monitorowanie sukcesu eksportu MŚP. 

Uzupełnieniem tego procesu jest identyfikacja grupy docelowej MŚP  

i podnoszenie świadomości na temat możliwości biznesowych poprzez eksport oraz 

ciągle doskonalenie systemu wsparcia w oparciu o monitorowanie usług wsparcia  

i beneficjentów. 
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3.4. Pomorski Broker Eksportowy 

Region 

Pomorze, Polska 

Problem 

W działalności eksportowej firmy dobre rozpoznanie interesującego ją rynku 

zagranicznego oraz nawiązanie tam pierwszych kontaktów biznesowych zajmuje dużo 

czasu i pochłania spore koszty. Jest to poważna bariera w rozwoju firmy w tym obszarze. 

Pomoc w pokonaniu tego pierwszego i najtrudniejszego kroku może otworzyć nowy 

rozdział w historii firmy, która ma ambicję rozwijania ekspansji na rynki zagraniczne. 

Rozwiązanie 

Projekt Pomorski Broker Eksportowy realizowany jest przez Agencję Rozwoju 

Pomorza S.A. Sieć specjalistów ds. eksportu zwana Brokerami Eksportu jest jednym  

z ważnych elementów skutecznego regionalnego programu wspierania eksportu dla MŚP 

na Pomorzu. 

Usługa zawiera dostarczanie firmom specjalistycznych informacji  

o interesujących je rynkach zagranicznych, pomoc w nawiązaniu kontaktów 

biznesowych, a także organizacja spotkań z potencjalnymi kontrahentami za granicą. 

Usługa składała się z dwóch etapów: 

etap I – wykonanie badań i analiz wybranego przez firmę rynku zagranicznego, w tym 

badania możliwości wejścia firmy ze swoimi produktami na ten rynek oraz poszukiwanie 

i pomoc w inicjowaniu kontaktów biznesowych, 

etap II – organizacja wyjazdu na spotkania z potencjalnymi kooperantami. 

Czas realizacji usługi dla firmy to 150 dni. Usługa jest bezpłatna, objęta pomocą 

de minimis w wysokości 100% kosztu usługi netto. Firma zobowiązana jest do wpłaty 

kaucji zwrotnej w wysokości 30% kosztu usługi netto przy podpisaniu umowy. Usługa 

świadczona jest przez wykonawcę wybranego w przetargu. Działania w ramach Brokera 

zagranicznego dotyczą wybranych rynków, które zostały wytyczone jako strategiczne dla 

działań projektu. 

 

Dodatkowe informacje: https://brokereksportowy.pl/ 
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4. E-eksport 

4.1. Wsparcie e-eksportu – eMarketServices 

Region 

Hiszpania 

Problem 

Pandemia koronawirusa wstrząsnęła zwyczajami i zachowaniami zakupowymi 

konsumentów na całym świecie. W sytuacji pracy w domu i ograniczenia kontaktów 

bezpośrednich, e-handel był postulowany jako idealna alternatywa dla zaspokojenia 

potrzeb konsumentów. Pandemia zmieniła zachowania ludzi w sposobie w jaki pracują, 

jedzą, komunikują się, bawią, czy uczą. Dotyczy to również wzorców konsumpcji  

w każdej kategorii, w tym artykułów spożywczych, rozrywki, czy opieki zdrowotnej. 

Przedsiębiorstwa muszą skoncentrować się na cyfrowym wspomaganiu swoich klientów  

i zdobywaniu ich zaufania. 

Rozwiązanie 

eMarketServices to kompleksowy program wsparcia e-eksportu oferowany przez 

ICEX, który ma na celu ułatwienie hiszpańskim firmom, zwłaszcza MŚP, rozpoczęcie 

i/lub rozwinięcie międzynarodowej działalności e-commerce oraz sprzedaży swoich 

produktów i usług poprzez kanały internetowe. Portal eMarketServices powstał  

w 2017 roku. Jest platformą informacyjno-edukacyjną oraz bazą wiedzy na temat rynków 

e-commerce różnych branż i sektorów na całym świecie. Dodatkowo, jest powiązany  

z usługami oferowanymi przez ICEX na rzecz rozwoju międzynarodowej działalności  

i ekspansji firm. Przedsiębiorcy korzystający z programu eMarketServices mogą liczyć na 

wsparcie: 

• Szkoleniowe w zakresie transformacji cyfrowej (Transforma) w ramach którego 

oferowane są usługi testu gotowości do e-eksportu oraz usługi szkoleniowe  

(tj. webinaria, seminaria, spotkania informacyjne); 

• Z zakresu doradztwa strategicznego i informacji o zagranicznych rynkach 

elektronicznych (Descubre); 

• Informacyjno-doradcze dot. działań sprzedażowych i promocyjnych na rynkach 

elektronicznych (Conecta); 
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• W obszarze promocji handlowej (Conoce) dotyczące usług oferowanych przez 

ICEX oraz dostęp do bazy usług firm oferujących wsparcie w rozwoju 

międzynarodowej działalności e-eksportowej. 

eMarketServices zawiera kilkadziesiąt instrumentów wsparcia obecnych  

i przyszłych e-eksporterów, wśród których wyróżnić można: badania rynków, bazy 

międzynarodowych platform typu marketplace, obserwatorium trendów e-commerce, 

raporty krajowe, przykłady dobrych praktyk, wsparcie sieci ekspertów, tutoriale, kursy 

stacjonarne i zdalne, szkolenia in-company, usługi ofertowane we współpracy  

z podmiotami e-commerce czy wsparcie promocyjno-wizerunkowe. 

Dzięki programowi dla firm dostępny jest cały proces nauki funkcjonowania 

online, od pierwszych kroków z samooceną mocnych i słabych stron firmy przy 

podejmowaniu eksportu online za pomocą bezpłatnej autodiagnozy, po znajomość 

najważniejszych rynków elektronicznych w celu realizacji strategii internacjonalizacji na 

każdym z rynków. Również poprzez doradztwo, oferowanie usług szytych na miarę  

w celu znalezienia najbardziej odpowiednich rynków lub opracowania strategii 

internacjonalizacji online oraz łączenie się z samymi rynkami, poprzez największy 

międzynarodowy katalog rynków elektronicznych, który analizuje i wymienia ponad 

1000 platform z ponad 90 krajów oraz na podstawie umów o współpracy z głównymi 

światowymi rynkami, takimi jak między innymi Amazon, Alibaba czy JD.com. 

 

Dodatkowe informacje: https://www.emarketservices.es/ 

  

https://www-emarketservices-es.translate.goog/emarketservices/es/index.html?autodiagnostico&_x_tr_sl=es&_x_tr_tl=pl&_x_tr_hl=pl&_x_tr_pto=ajax,sc,elem,se
https://www-emarketservices-es.translate.goog/emarketservices/es/menu-principal/conoce/servicios-icex/servicios-icex-ems/index.html?_x_tr_sl=es&_x_tr_tl=pl&_x_tr_hl=pl&_x_tr_pto=ajax,sc,elem,se
https://www-emarketservices-es.translate.goog/emarketservices/es/menu-principal/conoce/servicios-icex/servicios-icex-ems/index.html?_x_tr_sl=es&_x_tr_tl=pl&_x_tr_hl=pl&_x_tr_pto=ajax,sc,elem,se
https://translate.google.com/website?sl=es&tl=pl&ajax=1&prev=search&elem=1&se=1&u=hhttps://www.emarketservices.es/emarketservices/es/menu-principal/conecta/detalle-mercado/index.html?idMercado%3Da2V580000006NvAEAU
https://www-emarketservices-es.translate.goog/emarketservices/es/menu-principal/conecta/detalle-mercado/index.html?idMercado=a2V580000006IuzEAE&_x_tr_sl=es&_x_tr_tl=pl&_x_tr_hl=pl&_x_tr_pto=ajax,sc,elem,se
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4.2. Trading Online Voucher Scheme 

Region 

Region Irlandia Południowo-Wschodnia, Irlandia 

Problem 

W Narodowej Strategii Cyfrowej określono stosunkowo niski poziom (około 

20%) sprzedaży internetowej przez irlandzkie przedsiębiorstwa jako główny problem,  

a także rosnące zagrożenie ze strony międzynarodowej sprzedaży internetowej.  

W ramach krajowej strategii cyfrowej wyznaczono cel, aby 2000 irlandzkich 

mikroprzedsiębiorstw prowadziło handel online, aby odzyskać część z 70% wartości 

sprzedaży spoza Irlandii. 

Rozwiązanie 

Trading Online Voucher Scheme pomaga małym firmom w rozpoczęciu handlu 

online. Kwalifikujące się firmy mogą ubiegać się o bon na pokrycie 50% kosztów. 

Uruchomiono program Trading Online Voucher (TOV), realizowany przez sieć 

lokalnych biur przedsiębiorstw na poziomie krajowym. Voucher, który mogą zrealizować 

firmy do maksymalnej kwoty 2 500 EUR (bez VAT), przeznaczony jest dla firm 

zatrudniających mniej niż 10 pracowników i posiadających mniej niż 2 mln EUR 

przychodów w rozwijaniu sprzedaży online. Kupon można wykorzystać na różne 

działania, m.in. tworzenie stron internetowych, opracowanie treści na stronie 

internetowej, w tym wideo i fotografię, strategię marketingową, tworzenie aplikacji,  

a maksymalnie 30% całkowitej wartości można wykorzystać na reklamę online. Voucher 

można również wykorzystać na szkolenia i oprogramowanie bezpośrednio związane  

z witryną e-commerce. Aby zapewnić sukces programu wszyscy potencjalni beneficjenci 

muszą wziąć udział w sesji informacyjnej, która wyjaśnia proces i podkreśla kluczowe 

kwestie dla firmy. 
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Podsumowanie 

Internacjonalizacja stała się tematem o istotnym znaczeniu dla kształtowania 

polityki gospodarczej w krajach rozwiniętych. Eksport jest powszechnie uznawany za 

kluczowy element w dążeniu do pobudzania rozwoju gospodarczego w skali globalnej na 

poziomie krajowym i regionalnym. 

Analiza dobrych praktyk w zakresie wspierania internacjonalizacji może być 

inspiracją i punktem wyjścia do opracowania rekomendowanego zestawu działań  

i instrumentów, które będą odpowiedzią na zidentyfikowane bariery i trudności 

internacjonalizacji MŚP w regionie. 

W opracowaniu przedstawiono przykłady dobrych praktyk wsparcia 

internacjonalizacji przedsiębiorstw przez instytucje otoczenia biznesu w różnych 

regionach Unii Europejskiej. Wybrano dobre praktyki, które wydają się być interesujące 

ze względu na problemy, które zidentyfikowano również w województwie kujawsko-

pomorskim oraz potencjalną możliwość wdrożenia w regionie. Informacje o wybranych 

dobrych praktykach pochodzą bezpośrednio ze źródeł podmiotów realizujących dany 

program, projekt czy usługę oraz z informacji zamieszczonych na stronach 

internetowych. 

Z przedstawionych dobrych praktyk można wnioskować, że koncepcja 

koordynacji polityki wspierania eksportu przez jedną instytucję w regionie jest 

optymalnym rozwiązaniem. Zapewnia ona spójność w zakresie strategii działania, jak też 

jej wdrożenia, przeciwdziała dublowaniu się zadań, jak i sporom kompetencyjnym 

między różnymi instytucjami. Takie podejście sprawdziło się w przypadku opisanych 

dobrych rozwiązań funkcjonujących w Wielkiej Brytanii czy Francji. Instytucja 

koordynująca działania ukierunkowane na wsparcie eksportu w regionie, we współpracy 

z regionalnymi interesariuszami, jest w stanie nadzorować wdrażanie wszystkich 

aspektów działań proeksportowych. Co więcej tylko długofalowe działanie, zapewniające 

ciągłe wsparcie przedsiębiorców ma szansę powodzenia. Okresowy przegląd działań 

pozwala oceniać ich skutki oraz określać kierunki działań w przyszłości, takie jak 

priorytetyzacja określonych rynków czy branż. 

W centrum podejmowanych działań podlegających analizie jest przedsiębiorca  

i jego potrzeby. Oferta wsparcia jest dostosowana do poziomu zaawansowania 

przedsiębiorstwa w działalności eksportowej, jego wielkości, kierunkom ekspansji 
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handlowej. Stąd potrzeba podejmowania działań wspierających wzrost umiejętności  

i kompetencji pracowników przedsiębiorstw, takich jak odpowiednie szkolenia, warsztaty 

oraz kompleksowe doradztwo. 

Wybrane dobre praktyki mają na celu zapewnienie decydentom, instytucji 

zarządzającej i regionalnym interesariuszom dostępu do programów, projektów i innych 

inicjatyw regionalnych z powodzeniem wdrażanych w regionach europejskich. 
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WYDARZENIA GOSPODARCZE – 

NEWSLETTER 2 

 

OPRACOWANIA ROG 
Fragmenty opracowań na stronie, pełne opracowania do pobrania jako PDF 
 

Przegląd wybranych dobrych praktyk w zakresie internacjonalizacji przedsiębiorstw 

 
 

Przedsiębiorstwa, oprócz funkcjonowania na rynku lokalnym lub 

ogólnokrajowym, często wyrażają potrzebę i chęć zaistnienia na rynku 

międzynarodowym. W zamieszczonym opracowaniu przedstawiono 

przykłady dobrych praktyk wsparcia internacjonalizacji przedsiębiorstw 

przez instytucje otoczenia biznesu w różnych regionach Unii Europejskiej… 

więcej informacji 

Postcovidowe zmiany w gospodarce Polski według rejestru REGON 

 
 

Ludzkość od zawsze borykała się z różnymi chorobami, które nieraz 

dziesiątkowały znaczną część populacji. Wszystkie one wpływały na 

gospodarkę poszczególnych krajów i całych kontynentów, ale dzisiaj  

w dobie globalizacji epidemie takie oddziałują już na całą światową 

gospodarkę… więcej informacji 

Kraje Arabskie – Encyklopedia Gospodarcza 

  

Mając na uwadze przygotowania do udziału w EXPO DUBAJ 2020, 

chcielibyśmy kujawsko-pomorskim przedsiębiorcom przedstawić 

opracowanie, które ma przybliżyć zagadnienie współpracy gospodarczej na 

obszarze krajów arabskich… więcej informacji 

 

WYDARZENIA 
 

Biznes Made in Toruń 

 
 

14 firm odebrało w poniedziałek 18 października certyfikaty znaku jakości 

Made in Toruń. Wśród przedsiębiorstw wyróżnionych statuetkami są m.in. 

start-up’y zajmujące się technologiami nanowęglowymi, firmy z branż 

paliwowej, medycznej, czy programistycznej… więcej informacji 

Pierwsza edycja Forum za nami 

 
 

 

12 października, podczas Europejskiego Forum Samorządowego odbyło się 

dwanaście debat równoległych z udziałem ekspertów oraz Debata Liderów 

Samorządów. Gospodarzem debaty „Samorządy aktywnie dla lokalnych 

firm” był Projekt Regiogmina… więcej informacji 
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IV edycja Konferencji „FIRMA PRZYSZŁOŚCI” 

 
 

Po roku przerwy powraca największa darmowa konferencja dla 

przedsiębiorców w regionie… więcej informacji 

Fotorelacja 

Video: https://www.youtube.com/watch?v=AmNXBqqL48s 

Finał konkursu Ambasador Polskiej Gospodarki 

 
 

Dziś w BCC poznaliśmy Laureatów tytułu Ambasador Polskiej Gospodarki. 

APG to ogólnopolskie niekomercyjne przedsięwzięcie, którego zadaniem 

jest: wyróżnianie oraz promocja przedsiębiorców osiągających sukcesy na 

rynkach międzynarodowych… więcej informacji 

Wyzwania na regionalnym rynku pracy. Relacja z Kujawsko-Pomorskiego FORUM HR 2021 

 
 

Kujawsko-Pomorskie Forum HR to ważne cykliczne spotkanie dla 

pracodawców, bo dzielimy się tu praktyczną wiedzą ważną dla zarządzania 

kadrą. Konferencja organizowana jest przez… więcej informacji 

15 lat Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej 

 
 

List gratulacyjny i pamiątkową grafikę wraz z życzeniami rozwoju dla 

Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej przekazał Zastępca Prezydenta 

Miasta Torunia Paweł Gulewski na ręce Prezesa PSSE Przemysława Sztandery. 

Organizacja od 15 lat aktywnie działa na rzecz rozwoju województwa kujawsko 

– pomorskiego… więcej informacji 

Przedsiębiorcy patrzą w przyszłość. Biznes Trendy 2021 za nami! 

 
  

W Bydgoszczy przedsiębiorcy spotkali się na czwartej edycji konferencji Biznes 

Trendy. To miejsce networkingu i rozmów z ekspertami - przede wszystkim  

o zmianach rynkowych, które wpływają na strategię biznesową… więcej 

informacji 

Z.P.R. w Kowrozie laureatem konkursu AGROLIGA 

 
 

Z.P.R. w Kowrozie - Sp. z o.o. reprezentowany przez Państwa Annę i Piotra 

Doligalskich, laureatem konkursu województwa kujawsko-pomorskiego 

AGROLIGA 2021. Konkurs AGROLIGA pozwala na prezentację dorobku 

rolnictwa i firm funkcjonujących w tym obszarze z terenu poszczególnych 

województw… więcej informacji  

Nicolaus Bank – pierwszy bank w Polsce działający w 100% w chmurze! 

 
 

Nicolaus Bank jako pierwszy w Polsce przeniósł wszystkie swoje systemy do 

chmury obliczeniowej. Toruński bank udowodnił, że stawianie na innowacje 

technologiczne procentuje!... więcej informacji 

Bank w chmurze  
Projekt AMULET rozpoczęty! 

 
 

1 września rozpoczął się projekt pt. „Advanced Materials & manufacturing 

United for LightwEighT” o akronimie AMULET, na który BKP (Bydgoski 

Klaster Przemysłowy) pozyskał dofinansowanie w ramach Programu UE 

Horyzont 2020 na wsparcie rozwoju branżowych MŚP… więcej informacji 

BKP członkiem sieci ECP4! 

 
 

Pragniemy poinformować, że Bydgoski Klaster Przemysłowy został członkiem 

sieci branżowej ECP4 - The European Composites, Plastics and Polymer 

Processing Platform!.. więcej informacji 
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WYDARZENIA NADCHODZĄCE 
 

Nabór na misje gospodarcze do Dubaju (Zjednoczone Emiraty Arabskie) połączone z udziałem w 

Wystawie Światowej Expo Dubaj 2020 w terminie 04-08.02.2022 r. 

 
 

Termin składania dokumentów do dnia 15.11.2021 r. 

Województwo Kujawsko-Pomorskie ogłasza nabór na misje gospodarcze do 

Dubaju (Zjednoczone Emiraty Arabskie) odbywające się w terminie  

04-08.02.2022 r. dla przedsiębiorców... więcej informacji  
Światowy Tydzień Przedsiębiorczości w Toruniu (08-14.11.2021) 

  

Centrum Wsparcia Biznesu w Toruniu po raz kolejny zostało regionalnym 

koordynatorem „Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości”. Celem projektu jest 

promocja świadomego kształtowania ścieżki kariery, próbowania własnych sił  

w biznesie, racjonalnego i odpowiedzialnego rozwijania firmy... więcej 

informacji 

 

INFORMACJE 
 

Kujawsko Pomorski Fundusz Rozwoju 

 
 

Kujawsko Pomorski Fundusz Rozwoju posiada już konto firmowe na Youtube: 

https://www.youtube.com/channel/UCQR0-6Vozsh6xxmxcCGNhwQ 

Tanie mieszkania, domy i działki od PKP w Kujawsko-Pomorskiem 

 
 

PKP sprzedaje tanie mieszkania, lokale i działki. Hotel w Bydgoszczy, działki  

w Toruniu, dawny ośrodek wypoczynkowy w Przydworzu, a może mieszkanie 

za kilkadziesiąt tysięcy złotych?... więcej informacji 

Płaca minimalna w górę. Rada Ministrów przyjęła rozporządzenie 

 
 

Na wtorkowym posiedzeniu Rada Ministrów przyjęła rozporządzenie w sprawie 

minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2022 roku. W przyszłym roku 

minimalne pensje wzrosną do poziomu 3 010 zł, a stawka godzinowa wyniesie 

19,70 zł… więcej informacji  
Kujawsko-Pomorskie. Ukraińcy wracają po pandemii. Nasza płaca minimalna jest o 70 proc. wyższa niż 

na Ukrainie 

 
 

Bez pracowników ze Wschodu pracy nie wyobraża sobie już wiele gałęzi 

krajowej gospodarki. Polska cały czas jest atrakcyjnym kierunkiem zarobkowej 

emigracji (krótszej lub dłuższej) naszych wschodnich sąsiadów… więcej 

informacji 
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RAPORT Z BADANIA ANKIETOWEGO 

BENEFICJENTÓW PROJEKTU  

„FUNDUSZ EKSPORTOWY – GRANTY DLA 

MŚP Z WOJEWÓDZTWA  

KUJAWSKO-POMORSKIEGO” 

1. Wstęp 

W latach 2021-2027 rysuje się nowa perspektywa finansowa dla województwa 

kujawsko-pomorskiego. W celu lepszego zaplanowania wsparcia w zakresie 

internacjonalizacji przedsiębiorstw w regionie w przyszłym okresie podjęto się analizy 

projektu „Fundusz eksportowy – granty dla MŚP z województwa kujawsko-

pomorskiego”, współfinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. Projekt skierowany jest do 

przedsiębiorców z sektora MŚP, posiadających siedzibę lub jednostkę organizacyjną na 

terenie województwa kujawsko-pomorskiego i ma na celu zwiększenie poziomu handlu 

zagranicznego przedsiębiorstw z sektora MŚP oraz dywersyfikacji rynków zbytu. Projekt 

realizuje Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w partnerstwie z Bydgoską 

Agencją Rozwoju Regionalnego i Izbą Przemysłowo-Handlową w Toruniu. Okres 

realizacji projektu to kwiecień 2018 – wrzesień 2023. Poniższe badanie posłuży do 

opracowania analizy, której rezultatem będą rekomendacje w celu usprawnienia realizacji 

projektów internacjonalizacji przedsiębiorstw w regionie i wyjścia naprzeciw 

oczekiwaniom grantobiorców w przyszłości. 
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2. Metoda badawcza 

Narzędziem badawczym była ankieta. Została ona skierowana do  

105 przedsiębiorców, które podpisały umowę o powierzenie grantu i realizują projekty  

w ramach Funduszu Eksportowego. W badaniu wzięło udział 83 z nich, co stanowiło 

79,0% ogółu. Ankieta zawierała pytania, które pozwoliły przedsiębiorcom wypowiedzieć 

się na temat: 

− barier na etapie aplikowania, realizacji i rozliczania projektu, 

− wymogów formalnych i proceduralnych związanych z korzystaniem ze wsparcia, 

− form wsparcia o jakie można rozszerzyć Fundusz Eksportowy, aby stworzyć 

lepsze warunki dla zwiększenia aktywności międzynarodowej przedsiębiorstw, 

− trudności przy wchodzeniu na nowe rynki zagraniczne. 

 

Ankietę przeprowadzono w dniach 20.10.2021 rok – 02.11.2021 rok. 

 

W celu uzyskania jak najbardziej rzetelnych odpowiedzi, ankietę przeprowadzono 

anonimowo. Metryczka kwestionariusza zawierała wprawdzie pytania o podstawowe 

informacje opisujące przedsiębiorstwo, ale nie było bezpośredniego pytania o jego nazwę. 

Poza metryczką kwestionariusz zawierał 20 pytań, poruszających tematykę badawczą. 

Pytania, oprócz jednego, miały charakter pytań zamkniętych z możliwością udzielenia 

innej dodatkowej odpowiedzi. 

Pytania ankietowe poddano analizie statystycznej. Ze względu na nominalną skalę 

większości pytań wyniki przedstawiono w formie graficznej wykresów strukturalnych  

i liczebności. W niektórych możliwych do uchwycenia przypadkach dokonano również 

analizy zależności odpowiedzi od wybranych struktur respondentów. Wyniki poddano 

krótkiemu opisowi i wyjaśnieniu struktur i zależności. 
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3. Wyniki badania 

Metryczka, pytanie 1. Status przedsiębiorcy (M1) 

W rozumieniu załącznika I do rozporządzenie KE nr 651/2014 za 

przedsiębiorstwo uważa się podmiot prowadzący działalność gospodarczą bez względu 

na jego formę prawną. Zalicza się tu w szczególności osoby prowadzące działalność na 

własny rachunek oraz firmy rodzinne zajmujące się rzemiosłem lub inną działalnością,  

a także spółki lub stowarzyszenia prowadzące regularną działalność gospodarczą. 

Zgodnie z treścią załącznika I do Rozporządzenia KE nr 651/2014 (Artykuł 2) do 

kategorii mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw („MŚP”) należą 

przedsiębiorstwa, które zatrudniają mniej niż 250 pracowników i których roczny obrót nie 

przekracza 50 milionów EUR, lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 milionów 

EUR. Małe przedsiębiorstwo definiuje się jako przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej 

niż 50 pracowników i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza  

10 milionów EUR. Mikroprzedsiębiorstwo definiuje się jako przedsiębiorstwo, które 

zatrudnia mniej niż 10 pracowników i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa 

nie przekracza 2 milionów EUR. 

 

Wykres 34. Struktura przedsiębiorców według ich statusu 

 

 

Wśród ogółu ankietowanych, którzy wzięli udział w badaniu 48,2% stanowiły 

mikroprzedsiębiorstwa, 30,1% małe przedsiębiorstwa i 21,7% średnie przedsiębiorstwa. 
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Wykres 35. Status przedsiębiorcy a okres funkcjonowania na rynku 

 

 

Wśród przedsiębiorców biorących udział w badaniu można zauważyć zależność 

między okresem funkcjonowania na rynku a statusem przedsiębiorcy. Spośród średnich 

firm znaczna część, bo około ¾ ankietowanych funkcjonuje na rynku co najmniej 11 lat. 

Natomiast ponad połowa mikroprzedsiębiorców istnieje na rynku do 5 lat. 

 

Wykres 36. Status przedsiębiorcy a typ wnioskodawcy 

 

 

W grupie mikroprzedsiębiorców dominowali startujący eksporterzy (85,0%). 

Spośród małych przedsiębiorców 56,0% respondentów stanowili startujący eksporterzy, 

natomiast w grupie średnich przedsiębiorców nieznacznie przeważali eksporterzy 

(55,6%). 
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Wykres 37. Status przedsiębiorcy a typ projektu 

 

 

Firmy mikro- i małe częściej deklarowały w ramach realizacji projektu 

korzystanie z usług doradczych w zakresie podejmowania i rozwijania działalności 

eksportowej niż firmy średnie. Średni przedsiębiorcy natomiast częściej wskazywali 

udział w krajowych i zagranicznych międzynarodowych targach i wystawach  

w charakterze wystawcy. 

Niezależnie od statusu przedsiębiorcy niewielkim zainteresowaniem cieszył się 

typ projektu umożliwiający udział w międzynarodowych targach poza granicami kraju  

w charakterze zwiedzających. 
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Metryczka, pytanie 2. Data rozpoczęcia działalności zgodnie z dokumentem 

rejestrowym (M2) 

 

Wykres 38. Struktura przedsiębiorców według długości okresu funkcjonowania na rynku 

 

 

Wśród ankietowanych 41,7% zadeklarowało, iż prowadzi działalność gospodarczą 

co najmniej 11 lat. Firmy, które funkcjonują na rynku 6-10 lat stanowią 30,6% 

ankietowanych, przedsiębiorstwa istniejące na rynku 3-5 lat to 19,4% respondentów. 

Najmniej liczna grupa stanowi 8,3 % i są to przedsiębiorstwa istniejące na rynku do 2 lat. 
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Wykres 39. Długość okresu funkcjonowania na rynku a status przedsiębiorcy 

 

 

Wśród firm, które funkcjonują na rynku do 2 lat dominowały 

mikroprzedsiębiorstwa, stanowiły one ponad 80,0%. Również i w grupie firm 

funkcjonujących od 3-5 lat przeważali mikroprzedsiębiorcy. Zmianę struktury widać 

dopiero wśród firm dojrzałych, prowadzących działalność co najmniej 11 lat. W tej 

grupie przeważali przedsiębiorcy średniej wielkości. Podkreślić należy jednak, że nie była 

to tak wyraźna przewaga jak w przypadku mikroprzedsiębiorstw w grupie 

„najmłodszych” przedsiębiorców. 
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Wykres 40. Długość okresu funkcjonowania na rynku a typ wnioskodawcy – startujący 

eksporter 

 

 

W przypadku okresu funkcjonowania na rynku daje się zauważyć bardzo wyraźna 

zależność z typem wnioskodawcy. Wśród firm młodych, działających na rynku do 2 lat 

znaczna część, bo aż 83,0%, to startujący eksporterzy. Im firma jest starsza i bardziej 

doświadczona tym udział startujących eksporterów jest coraz mniejszy. W grupie 

przedsiębiorstw działających dłużej niż 11 lat ich udział wynosi 61,0%. 
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Metryczka, pytanie 3. Typ wnioskodawcy - startujący eksporter (M3) 

Zgodnie z zapisami regulaminu konkursu w ramach projektu „Fundusz 

eksportowy – granty dla MŚP z województwa kujawsko-pomorskiego” startujący 

eksporter to przedsiębiorstwo, którego udział przychodów z eksportu, w stosunku do 

osiągniętych w tym samym okresie przychodów z prowadzenia działalności 

gospodarczej, w okresie ostatnich trzech zamkniętych lat obrachunkowych 

poprzedzających rok, w którym został złożony wniosek o powierzenie grantu, w żadnym 

z tych trzech lat nie przekroczył 25,0%. Jeżeli przedsiębiorca działa krócej niż wskazany 

wyżej okres, udział przychodów z eksportu, w stosunku do osiągniętych w tym samym 

okresie przychodów z prowadzenia działalności gospodarczej, należy analizować za cały 

okres prowadzenia działalności (w tym za zamknięte kwartały bieżącego roku). 

 

Wykres 41. Struktura przedsiębiorców według typu wnioskodawcy – startujący eksporter 

 

 

Spośród ankietowanych 67,5% wskazało, iż realizuje projekt jako startujący 

eksporter, pozostali uczestnicy badania, tj. 32,5% to eksporterzy. 
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Wykres 42. Typ wnioskodawcy, a status przedsiębiorcy 

 

 

Spośród startujących eksporterów większość stanowili mikroprzedsiębiorcy, taką 

odpowiedź wskazało ok. 60,0% respondentów. W grupie eksporterów natomiast 

najbardziej liczne grupy to mali i średni przedsiębiorcy, mikroprzedsiębiorcy stanowili 

grupę niewiele ponad 20,0%. 
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Wykres 43. Typ wnioskodawcy a typ projektu 

 

 

Startujący eksporterzy częściej niż eksporterzy deklarowali udział w usługach 

doradczych w zakresie podejmowania i rozwijania działalności eksportowej. Natomiast 

eksporterzy częściej niż startujący eksporterzy wskazywali udział w krajowych  

i zagranicznych międzynarodowych targach i wystawach w charakterze wystawcy. 
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Metryczka, pytanie 4. Typ projektu (M4) 

 

Wykres 44. Deklarowane przez przedsiębiorców typy projektu 

 

 

Ankietowani najczęściej (78 odpowiedzi) wskazywali udział w krajowych  

i zagranicznych międzynarodowych targach oraz wystawach w charakterze wystawcy lub 

działania dotyczące organizacji wyjazdowych i przyjazdowych wizyt studyjnych 

związanych z tragami i wystawami poza granicami kraju. Wśród odpowiedzi, dość duży 

udziały miały usługi doradcze w zakresie podejmowania i rozwijania działalności 

eksportowej w szczególności projektowanie kampanii marketingowych i reklamowych 

(49 wskazań). 

Ankietowani wskazywali na realizację w ramach projektu także usługi doradcze  

w zakresie podejmowania i rozwijania działalności eksportowej, w szczególności 

wsparcie prawne procesu negocjacji i zawierania kontraktów (44 wskazania 

respondentów). 

Udział w międzynarodowych targach poza granicami kraju w charakterze 

zwiedzających zadeklarowało 24 respondentów. Usługi doradcze w zakresie 

dostosowania wzornictwa, usług oraz opakowań do wymagań rynków zagranicznych  

w ramach projektu wskazywało na realizację 19 ankietowanych, a w zakresie adaptacji 

produktów i procesów do eksportu poprzez certyfikację produktów i procesów w zakresie 

norm technicznych, jakości oraz zgodności 16 ankietowanych. 
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Pytanie 1. Czy zauważacie Państwo utrudnienia podczas ubiegania się o wsparcie  

w ramach Funduszu Eksportowego? 

 

Wykres 45. Struktura widzialności utrudnień podczas ubiegania się o wsparcie w ramach 

Funduszu Eksportowego 

 

 

Podczas ubiegania się o wsparcie w ramach projektu Fundusz Eksportowy 56,6% 

ankietowanych nie zauważyło utrudnień. Na utrudnienia podczas ubiegania się  

o wsparcie wskazało 37,3% ankietowanych, pozostali (6,0%) zaznaczyli odpowiedź „nie 

wiem”. 
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Wykres 46. Utrudnienia podczas ubiegania się o wsparcie a status przedsiębiorcy 

 

 

Utrudnienia podczas ubiegania się o wsparcie w ramach Funduszu Eksportowego 

były w równym stopniu zauważane zarówno przez mikro-, jak i małe przedsiębiorstwa. 

Najmniej utrudnień zauważały firmy o średniej wielkości. Ponadto bardzo dużym 

niezdecydowaniem w stosunku do innych grup wielkościowych firm wykazywały się 

mikroprzedsiębiorstwa. 
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Pytanie 2. Jeżeli w pytaniu 1 zaznaczono odpowiedź „tak”, to dlaczego 

 

Pytanie 2(a). Skomplikowane/złożone procedury przy ubieganiu się  

o dofinansowanie 

 

Wykres 47. Trudności na etapie aplikowania 

 

 

Część respondentów upatrywała utrudnień w trakcie ubiegania się  

o dofinansowanie w skomplikowanych/złożonych procedurach. Najczęściej wskazywano 

na nieprzyjazny generator wniosków (18 odpowiedzi) oraz długi czas oczekiwania na 

decyzję o przyznaniu wsparcia (17 wskazań). Ankietowani wskazywali jako trudność na 

etapie ubiegania się o wsparcie skomplikowany formularz wniosku (11 osób) oraz 

niezrozumiałość lub nieprecyzyjność kryteriów wyboru projektów (9 osób). Zbyt duża 

liczba kryteriów do spełnienia stanowiła problem dla 7 ankietowanych, natomiast na 

niską zrozumiałość dokumentów związanych z oferowanym wsparciem wskazało 6 osób. 

Część odpowiedzi odnosiła się do problemów wewnętrznych przedsiębiorców takich jak 

zbyt mała liczba pracowników możliwa do oddelegowania do opracowania dokumentacji 

konkursowej (4 odpowiedzi) oraz zbyt mała wiedza pracowników firmy do opracowania 

dokumentacji konkursowej (4 odpowiedzi). Niewiele wskazań (2 odpowiedzi) dotyczyło 

niewystarczającej pomocy ze strony Punktów Kontaktowych dla przedsiębiorców (Izba 

Przemysłowo-Handlowa i Bydgoska Agencja Rozwoju Regionalnego). Ankietowani 

wskazali także inne utrudnienia, które pojawiły się na etapie aplikowania  
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o dofinansowanie, m in. brak FAQ na stronie dla odpowiedzi na pytania ze strony 

Wnioskodawców oraz brak decyzyjności TARR S.A. w obliczu zmieniających się 

warunków gospodarczych spowodowanych pandemią, co wynikało z konieczności 

uzyskania wcześniejszej zgody na zmiany ze strony Instytucji Zarządzającej. 

 

Pytanie 2(b). Niewystarczający zakres działań możliwych do sfinansowania – 

dodatkowe działania 

 

Wykres 48. Wsparcie na dodatkowe działania w zakresie działalności eksportowej, aby było 

ono lepiej dopasowane do potrzeb firmy 

 

 

Kolejnym obszarem, mającym wpływ na wskazanie wystąpienia utrudnień 

podczas ubiegania się o wsparcie był niewystarczający zakres działań możliwych do 

sfinansowania. W odpowiedzi na jakie dodatkowe działania w zakresie działalności 

eksportowej mogłoby być udzielane wsparcie, aby było ono lepiej dopasowane do 

potrzeb firmy, ankietowani najczęściej wskazywali na rozszerzenie działań 

marketingowych na nowych rynkach międzynarodowych (13 odpowiedzi). Inne, często 

wybierane przez ankietowanych działanie, to wyszukiwanie i dobór partnerów 

handlowych (12 odpowiedzi) oraz utworzenie e-sklepu do sprzedaży na rynkach 

eksportowych (11 odpowiedzi). Kolejno przedsiębiorcy wskazywali również takie 

działania jak dostęp do analiz rynków eksportowych (6 wskazań) i doradztwo 
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specjalistyczne, związane z wejściem z danym produktem/usługą na nowy rynek 

zagraniczny, w tym dofinansowanie spotkania z nowym potencjalnym partnerem 

zagranicznym (6 wskazań). Indywidualne badanie i analiza rynków zagranicznych na 

zamówienie firmy, to odpowiedź 5 ankietowanych, staż absolwenta uczelni wyższej ze 

znajomością danego języka obcego w dziale eksportu 4 odpowiedzi, a działania 

szkoleniowe dotyczące planowania i rozwijania działalności eksportowej 3 odpowiedzi. 

Najmniej wskazań dotyczyło usług doradczych w zakresie badania potencjału 

eksportowego firmy i wypracowania wspólnie z przedsiębiorcą propozycji działań  

w kierunku rozwoju eksportu w firmie (2 odpowiedzi), szkoleń z e-eksportu za pomocą 

kanałów elektronicznych (2 odpowiedzi) oraz działań szkoleniowych dotyczących 

rynków zagranicznych (2 odpowiedzi). Żaden z ankietowanych nie wybrał odpowiedzi 

dotyczącej usług informacyjnych, w zakresie możliwości uzyskania wsparcia na eksport. 
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Pytanie 3. Czy na etapie realizacji projektu napotkali Państwo problemy lub 

trudności? 

 

Wykres 49. Występowanie problemów na etapie realizacji projektu 

 

 

Na etapie realizacji projektu ankietowani zdecydowanie wskazywali na trudności, 

aż ponad 70,0% respondentów odpowiedziało twierdząco na takie pytanie. Nie napotkano 

na problemy z realizacją projektu w przypadku 18,3%  respondentów. 
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Pytanie 4. Jeżeli w pytaniu 3 zaznaczono odpowiedź "tak", to jakie napotkali 

Państwo problemy lub trudności? 

 

Wykres 50. Problemy lub trudności na etapie realizacji projektu 

 

 

Przedsiębiorcy wskazywali na trudności wynikające z przyczyn obiektywnych 

będących skutkiem pandemii, jak i z procedur obowiązujących w projekcie. Najwięcej 

trudności, aż 57 odpowiedzi, sprawiało przedsiębiorcom odwoływanie/zmiany terminów 

wydarzeń wynikające z pandemii. Kolejnym problemem jaki przedsiębiorcy często 

wskazywali w ankiecie była za mała elastyczność w dokonywaniu zmian w projekcie  

(25 odpowiedzi). Dla uczestników projektu trudność stanowiły również niezrozumiałe  

i trudne do spełnienia wymagania odnośnie zakupu towarów i usług (zgodne z zasadą 

konkurencyjności) w ramach realizacji projektu (12 odpowiedzi). Ponadto  

6 respondentów wskazało jako trudność niedostępność kompetentnych 

dostawców/wykonawców, a 1 ankietowany zaznaczył odpowiedź wskazującą na 

niewystarczające kompetencje językowe pracowników. Ponadto wskazano inne 

problemy, na które przedsiębiorcy natknęli się w trakcie realizacji projektu. Między 

innymi dla ankietowanych problematyczny był proces wprowadzania zmian  

i oczekiwania na decyzję w sprawie zmian w projekcie. Wskazano, iż trwa to zbyt długo, 

zwłaszcza przy dynamicznie zmieniającym się rynku podczas pandemii COVID  
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i podnoszono konieczność przyspieszenia trybu dokonywania zmian w projekcie, aby 

przedsiębiorstwo mogło dostosować się do nowej sytuacji. Ponadto ankietowani jako 

utrudnienie wskazywali konieczność przeprowadzenia procedury wyboru wykonawcy 

przed złożeniem wniosku o zaliczkę, obowiązkowe wnioski o płatność co najmniej raz  

w roku, określenie minimalnej wartości wniosku o płatność końcową, warunek 

przedłożenia faktury zakupowej przy wnioskowaniu o zaliczkę. Ankietowani borykali się 

ze wzrostem cen, co oznacza, iż koszty uczestnictwa w targach są dużo wyższe niż przed 

pandemią, w czasie gdy wniosek był składany i dokonano kalkulacji kosztów 

uczestnictwa w planowanych wydarzeniach. 
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Pytanie 5. Czy czas potrzebny na realizację działań w ramach projektu można uznać 

za optymalny?  

 

Wykres 51. Optymalność czasu potrzebnego na realizację projektu 

 

 

Tylko nieco ponad 1/3 ankietowanych uznała czas na realizację działań w ramach 

projektu za optymalny. Prawie połowa (48,2%) była odmiennego zdania a 16,9% nie 

miało na ten temat wyrobionej opinii. 
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Pytanie 6. Czy rozliczali już Państwo projekt, w całości lub w części, w ramach 

Funduszu Eksportowego? 

 

Wykres 52. Rozliczenie projektu w całości lub części w ramach Funduszu Eksportowego 

 

 

Spośród ankietowanych przeważająca część nie rozliczała jeszcze projektu 

(69,5%). W ramach Funduszu Eksportowego 30,5% respondentów rozliczało wydatki  

w całości lub w części. 
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Wykres 53. Rozliczenie projektu a status przedsiębiorcy 

 

 

Na zaawansowanie rozliczenia projektu nie miał wpływu status przedsiębiorstwa, 

niezależnie od wielkości firmy respondenci najczęściej odpowiadali, że nie rozliczali 

projektu. 
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Pytanie 7. Jeżeli w pytaniu 6 zaznaczono odpowiedź „tak”, to jaki poziom trudności 

stanowiło rozliczenie projektu w Państwa firmie? 

 

Wykres 54. Trudność w rozliczeniu projektu w ramach Funduszu Eksportowego 

 

 

Spośród przedsiębiorców, którzy rozliczali już projekt (w całości lub częściowo) 

40,0% oceniło to działanie jako raczej trudne, a 32,0% oceniła trudność tego procesu jako 

średni. Za bardzo trudny etap rozliczania projektu oceniło 20,0% ankietowanych,  

a najmniej respondentów (8,0% ankietowanych) uznało ten etap za raczej łatwy. 
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Pytanie 8. Co najbardziej sprawiło Państwu trudność na etapie rozliczania 

projektu? 

 

Wykres 55. Największe trudności na etapie rozliczania projektu 

 

 

Z udzielonych odpowiedzi wynika, iż najwięcej problemów przedsiębiorcy mieli  

z udokumentowaniem i przedkładaniem procedur związanych z zakupami w ramach 

projektu, takiej odpowiedzi udzieliło 22 ankietowanych. Ponadto wskazano na trudności  

z opisywaniem dokumentów księgowych zgodnie z wymogami projektu (6 odpowiedzi),  

a także załączanie dokumentów księgowych (2 odpowiedzi). Wskazano także inne 

trudności, takie jak (wybrane odpowiedzi): 

− Utrudnione rozliczanie zadań projektowych; wchodzenie w rolę beneficjenta  

i subiektywna ocena co jest prawdziwym rezultatem projektu (casus planu 

kampanii marketingowej); na etapie aplikowania nie został dostarczony przez 

operatora programu zakres, ani definicja planu kampanii marketingowej;(…) 

− Rozliczanie projektu to katorga, abstrakcyjne, niezwiązane w ogóle  

z rzeczywistością biznesową. Zaprojektowane przez teoretyka. 

− Długi czas rozpatrywania wniosków o płatność, mała liczba pracowników TARR, 

czepianie się szczegółów, (…). 

22

6

2

6

0

5

10

15

20

procedury związane z
zakupami

opisywanie dokumentów
księgowych

załączanie dokumentów
księgowych

inne

Li
cz

b
a 

o
d

p
o

w
ie

d
zi



REGIONALNE OBSERWATORIUM GOSPODARCZE 

 

231 

 

Pytanie 9. Jakie zmiany należy wprowadzić, aby procedury rozliczeniowe były 

bardziej przyjazne dla Państwa firmy? 

 

Opinię na temat zmian wyraziło 20 respondentów (24,0%). W zasadzie 

odpowiedzi na ten temat można podzielić na dwie główne grupy. Pierwszą należałoby 

zatytułować „Prostsze rozliczanie”, drugą „Instrukcja obsługi”. Jednak ponieważ te dwa 

zakresy tematyczne bardzo są z sobą powiązanie, wiele odpowiedzi można przypisać do 

obydwu tematów. I tak wnioski o uproszczenie zasad rozliczania pojawiły się 11 razy 

natomiast sugestia o szkolenie, konkretyzację wytycznych, wzory wypełnionych 

dokumentów 8 razy. 

W wykazie propozycji zmian wnioskowano również o kwestie związane z: 

a) kontaktem on-line: 

− usprawnienie generatora wniosków, 

− wprowadzenie podpisu elektronicznego, 

b) rozpatrywaniem dokumentacji: 

− skrócenie czasu rozpatrywanych zmian, 

− większa elastyczność, 

− podejście bardziej ogólne, 

c) lepszym kontaktem pracowników z grantobiorcą. 
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Pytanie 10. Czy Pani/Pana zdaniem uproszczenie zasad związanych z aplikowaniem  

i rozliczaniem wydatków w projekcie polegające na wypłacaniu kwot ryczałtowych 

bez konieczności przedstawiania dowodów poniesionych kosztów byłoby 

korzystniejsze dla przedsiębiorcy? 

 

Wykres 56. Czy uproszczenie zasad w projekcie jest korzystne 

 

 

Zdecydowana większość respondentów (81,9%) było zdania, że uproszczenie 

zasad związanych z aplikowaniem i rozliczaniem wydatków w projekcie polegające na 

wypłacaniu kwot ryczałtowych bez konieczności przedstawiania dowodów poniesionych 

kosztów byłoby korzystniejsze dla przedsiębiorcy. Po niecałe 10,0% przedsiębiorców 

odpowiedziało nie lub było niezdecydowanych. 
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Pytanie 11. Jeżeli w pytaniu 10 zaznaczono odpowiedź „tak”, to która z form dla 

Państwa byłaby wygodniejsza? 

 

Wykres 57. Preferowana forma kwoty ryczałtu 

 

 

Wygodniejszą formą aplikowania i rozliczania wydatków w projekcie dla 

przedsiębiorców byłaby kwota stałego ryczałtu udzielana jedynie na usługi towarzyszące 

(np. noclegi, transport, ubezpieczenia) oraz ryczałt na usługi podstawowe (np. koszty 

udziału w targach, koszty zabudowy targowej) ustalany w oparciu o szacowanie kosztów 

na etapie aplikowania (forma mieszana a) i b)). Niewielu mniej eksporterów wskazało, iż 

wygodniejszą formą rozliczania wydatków byłaby kwota ryczałtu przyznana na 

poszczególne zadania np. nocleg, transport, koszty udziału w targach w zależności od 

destynacji itp. (wysokość stawek ryczałtowych podana z góry w Regulaminie konkursu, 

ustalona na podstawie średnich kosztów ponoszonych przez przedsiębiorstwa w ostatnim 

okresie), lub kwota ryczałtu przyznana w oparciu o szacowanie kosztów zadań przez 

przedsiębiorcę na etapie składania wniosku o dofinansowanie (m.in.: 3 oferty załączone 

do wniosku o dofinansowanie). 
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Wykres 58. Forma ryczałtu, a okres funkcjonowania na rynku 

 

 

W każdej kategorii wydzielonej według okresu funkcjonowania są podobne 

preferencje co do form ryczałtu. Dla przedsiębiorców funkcjonujących do 2 lat na rynku 

wygodniejszą jednak formą rozliczania byłaby kwota ryczałtu przyznana w oparciu  

o szacowanie kosztów zadań lub kwota ryczałtu przyznana na poszczególne zadania. 

Można również sądzić, że wraz ze wzrostem doświadczenia (mierzonego długością 

okresu funkcjonowania na rynku) bardziej korzystną jest forma mieszana ryczałtu. 
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Wykres 59. Forma ryczałtu a typ wnioskodawcy 

 

 

U wnioskodawców-eksporterów dojrzałych preferencja kwoty ryczałtu 

przyznanego w oparciu o szacowanie kosztów zadań (44,0%) jest wyższa w porównaniu 

do startujących eksporterów – na poziomie 26,0%. 

Wygodniejszą formą dla startujących eksporterów jest kwota ryczałtu w formie 

mieszanej (przyznana w oparciu o szacowanie kosztów zadań oraz przyznana na 

poszczególne zadania). 

Kwota ryczałtu na poszczególne zadania jest formą rzadziej wybieraną przez 

eksporterów (17,0%) w porównaniu do eksporterów startujących (30,0%). 
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Wykres 60. Forma ryczałtu a typ projektu 

 

 

Wyróżniają się preferencje osób deklarujących udział w międzynarodowych 

targach jako zwiedzający w wyborze kwoty ryczałtu przyznanej na poszczególne zadania. 

Osoby, które wybrały udział w krajowych i zagranicznych międzynarodowych 

targach i w wystawach w charakterze wystawcy w większości wskazywały rozliczenia 

kosztów w formie mieszanej. 
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Pytanie 12. Czy Państwa zdaniem powinien zostać wprowadzony nabór ciągły 

wniosków o dofinansowanie tak, aby umożliwić przedsiębiorcom realizowanie 

planów eksportowych i składanie wniosków o dofinansowanie niezależnie od 

terminów konkursów? 

 

Wykres 61. Potrzeba wprowadzenia naboru ciągłego 

 

 

Zdecydowana większość przedsiębiorców opowiedziała się za wprowadzeniem 

ciągłego naboru wniosków o dofinansowanie w celu umożliwienia realizowania planów 

eksportowych i składanie wniosków o dofinansowanie niezależnie od terminów 

konkursów. 

Około 25,0% respondentów była niezdecydowana, co do wprowadzenia naboru 

ciągłego wniosków o dofinansowanie. 
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Pytanie 13. Czy Państwa firma w momencie ubiegania się o wsparcie na realizację 

projektu posiadała strategię rozwoju działalności eksportowej? 

 

Wykres 62. Posiadanie przez firmę strategii rozwoju działalności eksportowej 

 

 

W momencie ubiegania się o wsparcie na realizację projektu zdecydowana 

większość przedsiębiorstw posiadała strategię rozwoju działalności eksportowej. W tej 

grupie znajdowały się zarówno firmy, które tę strategię miały spisaną (39,0%) jak i te, 

które strategię miały, ale nie miały jej spisanej (32,9%). 
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Pytanie 14. Czy uważają Państwo, że firma powinna posiadać spisaną strategię 

eksportową? 

 

Wykres 63. Wymóg posiadania strategii eksportowej 

 

 

Około 35,0% firm było za posiadaniem spisanej strategii. Znaczna część 

respondentów (42,7%) – nie miała zdania, czy firma powinna posiadać spisaną strategię. 
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Pytanie 15. Jak Państwo oceniają wymóg posiadania strategii ekspansji na rynki 

zagraniczne stosowany przy ubieganiu się o dofinansowanie na wsparcie działalności 

eksportowej? 

 

Wykres 64. Ocena wymogu posiadania strategii eksportowej 

 

 

Połowa przedsiębiorców oceniła wymóg posiadania strategii ekspansji na rynki 

zagraniczne stosowany przy ubieganiu się o dofinansowanie na wsparcie działalności 

eksportowej za niezasadny. Ok. 35,0% firm, które uważało wymóg posiadania strategii za 

niezasadny było zdania, że firma powinna posiadać strategię eksportową, ale działania 

projektowe nie powinny być od niej zależne. 

Wymóg posiadania strategii za zasadny, gdzie działania projektowe powinny 

wynikać ze strategii eksportu, wskazało około 28,0% przedsiębiorców. 
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Pytanie 16. Czy decyzję o rozszerzeniu działalności eksportowej poprzedzała analiza 

potencjału firmy, potencjału produktu (kwestie potencjału produkcyjnego, kwestie 

logistyczne, kwestie konkurencyjności produktu)? 

 

Wykres 65. Rozszerzenie działalności eksportowej a analiza potencjału firmy 

 

 

Zdecydowana większość firm przed podjęciem decyzji o rozszerzeniu działalności 

eksportowej korzystała z analizy potencjału firmy oraz produktu (kwestie potencjału  

i konkurencyjności produktu oraz logistyczne). Tylko relatywnie niewiele firm 

dokonywało oceny potencjału w inny sposób lub decyzja o rozszerzeniu działalności 

eksportowej podjęta była bez żadnych analiz. 
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Pytanie 17. W jaki sposób wybrano nowe kierunki eksportu? 

 

Wykres 66. Sposób wyboru nowego kierunku eksportu 

 

 

Nowe kierunki eksportu wybrane zostały przez przedsiębiorców przede 

wszystkim na podstawie dostępnych analiz rynków eksportowych oraz na podstawie 

strategii eksportu. Każda z firm w mniejszym stopniu korzystała z analizy rynków 

zagranicznych sporządzonej na zamówienie przy wyborze nowego kierunku eksportu. 

Jako inne podano sposoby wyboru: 

• doświadczenie osób zaangażowanych w rozwój firmy; 

• obserwacja firm konkurencyjnych, konsultacje ze specjalistami branży, własne 

analizy. 
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Pytanie 18. Czy w związku z realizacją projektu firma poniosła dodatkowe koszty? 

 

Wykres 67. Poniesione dodatkowe koszty 

 

 

Aż 56,0% firm poniosło dodatkowe koszty związane z realizacją projektu. 

Natomiast 32,1% przedsiębiorców  kosztów dodatkowych nie wykazało. 
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Wykres 68. Status przedsiębiorcy a poniesione dodatkowe koszty 

 

 

Dodatkowe koszty poniosło od 50,0% do 60,0% przedsiębiorstw (niezależnie od 

wielkości firmy). Jednak analizując dane dotyczące braku poniesionych kosztów można 

zauważyć, że w grupie średnich przedsiębiorstw odsetek ten był największy. Wnioskować 

można, że przedsiębiorstwa średniej wielkości posiadają potencjał, który pozwala im być 

w pewnym stopniu samowystarczalnymi. 
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Pytanie 19. Jeżeli w pytaniu 18 zaznaczono odpowiedź "tak", to jakie dodatkowo 

koszty w związku z realizacją projektu poniosła Państwa firma? 

 

Wykres 69. Zakres poniesionych dodatkowo kosztów 

 

 

Większość firm poniosła dodatkowe koszty, które najczęściej obejmowały zakup 

usług: doradczych, prawniczych, szkoleniowych. Przedsiębiorcy wskazywali również  

w znacznym stopniu wydatki na działania informacyjno-promocyjne oraz inwestycje 

(zakup urządzeń, środków transportu, nieruchomości, oprogramowania komputerowego, 

know-how, patenty). 

Przedsiębiorcy wskazali ponadto na dodatkowe koszty w związku z realizacją 

projektu, które były wyższe, niż wynikało to z szacunków. 
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Wykres 70. Dodatkowe poniesione koszty a status przedsiębiorcy 

 

 

Niezależnie od wielkości przedsiębiorstwa, każde z nich największe dodatkowe 

koszty poniosło na zakup usług: doradczych, prawniczych, szkoleniowych. 

Przedsiębiorstwa średniej wielkości nie poniosły żadnych dodatkowych kosztów 

związanych z wdrożeniem systemu jakości. W stosunku do innych grup 

mikroprzedsiębiorcy ponosili największe koszty dodatkowe na inwestycje (zakup 

urządzeń, środków transportu, nieruchomości, oprogramowania komputerowego, know-

how, patenty). 
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Wykres 71. Dodatkowe poniesione koszty a typ projektu 

 

 

Niezależnie od typu projektu struktura poniesionych dodatkowych kosztów była 

podobna, niewielka różnica widoczna tylko w wydatkach na inwestycje przedsiębiorców 

biorących udział w charakterze zwiedzających. 
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Pytanie 20. Co sprawiało największą trudność na etapie wchodzenia na nowe rynki 

zagraniczne? 

 

Wykres 72. Trudności na etapie wchodzenia na nowe rynki zagraniczne 

 

 

Na etapie wchodzenia na nowe rynki zagraniczne największą trudność większości 

firmom stwarzało znalezienie partnera zagranicznego. W mniejszym stopniu problemem 

dla przedsiębiorców była znajomość przepisów prawnych w kraju partnera jak również 

dostęp do informacji (np. do analiz rynków zagranicznych). Przedsiębiorcy wskazywali 

również na wysokie koszty dostosowania działalności do współpracy zagranicznej oraz 

ograniczony dostęp do usług pośredników, doradców wyspecjalizowanych w tym 

obszarze. 

Ankietowani podkreślali również, że trudności na etapie wchodzenia na nowe 

rynki zagraniczne sprawiały im ograniczenia związane z pandemią COVID-19. 

 

  

11

8

9

11

18

20

24

28

38

0 5 10 15 20 25 30 35

inne

bariera językowa

koszty usług prawniczych, doradczych

bariera kulturowa

dostęp do usług pośredników, doradców
wyspecjalizowanych w tym obszarze

koszty dostosowania działalności do współpracy
zagranicznej (np. inwestycje, logistyka, inne)

dostęp do informacji (np. do analiz rynków
zagranicznych)

znajomość przepisów prawnych w kraju i w kraju
partnera

trudności w znalezieniu partnera zagranicznego

Liczba odpowiedzi



REGIONALNE OBSERWATORIUM GOSPODARCZE 

 

249 

 

Wykres 73. Trudności na etapie wchodzenia na nowe rynki zagraniczne a status 

przedsiębiorstwa 

 

 

Dla wszystkich firm problem stanowiły trudności w znalezieniu partnera 

zagranicznego i dostęp do informacji na temat rynków zagranicznych. Niewielkim 

problemem dla przedsiębiorstw średniej wielkości była znajomość przepisów prawnych  

i bariera językowa. 
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Wykres 74. Trudności na etapie wchodzenia na nowe rynki zagraniczne a typ 

wnioskodawcy (czy startujący eksporter) 

 

 

Znajomość przepisów i bariera językowa była większym problemem dla 

startujących eksporterów. 

Przedsiębiorcy będący już eksporterami spotkali się z barierą kulturową i być 

może w związku z tym musieli ponieść większe koszty dostosowania swojej działalności. 
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Wykres 75. Trudności na etapie wchodzenia na nowe rynki zagraniczne a typ projektu 

 

 

Wyrażający chęć udziału w targach w charakterze zwiedzających mieli większe 

problemy z językiem, ale nie odczuwali lęku przed barierą kulturową. Poza tym, badanie 

nie wykazało istotnych różnic w postrzeganiu trudności w zależności od typu projektu. 
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Podsumowanie 

Na ankietę odpowiedziało 83 ze 105 przedsiębiorstw, przy czym 48,2% stanowiły 

mikroprzedsiębiorstwa, 30,1% przedsiębiorstwa małe i 21,7% przedsiębiorstwa średniej 

wielkości. Ponad 60,0% firm działało na rynku więcej niż 5 lat, przedsiębiorstwa młode – 

do 2 lat stanowiły zaledwie 8,0% ogółu. Większość (67,5%) przedsiębiorców stanowili 

startujący eksporterzy. Typem projektu, o wsparcie którego aplikowali przedsiębiorcy, 

był najczęściej udział w targach jako wystawca lub w misjach studyjnych, a w następnej 

kolejności usługi doradcze (kampanie marketingowe i reklamowe oraz wsparcie prawne). 

Analiza odpowiedzi pozwoliła na wysunięcie wniosków w kontekście wielkości 

przedsiębiorstw. 

Wśród mikroprzedsiębiorców, którzy wzięli udział w badaniu, dominowali 

startujący eksporterzy. Mikroprzedsiębiorcy to grupa, która najczęściej wybierała do 

realizacji opcję usług doradczych w zakresie podejmowania i rozwijania działalności 

eksportowej, jako usługi towarzyszącej udziałowi w targach i wystawach w charakterze 

wystawcy lub organizacji wizyt studyjnych. Większość nie rozliczała jeszcze projektu. 

Największą trudnością dla mikroprzedsiębiorców było znalezienie partnera 

zagranicznego, a następnie dostęp do informacji i znajomość przepisów prawnych  

w kraju i w kraju partnera. 

Tylko nieco ponad połowa przedsiębiorstw małych biorących udział w ankiecie to 

startujący eksporterzy. Najliczniejszą grupę stanowiły te, które działają na rynku 11 lat  

i więcej. Mali przedsiębiorcy stosunkowo często wybierali typ projektu w postaci usług 

doradczych jako uzupełnienie zasadniczych działań polegających na udziale w targach 

lub wizytach studyjnych. Większość firm zauważyła utrudnienia podczas ubiegania się  

o wsparcie w ramach Funduszu Eksportowego. Tylko 36,0% małych firm rozliczała już 

projekt. Trudności podczas wchodzenia na nowe rynki to głównie znajomość przepisów 

prawa w kraju i w kraju partnera oraz znalezienie partnera zagranicznego. 

Średni przedsiębiorcy, którzy wzięli udział w badaniu ankietowym, to we 

większości firmy dojrzałe, funkcjonujące na rynku 11 lat i więcej. Przedsiębiorstwa te 

wybierając typ projektu, najczęściej decydowały się na udział w krajowych  

i zagranicznych międzynarodowych targach i wystawach w charakterze wystawcy, 

rzadziej niż pozostali przedsiębiorcy korzystając z usług doradczych. Większość z nich 

nie zauważyła utrudnień podczas ubiegania się o wsparcie w ramach projektu, ale należy 
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wziąć pod uwagę fakt, że we większości również jeszcze nie rozliczało projektu. 

Trudności na etapie wchodzenia na nowe rynki, wskazane przez przedsiębiorców 

średnich, to przede wszystkim znalezienie partnera zagranicznego i, odmiennie niż  

w przypadku mniejszych firm, dostęp do informacji, np. do analiz rynków zagranicznych. 

 

Analiza poszczególnych odpowiedzi w zależności od przynależności do 

określonej grupy (struktury) respondentów nasuwa również następujące konkluzje: 

 

• przedsiębiorcy najczęściej deklarowali udział w krajowych i zagranicznych 

międzynarodowych targach i wystawach w charakterze wystawcy; 

• na etapie ubiegania się o wsparcie w ramach Funduszu Eksportowego ponad 

połowa firm (56,6%) nie stwierdziła problemów. Przedsiębiorcy, którzy zgłaszali 

utrudnienia, wskazywali przede wszystkim na nieprzyjazny generator wniosków, 

długi czas oczekiwania na decyzję o przyznaniu wsparcia, skomplikowany 

formularz wniosku; 

• dodatkowe wsparcie na działania w zakresie działalności eksportowej według 

respondentów można byłoby przeznaczyć na rozszerzenie działań 

marketingowych na nowych rynkach międzynarodowych, utworzenie e-sklepu do 

sprzedaży na rynkach eksportowych, wyszukiwanie i dobór partnerów 

handlowych; 

• w trakcie projektu 72,0% przedsiębiorców wskazała problemy z jej realizacją. 

Największą trudnością w realizacji projektu okazało się odwoływanie lub zmiana 

terminów wydarzeń wynikające z pandemii COVID-19, a także mała elastyczność 

w dokonywaniu zmian w projekcie; 

• połowa respondentów uważała, że czas potrzebny na realizację działań w ramach 

projektu jest za krótki; 

• ze względu na pandemię i związane z nią ograniczenia większość przedsiębiorców 

nie składało jeszcze wniosku o płatność. Dla tych osób, które rozliczało już 

projekt poziom trudności był raczej wysoki – dotyczył głównie udokumentowania 

i przedkładania procedur związanych z zakupami w ramach projektu; 

• zdaniem ponad 80,0% firm uproszczenie zasad związanych z aplikowaniem  

i rozliczaniem wydatków w projekcie polegające na wypłacaniu kwot 

ryczałtowych bez konieczności przedstawiania dowodów poniesionych kosztów 
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byłoby korzystniejsze. U wnioskodawców-eksporterów dojrzałych preferencja 

kwoty ryczałtu przyznanego w oparciu o szacowanie kosztów zadań (44,0%) była 

wyższa w porównaniu do startujących eksporterów – na poziomie 26,0%. 

Wygodniejszą formą dla startujących eksporterów byłaby kwota ryczałtu  

w formie mieszanej (przyznana w oparcie o szacowanie kosztów zadań oraz 

przyznana na poszczególne zadania); 

• zdecydowana większość przedsiębiorców była za wprowadzeniem naboru 

ciągłego wniosków o dofinansowanie tak, aby umożliwić realizowanie planów 

eksportowych i składanie wniosków o dofinansowanie niezależnie od terminów 

konkursów; 

• przedsiębiorcy wskazywali również na konieczność usprawnienia generatora 

wniosków oraz wprowadzenia podpisu elektronicznego. Pełna informatyzacja 

przyczyniłaby się do ułatwienia i przyspieszenia procesu aplikowania i rozliczania 

projektów; 

• wymóg posiadania strategii ekspansji na rynki zagraniczne stosowany przy 

ubieganiu się o dofinansowanie na wsparcie działalności eksportowej większa 

część przedsiębiorców uważa za niezasadny; 

• ponad połowa firm w związku z realizacją projektu poniosła dodatkowe koszty 

przede wszystkim na zakup usług doradczych, prawniczych czy szkoleniowych,  

a także na działania informacyjno-promocyjne; 

• na etapie wchodzenia na nowe rynki zagraniczne, największą trudność sprawiało 

przedsiębiorcom głównie znalezienie partnera zagranicznego oraz znajomość 

przepisów prawnych w kraju i w kraju partnera; 

• znaczna większość przedsiębiorców podjęła decyzję o rozszerzeniu działalności 

eksportowej korzystając uprzednio z analizy potencjału firmy oraz produktu. 

Świadczy to o świadomym i przemyślanym planowaniu rozwoju firmy. Z badania 

wynika jednak, że przedsiębiorcy opierali swoje prognozy w przeważającej części 

na podstawie dostępnych analiz rynków eksportowych lub na podstawie strategii 

eksportu. W mniejszej części decyzje podejmowano posiłkując się znacznie 

kosztowniejszymi analizami rynków zagranicznych sporządzonych na 

zamówienie firmy. 
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Reasumując, działalność eksportowa jest dla przedsiębiorców szansą rozwoju. 

Wiąże się jednak z trudnościami i dlatego niezbędne jest wsparcie, które przybiera 

wielorakie formy. Jedną z nich jest właśnie projekt „Fundusz eksportowy – granty dla 

MŚP z województwa kujawsko-pomorskiego”. Potrzebna, a wręcz niezbędna jest 

kontynuacja wsparcia działalności eksportowej, które zwiększy możliwości i potencjał 

firm z regionu do ekspansji na rynkach międzynarodowych. Opracowanie może stanowić 

materiał pomocny do zaprojektowania warunków wsparcia dla przedsiębiorców  

w ramach nowej perspektywy finansowej funduszy europejskich. 
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Załącznik 1. Kwestionariusz ankiety 

Badanie ankietowe – Fundusz Eksportowy 
(Proszę zaznaczyć lub wpisać właściwą odpowiedź/odpowiedzi) 

 

Metryczka 

 

Status przedsiębiorcy: 

☐  mikro-, 

☐  mały, 

☐  średni. 

 

Data rozpoczęcia działalności zgodnie z dokumentem rejestrowym: 

Kliknij tutaj, aby wpisać lub wybrać datę z kalendarza. 

 

Typ wnioskodawcy – startujący eksporter: 

☐  tak, 

☐  nie. 

 

Typ projektu: 

☐ 

1. Udział w krajowych i zagranicznych  międzynarodowych targach i wystawach 

w charakterze wystawcy; organizacja wyjazdowych i przyjazdowych wizyt 

studyjnych związanych z targami i wystawami poza granicami kraju. 

☐ 

 

2. Usługi doradcze w zakresie podejmowania i rozwijania działalności eksportowej, 

w szczególności: 

☐ a) projektowanie kampanii marketingowych i reklamowych; 

☐ b) wsparcie prawne procesu negocjacji i zawierania kontraktów; 

☐ 
c) adaptacja produktów i procesów do eksportu poprzez certyfikację produktów 

i procesów w zakresie norm technicznych, jakości oraz zgodności; 

☐ 
d) dostosowanie wzornictwa, usług oraz opakowań do wymagań rynków 

zagranicznych. 

☐ 
3. Udział w międzynarodowych targach poza granicami kraju w charakterze 

zwiedzających. 
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Kwestionariusz 

 

1. Czy zauważacie Państwo utrudnienia podczas ubiegania się o wsparcie w ramach 

Funduszu Eksportowego? 

☐  a) tak, 

☐  b) nie, (jeżeli „nie”, to proszę przejść do pytania 3) 

☐  c) nie wiem/trudno powiedzieć. (jeżeli „nie wiem/trudno powiedzieć”, to proszę 

przejść do pytania 3) 

 

2. Jeżeli w pytaniu 1 zaznaczono odpowiedź „tak”, to dlaczego? 

☐  a) skomplikowane/złożone procedury przy ubieganiu się o dofinansowanie; 

Jeżeli wybrano odpowiedź a), to: 

Jakiego rodzaju trudności napotkali Państwo na etapie aplikowania? 

☐  zbyt mała wiedza pracowników firmy do przygotowania wniosku o 

powierzenie grantu; 

☐  zbyt mała liczba pracowników możliwa do oddelegowania do 

przygotowania wniosku o powierzenie grantu; 

☐  skomplikowany formularz wniosku; 

☐  nieprzyjazny generator wniosków; 

☐  zbyt duża liczba kryteriów do spełnienia; 

☐  niezrozumiałość lub nieprecyzyjność kryteriów wyboru projektów; 

☐  niska zrozumiałość dokumentów związanych z oferowanym wsparciem; 

☐  niewystarczająca pomoc ze strony Punktów Kontaktowych dla 

przedsiębiorców (IPH i BARR); 

☐  długi czas oczekiwania na decyzję o przyznaniu wsparcia; 

☐  inne, jakie?  Kliknij tutaj, aby wprowadzić tekst. 

☐  b) niewystarczający zakres działań możliwych do sfinansowania; 

Jeżeli wybrano odpowiedź b), to: 

Na jakie dodatkowe działania w zakresie działalności eksportowej mogłoby być 

udzielane wsparcie, aby było ono lepiej dopasowane do potrzeb Państwa firmy? 

☐  usługi informacyjne, w zakresie możliwości uzyskania wsparcia na 

eksport; 

☐  działania szkoleniowe dotyczące planowania i rozwijania działalności 

eksportowej; 

☐  działania szkoleniowe dotyczące rynków zagranicznych; 

☐  szkolenia z e-eksportu (za pomocą kanałów elektronicznych); 

☐  utworzenie e-sklepu do sprzedaży na rynkach eksportowych; 

☐  usługi doradcze w zakresie badania potencjału eksportowego firmy i 

wypracowania wspólnie z przedsiębiorcą propozycji działań w 

kierunku rozwoju eksportu w firmie; 
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☐  doradztwo specjalistyczne, związane z wejściem z danym 

produktem/usługą na nowy rynek zagraniczny, w tym dofinansowanie 

spotkania z nowym potencjalnym partnerem zagranicznym; 

☐  dostęp do analiz rynków eksportowych; 

☐  indywidualne badanie i analiza rynków zagranicznych na zamówienie 

firmy; 

☐  wyszukiwanie i dobór partnerów handlowych; 

☐  rozszerzenie działań marketingowych na nowych rynkach 

międzynarodowych; 

☐  staż absolwenta uczelni wyższej ze znajomością danego języka obcego 

w dziale eksportu; 

☐  inne, jakie?  Kliknij tutaj, aby wprowadzić tekst. 

☐  nie wiem/trudno powiedzieć. 

☐  c) za niski poziom dofinansowania; 

Jeżeli wybrano odpowiedź c), to: 

Jaka wartość dofinansowania byłaby wystarczająca?2  Kliknij tutaj, aby 

wprowadzić kwotę. 

☐  d) inne, jakie?  Kliknij tutaj, aby wprowadzić tekst. 

 

3. Czy na etapie realizacji projektu napotkali Państwo problemy lub trudności? 

☐  a) tak, 

☐  b) nie, (jeżeli „nie”, to proszę przejść do pytania 5) 

☐  c) nie wiem/trudno powiedzieć. (jeżeli „nie wiem/trudno powiedzieć”, to proszę 

przejść do pytania 5) 

 

4. Jeżeli w pytaniu 3 zaznaczono odpowiedź „tak”, to jakie napotkali Państwo 

problemy lub trudności? 

☐  a) niezrozumiałe i trudne do spełnienia wymagania odnośnie zakupu towarów i usług 

(zgodne z zasadą konkurencyjności); 

☐  b) niewystarczające kompetencje językowe pracowników; 

☐  c) odwoływanie/zmiany terminów wydarzeń wynikające z pandemii; 

☐  d) niedostępność kompetentnych dostawców/wykonawców; 

☐  e) za mała elastyczność w dokonywaniu zmian w projekcie; 

☐  f) inne, jakie?  Kliknij tutaj, aby wprowadzić tekst. 

 

  

 

2 Jedno przedsiębiorstwo może uzyskać w ramach Funduszu Eksportowego wsparcie niższe niż 

równowartość kwoty 200 000,00 Euro 
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5. Czy zakładany czas (24 miesięcy) potrzebny na realizację działań w ramach 

projektu można uznać za optymalny? 

☐  a) tak, wystarczający, 

☐  b) nie, za krótki, 

☐  c) nie wiem/trudno powiedzieć. 

 

6. Czy rozliczali już Państwo projekt, w całości lub w części, w ramach Funduszu 

Eksportowego? 

☐  a) tak, 

☐  b) nie, (jeżeli „nie”, to proszę przejść do pytania 10) 

 

7. Jeżeli w pytaniu 6 zaznaczono odpowiedź „tak”, to jaki poziom trudności 

stanowiło rozliczenie projektu w Państwa firmie? Rozliczenie projektu w ramach 

Funduszu Eksportowego było: 

☐  a) bardzo trudne, 

☐  b) raczej trudne, 

☐  c) średnie, 

☐  d) raczej łatwe, 

☐  e) bardzo łatwe, 

☐  f) nie wiem/trudno powiedzieć. 

 

8. Co najbardziej sprawiło Państwu trudność na etapie rozliczania projektu? 

☐  a) udokumentowanie i przedkładanie procedur związanych z zakupami w ramach 

projektu; 

☐  b) załączanie dokumentów księgowych; 

☐  c) opisywanie dokumentów księgowych zgodnie z wymogami projektu; 

☐  d) inne, jakie?  Kliknij tutaj, aby wprowadzić tekst. 

 

9. Jakie zmiany należy wprowadzić, aby procedury rozliczeniowe były bardziej 

przyjazne dla Państwa firmy? 

Kliknij tutaj, aby wprowadzić tekst. 

 

10. Czy Pani/Pana zdaniem uproszczenie zasad związanych z aplikowaniem  

i rozliczaniem wydatków w projekcie polegające na wypłacaniu kwot 

ryczałtowych bez konieczności przedstawiania dowodów poniesionych kosztów 

byłoby korzystniejsze dla przedsiębiorcy? 

☐  a) tak, 

☐  b) nie, (jeżeli „nie”, to proszę przejść do pytania 12) 

☐  c) nie wiem/trudno powiedzieć. (jeżeli „nie wiem/trudno powiedzieć”, to proszę 

przejść do pytania 12) 
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11. Jeżeli w pytaniu 10 zaznaczono odpowiedź „tak”, to która z form byłaby dla 

Państwa wygodniejsza? 

☐  a) kwota ryczałtu przyznana na poszczególne zadania np. nocleg, transport, koszty 

udziału w targach w zależności od destynacji itp. (wysokość stawek ryczałtowych 

podana z góry w Regulaminie konkursu, ustalona na podstawie średnich kosztów 

ponoszonych przez przedsiębiorstwa w ostatnim okresie); 

☐  b) kwota ryczałtu przyznana w oparciu o szacowanie kosztów zadań przez 

przedsiębiorcę na etapie składania wniosku o dofinansowanie (min. 3 oferty 

załączone do wniosku o dofinansowanie); 

☐  c) kwota stałego ryczałtu udzielana jedynie na usługi towarzyszące (np. noclegi, 

transport, ubezpieczenia) a ryczałt na usługi podstawowe (np. koszty udziału w 

targach, koszty zabudowy targowej) ustalany w oparciu o szacowanie kosztów na 

etapie aplikowania (forma mieszana a) i b)). 

 

12. Czy Państwa zdaniem powinien zostać wprowadzony nabór ciągły wniosków  

o dofinansowanie tak, aby umożliwić przedsiębiorcom realizowanie planów 

eksportowych i składanie wniosków o dofinansowanie niezależnie od terminów 

konkursów? 

☐  a) tak, 

☐  b) nie, 

☐  c) nie wiem/trudno powiedzieć. 

 

13. Czy Państwa firma w momencie ubiegania się o wsparcie na realizację projektu 

posiadała strategię rozwoju działalności eksportowej? 

☐  a) tak, i była ona spisana, 

☐  b) tak, ale nie była ona spisana, 

☐  c) nie, 

☐  d) nie wiem/trudno powiedzieć. 

 

14. Czy uważają Państwo, że firma powinna posiadać spisaną strategię eksportową? 

☐  a) tak, 

☐  b) nie, 

☐  c) nie wiem/trudno powiedzieć. 
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15. Jak Państwo oceniają wymóg posiadania strategii ekspansji na rynki 

zagraniczne stosowany przy ubieganiu się o dofinansowanie na wsparcie 

działalności eksportowej? 

☐  a) wymóg zasadny, działania projektowe powinny wynikać ze strategii eksportu; 

☐  b) wymóg niezasadny, firma powinna posiadać strategię eksportową, ale działania 

projektowe nie powinny być od niej zależne; 

☐  c) wymóg niezasadny, nie ma potrzeby spisywania strategii eksportowej firmy; 

☐  d) nie wiem/trudno powiedzieć. 

 

16. Czy decyzję o rozszerzeniu działalności eksportowej poprzedzała analiza 

potencjału firmy, potencjału produktu (kwestie potencjału produkcyjnego, 

kwestie logistyczne, kwestie konkurencyjności produktu)? 

☐  a) tak, 

☐  b) nie, 

☐  c) nie wiem/trudno powiedzieć, 

☐  d) inne, jakie?  Kliknij tutaj, aby wprowadzić tekst. 

 

17. W jaki sposób wybrano nowe kierunki eksportu? 

☐  a) na podstawie strategii eksportu; 

☐  b) na podstawie analizy rynków zagranicznych sporządzonego na zamówienie firmy; 

☐  c) na podstawie dostępnych analiz rynków eksportowych; 

☐  d) nie wiem/trudno powiedzieć; 

☐  e) inne, jakie?  Kliknij tutaj, aby wprowadzić tekst. 

 

18. Czy w związku z realizacją projektu firma poniosła dodatkowe koszty? 

☐  a) tak, 

☐  b) nie, (jeżeli „nie”, to proszę przejść do pytania 20) 

☐  c) nie wiem/trudno powiedzieć. (jeżeli „nie wiem/trudno powiedzieć”, to proszę 

przejść do pytania 20) 

 

19. Jeżeli w pytaniu 18 zaznaczono odpowiedź „tak”, to jakie dodatkowe koszty  

w związku z realizacją projektu poniosła Państwa firma? 

☐  a) inwestycje (zakup urządzeń, środków transportu, nieruchomości, oprogramowania 

komputerowego, know-how, patenty); 

☐  b) działania informacyjno-promocyjne; 

☐  c) wdrożenie systemu jakości; 

☐  d) zakup usług: doradczych, prawniczych, szkoleniowych; 

☐  e) inne, jakie?  Kliknij tutaj, aby wprowadzić tekst. 

 



REGIONALNE OBSERWATORIUM GOSPODARCZE 

 

262 

 

20. Co sprawiało największą trudność na etapie wchodzenia na nowe rynki 

zagraniczne? 

☐  a) znajomość przepisów prawnych w kraju i w kraju partnera; 

☐  b) dostęp do informacji (np. do analiz rynków zagranicznych); 

☐  c) bariera językowa; 

☐  d) bariera kulturowa; 

☐  e) trudności w znalezieniu partnera zagranicznego; 

☐  f) dostęp do usług pośredników, doradców wyspecjalizowanych w tym obszarze; 

☐  g) koszty usług prawniczych, doradczych; 

☐  h) koszty dostosowania działalności do współpracy zagranicznej (np. inwestycje, 

logistyka, inne); 

☐  i) inne, jakie?  Kliknij tutaj, aby wprowadzić tekst. 

 

 

 



REGIONALNE OBSERWATORIUM GOSPODARCZE 

 

263 

 

RAPORT KOŃCOWY 

STAN GOSPODARKI  

WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO 

Wstęp 

Projekt „Usytuowanie na poziomie samorządów lokalnych instrumentów wsparcia 

dla MŚP działających w oparciu o model wielopoziomowego zarządzania regionem 

(REGIOGMINA)” realizowany był przez konsorcjum w składzie: Województwo 

Kujawsko-Pomorskie, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie i Uniwersytet Mikołaja 

Kopernika w Toruniu. 

Przeprowadzone w fazie badawczej Projektu REGIOGMINA prace diagnostyczne 

w zakresie sytuacji społeczno-gospodarczej województwa kujawsko-pomorskiego 

pozwoliły na opracowanie katalogu zidentyfikowanych potrzeb związanych z dalszą 

koordynacją polityki gospodarczej i kluczowych prognoz dotyczących uwarunkowań 

dalszego rozwoju gospodarczego oraz propozycji rozwiązań planistycznych  

i instytucjonalnych dla samorządów lokalnych i samorządu województwa, w tym m.in. 

powołanie wyspecjalizowanej jednostki, która prowadziłaby działalność analityczną  

i formułowała rekomendacje w zakresie działań na rzecz rozwoju gospodarczego - 

Regionalnego Obserwatorium Gospodarczego (ROG). 

Do zadań ROG należało m.in.: 

− formułowanie rekomendacji i dostarczanie informacji dla Zarządu Województwa 

w zakresie podejmowania strategicznych decyzji z punktu widzenia rozwoju 

gospodarki regionu; 

− monitorowanie sytuacji gospodarczej Województwa; 

− pełnienie funkcji Regionalnego Banku Danych; 

− prowadzenie działalności analitycznej. 

Jednym z działań, jakie podjął ROG, aby sprostać powyższym zadaniom było 

opracowanie raportu na temat stanu gospodarki województwa kujawsko-pomorskiego. 

Opracowanie składa się ze wstępu, sześciu rozdziałów i zakończenia. Pierwszy 

rozdział opisuje i przybliża ogólną charakterystykę województwa i jego położenie 
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administracyjne, komunikacyjne i inne. Rozdział drugi porusza problematykę 

uwarunkowań przyrodniczych, bezpośrednio i pośrednio wpływających na gospodarkę 

regionu. W trzecim rozdziale opisano struktury demograficzne mieszkańców 

województwa i inne uwarunkowania rozwoju społecznego i jego wpływ na gospodarkę. 

Kolejne rozdziały dotyczą zagadnień gospodarczych takich jak wskaźniki 

makroekonomiczne, stan gospodarki według trzech sektorów gospodarki (rolnictwo, 

przemysł i budownictwo, usługi) oraz zmiany w gospodarce województwa odnotowane 

według liczby podmiotów zarejestrowanych w systemie REGON według sekcji  

PKD 2007. 

Opracowanie kończy się podsumowaniem dotyczącym kierunków przyszłego 

rozwoju gospodarki województwa kujawsko-pomorskiego. 

Zawarte w pracy informacje źródłowe z Głównego Urzędu Statystycznego 

poddano analizie statystycznej i dokonano wizualizacji w postaci tabel, map, wykresów, 

kartogramów i kartodiagramów. 
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Tabela 14. Wykaz skrótów 

Skrót Znaczenie skrótu 

c.d. ciąg dalszy 

CPK Centralny Port Komunikacyjny 

GUS Główny Urząd Statystyczny 

ha hektar 

hm3 hektometr sześcienny 

itp. i tym podobne 

kg kilogram 

km kilometr 

km/h kilometr na godzinę 

km2 kilometr kwadratowy 

m metr 

m.in. między innymi 

m2 metr kwadratowy 

m3 metr sześcienny 

mld miliard 

mln milion 

mm milimetr 

n.p.m. nad poziomem morza 

np. na przykład 

NUTS z ang. Nomenclature of Territorial Units for Statistics - Klasyfikacja Jednostek 

Terytorialnych do Celów Statystycznych 

p.proc. punkt procentowy 

PKB Produkt Krajowy Brutto 

PKD Polska Klasyfikacja Działalności 

REGON Krajowy Rejestr Urzędowy Podmiotów Gospodarki Narodowej 

ROG Regionalne Obserwatorium Gospodarcze 

t tona 

t/km2 tona na kilometr kwadratowy 

t/r tona na rok 

tj. to jest 

tys. tysiąc 

tzn. to znaczy 

VAT z ang. Value Added Tax, to podatek od tzw. wartości dodanej 

WDB Wartość Dodana Brutto 

wg według 

zł złoty 

zł/os. złotych na osobę 

Źródło: opracowanie własne 
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Tabela 15. Klasyfikacja kodów PKD 2007 

Sekcja Dział NAZWA 

Sekcja A Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo  
Dział 01 Uprawy rolne, chów i hodowla zwierząt, łowiectwo, włączając działalność usługową  
Dział 02 Leśnictwo i pozyskiwanie drewna  
Dział 03 Rybactwo 

Sekcja B Górnictwo i wydobywanie  
Dział 05 Wydobywanie węgla kamiennego i węgla brunatnego (lignitu)  
Dział 06 Górnictwo ropy naftowej i gazu ziemnego  
Dział 07 Górnictwo rud metali  
Dział 08 Pozostałe górnictwo i wydobywanie  
Dział 09 Działalność usługowa wspomagająca górnictwo i wydobywanie 

Sekcja C Przetwórstwo przemysłowe  
Dział 10 Produkcja artykułów spożywczych  
Dział 11 Produkcja napojów  
Dział 12 Produkcja wyrobów tytoniowych  
Dział 13 Produkcja wyrobów tekstylnych  
Dział 14 Produkcja odzieży  
Dział 15 Produkcja skór i wyrobów ze skór wyprawionych  
Dział 16 Produkcja wyrobów z drewna oraz korka, z wyłączeniem mebli; produkcja wyrobów ze słomy i 

materiałów używanych do wyplatania  
Dział 17 Produkcja papieru i wyrobów z papieru  
Dział 18 Poligrafia i reprodukcja zapisanych nośników informacji  
Dział 19 Wytwarzanie i przetwarzanie koksu i produktów rafinacji ropy naftowej  
Dział 20 Produkcja chemikaliów i wyrobów chemicznych  
Dział 21 Produkcja podstawowych substancji farmaceutycznych oraz leków i pozostałych wyrobów 

farmaceutycznych  
Dział 22 Produkcja wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych  
Dział 23 Produkcja wyrobów z pozostałych mineralnych surowców niemetalicznych  
Dział 24 Produkcja metali  
Dział 25 Produkcja metalowych wyrobów gotowych, z wyłączeniem maszyn i urządzeń  
Dział 26 Produkcja komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznych  
Dział 27 Produkcja urządzeń elektrycznych  
Dział 28 Produkcja maszyn i urządzeń, gdzie indziej niesklasyfikowana  
Dział 29 Produkcja pojazdów samochodowych, przyczep i naczep, z wyłączeniem motocykli  
Dział 30 Produkcja pozostałego sprzętu transportowego  
Dział 31 Produkcja mebli  
Dział 32 Pozostała produkcja wyrobów  
Dział 33 Naprawa, konserwacja i instalowanie maszyn i urządzeń 

Sekcja D Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną, gorącą wodę i 

powietrze do układów klimatyzacyjnych  
Dział 35 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną, gorącą wodę i powietrze do 

układów klimatyzacyjnych 

Sekcja E Dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność związana z 

rekultywacją  
Dział 36 Pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody  
Dział 37 Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków  
Dział 38 Działalność związana ze zbieraniem, przetwarzaniem i unieszkodliwianiem odpadów; odzysk 

surowców  
Dział 39 Działalność związana z rekultywacją i pozostała działalność usługowa związana z gospodarką 

odpadami 

Sekcja F Budownictwo  
Dział 41 Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków  
Dział 42 Roboty związane z budową obiektów inżynierii lądowej i wodnej  
Dział 43 Roboty budowlane specjalistyczne 

Sekcja G Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle  
Dział 45 Handel hurtowy i detaliczny pojazdami samochodowymi; naprawa pojazdów samochodowych  
Dział 46 Handel hurtowy, z wyłączeniem handlu pojazdami samochodowymi 

http://www.krs-online.com.pl/PKD-rolnictwo-lesnictwo-lowiectwo-i-rybactwo-s1.html
http://www.krs-online.com.pl/PKD-uprawy-rolne-chow-i-hodowla-zwierzat-d1.html
http://www.krs-online.com.pl/PKD-lesnictwo-i-pozyskiwanie-drewna-d2.html
http://www.krs-online.com.pl/PKD-rybactwo-d3.html
http://www.krs-online.com.pl/PKD-gornictwo-i-wydobywanie-s2.html
http://www.krs-online.com.pl/PKD-wydobywanie-wegla-kamiennego-i-wegla-d4.html
http://www.krs-online.com.pl/PKD-gornictwo-ropy-naftowej-i-gazu-ziemnego-d5.html
http://www.krs-online.com.pl/PKD-gornictwo-rud-metali-d6.html
http://www.krs-online.com.pl/PKD-pozostale-gornictwo-i-wydobywanie-d7.html
http://www.krs-online.com.pl/PKD-dzialalnosc-uslugowa-wspomagajaca-d8.html
http://www.krs-online.com.pl/PKD-przetworstwo-przemyslowe-s3.html
http://www.krs-online.com.pl/PKD-produkcja-artykulow-spozywczych-d9.html
http://www.krs-online.com.pl/PKD-produkcja-napojow-d10.html
http://www.krs-online.com.pl/PKD-produkcja-wyrobow-tytoniowych-d11.html
http://www.krs-online.com.pl/PKD-produkcja-wyrobow-tekstylnych-d12.html
http://www.krs-online.com.pl/PKD-produkcja-odziezy-d13.html
http://www.krs-online.com.pl/PKD-produkcja-skor-i-wyrobow-ze-skor-d14.html
http://www.krs-online.com.pl/PKD-produkcja-wyrobow-z-drewna-oraz-korka-z-d15.html
http://www.krs-online.com.pl/PKD-produkcja-papieru-i-wyrobow-z-papieru-d16.html
http://www.krs-online.com.pl/PKD-poligrafia-i-reprodukcja-zapisanych-d17.html
http://www.krs-online.com.pl/PKD-wytwarzanie-i-przetwarzanie-koksu-i-d18.html
http://www.krs-online.com.pl/PKD-produkcja-chemikaliow-i-wyrobow-d19.html
http://www.krs-online.com.pl/PKD-produkcja-podstawowych-substancji-d20.html
http://www.krs-online.com.pl/PKD-produkcja-wyrobow-z-gumy-i-tworzyw-d21.html
http://www.krs-online.com.pl/PKD-produkcja-wyrobow-z-pozostalych-d22.html
http://www.krs-online.com.pl/PKD-produkcja-metali-d23.html
http://www.krs-online.com.pl/PKD-produkcja-metalowych-wyrobow-gotowych-z-d24.html
http://www.krs-online.com.pl/PKD-produkcja-komputerow-wyrobow-d25.html
http://www.krs-online.com.pl/PKD-produkcja-urzadzen-elektrycznych-d26.html
http://www.krs-online.com.pl/PKD-produkcja-maszyn-i-urzadzen-gdzie-indziej-d27.html
http://www.krs-online.com.pl/PKD-produkcja-pojazdow-samochodowych-przyczep-d28.html
http://www.krs-online.com.pl/PKD-produkcja-pozostalego-sprzetu-d29.html
http://www.krs-online.com.pl/PKD-produkcja-mebli-d30.html
http://www.krs-online.com.pl/PKD-pozostala-produkcja-wyrobow-d31.html
http://www.krs-online.com.pl/PKD-naprawa-konserwacja-i-instalowanie-maszyn-d32.html
http://www.krs-online.com.pl/PKD-wytwarzanie-i-zaopatrywanie-w-energie-s4.html
http://www.krs-online.com.pl/PKD-wytwarzanie-i-zaopatrywanie-w-energie-d33.html
http://www.krs-online.com.pl/PKD-dostawa-wody-gospodarowanie-sciekami-i-s5.html
http://www.krs-online.com.pl/PKD-pobor-uzdatnianie-i-dostarczanie-wody-d34.html
http://www.krs-online.com.pl/PKD-odprowadzanie-i-oczyszczanie-sciekow-d35.html
http://www.krs-online.com.pl/PKD-dzialalnosc-zwiazana-ze-zbieraniem-d36.html
http://www.krs-online.com.pl/PKD-dzialalnosc-zwiazana-z-rekultywacja-i-d37.html
http://www.krs-online.com.pl/PKD-budownictwo-s6.html
http://www.krs-online.com.pl/PKD-roboty-budowlane-zwiazane-ze-wznoszeniem-d38.html
http://www.krs-online.com.pl/PKD-roboty-zwiazane-z-budowa-obiektow-d39.html
http://www.krs-online.com.pl/PKD-roboty-budowlane-specjalistyczne-d40.html
http://www.krs-online.com.pl/PKD-handel-hurtowy-i-detaliczny-naprawa-s7.html
http://www.krs-online.com.pl/PKD-handel-hurtowy-i-detaliczny-pojazdami-d41.html
http://www.krs-online.com.pl/PKD-handel-hurtowy-z-wylaczeniem-handlu-d42.html
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Sekcja Dział NAZWA 
 

Dział 47 Handel detaliczny, z wyłączeniem handlu detalicznego pojazdami samochodowymi 

Sekcja H Transport i gospodarka magazynowa  
Dział 49 Transport lądowy oraz transport rurociągowy  
Dział 50 Transport wodny  
Dział 51 Transport lotniczy  
Dział 52 Magazynowanie i działalność usługowa wspomagająca transport  
Dział 53 Działalność pocztowa i kurierska 

Sekcja I Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi  
Dział 55 Zakwaterowanie  
Dział 56 Działalność usługowa związana z wyżywieniem 

Sekcja J Informacja i komunikacja  
Dział 58 Działalność wydawnicza  
Dział 59 Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo, programów telewizyjnych, nagrań 

dźwiękowych i muzycznych  
Dział 60 Nadawanie programów ogólnodostępnych i abonamentowych  
Dział 61 Telekomunikacja  
Dział 62 Działalność związana z oprogramowaniem i doradztwem w zakresie informatyki oraz działalność 

powiązana  
Dział 63 Działalność usługowa w zakresie informacji 

Sekcja K Działalność finansowa i ubezpieczeniowa  
Dział 64 Finansowa działalność usługowa, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych  
Dział 65 Ubezpieczenia, reasekuracja oraz fundusze emerytalne, z wyłączeniem obowiązkowego 

ubezpieczenia społecznego  
Dział 66 Działalność wspomagająca usługi finansowe oraz ubezpieczenia i fundusze emerytalne 

Sekcja L Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości  
Dział 68 Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości 

Sekcja M Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna  
Dział 69 Działalność prawnicza, rachunkowo - księgowa i doradztwo podatkowe  
Dział 70 Działalność firm centralnych (head offices); doradztwo związane z zarządzaniem  
Dział 71 Działalność w zakresie architektury i inżynierii; badania i analizy techniczne  
Dział 72 Badania naukowe i prace rozwojowe  
Dział 73 Reklama, badanie rynku i opinii publicznej  
Dział 74 Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna  
Dział 75 Działalność weterynaryjna 

Sekcja N Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca  
Dział 77 Wynajem i dzierżawa  
Dział 78 Działalność związana z zatrudnieniem  
Dział 79 Działalność organizatorów turystyki, pośredników i agentów turystycznych oraz pozostała 

działalność usługowa w zakresie rezerwacji i działalności z nią związane  
Dział 80 Działalność detektywistyczna i ochroniarska  
Dział 81 Działalność usługowa związana z utrzymaniem porządku w budynkach i zagospodarowaniem 

terenów zieleni  
Dział 82 Działalność związana z administracyjną obsługą biura i pozostała działalność wspomagająca 

prowadzenie działalności gospodarczej 

Sekcja O Administracja publiczna i obrona narodowa; obowiązkowe zabezpieczenia społeczne  
Dział 84 Administracja publiczna oraz polityka gospodarcza i społeczna 

Sekcja P Edukacja  
Dział 85 Edukacja 

Sekcja Q Opieka zdrowotna i pomoc społeczna  
Dział 86 Opieka zdrowotna  
Dział 87 Pomoc społeczna z zakwaterowaniem  
Dział 88 Pomoc społeczna bez zakwaterowania 

Sekcja R Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją  
Dział 90 Działalność twórcza związana z kulturą i rozrywką  
Dział 91 Działalność bibliotek, archiwów, muzeów oraz pozostała działalność związana z kulturą  
Dział 92 Działalność związana z grami losowymi i zakładami wzajemnymi  
Dział 93 Działalność sportowa, rozrywkowa i rekreacyjna 

Sekcja S Pozostała działalność usługowa 

http://www.krs-online.com.pl/PKD-handel-detaliczny-z-wylaczeniem-handlu-d43.html
http://www.krs-online.com.pl/PKD-transport-i-gospodarka-magazynowa-s8.html
http://www.krs-online.com.pl/PKD-transport-ladowy-oraz-transport-d44.html
http://www.krs-online.com.pl/PKD-transport-wodny-d45.html
http://www.krs-online.com.pl/PKD-transport-lotniczy-d46.html
http://www.krs-online.com.pl/PKD-magazynowanie-i-dzialalnosc-uslugowa-d47.html
http://www.krs-online.com.pl/PKD-dzialalnosc-pocztowa-i-kurierska-d48.html
http://www.krs-online.com.pl/PKD-dzialalnosc-zwiazana-z-zakwaterowaniem-i-s9.html
http://www.krs-online.com.pl/PKD-zakwaterowanie-d49.html
http://www.krs-online.com.pl/PKD-dzialalnosc-uslugowa-zwiazana-z-d50.html
http://www.krs-online.com.pl/PKD-informacja-i-komunikacja-s10.html
http://www.krs-online.com.pl/PKD-dzialalnosc-wydawnicza-d51.html
http://www.krs-online.com.pl/PKD-dzialalnosc-zwiazana-z-produkcja-filmow-d52.html
http://www.krs-online.com.pl/PKD-nadawanie-programow-ogolnodostepnych-i-d53.html
http://www.krs-online.com.pl/PKD-telekomunikacja-d54.html
http://www.krs-online.com.pl/PKD-dzialalnosc-zwiazana-z-oprogramowaniem-i-d55.html
http://www.krs-online.com.pl/PKD-dzialalnosc-uslugowa-w-zakresie-d56.html
http://www.krs-online.com.pl/PKD-dzialalnosc-finansowa-i-ubezpieczeniowa-s11.html
http://www.krs-online.com.pl/PKD-finansowa-dzialalnosc-uslugowa-z-d57.html
http://www.krs-online.com.pl/PKD-ubezpieczenia-reasekuracja-oraz-fundusze-d58.html
http://www.krs-online.com.pl/PKD-dzialalnosc-wspomagajaca-uslugi-finansowe-d59.html
http://www.krs-online.com.pl/PKD-dzialalnosc-zwiazana-z-obsluga-rynku-s12.html
http://www.krs-online.com.pl/PKD-dzialalnosc-zwiazana-z-obsluga-rynku-d60.html
http://www.krs-online.com.pl/PKD-dzialalnosc-profesjonalna-naukowa-i-s13.html
http://www.krs-online.com.pl/PKD-dzialalnosc-prawnicza-rachunkowo-ksiegowa-d61.html
http://www.krs-online.com.pl/PKD-dzialalnosc-firm-centralnych-head-offices-d62.html
http://www.krs-online.com.pl/PKD-dzialalnosc-w-zakresie-architektury-i-d63.html
http://www.krs-online.com.pl/PKD-badania-naukowe-i-prace-rozwojowe-d64.html
http://www.krs-online.com.pl/PKD-reklama-badanie-rynku-i-opinii-publicznej-d65.html
http://www.krs-online.com.pl/PKD-pozostala-dzialalnosc-profesjonalna-d66.html
http://www.krs-online.com.pl/PKD-dzialalnosc-weterynaryjna-d67.html
http://www.krs-online.com.pl/PKD-dzialalnosc-w-zakresie-uslug-s14.html
http://www.krs-online.com.pl/PKD-wynajem-i-dzierzawa-d68.html
http://www.krs-online.com.pl/PKD-dzialalnosc-zwiazana-z-zatrudnieniem-d69.html
http://www.krs-online.com.pl/PKD-dzialalnosc-organizatorow-turystyki-d70.html
http://www.krs-online.com.pl/PKD-dzialalnosc-detektywistyczna-i-d71.html
http://www.krs-online.com.pl/PKD-dzialalnosc-uslugowa-zwiazana-z-d72.html
http://www.krs-online.com.pl/PKD-dzialalnosc-zwiazana-z-administracyjna-d73.html
http://www.krs-online.com.pl/PKD-administracja-publiczna-i-obrona-narodowa-s15.html
http://www.krs-online.com.pl/PKD-administracja-publiczna-oraz-polityka-d74.html
http://www.krs-online.com.pl/PKD-edukacja-s16.html
http://www.krs-online.com.pl/PKD-edukacja-d75.html
http://www.krs-online.com.pl/PKD-opieka-zdrowotna-i-pomoc-spoleczna-s17.html
http://www.krs-online.com.pl/PKD-opieka-zdrowotna-d76.html
http://www.krs-online.com.pl/PKD-pomoc-spoleczna-z-zakwaterowaniem-d77.html
http://www.krs-online.com.pl/PKD-pomoc-spoleczna-bez-zakwaterowania-d78.html
http://www.krs-online.com.pl/PKD-dzialalnosc-zwiazana-z-kultura-rozrywka-i-s18.html
http://www.krs-online.com.pl/PKD-dzialalnosc-tworcza-zwiazana-z-kultura-i-d79.html
http://www.krs-online.com.pl/PKD-dzialalnosc-bibliotek-archiwow-muzeow-d80.html
http://www.krs-online.com.pl/PKD-dzialalnosc-zwiazana-z-grami-losowymi-i-d81.html
http://www.krs-online.com.pl/PKD-dzialalnosc-sportowa-rozrywkowa-i-d82.html
http://www.krs-online.com.pl/PKD-pozostala-dzialalnosc-uslugowa-s19.html
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Sekcja Dział NAZWA 
 

Dział 94 Działalność organizacji członkowskich  
Dział 95 Naprawa i konserwacja komputerów i artykułów użytku osobistego i domowego  
Dział 96 Pozostała indywidualna działalność usługowa 

Sekcja T Gospodarstwa domowe zatrudniające pracowników; gospodarstwa domowe produkujące 

wyroby i świadczące usługi na własne potrzeby  
Dział 97 Gospodarstwa domowe zatrudniające pracowników  
Dział 98 Gospodarstwa domowe produkujące wyroby i świadczące usługi na własne potrzeby 

Sekcja U Organizacje i zespoły eksterytorialne  
Dział 99 Organizacje i zespoły eksterytorialne 

Źródło: http://www.krs-online.com.pl/PKD.html [dostęp 29.12.2021] 

 

  

http://www.krs-online.com.pl/PKD-dzialalnosc-organizacji-czlonkowskich-d83.html
http://www.krs-online.com.pl/PKD-naprawa-i-konserwacja-komputerow-i-d84.html
http://www.krs-online.com.pl/PKD-pozostala-indywidualna-dzialalnosc-d85.html
http://www.krs-online.com.pl/PKD-gospodarstwa-domowe-zatrudniajace-s20.html
http://www.krs-online.com.pl/PKD-gospodarstwa-domowe-zatrudniajace-d86.html
http://www.krs-online.com.pl/PKD-gospodarstwa-domowe-produkujace-wyroby-i-d87.html
http://www.krs-online.com.pl/PKD-organizacje-i-zespoly-eksterytorialne-s21.html
http://www.krs-online.com.pl/PKD-organizacje-i-zespoly-eksterytorialne-d88.html
http://www.krs-online.com.pl/PKD.html
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1. Położenie województwa 

1.1. Położenie administracyjne 

Województwo kujawsko-pomorskie położone jest w środkowej części Polski po 

obu brzegach Wisły, w jej dolnym biegu. Województwo zajmuje powierzchnię  

17 971 km² (5,7% powierzchni kraju) i na koniec 2020 roku mieszkało tutaj  

2 061 942 osób. Graniczy z województwami: łódzkim, mazowieckim, pomorskim, 

warmińsko-mazurskim oraz wielkopolskim. 

 

Rysunek 50. Podział administracyjny Polski według województw 

Źródło: opracowanie własne na podstawie https://gis-support.pl [dostęp 29.12.2021] 

 

W związku z przystąpieniem Polski do Unii Europejskiej, wprowadzono  

w 2005 roku w życie rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie 

ustalenia wspólnej klasyfikacji Jednostek Terytorialnych do Celów Statystycznych 

https://gis-support.pl/
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(NUTS). Według tego podziału w województwie funkcjonuje pięć wydzielonych 

statystycznie podregionów NUTS 3. 

 

 

Rysunek 51. Podregiony województwa kujawsko-pomorskiego 

Źródło: opracowanie własne na podstawie https://ec.europa.eu [dostęp 29.12.2021] 

 

Granice województwa obejmują 4 miasta na prawach powiatu i 19 powiatów, 

które dzielą się na 144 gminy (17 gmin miejskich, 92 wiejskie i 35 miejsko-wiejskich). 

Największymi miastami regionu są w kolejności: Bydgoszcz, Toruń, Włocławek, 

Grudziądz i Inowrocław. Województwo kujawsko-pomorskie ma dwie lokalizacje siedzib 

władz – administracji rządowej i samorządowej. Bydgoszcz jest siedzibą wojewody, 

natomiast w Toruniu mieści się siedziba sejmiku województwa oraz marszałka. 

https://ec.europa.eu/
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Rysunek 52. Powiaty województwa kujawsko-pomorskiego 

Źródło: opracowanie własne na podstawie https://gis-support.pl [dostęp 29.12.2021] 

 

 

Rysunek 53. Gminy województwa kujawsko-pomorskiego 

Źródło: opracowanie własne na podstawie https://gis-support.pl [dostęp 29.12.2021] 

https://gis-support.pl/
https://gis-support.pl/
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1.2. Podziały historyczne 

Można wysunąć tezę, że województwo kujawsko-pomorskie jest najbardziej 

zróżnicowanym etnograficznie województwem. Znajdują się tutaj historyczne krainy: 

Kujawy, ziemia dobrzyńska, ziemia chełmińska, Kociewie, Bory Tucholskie, Krajna  

i Pałuki. Ziemie te w ubiegłych wiekach należały do różnych regionów i państw.  

W czasach I Rzeczpospolitej istniały tutaj samodzielne województwa. W całości na 

obszarze współczesnego kujawsko-pomorskiego leżały województwa chełmińskie, 

inowrocławskie i brzesko-kujawskie, oraz część województw kaliskiego i pomorskiego. 

W czasie zaborów region ten był podzielony pomiędzy Prusy i Rosję. W latach 1975-

1999 funkcjonowały tutaj trzy województwa. Również obecnie województwo to 

konglomerat Mazowsza, Kujaw, ziemi chełmińskiej, Wielkopolski i Pomorza. 

 

Rysunek 54. Krainy historyczne współczesnego województwa kujawsko-pomorskiego 

Źródło: Atlas województwa kujawsko-pomorskiego, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, 

Wydział Nauk o Ziemi, Toruń 2015 
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1.3. Położenie komunikacyjne 

Położenie komunikacyjne regionu kujawsko-pomorskiego jest atrakcyjne. Przez 

jego teren prowadzą ważne szlaki transportowe, drogowe, kolejowe i powietrzne ze 

wschodu na zachód oraz z południa na północ Europy. 

Transport jest podstawowym elementem infrastruktury i jednym z kluczowych 

czynników warunkujących wysoką jakość życia i rozwój gospodarczy regionu. 

Umożliwia realizację własnych potrzeb i interesów poza miejscem zamieszkania oraz 

szybkie przemieszczanie się. Gospodarka i transport są ze sobą silnie powiązane, a wzrost 

gospodarczy nie jest możliwy bez odpowiedniej infrastruktury, która usprawnia 

produkcję oraz dystrybucję towarów i usług. 

Kujawsko-pomorskie jest położone w centralnej części Polski i sąsiaduje  

z pięcioma województwami: mazowieckim, warmińsko-mazurskim, wielkopolskim, 

pomorskim, łódzkim. Tu spotykają się ważne szlaki transportowe, w tym te w ramach 

transeuropejskiej sieci transportowej TEN-T (korytarz Morze Bałtyckie-

Morze Adriatyckie). W kujawsko-pomorskim krzyżują się ważne ciągi komunikacyjne 

relacji północ-południe i wschód-zachód. Województwo leży w Paneuropejskim 

Korytarzu Transportowym nr VI (Bałtyk-Adriatyk), który łączy Skandynawię przez 

Polskę z Południem Europy (Gdańsk-Toruń-Warszawa-Katowice-Żylina-Brno-

Bratysława-Wiedeń-Graz-Klagenfurt-Triest-Wenecja-Bolonia). Lokalizacja Kujaw  

i Pomorza stanowi dogodny dostęp do najważniejszych, zarówno polskich jak  

i europejskich, rynków i dostawców, co jest doskonałą szansą dla rozwoju gospodarczego 

województwa. 

1.3.1. Transport drogowy 

Centralne położenie województwa przekłada się na stosunkowo niewielkie 

odległości względem największych miast Polski, co z kolei sprzyja poprowadzeniu 

szlaków komunikacyjnych rangi krajowej takich jak autostrada czy drogi ekspresowe. 

Główną rolę w systemie transportu samochodowego, zwłaszcza pod względem 

dostępności zewnętrznej, pełni autostrada A1. Autostrada zapewnia dostęp do portów  

w Gdańsku i Gdyni oraz województw centralnej i południowej Polski. Podobną funkcję 

spełnia droga krajowa nr 5 (wraz z biegnącą po jej śladzie, będącą w trakcie realizacji, 

drogą S5), dzięki której możliwe jest bezpośrednie połączenie północnych regionów kraju 
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z województwami dolnośląskim i wielkopolskim, w szczególności z Wrocławiem  

i Poznaniem. 

Ważnym szlakiem komunikacyjnym w relacji wschód-zachód jest droga krajowa 

nr 10, łączy ona województwo kujawsko-pomorskie z Warszawą oraz Szczecinem,  

a ponadto spełnia ważną rolę komunikacyjną między Bydgoszczą a Toruniem. 

 

 

Rysunek 55. Sieć drogowa w województwie kujawsko-pomorskim 

Źródło: https://investin.kujawsko-pomorskie.pl [dostęp 29.12.2021] 

 

Ogólna długość dróg publicznych w województwie kujawsko-pomorskim na 

koniec 2020 roku wyniosła 27 440,3 km z czego 19 060,3 km (to jest 69,46%) stanowiły 

drogi o nawierzchni twardej. Ogólna gęstość dróg o nawierzchni twardej wyniosła  

152,7 km na 100 km². 

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


REGIONALNE OBSERWATORIUM GOSPODARCZE 

 

277 

 

 

Rysunek 56. Stan dróg publicznych w Polsce według województw w 2020 roku 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS 

 

Prawie połowę długości dróg o nawierzchni twardej stanowią drogi gminne. Stan 

ich nawierzchni i inne parametry są zazwyczaj najsłabsze, ale jednocześnie mają 

najmniejsze znaczenie zarówno dla transportu osób jak i towarów. Drogi powiatowe 

stanowią nieco ponad 35,0% (6 718 km) wszystkich dróg o nawierzchni twardej. Ta 

kategoria dróg jest także wykorzystywana przede wszystkim na potrzeby lokalne. 

Najistotniejsze w całym systemie dróg są drogi wojewódzkie oraz krajowe, które niestety 

stanowią odpowiednio 9,0% (1 749 km) i około 6,0% (1 212 km). 
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Wykres 76. Struktura długości dróg o nawierzchni twardej w 2020 roku (w km) 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS 

1.3.2. Transport kolejowy 

Mając do wyboru drogi lub kolej nadawcy i odbiorcy towarów częściej wybierają 

transport drogowy. Na takie ruchy wpływają koszty, wygoda oraz dostawa pod wskazany 

adres w systemie „door to door”3. Transport kolejowy przewozi około 15,0% towarów  

i prawie 28,0% pasażerów. Średnia odległość przewozu 1 tony wynosi średnio niewiele 

ponad 300 km. 

W stosunku do pozostałych województw kujawsko-pomorskie charakteryzuje się 

średnią gęstością sieci kolejowej. Należy mieć na uwadze, że najszybszy przyrost 

długości sieci kolejowej miał miejsce jeszcze w XIX wieku w czasie zaborów. Regiony 

Polski pod zaborem rosyjskim pozostawały w tym względzie mocno 

niezagospodarowane, a stan ten widoczny jest w zasadzie do tej pory. Największą 

gęstością charakteryzuje się region Śląska i Dolnego Śląska. 

 

 

3 Usługa transportu „od drzwi do drzwi”, to jeden z systemów doręczania przesyłek i jednocześnie 

kompleksowa usługa spedycyjna. Klient (nadawca) wydaje kurierowi paczkę, a ten z kolei dostarcza ją pod 

wskazany adres. Ponieważ realizacja zamówienia odbywa się z pominięciem przeładunków, ten rodzaj 

usługi określa się mianem transportu dedykowanego. 

1 212,0

1 748,6

6 718,4

9 381,3

krajowe wojewódzkie powiatowe gminne
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Rysunek 57. Gęstość sieci kolejowej (w km/100 km²) 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS 

 

Kujawsko-Pomorskie dysponuje siecią kolejową o znaczeniu regionalnym, 

krajowym i międzynarodowym. Należy do niej linia towarowa dla Paneuropejskiego 

Korytarza Transportowego stanowiąca międzynarodową linię kolejową C-E 65  

(trasa Tczew-Bydgoszcz-Inowrocław-Zduńska Wola-Tarnowskie Góry-Pszczyna), 

komunikująca północą i południową część kraju. Ponadto ważnym elementem tej sieci 

jest linia kolejowa nr 353 (trasa Poznań-Inowrocław-Toruń-Olsztyn-Korsze) biegnąca  

z zachodniej do wschodniej granicy Polski. Bydgoszcz, Toruń, Włocławek i Inowrocław 

to najważniejsze, regionalne węzły kolejowe. 

System międzyregionalnego transportu kolejowego w województwie kujawsko-

pomorskim opiera się na linii magistralnej nr 131 oraz pierwszorzędnych liniach nr 18  

i 353. Linia nr 131 zapewnia połączenie z miastami Górnego Śląska oraz Trójmiastem. 

Jest to linia kolejowa ważna dla międzynarodowych przewozów kontenerowych. Jej 

parametry pozwalają osiągać prędkości powyżej 120 km/h dla pociągów pasażerskich  

i ponad 80 km/h dla pociągów towarowych. Linie nr 18 i 353 zapewniają możliwość 

bezpośredniego lub pośredniego dojazdu do części miast wojewódzkich – Warszawy, 

Łodzi i Krakowa oraz Poznania, Wrocławia i Olsztyna. Na obu liniach prędkości nie 
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mogą przekroczyć 110-150 km/h dla pociągów pasażerskich i 40-100 km/h dla pociągów 

towarowych. W województwie kujawsko-pomorskim funkcjonuje 7 miast powiatowych, 

które nie posiadają pasażerskiej stacji lub przystanku kolejowego (Sępólno Krajeńskie, 

Świecie, Chełmno, Żnin, Radziejów, Golub-Dobrzyń i Rypin). 

 

 

Rysunek 58. Infrastruktura kolejowa 

Źródło: Atlas województwa kujawsko-pomorskiego, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, 

Wydział Nauk o Ziemi, Toruń 2015 
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Rysunek 59. Planowana budowa i modernizacja linii kolejowych 

Źródło: https://www.cpk.pl/pl/inwestycja/kolej/kujawsko-pomorskie [dostęp 29.12.2021] 

 

W 2023 roku planowane jest rozpoczęcie budowy Centralnego Portu 

Komunikacyjnego (CPK) „Solidarność” i nowych linii kolejowych dużych prędkości.  

W związku z tym przez obszar województwa kujawsko-pomorskiego również zostaną 

poprowadzone nowe linie kolejowe. Ich przebieg związany jest z połączeniem CPK  

z Gdańskiem i prowadzić będzie przez północno-wschodnią część województwa. 

1.3.3. Transport wodny 

Ważnym elementem w przestrzeni Kujaw i Pomorza jest Wisła, która w granicach 

województwa mierzy 205 km. W dorzeczu Wisły leży 80,0% powierzchni kujawsko-

pomorskiego, a nad samą rzeką 11 miast (Dobrzyń nad Wisłą, Włocławek, Nieszawa, 

Ciechocinek, Toruń, Solec Kujawski, Bydgoszcz, Chełmno, Świecie, Grudziądz i Nowe). 

Wisła to potencjał transportowy o dużym znaczeniu krajowym i międzynarodowym, 

alternatywa dla innych dróg spedycji towarów, „dźwignia” dalszego rozkwitu polskich 

portów morskich, szansa na rozwój miast i regionów leżących nad Wisłą, ekspansja 

nowych branż związanych z gospodarką wodną, nowe atrakcje turystyczne, platforma do 

współpracy międzyregionalnej i międzynarodowej. 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 międzynarodowa droga wodna E70 

https://www.cpk.pl/pl/inwestycja/kolej/kujawsko-pomorskie
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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). Transport wodny 

śródlądowy jest 4 razy tańszy od drogowego i 10 razy bardziej przyjazny środowisku 

naturalnemu. Aby wykorzystać jego potencjał na Wiśle, konieczna jest rewitalizacja drogi 

wodnej E40 na odcinku z Gdańska do Warszawy, rozwój trimodalności (korzystanie  

z trzech rodzajów transportu: wodnego śródlądowego, samochodowego oraz kolejowego) 

i przeniesienie najcięższych ładunków na rzeki. 

 

 

Rysunek 60. Infrastruktura transportu wodnego 

Źródło: Atlas województwa kujawsko-pomorskiego, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, 

Wydział Nauk o Ziemi, Toruń 2015 



REGIONALNE OBSERWATORIUM GOSPODARCZE 

 

283 

 

Jedynie krótki odcinek drogi wodnej E40 przebiegający po Zalewie Włocławskim 

charakteryzuje się parametrami pozwalającymi sklasyfikować ten odcinek do klasy 

żeglowności Va, umożliwiając tym samym ruch jednostek wykorzystywanych  

w żegludze międzynarodowej. Co prawda w celu poprawy użeglownienia Wisły  

w perspektywie najbliższych lat planuje się rozpoczęcie budowy stopnia wodnego 

Siarzewo, jednakże by poprawić parametry tej drogi wodnej potrzebne są dalsze 

inwestycje (kaskadyzacja dolnej Wisły). Kluczową inwestycją dla rozwoju województwa 

kujawsko-pomorskiego, ściśle powiązaną z funkcjonowaniem transportu wodnego jest 

platforma multimodalna Bydgoszcz-Solec Kujawski. Platforma ma szansę stać się 

ważnym punktem przeładunkowym dla towarów płynących w relacji północ-południe, 

głównie tych przybywających do portów w Gdyni i Gdańsku, odciążając tym samym 

naziemne szlaki komunikacyjne (autostradę A1, linię kolejową nr 131). Proponowane 

przez Samorząd Województwa miejsce to obszar lewego brzegu Wisły na wysokości 

Bydgoszczy i Solca Kujawskiego. 

1.3.4. Transport lotniczy 

W województwie kujawsko-pomorskim funkcjonuje ogółem siedem lotnisk. 

Największe, o międzynarodowym znaczeniu, zlokalizowane jest w Bydgoszczy. Historia 

tego lotniska sięga I wojny światowej. W późniejszym okresie było ono rozbudowywane 

i obsługiwało połączenia krajowe. Port Lotniczy im. Ignacego Jana Paderewskiego 

Bydgoszcz ma powierzchnię 146 ha i długość pasa startowego 2,5 km, co pozwala 

przyjmować każdy typ samolotów. Terminal w Bydgoszczy o powierzchni około 7 tys. 

m² ma przepustowość 500 tys. osób rocznie. Obecność lotniska odgrywa ważną rolę  

w poprawie dostępności regionu dla podróżnych biznesowych, wspiera transport towarów 

oraz napływ turystów. W związku z pandemią COVID-19 ruch pasażerski lotniska  

w Bydgoszczy w 2020 roku radykalnie się zmniejszył. W 2021 roku nastąpiła poprawa, 

porównując III kwartał 2021 roku z III kwartałem 2019 roku osiągnięto ruch lotniczy na 

poziomie 75,0%. Jak wskazują źródła branżowe, odbudowa ruchu sprzed pandemii, 

potrwa nawet kilka lat. 
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Wykres 77. Liczba pasażerów portu lotniczego w Bydgoszczy w latach 2010-2020 

 

Źródło: https://plb.pl/statystyki/ [dostęp 29.12.2021] 

 

  

https://plb.pl/statystyki/
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2. Uwarunkowania środowiskowe 

2.1. Położenie fizycznogeograficzne 

Województwo kujawsko-pomorskie w całości położone jest w obszarze 

podprowincji Pojezierza Południowobałtyckiego. 

 

 

Rysunek 61. Podprowincje fizycznogeograficzne Polski 

Źródło: www.zpe.gov.pl [dostęp 29.12.2021] 

http://www.zpe.gov.pl/
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Osią województwa jest Wisła, płynąca Pradoliną Toruńsko-Eberswaldzką i Doliną 

Dolnej Wisły. Południowa część województwa położna jest na Pojezierzu 

Wielkopolskim, północno-wschodnia na Pojezierzu Południowopomorskim, zaś 

wschodnia na Pojezierzu Chełmińsko-Dobrzyńskim. Tylko niewielkie peryferyjne 

fragmenty województwa położone są w innych jednostkach fizycznogeograficznych. 

 

 

Rysunek 62. Podział województwa na regiony fizycznogeograficzne 

Źródło: Atlas województwa kujawsko-pomorskiego, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, 

Wydział Nauk o Ziemi, Toruń 2015 
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2.2. Rzeźba terenu 

Położenie województwa w strefie krajobrazu młodoglacjalnego, ukształtowanego 

po ostatnim zlodowaceniu, wpływa w decydujący sposób na rzeźbę terenu. Niewielkie 

deniwelacje terenu osiągają maksymalnie do 15 m. Najwyższe wzniesienia i wysokości 

względne występują w północno-wschodniej części w Garbie Lubawskim. Również duże 

różnice wysokości względnych można zaobserwować na Krajnie, w północno-zachodniej 

części. Tutaj znajduje się najwyższy szczyt województwa Czarna Góra o wysokości  

189 m n.p.m. 

 

 

Rysunek 63. Ukształtowanie powierzchni - wysokości względne 

Źródło: Atlas województwa kujawsko-pomorskiego, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, 

Wydział Nauk o Ziemi, Toruń 2015 
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2.3. Zasoby naturalne 

Z racji budowy geologicznej oraz pod wpływem ostatniego zlodowacenia, które 

swym zasięgiem prawie w całości objęło obszar województwa, występują bogate złoża 

niektórych surowców mineralnych. W całym województwie licznie występują złoża 

piasków i surowców ilastych. W południowo-zachodniej części województwa, przy 

granicy z województwem wielkopolskim, zalegają nie eksploatowane złoża węgla 

brunatnego, a przez obszar województwa przebiega strefa Teisseyre’a-Tornquista,  

w której mogą istnieć duże zasoby łupków roponośnych. 

Jednak to, co zasługuje na uwagę w aspekcie zasobów kopalin, to złoża soli 

kamiennej. Największym złożem pod względem zasobów geologicznych bilansowych 

jest złoże Damasławek (ulokowane w wysadzie solnym o tej samej nazwie)  

w województwie kujawsko-pomorskim z około 17,7 mld ton udokumentowanych 

zasobów. Największa polska kopalnia soli w Górze, należąca do Inowrocławskiej 

Kopalni Soli „Solino” w 2019 roku dostarczyła 2,82 mln ton soli (69,4% całkowitej 

krajowej produkcji)4. 

Sól w niewielkich ilościach produkuje się również w Ciechocinku, jednak w tym 

przypadku ważniejsza jest działalność związana z wodami termalnymi i leczniczymi. 

Wody termalne w województwie kujawsko-pomorskim występują w czterech 

lokalizacjach – w Ciechocinku, Inowrocławiu, Grudziądzu i Toruniu. 

W Bielawach w gminie Barcin, działa jedna z największych w Polsce cementowni 

opierająca swoją produkcję na bogatych złożach wapieni. 

 

 

4 Sól kamienna, Państwowa Służba Geologiczna. O surowcach mineralnych Polski, Państwowy Instytut 

Geologiczny, Warszawa 2020. 
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Rysunek 64. Zasoby kopalin 

Źródło: Atlas województwa kujawsko-pomorskiego, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, 

Wydział Nauk o Ziemi, Toruń 2015 
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2.4. Klimat 

Według klasyfikacji klimatów Köppena obszar województwa w całości znajduje 

się w strefie klimatów kontynentalnych z ciepłym latem. Inna klasyfikacja Okołowicza 

wpisuje region w strefę umiarkowaną ciepłą z klimatem przejściowym. Z tym typem 

klimatu wiąże się niezbyt mroźna zima i ciepłe, ale nie upalne lato, z przeciętną roczną 

temperaturą około 8,2°C. Długość okresu wegetacyjnego trwa około 220 dni. 

Niestety, województwo kujawsko-pomorskie znajduje się w strefie cienia 

opadowego spowodowanego występowaniem wzniesień na północny zachód, południowy 

zachód i na wschód od obszaru województwa. W tym względzie najgorsza sytuacja 

występuje na Kujawach, gdzie średnie roczne opady nie przekraczają 520 mm i są niższe 

od opadów w sąsiednich regionach nawet o 100 mm. Takie warunki klimatyczne,  

a szczególnie niskie sumy opadów, nie sprzyjają potencjalnym możliwościom uprawy 

roślin energetycznych. 

 

Rysunek 65. Roczna suma opadów 

Źródło: Atlas województwa kujawsko-pomorskiego, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, 

Wydział Nauk o Ziemi, Toruń 2015 
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2.5. Gleby i warunki rolnicze 

Na proces powstawania gleby mają wpływ takie czynniki jak temperatura, opady, 

rodzaj skały macierzystej, osady, nachylenie terenu i inne. Te czynniki mają również 

wpływ na przydatność rolniczą obszaru. W województwie przeważają gleby płowe, które 

cechują się dobrymi właściwościami rolniczymi. Oprócz tego typu, na Kujawach zalegają 

czarne ziemie, jedne z najżyźniejszych gleb w Polsce. Na lewobrzeżu wiślanym od 

Torunia do Bydgoszczy, oraz w północnej części województwa (Bory Tucholskie) 

występują mało urodzajne bielice i gleby rdzawe. 

 

Rysunek 66. Typy i podtypy gleb 

Źródło: Atlas województwa kujawsko-pomorskiego, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, 

Wydział Nauk o Ziemi, Toruń 2015 
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Wszystkie wspomniane wyżej warunki środowiska przyrodniczego przekładają się 

na jakość rolniczej przestrzeni produkcyjnej. Najlepsze warunki, i jedne z lepszych  

w Polsce, występują na Kujawach, szczególnie na tak zwanych Kujawach Czarnych, oraz 

na ziemi chełmińskiej. 

 

Rysunek 67. Wskaźnik jakości rolniczej przestrzeni produkcyjnej dla gruntów ornych 

Źródło: Atlas województwa kujawsko-pomorskiego, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, 

Wydział Nauk o Ziemi, Toruń 2015 

 

Dobra jakość gleb była przyczyną intensywnego osadnictwa już w średniowieczu. 

To tutaj przecież na żyznych Kujawach rodziła się państwowość Polski a ziemia 

chełmińska była obiektem niezgody między polskimi władcami a zakonem krzyżackim. 

Dlatego też w województwie kujawsko-pomorskim lasów jest proporcjonalnie niewiele,  

a te które istnieją zajmują najsłabsze i najmniej urodzajne gleby bielicowe. Z tego 
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względu są to w przeważającej części bory iglaste, 89,0% drzewostanu stanowi sosna. 

Duże i zwarte kompleksy leśne ciągną się wzdłuż doliny Wisły, od lasów gostynińsko-

włocławskich, poprzez Puszczę Bydgoską i obszar nadnotecki oraz dalej na północ doliną 

Brdy aż do Borów Tucholskich na pograniczu z województwem pomorskim, Bory 

Tucholskie to jeden z największych obszarów zalesionych w Polsce. Ogółem lasy 

zajmują 23,5% powierzchni województwa. 

 

 

Rysunek 68. Typy siedliskowe lasów 

Źródło: Atlas województwa kujawsko-pomorskiego, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, 

Wydział Nauk o Ziemi, Toruń 2015 
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3. Uwarunkowania społeczne 

3.1. Zmiany liczby ludności i struktury demograficzne 

 

Wzajemne powiązania demograficzno-ekonomiczne są oczywiste. Stan 

gospodarki może oddziaływać na poziom urodzeń, poziom zgonów oraz migracje. Jednak 

interakcje zachodzą w obydwie strony. Niski potencjał demograficzny regionu, 

rozpatrywany z punktu widzenia gospodarki, oznacza pojawienie się wielu problemów 

związanych z rynkiem pracy, konsumpcją, oszczędnościami, inwestycjami, 

świadczeniami medycznymi, czy finansami publicznymi. W rezultacie prowadzi do 

spowolnienia gospodarczego oraz obniżenia poziomu życia mieszkańców. 

Liczba ludności województwa na koniec 2020 roku wynosiła 2 061 942 osób  

i stanowiło to 5,4% zaludnienia kraju. W porównaniu do 2019 roku ubyło 10,4 tys. osób  

i był to największy ubytek w ciągu ostatnich 25 lat. 

Ta niekorzystna zmiana spowodowana była zarówno ujemnym przyrostem 

naturalnym jak i ujemnym saldem migracji ogółem na pobyt stały. 

Wykres 78. Zmiany liczby mieszkańców województwa kujawsko-pomorskiego w latach 

1995-2020 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS 
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Współczynnik urodzeń żywych w województwie zmniejszył się z 9,3 urodzeń na 

1000 ludności w 2019 roku do 8,7 urodzeń w 2020 roku, natomiast współczynnik zgonów 

wzrósł z 10,7 zgonów na 1000 ludności w 2019 roku do 12,3 zgonów w 2020 roku. Tak 

więc w 2020 roku współczynnik przyrostu naturalnego w województwie kujawsko-

pomorskim wyniósł –3,6 osoby na 1000 ludności. 

Tylko w nielicznych gminach (m.in. w strefie podmiejskiej Bydgoszczy i Torunia) 

można było zaobserwować dodatni przyrost naturalny. W większości miast oraz  

w południowej części województwa, na Kujawach, sytuacja ta była bardzo niekorzystna. 

 

 

Rysunek 69. Przyrost naturalny na 1000 ludności w 2020 roku 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS 
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Współczynnik salda migracji w województwie wyniósł –1,0 osoby na  

1000 ludności. Również i w tym przypadku zaznacza się zróżnicowanie regionalne. 

Obszarami o bardzo dużym napływie migrantów są strefy podmiejskie największych 

miast regionu. O ile jednak w przypadku Bydgoszczy i Torunia zasięg oddziaływania 

sięga również do gmin nie graniczących bezpośrednio z miastem, to w przypadku 

Grudziądza, Inowrocławia, Brodnicy i innych mniejszych miast zasięg dodatnich migracji 

ogranicza się do gminy otaczającej miasto. 

 

 

Rysunek 70. Saldo migracji na 1000 ludności w 2020 roku 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS 
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Przedstawione powyżej elementy demograficzne składają się na przyrost 

rzeczywisty. Roczna stopa przyrostu rzeczywistego ludności (suma przyrostu naturalnego 

ludności oraz salda migracji wewnętrznych i zagranicznych stałych i czasowych)  

w województwie w 2020 roku wyniosła –5,0‰, w Polsce natomiast była na poziomie  

–3,1‰. 

Można stwierdzić, że dwa elementy składowe przyrostu rzeczywistego  

w województwie potęgują się. Czyli tam, gdzie było wysokie saldo migracji dodatkowo 

jeszcze był wysoki przyrost naturalny. Świadczy o tym m.in. wartość współczynnika 

korelacji Pearsona, który wyniósł +0,36. 

Największy ubytek ludności notuje się na Kujawach. W takich gminach jak 

Bytoń, Lubień Kujawski, Lubraniec ubytek ludności wynosi 14,0-16,0‰. Generalnie 

tylko w 1/4 gmin można zauważyć wzrost liczby ludności, ale w liczbie tej nie ma ani 

jednego miasta. 
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Rysunek 71. Przyrost rzeczywisty na 1000 ludności w 2020 roku 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS 

 

Do identyfikacji znaczenia przyrostu (ubytku) naturalnego oraz napływu 

(odpływu) migracyjnego w determinowaniu przyrostu (ubytku) rzeczywistego ludności 

wykorzystuje się typologię Webba. Syntezę przemian demograficznych stanowią 

wydzielone na podstawie wykresu klasyfikacyjnego typy przemian demograficznych 

miast i gmin. Typy od A do D wskazują na przyrost rzeczywisty ludności, natomiast typy 

od E do H na ubytek rzeczywisty. 

Dla zobrazowania zmian, jakie zachodziły w gminach reprezentujących 

poszczególne typy przedstawiono przyrost naturalny i saldo migracji, które 

zaobserwowano w wybranych jednostkach. 
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Wykres 79. Typy rozwoju ludności gmin województwa kujawsko-pomorskiego według 

typologii Webba 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS 

 

Tabela 16. Zmiany demograficzne w wybranych jednostkach administracyjnych 

województwa według typologii Webba 

Typ według 

Webba 

Jednostka 

administracyjna 

Saldo 

migracji 

Przyrost 

naturalny 

Przyrost 

rzeczywisty 

A Lniano (2) -1,16 1,61 0,45 

B Cekcyn (2) 0,14 2,62 2,76 

C Osielsko (2) 32,91 3,20 36,11 

D Wielka Nieszawka (2) 14,02 -5,69 8,33 

E Kowal (1) 3,46 -13,73 -10,27 

F Bytoń (2) -6,45 -9,62 -16,07 

G Świecie nad Osą (2) -13,01 -1,21 -14,22 

H Sadki (2) -4,14 1,38 -2,76 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS 

 

O zasobach siły roboczej świadczą również takie elementy jak struktury ludności 

według grup aktywności zawodowej. Najlepiej opisuje to zagadnienie wskaźnik 

obciążenia ekonomicznego, czyli stosunek liczby osób w wieku nieprodukcyjnym (po- 

i przedprodukcyjnym) do liczby osób w wieku produkcyjnym. W regionie kujawsko-
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pomorskim współczynnik obciążenia ekonomicznego wyniósł 67,0% i sytuacja ta uległa 

pogorszeniu, w 2019 roku wynosił on 65,6%. W skali regionalnej można stwierdzić,  

że generalnie gorsza sytuacja występuje w miastach. Wśród miast o najwyższej wartości 

tego wskaźnika, a więc o sytuacji najtrudniejszej, znalazły się największe miasta regionu. 

Szczególnie niekorzystna sytuacja występuje w Ciechocinku, gdzie wskaźnik obciążenia 

ekonomicznego wynosił 88,3. 

 

 

Rysunek 72. Wskaźnik obciążenia ekonomicznego (ludność w wieku nieprodukcyjnym na 

100 osób w wieku produkcyjnym) w 2020 roku 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS 
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Jednak sam wskaźnik obciążenia ekonomicznego nie odzwierciedla całkowicie 

sytuacji demograficznej, bowiem mniej korzystna sytuacja w tym względzie występuje 

tam, gdzie w grupie ludności w wieku nieprodukcyjnym przeważa grupa osób starszych, 

w wieku poprodukcyjnym. Chociaż w ostatnich latach zwiększa się aktywność zawodowa 

osób w wieku emerytalnym, to jednak ogólnie w gospodarce świadczenia związane  

z wypłatą emerytur, opieką lekarską, rehabilitacją są dużym obciążeniem.  

W województwie kujawsko-pomorskim osoby w wieku przedprodukcyjnym (0-17 lat) 

stanowiły 18,0% mieszkańców, 59,9% to osoby w wieku produkcyjnym (mężczyźni 18-

64 lata, kobiety 18-59 lat), a 22,1% to osoby w wieku poprodukcyjnym. W tym zakresie, 

który można nazwać syndromem starzejącego się społeczeństwa, najgorsza sytuacja 

występuje w miastach, szczególnie dużych. Również niekorzystna sytuacja widoczna jest 

w zasadzie na całych Kujawach. Generalnie jednak można by określić sytuację starości 

demograficznej w województwie jako „stare miasta z młodym kołnierzykiem”5. 

 

 

5 Jest to parafraza do określenia „Czarne miasta z białym kołnierzykiem”, które funkcjonowało 

w demografii amerykańskiej. 
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Rysunek 73. Udział ludności w wieku poprodukcyjnym w populacji w 2020 roku (w %) 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS 

 

Pomimo że w 2020 roku w miastach ubyło 13,0 tys. osób (przy jednoczesnym 

wzroście liczby ludności wiejskiej o 2,6 tys. osób), ludność miejska nadal stanowiła 

większość, tj. 58,6% ogólnej liczby ludności województwa. W większości miast gęstość 

zaludnienia przekracza 1 000 osób/km2. Gminy o charakterze wiejskim są bardzo 

zróżnicowane w tym względzie. W gminach podmiejskich Bydgoszczy, Torunia  

i Włocławka gęstość zaludnienia jak na obszary wiejskie jest bardzo wysoka.  

W najbardziej „zurbanizowanych” gminach Lubicz i Osielsko przekracza 190 osób/km2. 

Najniższe wartości tego wskaźnika (poniżej 60 osób/km2) notuje się w powiatach: 

tucholskim, sępoleńskim, grudziądzkim i włocławskim. 



REGIONALNE OBSERWATORIUM GOSPODARCZE 

 

304 

 

 

Rysunek 74. Gęstość zaludnienia w 2020 roku 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS 

 

3.2. Jakość życia mieszkańców 

Rozwój gospodarczy to proces pozytywnych zmian w gospodarowaniu, a więc  

w działalności wytwórczej i redystrybucyjnej dóbr i usług, ich wymianie i ostatecznym 

wykorzystaniu na cele konsumpcyjne i powinien przekładać się na wyższą jakość życia. 

W badaniach i ocenie procesów gospodarowania jeszcze do niedawna dominowały 

kryteria ekonomiczne. Jednak jakość życia to również efekty użytkowania materialnych 

dóbr konsumpcyjnych, usług niematerialnych oraz bezpośrednich i pośrednich rezultatów 
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rozwoju gospodarczego, takich jak chociażby jakość środowiska naturalnego, 

infrastruktura społeczna i techniczna, poziom bezpieczeństwa i inne. 

3.2.1. Ochrona środowiska 

Szybkie postępy procesów industrializacji i urbanizacji w poszczególnych krajach 

czy regionach naruszają równowagę mechanizmów przyrody. Związek między rozwojem 

społeczno-gospodarczym a ochroną środowiska z istoty swej jest złożony. Inne są 

potrzeby i możliwości ochrony środowiska w krajach wysoko rozwiniętych, inne 

natomiast w krajach gospodarczo zacofanych. Rozwój społeczno-gospodarczy wprawdzie 

niesie zagrożenie środowiska, zarazem jednak potęguje możliwości jego ochrony. 

Reasumując więc, wyższy poziom rozwoju gospodarczego regionu to m.in. większe 

nakłady na ochronę przyrody. Jednak w kwestii ochrony środowiska w postaci 

najważniejszych form (parki narodowe, krajobrazowe obszary Natura 2000 i inne)  

a poziomem rozwoju gospodarczego w skali regionalnej nie można mówić o jakimś 

szczególnie dużym zróżnicowaniu. Finansowanie leży w gestii zarządu województwa  

i w związku z tym, taka czy inna forma ochrony jakiegoś obszaru lub obiektu zależy od 

jego wartości przyrodniczej. 

W województwie kujawsko-pomorskim nie ma parków narodowych. Na obszarze 

Borów Tucholskich w 2010 roku powołano Rezerwat Biosfery Bory Tucholskie, który 

swym zasięgiem objął duże kompleksy leśne, w tym również obszar parku narodowego. 

Oprócz rezerwatu biosfery funkcjonuje również 8 parków krajobrazowych (jeden z nich 

to zespół trzech parków). Największe obszary chronione występują w północno-

zachodniej i północno-wschodniej części województwa. Bardzo malowniczy i o dużym 

potencjale turystycznym jest Brodnicki Park Krajobrazowy. Ponadto, ze względu na 

rolniczy charakter regionu bardzo cenne są parki krajobrazowe zlokalizowane np. na 

Kujawach (Nadgoplański Park Krajobrazowy) czy w dolinie Wisły, na skraju ziemi 

chełmińskiej (Zespół Parków Krajobrazowych Nad Dolną Wisłą). 
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Rysunek 75. Udział powierzchni obszarów chronionych w powierzchni ogółem i liczba 

pomników przyrody ogółem w 2020 roku 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS 

 

Rysunek 76. Odległość od obszarów chronionych 

Źródło: Atlas województwa kujawsko-pomorskiego, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, 

Wydział Nauk o Ziemi, Toruń 2015 
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Nakłady na środki trwałe służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej  

w przeliczeniu na jednego mieszkańca były w województwie kujawsko-pomorskim 

jednymi z najniższych w Polsce. Niestety, ale była to tendencja obejmująca również okres 

ostatnich 10 lat. Niższe nakłady były tylko w województwie warmińsko-mazurskim  

i lubelskim. 

 

 

Rysunek 77. Nakłady na środki trwałe służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej na 

1 mieszkańca (w zł) oraz nakłady na gospodarkę ściekową i ochronę wód (w tys. zł)  

w 2020 roku 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS 
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W województwie kujawsko-pomorskim w 2020 roku średnie wydatki budżetów 

gmin na gospodarkę komunalną i ochronę środowiska na 1 mieszkańca wynosiły około 

450 zł. Nie należy jednak wiązać tych wydatków tylko i wyłącznie z ochroną przyrody, 

ponieważ w tej kwocie zawierają się również wydatki na wynagrodzenia, zakup 

urządzeń, oświetlenie, utrzymanie zieleni w miastach itp. Wydatki związane z ochroną 

powietrza, klimatu i wody wyniosły w województwie średnio tylko nieco ponad 60 zł na 

osobę. 

 

Rysunek 78. Wydatki budżetów gmin na gospodarkę komunalną i ochronę środowiska  

na 1 mieszkańca w 2020 roku (w zł) 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS 
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Tym co może rozjaśnić obraz rozwoju gospodarczego w odniesieniu do jakości 

środowiska jest stan infrastruktury technicznej związanej bezpośrednio lub pośrednio  

z ochroną przyrody. 

W aspekcie ochrony przyrody pozytywnym zjawiskiem jest obniżenie emisji  

do powietrza zanieczyszczeń gazowych oraz pyłów. W 2020 roku emisja zanieczyszczeń 

gazowych (bez dwutlenku węgla) zmniejszyła się o 0,7% w porównaniu z poprzednim 

rokiem. Największą emisję odnotowano we Włocławku (34,7% emisji województwa) 

oraz w powiecie inowrocławskim (30,5% emisji województwa). Zanieczyszczenia 

pyłowe w porównaniu do 2019 roku zmniejszyły się o 14,3%. 

W urządzeniach do redukcji zanieczyszczeń zatrzymano i zneutralizowano 99,5% 

zanieczyszczeń wytworzonych pyłowych oraz 60,6% zanieczyszczeń wytworzonych 

gazowych. 

 

 

Rysunek 79. Emisja zanieczyszczeń pyłowych ogółem (w t/km2) powierzchni i emisja 

zanieczyszczeń gazowych ogółem (w t/r) w 2020 roku 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS 

 

W województwie kujawsko-pomorskim, jak i w Polsce, ilość odpadów 

komunalnych wytworzonych w ciągu 2020 roku w wyniku działalności bytowo-

gospodarczej ludności w ostatnich latach była najwyższa. W stosunku do ubiegłego roku 

wzrosła o 3,5% i wyniosła 713,5 tys. ton. W 2020 roku masa wytworzonych odpadów 

komunalnych przez jednego mieszkańca wynosiła 345 kg (w Polsce 342 kg). 
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W przypadku zapotrzebowania na wodę dla potrzeb przemysłu w Polsce  

w 2020 roku odnotowano niższy o 5,8% pobór niż w 2019 roku. Natomiast  

w województwie kujawsko-pomorskim pobór wody w 2020 roku był wyższy o 2,1% niż 

w roku poprzednim. 

Udział ludności województwa korzystającej z oczyszczalni ścieków w 2020 roku 

wynosił 73,8%, przy czym w miastach było to 96,8%, zaś na wsiach 41,2%. Niekorzystna 

sytuacja w tym względzie występowała w regionie bydgoskim, zarówno w samym 

mieście jak i w powiecie. 

 

Rysunek 80. Ścieki przemysłowe i komunalne oczyszczane w % ścieków wymagających 

oczyszczenia w 2020 roku 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS 

3.2.2. Infrastruktura społeczna 

Infrastruktura, zarówno społeczna jak i techniczna, to instytucje i środki 

techniczne niezbędne do zapewnienia należytego funkcjonowania działalności 

produkcyjnej i usługowej oraz kształtowania pożądanych warunków życia ludności. 

Poziom dostępności mieszkańców i wyposażenie w infrastrukturę świadczy  
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o całościowym rozwoju gospodarczym regionu. Rozwój infrastruktury jest o tyle ważny, 

że nie można jej np. zaimportować, musi być zbudowana i obsługiwana na miejscu. 

Jednym z mierników poziomu życia mieszkańców jest bez wątpienia dostępność 

do zasobów mieszkaniowych. Na koniec 2020 roku zasoby mieszkaniowe  

w województwie kujawsko-pomorskim obejmowały 768,3 tys. mieszkań. Pod względem 

liczby mieszkań znajdujących się w zasobach mieszkaniowych w przeliczeniu na  

1000 ludności, województwo kujawsko-pomorskie utrzymywało się na 11. pozycji  

w kraju (przypadały 373 mieszkania/1000 ludności). 

W województwie kujawsko-pomorskim w 2020 roku najwięcej mieszkań  

w zasobach mieszkaniowych w przeliczeniu na 1000 ludności odnotowano w miastach na 

prawach powiatu: Toruniu (473), Bydgoszczy (448), Włocławku (431) i Grudziądzu 

(424) oraz w powiatach: inowrocławskim (371) oraz aleksandrowskim (369). 

Najmniejsza liczba mieszkań w zasobach na 1000 ludności wystąpiła w powiecie 

toruńskim (307). 

W województwie kujawsko-pomorskim przeciętna powierzchnia użytkowa 

mieszkania w zasobach mieszkaniowych na 1 osobę w 2020 roku wyniosła 26,4 m2   

(w kraju 29,2 m2). Pomimo że wskaźnik z każdym rokiem rósł, to niezmiennie przeciętna 

powierzchnia użytkowa na 1 osobę w województwie kujawsko-pomorskim była mniejsza 

niż w pozostałych województwach (z wyjątkiem województwa warmińsko-mazurskiego). 

Spośród miast na prawach powiatu mieszkania o największej przeciętnej powierzchni  

w przeliczeniu na 1 osobę występowały w Toruniu (27,8 m2) i w Bydgoszczy (26,0 m2). 

Wśród powiatów największą powierzchnię przypadającą na 1 osobę odnotowano 

w powiecie bydgoskim (32,3 m2) oraz aleksandrowskim (30,1 m2). Najmniejszą 

w powiecie nakielskim (23,5 m2). 
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Rysunek 81. Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania w 2020 roku (w m2) 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS 
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3.2.3. Ochrona zdrowia i opieka społeczna 

Do placówek wykonujących działalność leczniczą w zakresie stacjonarnej opieki 

zdrowotnej w 2020 roku w województwie kujawsko-pomorskim należały: szpitale – 

ogólne, psychiatryczne i uzdrowiskowe, ośrodki leczenia odwykowego, zakłady 

opiekuńczo‐lecznicze i pielęgnacyjno‐opiekuńcze, hospicja, oddziały opieki paliatywnej 

oraz sanatoria. 

W województwie kujawsko‐pomorskim działało 40 szpitali ogólnych, co 

stanowiło 4,4% tego typu placówek w Polsce. Szpitale te dysponowały 8,6 tys. łóżek 

(5,1% łóżek w kraju). Ze wszystkich łóżek w szpitalach ogólnych najwięcej, bo 22,7%, 

znajdowało się na oddziałach chirurgicznych – ponad połowa z nich (57,9%) przypadła 

na chirurgię ogólną. W strukturze łóżek wyróżnić można było oddziały: chorób 

wewnętrznych – 12,0%, ginekologiczno‐położnicze – 9,5%, kardiologiczne –6,3%, 

psychiatryczne – 5,7%, rehabilitacyjne – 5,5%, neurologiczne –5,1%, neonatologiczne – 

4,8%, pediatryczne – 4,5%, a także gruźlicy i chorób płuc – 4,0% ogółu w województwie. 

W każdym z pozostałych oddziałów udział łóżek nie przekroczył 3,0%. 

W 2020 roku w województwie kujawsko-pomorskim na łóżko w szpitalach 

ogólnych przypadało 240 osób (w Polsce 228), co plasowało region na 7. miejscu  

w kraju. 

 

Rysunek 82. Liczba ludności na łóżko w szpitalach ogólnych i liczba szpitali w 2020 roku 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS 
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W zakładach lecznictwa uzdrowiskowego w województwie kujawsko-pomorskim 

w 2020 roku przebywało 77,8 tys. kuracjuszy na leczeniu w trybie stacjonarnym, 49,0% 

mniej niż w 2019 roku. W trybie ambulatoryjnym przyjęto 5 879 pacjentów, o 59,3% 

mniej niż w 2019 roku. Tak duży spadek liczby kuracjuszy na leczeniu stacjonarnym oraz 

ambulatoryjnym miał związek z wybuchem pandemii COVID-19. 

W zakresie dostępności mieszkańców do kadry medycznej można zauważyć 

bipolarny podział regionu kujawsko-pomorskiego. W dużych miastach z reguły na 

jednego lekarza przypada nie więcej niż 200 mieszkańców, natomiast na obszarach 

wiejskich ta liczba jest dwukrotnie większa. Podobne zjawisko występuje w sytuacji 

personelu pielęgniarskiego. 

 

 

Rysunek 83. Liczba ludności na 1 lekarza i 1 pielęgniarkę w 2020 roku 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS 

 

W 2020 roku w województwie kujawsko-pomorskim na aptekę ogólnodostępną 

przypadało 3 471 osób (w kraju 3 147). Sprzedaż leków i środków medycznych 

oferowały mieszkańcom 594 apteki ogólnodostępne. W regionie działało 87 punktów 

aptecznych, które zlokalizowane były na terenach wiejskich. 

W pewnym zakresie o poziomie zamożności społeczeństwa świadczą takie 

mierniki jak na przykład potrzeba opieki społecznej i świadczenia usług w tej sferze.  

W 2020 roku działały 92 placówki stacjonarne pomocy społecznej (z filiami). 53,3% 

wszystkich zakładów stacjonarnych pomocy społecznej to domy pomocy społecznej. 
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W 2020 roku w województwie kujawsko-pomorskim świadczenia pomocy 

społecznej przyznano 413 osobom w przeliczeniu na 10 tys. ludności. Była to bardzo 

niekorzystna sytuacja, gdyż w kraju średnia wartość tego miernika wynosiła 287 osób na 

10 tys. mieszkańców. 

 

 

Rysunek 84. Osoby korzystające ze świadczeń pomocy społecznej na 10 tys. ludności i liczba 

domów pomocy społecznej w 2020 roku 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS 

3.2.4. Infrastruktura techniczna 

Poziom dostępności mieszkańców do infrastruktury technicznej również świadczy  

o jakości życia. Rozwój infrastruktury powiązany jest również z takimi działami życia  

i gospodarki jak np. ochrona środowiska – bez sprawnej sieci kanalizacyjnej nie można 

mówić o funkcjonowaniu oczyszczalni ścieków itp. Niektóre mierniki poziomu rozwoju 

infrastruktury technicznej, jak sieć kolejowa i drogowa, zostały opisane w rozdziałach 

wcześniejszych, jednak należałoby również uwzględnić rozwój infrastruktury nie 

związanej z transportem. 
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W 2020 roku 95,5% ludności województwa kujawsko-pomorskiego korzystało  

z sieci wodociągowej (w mieście 96,9% ludności, na wsi 93,5%) i było to więcej niż 

średnio w kraju (92,3%), dając 6. lokatę w Polsce. We wszystkich miastach na prawach 

powiatu odsetek ludności korzystającej z sieci wodociągowej był zbliżony:  

w Bydgoszczy i Włocławku – 97,0%, w Grudziądzu – 96,2%, a w Toruniu– 95,0%. 

Największy odsetek korzystających z sieci wodociągowej odnotowano w powiecie 

mogileńskim (99,5%), a najmniejszy w powiecie sępoleńskim (84,7%). 

 

 

Rysunek 85. Korzystający z instalacji wodociągowej w % ogółu ludności w 2020 roku (w %) 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS 
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O ile sieć wodociągowa jest bardzo dobrze rozwinięta, to w przypadku dostępu do 

sieci kanalizacyjnej są widoczne większe utrudnienia. W miastach z tej infrastruktury 

korzystało 91,4% ludności, zaś na wsi – 40,5%. Średnio dostęp do sieci kanalizacyjnej 

miało 70,3% ludności zamieszkującej województwo kujawsko-pomorskie i była to 

wartość zbliżona do średniej w kraju (70,2%). Najwyższy wskaźnik odnotowano  

w województwie pomorskim (83,9%), a najniższy w lubelskim (53,9%). 

W 2020 roku w regionie kujawsko-pomorskim największy odsetek korzystających 

z sieci kanalizacyjnej odnotowano w miastach na prawach powiatu: Bydgoszczy (93,2%), 

Włocławku (92,5%), Grudziądzu (92,2%) i Toruniu (91,3%). Najsłabiej skanalizowany 

był powiat lipnowski, tylko 36,2% mieszkańców miało dostęp do tej sieci. 

 

Rysunek 86. Korzystający z instalacji kanalizacyjnej w % ogółu ludności w 2020 roku  

(w %) 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS 
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Jeszcze słabsza dostępność charakteryzowała sieć gazową. Korzystało z niej tylko 

43,7% ludności województwa kujawsko-pomorskiego. Było to mniej niż średnio w kraju 

(54,2%) i województwo pod tym względem uplasowało się na 12. pozycji. 

W samym województwie sytuacja w tym zakresie była zdecydowanie lepsza  

w miastach (69,4% korzystających) niż na wsi (7,3%). W 2020 roku najwyższy odsetek 

ludności korzystającej z sieci gazowej odnotowano w miastach na prawach powiatu:  

w Grudziądzu (87,5%), w Bydgoszczy (79,8%), w Toruniu (78,5%) i Włocławku (75,3%) 

oraz w powiecie inowrocławskim (47,8%). Najniższy odsetek ludności korzystającej  

z sieci gazowej wystąpił w powiecie lipnowskim (wyniósł 0,4%). 

 

 

Rysunek 87. Korzystający z instalacji gazowej w % ogółu ludności w 2020 roku (w %) 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS 
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4. Gospodarka 

4.1. Wskaźniki makroekonomiczne 

Do oceny ogólnego stanu gospodarki regionu wykorzystuje się m.in. wskaźniki 

makroekonomiczne, będące wyznacznikiem rozwoju gospodarczego i poziomu 

zamożności. Podstawowym syntetycznym miernikiem makroekonomicznym, który 

ukazuje kondycję gospodarki jest produkt krajowy brutto (PKB) w cenach bieżących.  

W 2018 roku w województwie kujawsko-pomorskim PKB wyniósł 93 294 mln zł  

i stanowiło to 4,4% wartości krajowej. Największą globalną wartość PKB dostarczył 

podregion bydgosko-toruński i była to prawie połowa (46,9%) ogólnej wartości. 

 

Wykres 80. PKB ogółem w podregionach w 2018 roku (w mln zł) 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS 

 

W przeliczeniu na 1 mieszkańca wartość PKB w województwie kujawsko-

pomorskim wynosiła w 2018 roku 44 854 zł (10. miejsce wśród wszystkich 

województw), stanowiąc 81,2% średniej wartości dla Polski (55 230 zł). 
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Rysunek 88. PKB na 1 mieszkańca województwa (w zł) i PKB ogółem (w mln zł)  

w 2018 roku 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS 

 

Tylko podregion bydgosko-toruński charakteryzował się średnim dochodem PKB 

wyższym aniżeli przeciętna dla kraju. Z wartością 56 353 zł podregion ten plasował się 

na 17. miejscu wśród polskich podregionów. W podregionie świeckim dochód 47 590 zł 

na osobę stanowił 86,2% średniej wartości dla kraju natomiast w pozostałych regionach 

dochód PKB stanowił około 65,0% średniej Polski. 
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Rysunek 89. PKB na 1 mieszkańca podregionu w 2018 roku (w zł) 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS 

 

Wykres 81. PKB na 1 mieszkańca w Polsce i w podregionach w 2018 roku (w zł) 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS 

 

Wskaźnikiem również wykorzystywanym do oceny kondycji gospodarki jest 

wartość dodana brutto (WDB). W 2018 roku osiągnęła ona w kujawsko-pomorskim 

poziom 81 681 mln zł, co stanowiło 4,4% ogólnej wartości dla Polski i plasowało region 

na 8. miejscu wśród województw. 
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Rysunek 90. WDB na 1 mieszkańca województwa (w zł) i WDB ogółem (w mln zł) 

w 2018 roku 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS 

 

Największą część WDB wytworzono w podregionie bydgosko-toruńskim (46,9%,  

tj. 38 310 mln zł). W kolejnych podregionach WDB wytworzono na poziomie: 15,7% - 

grudziądzkim, 14,0% inowrocławskim oraz 13,8% włocławskim. Najmniejszym 

udziałem charakteryzował się podregion świecki (9,6%, tj. 7 876 mln zł). 

Wykres 82. WDB ogółem w podregionach w 2018 roku (w mln zł) 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS 
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Na podstawie analizy struktury WDB można stwierdzić, że przy jej wytworzeniu 

największą rolę odgrywał w 2018 roku, podobnie jak w latach wcześniejszych, sektor 

usług (48 794 mln zł, tj. 59,7%; średnio w kraju – 63,7%), a następnie sektory przemysłu 

i budownictwa (29 822 mln zł, tj. 36,5%; średnio w kraju 33,7%) oraz rolnictwa, 

leśnictwa, łowiectwa i rybactwa (3 066 mln zł, tj. 3,8%; średnio w kraju – 2,6%). 

Wykres 83. Struktura WDB ogółem w województwie kujawsko-pomorskim w 2018 roku  

(w mln zł) 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS 

 

Rysunek 91. Udział WDB rolnictwa, leśnictwa, łowiectwa i rybactwa w WDB ogółem  

w regionach (w %) i WDB rolnictwa, leśnictwa, łowiectwa i rybactwa ogółem w regionach  

w 2018 roku 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS 
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Rysunek 92. Udział WDB przemysłu i budownictwa w WDB ogółem w regionach (w %)  

i WDB przemysłu i budownictwa ogółem w regionach w 2018 roku 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS 

 

Rysunek 93. Udział WDB usług w WDB ogółem w regionach (w %) i WDB usług ogółem  

w regionach w 2018 roku 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS 
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Struktura wytworzonej WDB charakteryzowała się zróżnicowaniem  

w poszczególnych podregionach województwa. Uwagę zwracają przede wszystkim 

względnie wysokie udziały sektora rolnictwa, leśnictwa, łowiectwa i rybactwa  

w większości podregionów kujawsko-pomorskiego: inowrocławskim, włocławskim, 

grudziądzkim i świeckim (przekraczające 6,0%). Bardzo wysoki udział w strukturze 

wytworzonej WDB w podregionie świeckim ma sektor przemysłu i budownictwa 

(56,8%) a w podregionie bydgosko-toruńskim sektor usług (67,4%). 

 

Wykres 84. Struktura WDB według sektorów gospodarki w Polsce i w województwie 

kujawsko-pomorskim oraz w podregionach województwa kujawsko-pomorskiego  

w 2018 roku (w %) 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS 

 

WDB w przeliczeniu na 1 pracującego, będąca miarą wydajności 

(produktywności) pracy, w województwie kujawsko-pomorskim osiągnęła w 2018 roku 

poziom 111 937 zł, a więc niższy niż średnio w kraju (123 451 zł), plasując je na  

10. miejscu wśród województw. 
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Rysunek 94. WDB na 1 pracującego w województwie (w zł) i WDB ogółem (w mln zł)  

w 2018 roku 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS 

 

 

Rysunek 95. WDB na 1 pracującego w podregionach w 2018 roku (w zł) 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS 
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Wykres 85. WDB na 1 pracującego w podregionach województwa kujawsko-pomorskiego  

w 2018 roku (w zł) 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS 

 

Wprawdzie ani PKB, ani WDB nie przekładają się bezpośrednio na poziom 

przeciętnego wynagrodzenia, ale jednak mają z tym miernikiem wiele wspólnego. 

Przeciętne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw wynosiło dla Polski w 2020 roku 

5 523 zł. Województwo kujawsko-pomorskie z wartością 4 832 zł znajdowało się na  

13. Miejscu w kraju. Również w tym zakresie widoczne było znaczne zróżnicowanie 

regionalne. Tylko w Bydgoszczy i Toruniu średnia płaca była na poziomie krajowym,  

w pozostałych regionach była już zdecydowanie niższa. W powiatach lipnowskim  

i radziejowskim kwota ta nieco tylko przekraczała wartość 4 tys. zł. 
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Rysunek 96. Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w 2020 roku (w zł) 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS 

 

4.2. Struktura gospodarki 

Działalność gospodarcza przyczynia się do powstania różnorodnych dóbr 

materialnych i niematerialnych. Rolnictwo i przemysł to dwa główne działy gospodarki 

narodowej wytwarzające dobra materialne, tzn. konkretne produkty. Trzeci sektor 

gospodarki to usługi, w którym nie wytwarza się żadnych przedmiotów materialnych. 

Usługi obejmują nieprodukcyjną działalność człowieka. Mają na celu zaspokojenie 

potrzeb innych ludzi. Usługi to świadczenia jednych osób na rzecz innych. Katalog usług 

jest bardzo szeroki, dlatego ich różnorodność rośnie wraz ze wzrostem gospodarczym  

i bogaceniem się mieszkańców. 

Struktura gospodarki odnosząca się do liczby pracujących w poszczególnych 

sektorach ekonomicznych, jest uznawana za jeden z podstawowych wskaźników 

służących do oceny poziomu rozwoju społeczno-gospodarczego obszaru. 

Postępującemu rozwojowi gospodarczemu towarzyszą tendencje zmniejszania roli 

sektora rolniczego, zwiększenia, a w późniejszym okresie stabilizacji i spadku znaczenia 

sektora przemysłu oraz systematycznego wzrostu roli sektora usług. 



REGIONALNE OBSERWATORIUM GOSPODARCZE 

 

329 

 

Dział usług rozwija się w Polsce bardzo dynamicznie. Udział zatrudnionych  

w tym dziale gospodarki w 2019 roku zbliżał się do 60,0%. Systematyczny wzrost 

udziału tego sektora w strukturze pracujących w regionie odbywa się kosztem 

zmniejszania liczby pracujących w dwóch pozostałych sektorach, w szczególności  

w sektorze rolnictwa, leśnictwa, łowiectwa i rybactwa, a w mniejszym stopniu sektora 

przemysłu i budownictwa. 

W 2019 roku województwie kujawsko-pomorskim najwięcej osób (56,2%) 

pracowało w sektorze usług, ale jest to mniej aniżeli średnio w Polsce (58,0%). Również 

proporcjonalnie mniej osób pracowało w rolnictwie, leśnictwie, łowiectwie i rybactwie 

(14,2% w województwie, 15,1% w Polsce). 

Wykres 86. Struktura zatrudnienia według sektorów gospodarki w województwie 

kujawsko-pomorskim w 2019 roku (w %) 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS 

 

Struktura zatrudnienia w województwie kujawsko-pomorskim wykazuje 

zróżnicowanie przestrzenne. Największe zatrudnienie w rolnictwie odnotowano  

w podregionie włocławskim (24,8%), gdzie przeważają tereny wiejskie. Z kolei 

najmniejsze zatrudnienie w rolnictwie występowało w podregionie bydgosko-toruńskim 

(4,0%), gdzie najlepiej rozwinęły się usługi. 

W każdym podregionie województwa największą grupę ludności pracującej 

stanowili zatrudnieni w usługach. Jednak wyraźnie wyróżnia się podregion bydgosko-

toruński (68,0%). 
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Wykres 87. Struktura zatrudnienia według sektorów gospodarki w Polsce  

i w województwie kujawsko-pomorskim oraz w podregionach kujawsko-pomorskich  

w 2020 roku (w %) 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS 

 

W 2020 roku większość funkcjonujących na obszarze województwa kujawsko-

pomorskiego podmiotów gospodarczych reprezentowała sektor usług (74,5%), natomiast 

pozostała część związana była przede wszystkim z sektorem przemysłu i budownictwa 

(23,5%). Znacznie mniej podmiotów działało w rolnictwie, leśnictwie, łowiectwie  

i rybactwie (2,0%). 

W strukturze przedsiębiorstw w kraju jak i w województwie obserwuje się spadek 

udziału sektora rolnictwa, leśnictwa, łowiectwa i rybactwa, głównie na rzecz wzrostu 

udziału sektora usług. Mimo to region kujawsko-pomorski charakteryzował się niższym 

niż średnio w kraju udziałem sektora usług (średnia dla Polski – 76,1%), natomiast 

wyższymi udziałami sektorów przemysłu i budownictwa (przeciętnie w kraju – 22,4%) 

oraz rolnictwa, leśnictwa, łowiectwa i rybactwa (średnio w kraju – 1,5%). 

 



REGIONALNE OBSERWATORIUM GOSPODARCZE 

 

331 

 

Wykres 88. Struktura podmiotów gospodarczych według sektorów gospodarki w regionie 

kujawsko-pomorskim w 2020 roku 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS 

 

 

Rysunek 97. Struktura podmiotów gospodarczych wg PKD 2007 w 2020 roku 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS 

 

Struktura podmiotów gospodarczych w poszczególnych podregionach kujawsko-

pomorskich cechowała się pewnym zróżnicowaniem. W 2020 roku względnie najwyższe 
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udziały sektora rolnictwa, leśnictwa, łowiectwa i rybactwa (przekraczające 3,0%) 

odnotowały podregion świecki (3,8%), inowrocławski (3,4%) oraz grudziądzki (3,0%). 

Natomiast najniższe udziały odnotował podregion bydgosko toruński (0,8%). 

Charakteryzował się on jednocześnie najniższym odsetkiem (20,7%) podmiotów 

reprezentujących sektor przemysłu i budownictwa, co wiązało się z dominacją sektora 

usług (78,6%). Jednostką o względnie niskim odsetku przedsiębiorstw usługowych 

(67,0%) był podregion świecki. 

 

Wykres 89. Struktura podmiotów gospodarczych według sektorów gospodarki w Polsce  

i w województwie kujawsko-pomorskim oraz w podregionach kujawsko-pomorskich  

w 2020 roku (w %) 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS 

 

4.3. Struktura pracujących 

Rynek pracy charakteryzuje się zmiennością i zależnością od wielu czynników 

społeczno-gospodarczych takich jak kondycja gospodarki, wynagrodzenie, struktury 

demograficzne, wykształcenie i inne. Najbardziej jednak istotnym problemem rynku 

pracy jest bezrobocie i jego konsekwencje, nie tylko dla jakości życia ludności, ale dla 

całej gospodarki regionu czy kraju. 

Udział aktywnych zawodowo danej kategorii w ogólnej liczbie ludności danej 

kategorii (czyli współczynnik aktywności zawodowej) w Polsce wyniósł 56,1%.  

W województwie kujawsko-pomorskim wartość ta wynosiła 54,6% i względem 

poprzedniego roku była niższa o 0,6 p. proc. 
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Rysunek 98. Współczynnik aktywności zawodowej ogółem w 2020 roku (w %) 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS 

 

W województwie kujawsko-pomorskim w 2020 roku pracowało 870 tysięcy osób.  

W porównaniu do 2019 roku było to o 2 tysiące osób mniej. W 2020 roku  

w województwie kujawsko-pomorskim w sektorze rolnictwa nastąpił wzrost pracujących 

o 8,0% w stosunku do roku poprzedniego. Natomiast w sektorze przedsiębiorstw 

odnotowano spadek liczby osób pracujących w porównaniu do roku 2019 o 3,2%  

(w kraju o 1,5%). W sektorze usług populacja pracujących w 2019 roku, jak  

i w 2020 roku nie zmieniła się i wynosiła 470 tysięcy osób. 
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W województwie kujawsko-pomorskim występuje bardzo duże zróznicowanie  

w zakresie liczby pracujących w przeliczeniu na 1000 ludności. Niektóre obszary, takie 

jak np. region Kujaw czy ziemi dobrzyńskiej charakteryzuje bardzo niska wartość tego 

wskaźnika, nie przekraczająca 100 pracujących na 1000 mieszkańców. Dotyczy to 

zwłaszcza gmin wiejskich. W gminach miejsko-wiejskich sytuacja w tym względzie jest 

nieco lepsza, ponieważ generalnie miasta charakteryzują się wyższymi wartościami 

wskaźnika. W zasadzie dotyczy to wszystkich miast, a w niektórych przypadkach to 

pozytywne oddziaływanie przekłada się również na otaczające je obszary przyległe. 

 

 

 

Rysunek 99. Pracujący w przeliczeniu na 1000 ludności w 2020 roku 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS 
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Opisany wcześniej miernik w dużej mierze zależny jest od m.in. struktur wieku  

i nie musi przekładać się bezpośrednio na poziom bezrobocia. W regionach, gdzie 

obserwuje się znaczny poziom zaawansowania zjawiska starzenia się ludności wskaźnik 

ten przyjmuje wyższe wartości. Jednak w skali regionalnej, przy w miarę podobnych 

strukturach demograficznych w dużym stopniu odzwierciedla poziom bezrobocia  

i przekłada się na miernik opisujący liczbę bezrobotnych w przeliczeniu na  

1000 pracujących. W skali Polski najgorsza sytuacja w tym zakresie występuje  

w południowo-wschodniej części kraju. W województwie kujawsko-pomorskim sytuacja 

również nie jest korzystna. W końcu grudnia 2020 roku w powiatowych urzędach pracy 

zarejestrowanych było 73,5 tysiąca osób bezrobotnych (o 14,7% więcej niż w 2019 roku). 

 

Rysunek 100. Liczba bezrobotnych w przeliczeniu na 1000 pracujących w 2020 roku 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS 

 

  



REGIONALNE OBSERWATORIUM GOSPODARCZE 

 

336 

 

Województwo kujawsko-pomorskie znalazło się wśród województw o najwyższej 

stopie bezrobocia rejestrowanego na koniec 2020 roku. Średnia wartość dla kraju 

wynosiła 6,3% a województwo z wartością 9,0% miało korzystniejszą sytuację tylko od 

warmińsko-mazurskiego (10,2%) i podkarpackiego (9,1%). Co gorsza, w porównaniu do 

roku 2019 nastąpił wzrost o 1,1 p. proc. 

Najmniejszy udział bezrobotnych w ogólnej liczbie aktywnych zawodowo był  

w stolicach województwa: w Bydgoszczy było to 3,6%, a w Toruniu – 4,7%. Największe 

obciążenie aktywnych zawodowo bezrobotnymi występowało w południowej części 

województwa. Na przykład w powiecie radziejowskim stopa bezrobocia była najwyższa  

i wynosiła 16,2%. Był to jednocześnie jedyny powiat, w którym nastąpił spadek 

wskaźnika o 0,4 p. proc. W pozostałych 18 powiatach i 4 miastach na prawach powiatu  

w skali roku stopa bezrobocia zwiększyła się. W największym stopniu stopa bezrobocia 

wzrosła w mieście Grudziądzu (o 3,3 p. proc). 

 

 

Rysunek 101. Stopa bezrobocia rejestrowanego w województwie kujawsko-pomorskim 

w 2020 roku 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS 
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Migracje młodych ludzi do szkół wyższych, które (oprócz nielicznych filii) 

zlokalizowane są w Bydgoszczy i Toruniu przekłada się na strukturę bezrobotnych 

według poziomu wykształcenia. Najwięcej bezrobotnych z wykształceniem wyższym jest 

właśnie w tych dwóch miastach. Wielu studentów po ukończeniu studiów zostaje tutaj na 

stałe w poszukiwaniu pracy i mieszkania. 

 

Rysunek 102. Udział bezrobotnych z wyższym wykształceniem w ogóle bezrobotnych  

w 2020 roku 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS 
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Problemem bezrobocia jest nie tylko jego wielkość ale również i możliwość  

w miarę szybkiego znalezienia pracy. Pozostający długi czas bez pracy wpadają w swego 

rodzaju marazm, który zniechęca ich do skutecznego poszukiwania pracy. W tym 

względzie duże miasta, jak również ich strefa podmiejska stwarzają lepsze warunki 

przeciwdziałania długotrwałemu bezrobociu. W tych regionach jest o wiele większa 

podaż zarówno nowych miejsc pracy jak i większa rotacja. Najgorsza sytuacja w tym 

zakresie występuje w południowej części województwa. 

 

 

Rysunek 103. Udział bezrobotnych zarejestrowanych pozostających bez pracy dłużej niż 

1 rok w ogóle bezrobotnych w 2020 roku 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS 
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5. Rolnictwo, przemysł i budownictwo, usługi 

5.1. Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo 

5.1.1. Rolnictwo 

Rolnictwo województwa kujawsko-pomorskiego dysponuje dużym zasobem 

użytków rolnych. Przeważają grunty orne (936 520 ha, 4. miejsce w Polsce), natomiast 

łąki i pastwiska stanowią 8,6% użytków rolnych województwa. Trwałych użytków 

zielonych i ogrodów przydomowych jest niewiele. W 2020 roku użytki rolne zajmowały 

67,2% regionu kujawsko-pomorskiego. 

 

Rysunek 104. Użytki rolne (w %) oraz łąki i pastwiska trwałe według nowej definicji (w ha) 

w 2020 roku 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS 
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W 2020 roku w województwie kujawsko-pomorskim pod zasiewy zbóż 

przeznaczono ogółem 607 tys. ha i stanowiło to 8,2% zasiewów w kraju. W tym 

względzie województwo znajdowało się na 4. miejscu, za wielkopolskim, mazowieckim  

i lubelskim. Udział województwa w zbiorach zbóż w 2020 roku wynosił 9,3% (również  

4. miejsce w Polsce). 

 

Rysunek 105. Udział województw w zbiorach zbóż (w %) oraz powierzchnia zasiewów zbóż 

ogółem (w tys. ha) w 2020 roku 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS 

 

Region kujawsko-pomorski odznacza się na tle województw nie tylko pod 

względem produkcji roślinnej, ale także w zakresie produkcji zwierzęcej. Produkcja 

żywca rzeźnego w województwie kujawsko-pomorskim na poziomie 450 188 ton 

stanowiła 6,2% produkcji krajowej, stawiając region na 4. miejscu wśród województw 

Polski. Na 1 ha użytków rolnych przypadało 331 kg żywca rzeźnego (średnio w kraju  

380 kg). 
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Rysunek 106. Produkcja żywca rzeźnego na 1 ha użytków rolnych (w kg) oraz produkcja 

żywca rzeźnego (w t) w 2020 roku 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS 

 

Istotne znaczenie dla wydajności upraw roślinnych ma intensywność stosowanych 

środków produkcji, wśród których można wymienić nawozy mineralne (azotowe, 

potasowe i fosforowe) oraz wapniowe. Województwo kujawsko-pomorskie w 2020 roku 

charakteryzowało się dużym zużyciem nawozów mineralnych i wapniowych. 

Wykres 90. Zużycie nawozów mineralnych i wapniowych w województwie kujawsko-

pomorskim w 2020 roku (w tys. ton) 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS 

31,2

50,2

100,3

116,8

0 20 40 60 80 100

fosforowe

potasowe

azotowe

wapniowe

w tys. ton



REGIONALNE OBSERWATORIUM GOSPODARCZE 

 

342 

 

W przeliczeniu na 1 ha użytków rolnych zużycie nawozów mineralnych  

i wapniowych w regionie kujawsko-pomorskim w 2020 roku osiągało poziom wyższy niż 

przeciętnie w Polsce. Wartość wskaźnika zużycia nawozów mineralnych wyniosła  

w regionie 172,7 kg – co plasowało go na 2. miejscu wśród województw, natomiast 

średnio w kraju kształtowała się ona na poziomie 132,9 kg. Zużycie nawozów 

wapniowych było na poziomie 111 kg (3. miejsce w kraju, 91,3 kg – średnia krajowa 

zużycia nawozów wapniowych). Należy jednak zaznaczyć, że zbyt wysoka chemizacja 

rolnictwa, wpływa niekorzystnie na jakość gleb, wód podziemnych oraz przyśpiesza 

eutrofizację wód powierzchniowych. 

 

 

 

Rysunek 107. Zużycie nawozów mineralnych i wapniowych na 1 ha w 2020 roku (w kg) 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS 

5.1.2. Leśnictwo 

W 2020 roku lasy zajmowały 23,9% powierzchni województwa kujawsko-

pomorskiego. Główne kompleksy leśne zlokalizowane są wzdłuż większych rzek – 

Wisły, Noteci, Brdy, Wdy i Drwęcy. Wśród nich wielkością wyróżniają się Bory 

Tucholskie, Puszcza Bydgoska, lasy Pojezierza Brodnickiego i lasy gostynińsko-

włocławskie. 

W 2020 roku grunty leśne w województwie kujawsko-pomorskim obejmowały 

obszar 432,2 tys. ha, z czego większość (97,7%) zajmowały lasy i stanowiło to 4,6% 

ogólnej powierzchni lasów w Polsce (12. miejsce w kraju). 
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Wykres 91. Powierzchnia gruntów leśnych w województwach w 2020 roku (w tys. ha) 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS 

 

Blisko 90,0% ogólnej powierzchni lasów w regionie stanowiły lasy publiczne  

(372,6 tys. ha), przede wszystkim zarządzane przez Państwowe Gospodarstwo Leśne 

Lasy Państwowe, pozostała część była własnością prywatną (49,7 tys. ha – 11,8%). 
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Wykres 92. Powierzchnia lasów publicznych oraz prywatnych w województwach 

w 2020 roku (w km2) 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS 

 

Najwięcej drewna w 2020 roku pozyskano w województwie zachodniopomorskim 

(4 539 457 m3), natomiast najmniej w województwie małopolskim (1 194 121 m3).  

W województwie kujawsko-pomorskim pozyskano 2 297 458 m3 grubizny, co dawało  

9. miejsce w Polsce. 
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Wykres 93. Pozyskanie drewna (grubizny) w województwach w 2020 roku (w %) 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS 

 

W 2020 roku w regionie kujawsko-pomorskim pozyskano 503,3 m3 grubizny na 

100 ha powierzchni lasów. Było to więcej aniżeli średnio w kraju (411,2 m3/100 ha) co 

plasowało województwo na 4. miejscu w kraju. 
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Rysunek 108. Pozyskanie drewna (grubizny) na 100 ha powierzchni lasów w 2020 roku  

(w m3) 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS 
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5.2. Przemysł i budownictwo 

 

Rysunek 109. Pracujący w przemyśle w Polsce według województw 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS 

 

Produkcja sprzedana przemysłu to podstawowy miernik działalności gospodarczej 

przedsiębiorstw (przemysłowej, budowlano-montażowej, transportowej i innej) oraz firm 

przemysłowych – jednostek gospodarczych zaliczanych według PKD 2007 do sekcji B, 

C, D, E. Produkcja sprzedana przemysłu należy do najważniejszych wskaźników 

makroekonomicznych i jest to wartość wyrażona w bieżących cenach bazowych – bez 

podatku od towarów i usług (VAT), podatku akcyzowego, a łącznie z wartością 

otrzymanych dotacji przedmiotowych. Wartość produkcji sprzedanej przemysłu pozwala 

na ocenę poziomu aktywności gospodarczej na długo przed pojawieniem się szacunków 

podstawowego miernika makroekonomicznego, jakim jest produkt krajowy brutto (PKB). 

W województwie kujawsko-pomorskim produkcja sprzedana przemysłu w cenach 

bieżących w 2020 roku wyniosła 66 660,1 mln zł, natomiast w 2019 roku  

64 975,7 mln zł. 

Największy wpływ na jej wartość w 2019 roku miała sekcja C: przetwórstwo 

przemysłowe – 95,2%. 
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Mniejszy wpływ na kształtowanie wartości produkcji sprzedanej przemysłu miały 

sekcje: E (dostawa wody, gospodarowanie ściekami i odpadami, rekultywacja) – 3,0% 

oraz D (wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą 

wodę) – 1,5%. Najmniejszy wpływ miała sekcja B (górnictwo i wydobywanie) – 0,4%. 

Wskaźnik dynamiki produkcji sprzedanej w cenach stałych dla województwa 

kujawsko-pomorskiego wyniósł w 2020 roku 104,0. 

 

Rysunek 110. Wskaźnik dynamiki produkcji sprzedanej przemysłu w cenach stałych oraz 

produkcja sprzedana przemysłu w cenach bieżących ogółem (w mln zł) w 2020 roku 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS 

 

Produkcja sprzedana budownictwa należy obok produkcji sprzedanej przemysłu 

do najważniejszych wskaźników makroekonomicznych. Produkcja budowlano-

montażowa dotyczy działalności zrealizowanej na terenie kraju przez podmioty 

budowlane na rzecz obcych zleceniodawców (produkcja sprzedana) i obejmuje wykonane 

siłami własnymi roboty inwestycyjno-modernizacyjne, remontowo-konserwacyjne oraz 

budownictwo tymczasowe na placach budów. 

Produkcja budowlano-montażowa (w cenach bieżących) zrealizowana na terenie 

województwa kujawsko-pomorskiego przez przedsiębiorstwa budowlane o liczbie 
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pracujących powyżej 9 osób w 2020 roku była wyższa o 12,9% w porównaniu  

z analogicznym okresem w 2019 roku i wyniosła 9 900 273,1 tys. zł. 

 

Rysunek 111. Wskaźnik dynamiki produkcji sprzedanej budownictwa w cenach bieżących 

oraz produkcja sprzedana budownictwa w cenach bieżących (w tys. zł) w 2020 roku 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS 
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5.3. Usługi 

 

Rysunek 112. Udział pracujących w usługach w Polsce według województw 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS 

 

W 2020 roku w sektorze usług (sekcje PKD 2007: G-U) funkcjonowało  

w województwie kujawsko-pomorskim 156 303 podmiotów gospodarczych co stanowiło 

4,4% wszystkich przedsiębiorstw usługowych w kraju. 

Największa ich część (29,5%) związana była z handlem hurtowym i detalicznym 

oraz naprawą pojazdów samochodowych, w tym motocykli (sekcja G – 45,8 tys. 

podmiotów), a następnie z działalnością profesjonalną, naukową i techniczną (sekcja M – 

11,4%, tj. 17,7 tys. podmiotów) oraz opieką zdrowotną i pomocą społeczną (sekcja Q – 

10,2 %, tj. 15,8 tys. podmiotów). 

Względnie dużymi udziałami w strukturze tych podmiotów, kształtującymi się  

w granicach 7,0-10,0%, charakteryzowały się także działalności związane z: pozostałą 

działalnością usługową oraz zatrudnieniem pracowników i świadczeniem usług na własne 

potrzeby przez gospodarstwa domowe (sekcja S i T – 15,1 tys. podmiotów), także  

z transportem i gospodarką magazynową (sekcja H – 13,7 tys. podmiotów) oraz z obsługą 

rynku nieruchomościami (sekcja L – 10,9 tys. podmiotów). 
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W sektorze usług w regionie kujawsko-pomorskim w 2020 roku pracowało  

470 tys. osób (4,9 % wszystkich pracujących w usługach w Polsce). 

Województwo kujawsko-pomorskie w 2020 roku pod względem wartości 

sprzedaży detalicznej zajmowało 9. pozycję w kraju. W tym roku osiągnęła ona poziom  

26 785,8 mln zł, co stanowiło 3,0% wartości krajowej. 

Region pod względem wartości sprzedaży detalicznej w ujęciu relatywnym,  

tj. w przeliczeniu na 1 mieszkańca plasował się na 12. miejscu wśród województw 

Wartość wskaźnika 12 945 zł była zdecydowanie niższa niż średnia dla kraju – 23 221 zł. 

 

 

Rysunek 113. Sprzedaż detaliczna towarów na 1 mieszkańca (w zł) oraz sprzedaż detaliczna 

towarów ogółem (w mln zł) w 2020 roku 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS 

 

W 2020 roku sprzedaż hurtowa (dotycząca podmiotów o liczbie pracujących 

powyżej 9 osób) kształtowała się w kujawsko-pomorskim na poziomie 54 549 893,7 tys. 

zł, stanowiąc 4,7% wartości krajowej (7. miejsce wśród województw Polski). 

W porównaniu z rokiem 2019 wartość sprzedaży hurtowej w przedsiębiorstwach 

handlowych była wyższa o 1,8%. 
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Rysunek 114. Dynamika sprzedaży hurtowej w przedsiębiorstwach handlowych oraz 

sprzedaż hurtowa wg PKD 2007 ogółem (w tys. zł) w 2020 roku 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS 
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6. Podmioty gospodarcze zarejestrowane w systemie REGON 

Analizę sytuacji gospodarczej dokonano w oparciu o zmiany liczby podmiotów 

gospodarczych zarejestrowanych w rejestrze REGON. Za stan wyjściowy uznano koniec 

roku 2019, kiedy w Polsce nie wprowadzono jeszcze obostrzeń związanych z pandemią 

COVID-19. Jako koniec okresu porównawczego przyjęto połowę 2021 roku. Data ta 

wynika z możliwości pozyskania danych z GUS. 

W przypadku sytuacji dla ogółu podmiotów widoczne jest bardzo duże 

zróżnicowanie regionalne zarówno w zakresie samej liczby firm, jak i pozostałych 

mierników – wskaźnika przedsiębiorczości (liczba podmiotów w przeliczeniu na 1000 

ludności) jak i dynamiki zarejestrowanych podmiotów (2019=100%). 

Największą liczbą zarejestrowanych podmiotów cechuje się województwo 

mazowieckie. Na koniec 2019 roku było tam zarejestrowanych 767 tys. podmiotów, czyli 

prawie dwukrotnie więcej niż w kolejnych województwach: śląskim, wielkopolskim, 

małopolskim i dolnośląskim. 

W zakresie dynamiki na uwagę zasługuje jedna z najwyższych dynamik przyrostu 

liczby podmiotów w województwie lubelskim i podkarpackim. Jednak, przy tak niskich 

poziomach przedsiębiorczości, najniższych w Polsce, nawet niewielki przyrost liczby 

podmiotów powoduje bardzo wysoką dynamikę. 

Na dzień 30 czerwca 2021 roku w województwie kujawsko-pomorskim 

odnotowano 183,5 tysiąca (179,5 tysiąca w 2019 roku) podmiotów gospodarki narodowej 

zarejestrowanych w rejestrze REGON deklarujących prowadzenie działalności. 

Na koniec 2019 roku największa liczba podmiotów prowadzących działalność 

występowała w miastach na prawach powiatu: w Bydgoszczy (39 882) i w Toruniu 

(24 271) oraz w powiecie inowrocławskim (11 925) i bydgoskim (11 605). Najmniej 

podmiotów zarejestrowanych i deklarujących prowadzenie działalności odnotowano  

w powiecie wąbrzeskim i grudziądzkim. Podobna sytuacja miała miejsce na koniec 

czerwca 2021 roku. 

W analizowanym okresie najwyższą dynamiką przyrostu liczby podmiotów 

cechowały się powiaty toruński oraz bydgoski. Powiat włocławski również 
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charakteryzowała wysoka dynamika, jednak przyczyną był niski poziom 

przedsiębiorczości (po powiecie grudziądzkim najniższy w regionie kujawsko-

pomorskim). 

Pomimo pandemii, w czerwcu 2021 roku w stosunku do 2019 roku w większości 

powiatów województwa kujawsko-pomorskiego wystąpił wzrost liczby podmiotów 

prowadzących działalność (ogółem o 3 983 podmioty). Najwyższe zmiany odnotowano  

w sekcjach: działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi  

(o 10,5%), informacja i komunikacja (o 9,7%) oraz budownictwo (o 6,4%). Na koniec 

czerwca 2021 roku największy odsetek podmiotów nowo zarejestrowanych deklarujących 

prowadzenie działalności stanowiły podmioty działające w sekcji budownictwo (28,5%) 

oraz działalność związana z obsługą rynku nieruchomości (11,8%). 

W czerwcu w 2021 roku w stosunku do 2019 roku z rejestru REGON wykreślono  

736 podmiotów. Wśród podmiotów wyrejestrowanych z rejestru REGON na dzień  

30 czerwca 2021 roku 46,9% stanowiły podmioty prowadzące działalność w sekcji 

handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych. Na kolejnym miejscu, 

znalazł się transport i gospodarka magazynowa (32,2%). 

Analiza zmiany liczby podmiotów gospodarczych według powiatów 

przedstawionych w podziale na sekcje ukazuje zróżnicowanie regionalne zarówno  

w zakresie liczby podmiotów, jak i pozostałych mierników – wskaźnika 

przedsiębiorczości i dynamiki zarejestrowanych podmiotów podobnie jak dla regionu 

kujawsko-pomorskiego ogółem. 

 

Tabela 17. Liczba podmiotów zarejestrowanych w rejestrze REGON ogółem  

w województwie i w podregionach 

Nazwa 

Liczba podmiotów 

ogółem 

2019 2021 

KUJAWSKO-POMORSKIE 179 543 183 526 

Podregion bydgosko-toruński 84 626 86 587 

Podregion grudziądzki 28 556 29 291 

Podregion inowrocławski 26 123 26 723 

Podregion świecki 12 838 13 106 

Podregion włocławski 27 400 27 819 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS 
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Rysunek 115. Liczba, wskaźnik przedsiębiorczości i dynamika zmian podmiotów 

zarejestrowanych w systemie REGON ogółem 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS 
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Działalność związana z rolnictwem, leśnictwem, łowiectwem i rybactwem była 

w województwie reprezentowana przez ogółem 3 652 przedsiębiorstwa. W skali Polski 

nie jest to dużo i można pokusić się o stwierdzenie, że stan rzeczywisty odbiega od 

wyobrażeń o rolniczym charakterze województwa. Jednak w tym przypadku duże 

znaczenie ma również jakość i wielkość przedsiębiorstw, nie zaś tylko ich sama liczba. 

Najmniej przedsiębiorstw (tylko 26) związanych jest z rybactwem, nieco ponad 

600 firm z leśnictwem i pozyskiwaniem drewna, zaś reszta prowadzi działalność  

w kierunku upraw rolnych, chowu i hodowli zwierząt oraz łowiectwa. Ogółem 

działalność związana z sekcją A najlepiej rozwinięta jest w powiecie inowrocławskim. 

Funkcjonuje tutaj ponad 400 firm. W powiatach toruńskim, włocławskim, bydgoskim  

i żnińskim przedsiębiorstw tego typu jest po ponad 200. Na szczególną uwagę zasługuje 

ta działalność w powiecie tucholskim. Przedsiębiorstw jest tutaj 170, ale najwyższy  

w województwie jest wskaźnik przedsiębiorczości. 

 

Tabela 18. Liczba podmiotów zarejestrowanych w systemie REGON w sekcji A (rolnictwo, 

leśnictwo, łowiectwo i rybactwo) w województwie i w podregionach 

Nazwa 

Liczba podmiotów - Sekcja A 

Ogółem Dział 01 Dział 02 Dział 03 

2019 2021 2019 2021 2019 2021 2019 2021 

KUJAWSKO-POMORSKIE 3 659 3 652 3 002 3 019 630 607 27 26 

Podregion bydgosko-toruński 687 674 551 551 124 114 12 9 

Podregion grudziądzki 866 855 737 730 127 123 2 2 

Podregion inowrocławski 926 960 829 862 92 92 5 6 

Podregion świecki 522 500 318 306 204 194 0 0 

Podregion włocławski 658 663 567 570 83 84 8 9 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS 
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Rysunek 116. Liczba, wskaźnik przedsiębiorczości i dynamika zmian podmiotów 

zarejestrowanych w systemie REGON w sekcji A (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo  

i rybactwo) 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS 
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Sekcja B, czyli górnictwo i wydobywanie, nie jest zbyt licznie reprezentowana  

ani w Polsce, ani tym bardziej w województwie kujawsko-pomorskim. Najwięcej tego 

typu przedsiębiorstw zlokalizowanych jest na południu Polski. W województwie jest ich 

ogółem 164. Większość z nich zajmuje się pozyskaniem kruszyw, czyli kopalin 

powszechnych. W zasadzie tylko jedna działalność gospodarcza związana z wydobyciem 

soli kamiennej jest w województwie dobrze rozwinięta. Zakłady Solino należą do 

największych w Polsce producentów soli. W województwie nie odnotowano większych 

zmian liczby podmiotów działających w sekcji B, a wysoka dynamika wynika z ich 

niewielkiej liczby. Ubytek lub wzrost o nawet jeden zakład, powoduje wystąpienie 

bardzo wysokiej dynamiki. 

 

Tabela 19. Liczba podmiotów zarejestrowanych w systemie REGON w sekcji B (górnictwo 

i wydobywanie) w województwie i w podregionach 

Nazwa 

Liczba podmiotów - Sekcja B 

Ogółem Dział 08 Dział 09 

2019 2021 2019 2021 2019 2021 

KUJAWSKO-POMORSKIE 156 145 145 136 11 9 

Podregion bydgosko-toruński 58 50 53 47 5 3 

Podregion grudziądzki 24 23 22 22 2 1 

Podregion inowrocławski 39 40 37 37 2 3 

Podregion świecki 11 12 11 12 0 0 

Podregion włocławski 24 20 22 18 2 2 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS 
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Rysunek 117. Liczba, wskaźnik przedsiębiorczości i dynamika zmian podmiotów 

zarejestrowanych w systemie REGON w sekcji B (górnictwo i wydobywanie) 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS 
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Według klasyfikacji PKD sekcja C, czyli przetwórstwo przemysłowe, jest 

najbardziej rozbudowana. Zawiera 24 działy, od produkcji artykułów spożywczych 

poprzez produkcję odzieży, chemikaliów, komputerów, po instalowanie maszyn 

przemysłowych. 

Ta działalność gospodarcza jest reprezentowana w województwie przez prawie  

16 tys. podmiotów gospodarczych, jednak w przeliczeniu na 1000 mieszkańców jest to 

poniżej średniej wartości dla Polski. 

W województwie kujawsko-pomorskim w przetwórstwie przemysłowym 

zaznacza się dominująca rola Bydgoszczy, Torunia i powiatów wokół tych miast. 

Skupiają one łącznie 45,0% wszystkich przedsiębiorstw działających w tej dziedzinie. 

Również i w tych jednostkach odnotować można było największy wskaźnik 

przedsiębiorczości. Co znamienne jednak, to w tych dwóch największych miastach  

i Włocławku odnotowano również i największy ubytek przedsiębiorstw z sekcji 

przetwórstwa przemysłowego. 

Najwięcej firm związanych jest z produkcją metalowych wyrobów gotowych,  

a w następnej kolejności firmy zajmują się naprawą i instalowaniem maszyn oraz 

produkcją artykułów spożywczych. Na szczególną uwagę zasługują dwa pokrewne 

działy. Jeden z nich to produkcja wyrobów z drewna z wyłączeniem mebli, a drugi 

produkcja mebli. Łącznie stanowią one 17,0% liczebności wszystkich firm. 

 

Tabela 20. Liczba podmiotów zarejestrowanych w systemie REGON w sekcji C 

(przetwórstwo przemysłowe) w województwie i w podregionach 

Nazwa 

Liczba podmiotów - Sekcja C 

Ogółem 

2019 2021 

KUJAWSKO-POMORSKIE 15 986 16 065 

Podregion bydgosko-toruński 7 270 7 229 

Podregion grudziądzki 2 543 2 592 

Podregion inowrocławski 2 495 2 546 

Podregion świecki 1 386 1 419 

Podregion włocławski 2 292 2 279 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS 
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Tabela 20. c.d. 

Nazwa 

Liczba podmiotów - Sekcja C 

Dział 10 Dział 11 Dział 12 Dział 13 

2019 2021 2019 2021 2019 2021 2019 2021 

KUJAWSKO-POMORSKIE 1 432 1 402 68 65 2 1 450 421 

Podregion bydgosko-toruński 489 475 29 26 0 0 231 213 

Podregion grudziądzki 244 254 12 11 1 1 82 80 

Podregion inowrocławski 288 281 10 13 1 0 66 60 

Podregion świecki 152 152 5 4 0 0 20 21 

Podregion włocławski 259 240 12 11 0 0 51 47 

 

Tabela 20. c.d. 

Nazwa 

Liczba podmiotów - Sekcja C 

Dział 14 Dział 15 Dział 16 Dział 17 

2019 2021 2019 2021 2019 2021 2019 2021 

KUJAWSKO-POMORSKIE 934 877 138 135 1 284 1 320 349 334 

Podregion bydgosko-toruński 478 449 85 84 316 335 171 163 

Podregion grudziądzki 144 130 22 21 218 218 51 50 

Podregion inowrocławski 111 104 12 13 187 200 50 45 

Podregion świecki 33 32 5 6 230 232 38 39 

Podregion włocławski 168 162 14 11 333 335 39 37 

 

Tabela 20. c.d. 

Nazwa 

Liczba podmiotów - Sekcja C 

Dział 18 Dział 19 Dział 20 Dział 21 

2019 2021 2019 2021 2019 2021 2019 2021 

KUJAWSKO-POMORSKIE 674 626 10 9 311 294 23 21 

Podregion bydgosko-toruński 447 407 3 3 166 161 14 12 

Podregion grudziądzki 56 57 2 2 31 31 3 3 

Podregion inowrocławski 84 77 2 2 46 47 5 5 

Podregion świecki 27 26 0 0 18 18 0 0 

Podregion włocławski 60 59 3 2 50 37 1 1 
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Tabela 20. c.d. 

Nazwa 

Liczba podmiotów - Sekcja C 

Dział 22 Dział 23 Dział 24 Dział 25 

2019 2021 2019 2021 2019 2021 2019 2021 

KUJAWSKO-POMORSKIE 882 856 732 785 78 86 3 201 3 283 

Podregion bydgosko-toruński 457 448 275 286 37 41 1 381 1 397 

Podregion grudziądzki 157 155 95 101 24 24 609 633 

Podregion inowrocławski 134 128 137 145 9 12 503 532 

Podregion świecki 37 33 57 61 4 4 329 333 

Podregion włocławski 97 92 168 192 4 5 379 388 

 

Tabela 20. c.d. 

Nazwa 

Liczba podmiotów - Sekcja C 

Dział 26 Dział 27 Dział 28 Dział 29 

2019 2021 2019 2021 2019 2021 2019 2021 

KUJAWSKO-POMORSKIE 252 244 150 148 502 504 113 122 

Podregion bydgosko-toruński 140 133 116 111 281 283 58 59 

Podregion grudziądzki 25 23 14 15 69 67 9 11 

Podregion inowrocławski 20 19 4 5 65 66 18 20 

Podregion świecki 3 5 6 6 27 30 12 13 

Podregion włocławski 64 64 10 11 60 58 16 19 

 

Tabela 20. c.d. 

Nazwa 

Liczba podmiotów - Sekcja C 

Dział 30 Dział 31 Dział 32 Dział 33 

2019 2021 2019 2021 2019 2021 2019 2021 

KUJAWSKO-POMORSKIE 105 108 1 325 1 395 879 866 2 092 2 163 

Podregion bydgosko-toruński 52 60 606 624 419 414 1 019 1 045 

Podregion grudziądzki 12 9 240 265 123 119 300 312 

Podregion inowrocławski 23 20 242 251 149 149 329 352 

Podregion świecki 12 11 113 128 67 69 191 196 

Podregion włocławski 6 8 124 127 121 115 253 258 
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Rysunek 118. Liczba, wskaźnik przedsiębiorczości i dynamika zmian podmiotów 

zarejestrowanych w systemie REGON w sekcji C (przetwórstwo przemysłowe) 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS 
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W sekcji D, związanej z wytwarzaniem i zaopatrywaniem w energię elektryczną, 

gaz, parę wodną, gorącą wodę i powietrze, widoczna była największa dynamika zmian 

liczby podmiotów gospodarczych. W Polsce najwyższą dynamiką w tym zakresie 

charakteryzowały się województwa: małopolskie, kujawsko-pomorskie i mazowieckie. 

W samym województwie dwa największe miasta skupiały łącznie ponad połowę 

wszystkich firm. Ponadto w Bydgoszczy odnotować można było dwukrotny wzrost ich 

liczby. Jednak tak duże zmiany spowodowane są w zasadzie jedną dziedziną działalności 

– gwałtownym rozwojem usług związanych z energią fotowoltaiczną. Ponad 3/4 

wszystkich nowo powstałych firm to mikroprzedsiębiorstwa prowadzące działalność 

usługową w zakresie montażu instalacji fotowoltaicznych. 

 

Tabela 21. Liczba podmiotów zarejestrowanych w systemie REGON w sekcji D 

(wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną, gorącą wodę  

i powietrze)w województwie i w podregionach 

Nazwa 

Liczba podmiotów - Sekcja D 

Ogółem Dział 35 

2019 2021 2019 2021 

KUJAWSKO-POMORSKIE 588 822 588 822 

Podregion bydgosko-toruński 284 475 284 475 

Podregion grudziądzki 82 77 82 77 

Podregion inowrocławski 58 76 58 76 

Podregion świecki 33 44 33 44 

Podregion włocławski 131 150 131 150 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS 
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Rysunek 119. Liczba, wskaźnik przedsiębiorczości i dynamika zmian podmiotów 

zarejestrowanych w systemie REGON w sekcji D (wytwarzanie i zaopatrywanie w energię 

elektryczną, gaz, parę wodną, gorącą wodę i powietrze) 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS 
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Działalność w zakresie dostawy wody, gospodarowania ściekami i odpadami oraz 

działalnością związaną z rekultywacją (sekcja E) nie jest dziedziną, w której działa wiele 

firm. Ten typ działalności jest w zasadzie niewrażliwy na czynniki zewnętrzne wywołane 

np. pandemią – zaopatrzenie w wodę to jedna z najpilniejszych potrzeb bytowych 

mieszkańców. 

W województwie w połowie 2021 roku były ogółem 703 firmy z tej dziedziny. 

Dostarczaniem wody zajmują się wyspecjalizowane i nieliczne przedsiębiorstwa – 

ogółem było ich 84, a ich liczba zmniejszyła się tylko o jedno. Nieco więcej (142 – tutaj 

liczba zwiększyła się o 1) było przedsiębiorstw zajmujących się odprowadzaniem 

ścieków (w tym również liczne przedsiębiorstwa zajmujące się asenizacją). Najliczniejsze 

były przedsiębiorstwa związane ze zbieraniem, przetwarzaniem i unieszkodliwianiem 

odpadów oraz odzyskiem surowców. 

 

Tabela 22. Liczba podmiotów zarejestrowanych w systemie REGON w sekcji E (dostawa 

wody; gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność związana z rekultywacją) 

w województwie i w podregionach 

Nazwa 

Liczba podmiotów - Sekcja E 

Ogółem Dział 36 Dział 37 Dział 38 Dział 39 

2019 2021 2019 2021 2019 2021 2019 2021 2019 2021 

KUJAWSKO-POMORSKIE 722 703 85 84 141 142 473 449 23 28 

Podregion bydgosko-toruński 260 255 24 23 47 49 177 169 12 14 

Podregion grudziądzki 137 134 15 14 29 30 89 84 4 6 

Podregion inowrocławski 153 147 16 17 28 31 107 97 2 2 

Podregion świecki 75 73 14 15 20 19 39 37 2 2 

Podregion włocławski 97 94 16 15 17 13 61 62 3 4 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS 
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Rysunek 120. Liczba, wskaźnik przedsiębiorczości i dynamika zmian podmiotów 

zarejestrowanych w systemie REGON w sekcji E (dostawa wody; gospodarowanie ściekami 

i odpadami oraz działalność związana z rekultywacją) 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS 
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Przedsiębiorstwa związane z budownictwem (sekcja F) nie odczuły kryzysu 

wywołanego pandemią. Wzrosła liczba przedsiębiorstw zajmujących się budową domów 

i w nieco mniejszym zakresie liczba firm specjalizujących się w inżynierii lądowej  

i wodnej. Jednak największe zmiany in plus można było zauważyć w przypadku 

budowlanych robót specjalistycznych, które jednak swoją specjalizację opierały na takiej 

działalności jak wykonywanie budowlanych robót wykończeniowych. Tego rodzaju 

działalność wykonywało 2/3 wszystkich firm budowlanych, w tym zdecydowaną 

większość stanowiły mikroprzedsiębiorstwa. 

W ostatnim czasie daje się zauważyć wzmożony ruch budowlany w dużych 

miastach i w ich strefie podmiejskiej. Powstają nowe osiedla, a taka tendencja utrzymuje 

się już od dłuższego czasu. Dlatego również analiza zmian liczby podmiotów związanych 

z budownictwem nie zaskakuje – w Bydgoszczy i Toruniu skupionych jest ponad 40,0% 

wszystkich firm działających w branży budowlanej. 

 

Tabela 23. Liczba podmiotów zarejestrowanych w systemie REGON w sekcji F 

(budownictwo) w województwie i w podregionach 

Nazwa 

Liczba podmiotów - Sekcja F 

Ogółem Dział 41 Dział 42 Dział 43 

2019 2021 2019 2021 2019 2021 2019 2021 

KUJAWSKO-POMORSKIE 20 929 22 276 5 960 6 277 1 574 1 611 13 395 14 388 

Podregion bydgosko-toruński 8 584 9 136 2 511 2 676 711 723 5 362 5 737 

Podregion grudziądzki 3 704 4 003 1 041 1 116 236 247 2 427 2 640 

Podregion inowrocławski 3 354 3 632 816 861 224 240 2 314 2 531 

Podregion świecki 1 750 1 818 520 528 128 128 1 102 1 162 

Podregion włocławski 3 537 3 687 1 072 1 096 275 273 2 190 2 318 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS 
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Rysunek 121. Liczba, wskaźnik przedsiębiorczości i dynamika zmian podmiotów 

zarejestrowanych w systemie REGON w sekcji F (budownictwo) 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS 
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Wykres 94. Dynamika zmian liczby podmiotów zarejestrowanych w systemie REGON 

w sekcji F, dziale 43 (roboty budowlane specjalistyczne) według powiatów 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS 
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Do sekcji G zaliczamy handel hurtowy i detaliczny oraz naprawę pojazdów 

samochodowych, włączając motocykle. Sekcja ta dzieli się na trzy działy. Pierwszy 

obejmuje handel hurtowy (oprócz sprzedaży samochodów), drugi – handel detaliczny,  

a trzeci związany jest z motoryzacją – sprzedażą i naprawą samochodów i części 

samochodowych. Generalnie w całej Polsce dało się zauważyć niewielkie, zarówno 

dodatnie jak i ujemne zmiany liczebności podmiotów w tej sekcji. 

W województwie kujawsko-pomorskim sytuacja nie odbiegała od ogólnej 

charakterystyki Polski. W „branży samochodowej” nieco zwiększyła się liczba firm, 

powstały głównie małe warsztaty samochodowe świadczące różnego rodzaju usługi. 

Zmniejszyła się liczba firm z wiązanych z handlem, o 2,0% hurtowym, a o 1,0%  

z detalicznym. 

 

Tabela 24. Liczba podmiotów zarejestrowanych w systemie REGON w sekcji G (handel 

hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle)  

w województwie i w podregionach 

Nazwa 

Liczba podmiotów - Sekcja G 

Ogółem Dział 45 Dział 46 Dział 47 

2019 2021 2019 2021 2019 2021 2019 2021 

KUJAWSKO-POMORSKIE 41 419 41 074 6 858 6 896 11 002 10 780 23 559 23 398 

Podregion bydgosko-toruński 18 089 17 914 2 692 2 694 5 918 5 765 9 479 9 455 

Podregion grudziądzki 6 918 6 905 1 287 1 295 1 536 1 536 4 095 4 074 

Podregion inowrocławski 5 958 5 877 1 092 1 098 1 367 1 329 3 499 3 450 

Podregion świecki 2 781 2 791 625 639 582 579 1 574 1 573 

Podregion włocławski 7 673 7 587 1 162 1 170 1 599 1 571 4 912 4 846 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS 
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Rysunek 122. Liczba, wskaźnik przedsiębiorczości i dynamika zmian podmiotów 

zarejestrowanych w systemie REGON w sekcji G (handel hurtowy i detaliczny; naprawa 

pojazdów samochodowych, włączając motocykle) 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS 
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Transport i gospodarkę magazynową (sekcja H) można generalnie podzielić na 

nielicznie reprezentowany transport morski i lotniczy, skupiający relatywnie bardzo dużo 

firm transport lądowy oraz dość liczną działalność magazynową oraz usługi pocztowe  

i kurierskie. W całej Polsce dał się zauważyć spadek liczby przedsiębiorstw 

zarejestrowanych w tej sekcji. Najbardziej niekorzystne zmiany wystąpiły  

w województwie pomorskim, ale również i w województwie kujawsko-pomorskim 

sytuacja nie była dobra. 

W całym województwie większość firm (87,9% ogółu) działających w zakresie 

sekcji H stanowiły przedsiębiorstwa transportowe. W stosunku do końca roku 2019  

w dużych miastach ich liczba zmniejszyła się nawet o 8,5%. Przykładowo w Bydgoszczy 

w analizowanym okresie ubyło 175 przedsiębiorstw, w Toruniu 78, a we Włocławku 40. 

Do nielicznych wyjątków należą powiaty w których liczba przedsiębiorstw transportu 

lądowego wzrosła. 

Jednakże co znamienne, pandemiczne obostrzenia związane z handlem 

stacjonarnym, spowodowały zwiększone zainteresowanie zakupami on-line i w związku  

z tym w województwie odnotowano wzrost liczby firm zajmujących się usługami 

kurierskimi aż o 25,0%. 

 

Tabela 25. Liczba podmiotów zarejestrowanych w systemie REGON w sekcji H (transport  

i gospodarka magazynowa) w województwie i w podregionach 

Nazwa 

Liczba podmiotów - Sekcja H 

Ogółem Dział 49 Dział 50 Dział 51 Dział 52 Dział 53 

2019 2021 2019 2021 2019 2021 2019 2021 2019 2021 2019 2021 

KUJAWSKO-POMORSKIE 11 438 11 201 10 153 9 847 38 38 19 21 1 015 1 027 213 268 

Podregion bydgosko-toruński 5 128 4 894 4 584 4 322 27 22 11 11 377 383 129 156 

Podregion grudziądzki 1 664 1 661 1 517 1 503 1 0 1 2 122 119 23 37 

Podregion inowrocławski 2 073 2 058 1 691 1 677 7 11 4 5 343 333 28 32 

Podregion świecki 837 831 759 751 2 3 1 1 61 61 14 15 

Podregion włocławski 1 736 1 757 1 602 1 594 1 2 2 2 112 131 19 28 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS 
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Rysunek 123. Liczba, wskaźnik przedsiębiorczości i dynamika zmian podmiotów 

zarejestrowanych w systemie REGON w sekcji H (transport i gospodarka magazynowa) 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS 
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Wykres 95. Dynamika zmian liczby podmiotów zarejestrowanych w systemie REGON  

w sekcji H, dziale 49 (transport lądowy oraz transport rurociągowy) według powiatów 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS 

 

Wykres 96. Dynamika zmian liczby podmiotów zarejestrowanych w systemie REGON  

w sekcji H, dziale 53 (działalność pocztowa i kurierska) według powiatów 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS 
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W sekcji I można wyróżnić dwie działalności – obejmującą zakwaterowanie oraz 

związaną z usługami gastronomicznymi. Najlepiej rozwinięta infrastruktura turystyczna 

jest w województwie zachodniopomorskim i małopolskim. W tym względzie kujawsko-

pomorskie, chociaż ma duży potencjał turystyczny, należy do województw o średnim 

poziomie zagospodarowania. 

W samym województwie jest dość duże zróżnicowanie. Ze względu na dużą 

liczbę hoteli i obiektów gastronomicznych wyróżnia się miasto Toruń, Bydgoszcz  

i powiat aleksandrowski. W dziedzinie zakwaterowania i gastronomii zaszły duże zmiany 

in plus, ale generalnie można stwierdzić, że branża hotelarska poradziła sobie 

proporcjonalnie lepiej. Dynamika zmian liczby podmiotów związanych z hotelarstwem 

wyniosła w analizowanym okresie 117,8% natomiast w gastronomii 109,1%. Wyjątkowo 

pozytywne zmiany w obydwu dziedzinach gospodarki można było odnotować  

w powiecie toruńskim. 

 

Tabela 26. Liczba podmiotów zarejestrowanych w systemie REGON w sekcji I (działalność 

związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi) w województwie 

i w podregionach 

Nazwa 

Liczba podmiotów - Sekcja I 

Ogółem Dział 55 Dział 56 

2019 2021 2019 2021 2019 2021 

KUJAWSKO-POMORSKIE 4 213 4 655 679 800 3 534 3 855 

Podregion bydgosko-toruński 2 025 2 219 302 347 1 723 1 872 

Podregion grudziądzki 537 613 88 103 449 510 

Podregion inowrocławski 584 644 80 99 504 545 

Podregion świecki 346 387 69 93 277 294 

Podregion włocławski 721 792 140 158 581 634 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS 
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Rysunek 124. Liczba, wskaźnik przedsiębiorczości i dynamika zmian podmiotów 

zarejestrowanych w systemie REGON w sekcji I (działalność związana z zakwaterowaniem 

i usługami gastronomicznymi) 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS 
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W sekcji J zawierają się takie działy gospodarki jak działalność wydawnicza, 

telekomunikacyjna, produkcja filmów czy działalność związana z oprogramowaniem  

i doradztwem informatycznym. Generalnie w tej sekcji odnotowano wzrost liczby 

pomiotów gospodarczych, jednak nie wszystkie działy miały w tym proporcjonalny 

udział. Faktem jest, że we wszystkich wymienionych wyżej działalnościach, oprócz 

wydawniczej, odnotowano niewielką dynamikę wzrostu. Jednak jedna działalność 

zasługuje na szczególną uwagę. Pandemia i obowiązek przebywania w domu 

spowodowały, że intensywniej zaczęto wykorzystywać Internet, np. platformy 

edukacyjne, komunikatory itp. i zwiększyło się zapotrzebowanie na specjalistów  

w dziedzinie związanej z oprogramowaniem i doradztwem w zakresie informatyki. W tej 

sekcji tylko w dwóch powiatach odnotowano spadek liczby firm. W powiecie świeckim 

liczba przedsiębiorców zmniejszyła się o 4 – do 51. Można by również wysunąć tezę,  

że niektóre gminy stały się swoistym Eldorado dla specjalistów z zakresu informatyki. 

Liczba firm komputerowych zwiększyła się w nich o nawet 20,0%. 

 

Tabela 27. Liczba podmiotów zarejestrowanych w systemie REGON w sekcji J (informacja 

i komunikacja) w województwie i w podregionach 

Nazwa 

Liczba podmiotów - Sekcja J 

Ogółem Dział 58 Dział 59 Dział 60 

2019 2021 2019 2021 2019 2021 2019 2021 

KUJAWSKO-POMORSKIE 4 604 5 049 447 431 418 457 23 20 

Podregion bydgosko-toruński 3 141 3 458 321 305 240 268 13 10 

Podregion grudziądzki 400 441 28 27 62 68 1 2 

Podregion inowrocławski 443 478 40 39 41 40 4 3 

Podregion świecki 180 191 14 15 17 19 1 1 

Podregion włocławski 440 481 44 45 58 62 4 4 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS 

 
Tabela 27. c.d. 

Nazwa 

Liczba podmiotów - Sekcja J 

Dział 61 Dział 62 Dział 63 

2019 2021 2019 2021 2019 2021 

KUJAWSKO-POMORSKIE 341 353 2 847 3 257 528 531 

Podregion bydgosko-toruński 196 208 1 994 2 289 377 378 

Podregion grudziądzki 34 33 228 259 47 52 

Podregion inowrocławski 47 50 257 295 54 51 

Podregion świecki 25 25 106 112 17 19 

Podregion włocławski 39 37 262 302 33 31 
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Rysunek 125. Liczba, wskaźnik przedsiębiorczości i dynamika zmian podmiotów 

zarejestrowanych w systemie REGON w sekcji J (informacja i komunikacja) 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS 
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Wykres 97. Dynamika zmian liczby podmiotów zarejestrowanych w systemie REGON  

w sekcji J, dziale 62 (działalność związana z oprogramowaniem i doradztwem w zakresie 

informatyki oraz działalność powiązana) według powiatów 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS 
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Sekcja K to działalność związana z finansami i ubezpieczeniem. W jej skład 

wchodzą trzy działalności: działalność usługowa, np. pośrednictwo pieniężne, 

ubezpieczenia oraz działalność wspomagająca. Działalność w tej sekcji jest dość 

specjalistyczna i występuje w większych miastach. Ogółem w województwie, podobnie 

jak w całej Polsce, zaobserwować można niewielkie zmiany in minus w tym zakresie. 

 

Tabela 28. Liczba podmiotów zarejestrowanych w systemie REGON w sekcji K (działalność 

finansowa i ubezpieczeniowa) w województwie i w podregionach 

Nazwa 

Liczba podmiotów - Sekcja K 

Ogółem Dział 64 Dział 65 Dział 66 

2019 2021 2019 2021 2019 2021 2019 2021 

KUJAWSKO-POMORSKIE 5 419 5 313 1 068 997 55 61 4 296 4 255 

Podregion bydgosko-toruński 3 004 2 932 643 595 25 31 2 336 2 306 

Podregion grudziądzki 799 786 131 129 9 10 659 647 

Podregion inowrocławski 634 646 121 116 5 7 508 523 

Podregion świecki 287 268 49 43 7 5 231 220 

Podregion włocławski 695 681 124 114 9 8 562 559 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS 
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Rysunek 126. Liczba, wskaźnik przedsiębiorczości i dynamika zmian podmiotów 

zarejestrowanych w systemie REGON w sekcji K (działalność finansowa i ubezpieczeniowa) 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS 
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Działalność związana z rynkiem nieruchomości została zakwalifikowana do  

sekcji L. W całej Polsce, niezależnie od nasycenia instytucjami i firmami obsługującymi 

rynek nieruchomości, widoczny jest wzrost ich liczby. Również w województwie 

kujawsko-pomorskim ta liczba wzrosła z 10 217 do 10 774 podmiotów. W grupie tej 

znalazły się przedsiębiorstwa związane zarówno z kupnem i sprzedażą nieruchomości jak  

i zarządzający nieruchomościami. Trudna, a wręcz niemożliwa jest identyfikacja ich 

dokładnej działalności, jednak specyfika tego rynku sprawia, że większość podmiotów 

zlokalizowanych jest w miastach (pomimo, że obsługują również tereny wiejskie). 

 

Tabela 29. Liczba podmiotów zarejestrowanych w systemie REGON w sekcji L (działalność 

związana z obsługą rynku nieruchomości) w województwie i w podregionach 

Nazwa 

Liczba podmiotów - Sekcja L 

Ogółem Dział 68 

2019 2021 2019 2021 

KUJAWSKO-POMORSKIE 10 217 10 774 10 217 10 774 

Podregion bydgosko-toruński 5 195 5 538 5 195 5 538 

Podregion grudziądzki 1 636 1 694 1 636 1 694 

Podregion inowrocławski 1 542 1 632 1 542 1 632 

Podregion świecki 795 819 795 819 

Podregion włocławski 1 049 1 091 1 049 1 091 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS 
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Rysunek 127. Liczba, wskaźnik przedsiębiorczości i dynamika zmian podmiotów 

zarejestrowanych w systemie REGON w sekcji L (działalność związana z obsługą rynku 

nieruchomości) 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS 
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Do sekcji M zaliczono siedem działów działalności gospodarczej. Należą do niej 

działalności prawnicze (m.in. księgowość), doradztwo w zarządzaniu, doradztwo 

w zakresie architektury, badania naukowe, reklama i badanie opinii publicznej, pozostała 

działalność (fotografia, tłumaczenie itp.) oraz weterynaria. 

We wszystkich województwach odnotowano wzrost ogólnej liczby 

przedsiębiorstw zarejestrowanych w tej sekcji. Również w województwie kujawsko-

pomorskim, gdzie wskaźnik przedsiębiorczości jest niższy niż przeciętnie w kraju, 

odnotowano wzrost. Zwiększyła się liczba przedsiębiorstw we wszystkich wymienionych 

wyżej działach oprócz działalności weterynaryjnej. W przypadku analizowanej sekcji 

zaznacza się bardzo wyraźna przewaga Bydgoszczy i Torunia. W tych miastach swoją 

siedzibę ma połowa firm działających w tej sekcji. Szczególnie jest to widoczne  

w przypadku działalności prawniczej, doradztwa związanego z zarządzaniem, badaniami 

naukowymi i reklamą. 

 

Tabela 30. Liczba podmiotów zarejestrowanych w systemie REGON w sekcji M (działalność 

profesjonalna, naukowa i techniczna) w województwie i w podregionach 

Nazwa 

Liczba podmiotów - Sekcja M 

Ogółem Dział 69 Dział 70 Dział 71 

2019 2021 2019 2021 2019 2021 2019 2021 

KUJAWSKO-POMORSKIE 15 318 15 770 4 673 4 779 2 100 2 189 3 344 3 458 

Podregion bydgosko-toruński 9 348 9 613 2 951 3 039 1 437 1 497 1 848 1 918 

Podregion grudziądzki 1 817 1 910 463 475 216 240 485 509 

Podregion inowrocławski 1 637 1 655 494 493 202 194 363 372 

Podregion świecki 766 793 213 217 75 80 204 202 

Podregion włocławski 1 750 1 799 552 555 170 178 444 457 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS 

 

Tabela 30. c.d. 

Nazwa 

Liczba podmiotów - Sekcja M 

Dział 72 Dział 73 Dział 74 Dział 75 

2019 2021 2019 2021 2019 2021 2019 2021 

KUJAWSKO-POMORSKIE 194 208 1 636 1 646 2 788 2 916 583 574 

Podregion bydgosko-toruński 157 170 1 154 1 141 1 611 1 660 190 188 

Podregion grudziądzki 11 12 156 163 353 377 133 134 

Podregion inowrocławski 10 12 151 154 328 340 89 90 

Podregion świecki 2 2 52 58 168 189 52 45 

Podregion włocławski 14 12 123 130 328 350 119 117 

 



REGIONALNE OBSERWATORIUM GOSPODARCZE 

 

386 

 

 

Rysunek 128. Liczba, wskaźnik przedsiębiorczości i dynamika zmian podmiotów 

zarejestrowanych w systemie REGON w sekcji M (działalność profesjonalna, naukowa 

i techniczna) 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS 
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W całej Polsce odnotowano znaczny wzrost liczby przedsiębiorstw zajmujących 

się administrowaniem i związaną z nim działalnością wspierającą (sekcja N). W sekcji tej 

znalazły się takie działalności jak wynajem i dzierżawa samochodów i maszyn, 

pośrednictwo pracy, praca organizatorów turystyki, ochrona i działalność 

detektywistyczna, sprzątanie obiektów, organizacja imprez i inne. 

W województwie kujawsko-pomorskim liczba przedsiębiorstw działających  

w sekcji N skupiona była głównie w dużych miastach, a ich liczba wzrosła o ponad 6,0%.  

Na szczególną uwagę zasługuje działalność związana z pośrednictwem w zatrudnieniu. 

W Bydgoszczy i Toruniu zlokalizowanych jest prawie 2/3 takich firm. Pomimo kryzysu 

w turystyce spowodowanego pandemią, nie zmieniła się liczba organizatorów i agentów 

turystycznych. Ponadto, co zasługuje na uwagę, zwiększyła się liczba podmiotów 

zajmujących się utrzymaniem porządku w budynkach i zagospodarowaniem terenów 

zielonych. Jednak tutaj zmiany te dotyczyły głównie obszarów wiejskich. W miastach 

zmiany te były proporcjonalnie niewielkie. 

 

Tabela 31. Liczba podmiotów zarejestrowanych w systemie REGON w sekcji N (działalność 

w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca) w województwie  

i w podregionach 

Nazwa 

Liczba podmiotów - Sekcja N 

Ogółem Dział 77 Dział 78 Dział 79 

2019 2021 2019 2021 2019 2021 2019 2021 

KUJAWSKO-POMORSKIE 5 132 5 382 661 682 455 481 335 334 

Podregion bydgosko-toruński 3 048 3 181 337 350 317 341 230 229 

Podregion grudziądzki 623 654 116 118 34 34 35 36 

Podregion inowrocławski 637 661 76 75 43 46 31 32 

Podregion świecki 266 298 44 57 24 27 14 11 

Podregion włocławski 558 588 88 82 37 33 25 26 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS 

 
Tabela 31. c.d. 

Nazwa 

Liczba podmiotów - Sekcja N 

Dział 80 Dział 81 Dział 82 

2019 2021 2019 2021 2019 2021 

KUJAWSKO-POMORSKIE 224 215 1 784 1 874 1 673 1 796 

Podregion bydgosko-toruński 140 131 953 986 1 071 1 144 

Podregion grudziądzki 23 23 235 241 180 202 

Podregion inowrocławski 20 20 256 268 211 220 

Podregion świecki 8 8 122 133 54 62 

Podregion włocławski 33 33 218 246 157 168 
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Rysunek 129. Liczba, wskaźnik przedsiębiorczości i dynamika zmian podmiotów 

zarejestrowanych w systemie REGON w sekcji N (działalność w zakresie usług 

administrowania i działalność wspierająca) 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS 
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W zakresie działalności związanej z administracją publiczną i obroną narodową 

oraz obowiązkowymi zabezpieczeniami społecznymi w okresie pandemii niewiele się 

zmieniło. Odnosi się to zarówno do sytuacji w Polsce jak i w województwie.  

W kujawsko-pomorskim w 2021 roku funkcjonowało 1 430 podmiotów związanych 

działalnością z sekcją O. Tylko w niektórych powiatach odnotować można było 

minimalne zmiany, najczęściej in minus. 

 

Tabela 32. Liczba podmiotów zarejestrowanych w systemie REGON w sekcji O 

(administracja publiczna i obrona narodowa; obowiązkowe zabezpieczenia społeczne)  

w województwie i w podregionach 

Nazwa 

Liczba podmiotów - Sekcja O 

Ogółem Dział 84 

2019 2021 2019 2021 

KUJAWSKO-POMORSKIE 1 441 1 430 1 441 1 430 

Podregion bydgosko-toruński 256 254 256 254 

Podregion grudziądzki 384 379 384 379 

Podregion inowrocławski 243 241 243 241 

Podregion świecki 217 217 217 217 

Podregion włocławski 341 339 341 339 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS 
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Rysunek 130. Liczba, wskaźnik przedsiębiorczości i dynamika zmian podmiotów 

zarejestrowanych w systemie REGON w sekcji O (administracja publiczna i obrona 

narodowa; obowiązkowe zabezpieczenia społeczne) 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS 
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Zaobserwowano niewielki wzrost liczby instytucji związanych z edukacją (sekcja 

P). Ze względu na to, że do tej sekcji zaliczane są zarówno placówki wychowania 

przedszkolnego, jak i szkoły policealne oraz uczelnie wyższe, rozmieszczenie ich  

w województwie według powiatów jest proporcjonalne i równomierne. Ogółem  

w województwie w 2021 roku było 6 358 placówek edukacyjnych. Zmiany jakie 

wystąpiły w analizowanym okresie nie są zbyt duże i tak na przykład we Włocławku 

ubyło 11, ale w powiecie włocławskim przybyło 8 placówek, w Toruniu ubyło 5,  

ale w powiecie toruńskim przybyło 13 placówek. 

 

Tabela 33. Liczba podmiotów zarejestrowanych w systemie REGON w sekcji P (edukacja) 

w województwie i w podregionach 

Nazwa 

Liczba podmiotów - Sekcja P 

Ogółem Dział 85 

2019 2021 2019 2021 

KUJAWSKO-POMORSKIE 6 279 6 358 6 279 6 358 

Podregion bydgosko-toruński 2 966 3 037 2 966 3 037 

Podregion grudziądzki 963 991 963 991 

Podregion inowrocławski 924 921 924 921 

Podregion świecki 418 407 418 407 

Podregion włocławski 1 008 1 002 1 008 1 002 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS 
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Rysunek 131. Liczba, wskaźnik przedsiębiorczości i dynamika zmian podmiotów 

zarejestrowanych w systemie REGON w sekcji P (edukacja) 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS 
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Liczba firm zajmujących się działalnością związaną z opieką zdrowotną i pomocą 

społeczną (sekcja Q) w Polsce wzrosła. W województwie kujawsko-pomorskim można 

było odnotować jedną z niższych w kraju dynamik wzrostu. 

W samym województwie w tej dziedzinie gospodarki działało ogółem 13 888 

przedsiębiorstw. Większość związana była z opieką zdrowotną. Zaledwie 4,3% 

zajmowała się pomocą społeczną bez zakwaterowania, a nieliczne pomocą społeczną  

z zakwaterowaniem. Działalność szpitali i praktyka lekarska najliczniej była 

reprezentowana w dużych miastach. Jednak tutaj na uwagę zasługuje sytuacja  

we Włocławku. Analiza wykazuje, że w mieście tym istnieje niedobór takich placówek. 

W Grudziądzu na 10 tys. mieszkańców przypada 12 tego typu firm, w Bydgoszczy  

i Toruniu po 10, a we Włocławku zaledwie 5, czyli tyle samo co w powiatach.  

Na podkreślenie zasługuje również to, że w dużych miastach poziom rozwoju pomocy 

społecznej nie odbiega od innych regionów. 

 

Tabela 34. Liczba podmiotów zarejestrowanych w systemie REGON w sekcji Q (opieka 

zdrowotna i pomoc społeczna) w województwie i w podregionach 

Nazwa 

Liczba podmiotów - Sekcja Q 

Ogółem Dział 86 Dział 87 Dział 88 

2019 2021 2019 2021 2019 2021 2019 2021 

KUJAWSKO-POMORSKIE 13 783 13 888 13 013 13 103 176 184 594 601 

Podregion bydgosko-toruński 7 085 7 214 6 741 6 877 70 71 274 266 

Podregion grudziądzki 2 645 2 626 2 519 2 498 29 33 97 95 

Podregion inowrocławski 1 641 1 635 1 534 1 524 21 21 86 90 

Podregion świecki 797 794 713 706 18 19 66 69 

Podregion włocławski 1 615 1 619 1 506 1 498 38 40 71 81 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS 
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Rysunek 132. Liczba, wskaźnik przedsiębiorczości i dynamika zmian podmiotów 

zarejestrowanych w systemie REGON w sekcji Q (opieka zdrowotna i pomoc społeczna) 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS 
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W całej Polsce wzrosła liczba przedsiębiorstw związanych z działalnością 

kulturalną, rozrywkową i rekreacyjną (sekcja R). W województwie kujawsko-pomorskim 

ogółem w tej dziedzinie działały 3 892 firmy, z czego większość, bo aż 65,2%, była 

związana z działalnością sportową, rozrywkową i rekreacyjną. Kolejna działalność, 

twórcza, związana z kulturą i rozrywką, stanowiła 24,1%, natomiast do reszty, czyli 

działalności bibliotek, archiwów, muzeów itp. należało niecałe 400 przedsiębiorstw. 

Analizując poszczególne działalności związane z sekcją należałoby szczególnie 

uwypuklić znaczenie Torunia jako, śmiało można nazwać, miasta kultury, a w zasadzie 

miasta sztuki konserwatorskiej. Na miano to zasługuje m.in. z racji nieproporcjonalnie 

dużej w stosunku do innych miast i regionów działalności związanej z działem 91 sekcji 

R, czyli bibliotekami, archiwami i muzeami oraz innymi działalnościami związanymi  

z kulturą. Dla porównania, w 2021 roku do tego działu wpisano w Toruniu  

122 przedsiębiorstwa, w Bydgoszczy 25, we Włocławku 12, a w Grudziądzu 3. Jednak 

należałoby również wyjaśnić, że zdecydowana większość przedsiębiorstw (około 80,0%) 

związana jest właśnie z działalnością konserwacji zabytków. 

 

Tabela 35. Liczba podmiotów zarejestrowanych w systemie REGON w sekcji R (działalność 

związana z kulturą, rozrywką i rekreacją) w województwie i w podregionach 

Nazwa 

Liczba podmiotów - Sekcja R 

Ogółem Dział 90 Dział 91 Dział 92 Dział 93 

2019 2021 2019 2021 2019 2021 2019 2021 2019 2021 

KUJAWSKO-POMORSKIE 3 732 3 892 892 939 369 367 53 48 2 418 2 538 

Podregion bydgosko-toruński 1 768 1 835 445 466 192 189 29 26 1 102 1 154 

Podregion grudziądzki 557 588 123 136 62 63 4 5 368 384 

Podregion inowrocławski 528 558 129 132 36 37 8 6 355 383 

Podregion świecki 251 268 59 66 27 27 0 1 165 174 

Podregion włocławski 628 643 136 139 52 51 12 10 428 443 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS 
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Rysunek 133. Liczba, wskaźnik przedsiębiorczości i dynamika zmian podmiotów 

zarejestrowanych w systemie REGON w sekcji R (działalność związana z kulturą, rozrywką  

i rekreacją) 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS 
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Wykres 98. Dynamika zmian liczby podmiotów zarejestrowanych w systemie REGON  

w sekcji R, dziale 93 (działalność sportowa, rozrywkowa i rekreacyjna) według powiatów 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS 
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Do sekcji S, czyli pozostałej działalności usługowej zaliczono działalność 

organizacji członkowskich, naprawę i konserwację komputerów i artykułów użytku 

osobistego i domowego oraz bliżej niesprecyzowaną pozostałą indywidualną działalność 

usługową. Generalnie w całej Polsce odnotowano dodatnią dynamikę zmian liczby 

przedsiębiorstw działających w tej sekcji. To dotyczy również województwa kujawsko-

pomorskiego, jednak należałoby odnotować ciekawą tendencję. Wzrosła liczba 

organizacji członkowskich i tych nieidentyfikowalnych działalności indywidualnych, 

jednak zmalała, wprawdzie niewiele, bo tylko około 2,0%, liczba firm zajmujących się 

naprawą i konserwacją komputerów i sprzętu domowego. W tym miejscu zachodzi 

pytanie – czy współczesny model cyklu życia produktu nie przewiduje już jego naprawy  

i w związku z tym nie opłaca się naprawiać sprzętu a wygodniej jest kupić nowy? 

 

Tabela 36. Liczba podmiotów zarejestrowanych w systemie REGON w sekcji S (pozostała 

działalność usługowa) w województwie i w podregionach 

Nazwa 

Liczba podmiotów - Sekcja S 

Ogółem Dział 94 Dział 95 Dział 96 

2019 2021 2019 2021 2019 2021 2019 2021 

KUJAWSKO-POMORSKIE 13 824 14 188 6 915 6 960 1 304 1 288 5 605 5 940 

Podregion bydgosko-toruński 6 042 6 161 2 760 2 763 631 626 2 651 2 772 

Podregion grudziądzki 2 182 2 266 1 179 1 207 205 206 798 853 

Podregion inowrocławski 2 144 2 183 1 148 1 138 176 160 820 885 

Podregion świecki 1 064 1 111 577 574 98 105 389 432 

Podregion włocławski 2 392 2 467 1 251 1 278 194 191 947 998 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS 
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Rysunek 134. Liczba, wskaźnik przedsiębiorczości i dynamika zmian podmiotów 

zarejestrowanych w systemie REGON w sekcji S (pozostała działalność usługowa) 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS 
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Zakończenie 

Od marca 2020 roku wszyscy doświadczamy negatywnych skutków związanych  

z pandemią w każdej dziedzinie naszego życia. Liczne obostrzenia wprowadzane w celu 

zahamowania rozprzestrzeniania się koronawirusa wpłynęły na znaczny spadek 

aktywności gospodarczej. Chociaż firmy nadal działają w warunkach niepewności 

związanej z rozwojem sytuacji epidemicznej, w nowej rzeczywistości radzą sobie coraz 

lepiej – dostosowują się i uodparniają na zmiany. Taki wniosek można wysunąć, 

obserwując np. zmiany koniunktury gospodarczej na przestrzeni ostatnich 18 miesięcy. 

 

 

Rysunek 135. Fale pandemii a koniunktura gospodarcza 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS 

oraz https://github.com/CSSEGISandData/COVID-19 [dostęp 29.12.2021] 
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Spadek aktywności ekonomicznej w wyniku pandemii i związanych z nią 

restrykcji był bardzo głęboki, ale jednocześnie przejściowy. Widoczna jest stopniowa 

poprawa nie tylko wskaźników koniunktury, ale również i danych ilościowych 

obrazujących obroty, produkcję, czy też sprzedaż. W wielu dziedzinach gospodarki 

widoczny jest scenariusz V-kształtnego ożywienia gospodarczego. Przykładem może być 

porównanie wielkości obrotów zagranicznych Polski w pierwszych kwartałach lat 2019, 

2020 i 2021. Regres widoczny był w pierwszym roku, jednak już w kolejnym okresie 

nastąpił wzrost obrotów handlu zagranicznego. 

 

Wykres 99. Obroty handlu zagranicznego Polski w latach 2019-2021 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS 
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Podobne zależności widoczne są również w gospodarce województwa kujawsko-

pomorskiego. W literaturze przedmiotu na temat poziomu rozwoju społeczno-

gospodarczego Polski i województw przedstawiane są różne rankingi. W zależności  

od przyjętej metody badawczej i doboru mierników wyniki mogą się czasami różnić, 

jednak w większości województwo kujawsko-pomorskie należy do grupy o przeciętnym  

a nawet niskim poziomie rozwoju. Biorąc pod uwagę trzy dziedziny rozwoju – stan 

infrastruktury technicznej, społecznej oraz rozwój gospodarczy, województwo 

proporcjonalnie najlepiej wyposażone jest w infrastrukturę techniczną mierzoną 

miernikami z zakresu poziomu wykształcenia sieci drogowej, kolejowej, wodociągowej, 

kanalizacyjnej, stanu środowiska i innych. W 2020 roku w rankingu uwzględniającym 

pomiar przy pomocy metody konstrukcji miernika syntetycznego województwo 

znajdowało się na 11. pozycji. 

 

 

Rysunek 136. Poziom rozwoju infrastruktury technicznej w województwach według 

wskaźnika syntetycznego 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS 
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W porównaniu do innych województw poziom wyposażenia i rozwoju 

infrastruktury społecznej (mieszkalnictwo, szkolnictwo, ochrona zdrowia itp.) był słabszy 

– województwo znalazło się na 13. miejscu. 

 

 

Rysunek 137. Poziom rozwoju infrastruktury społecznej w województwach według 

wskaźnika syntetycznego 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS 
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Najmniej korzystna sytuacja w porównaniu do innych województw widoczna była  

w rozwoju gospodarczym. Województwo znalazło się na przedostatnim miejscu. 

 

 

Rysunek 138. Poziom rozwoju gospodarczego województw według wskaźnika syntetycznego 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS 

 

Poziom rozwoju gospodarczego mierzony jest m.in. wskaźnikami 
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Pandemia koronawirusa spowodowała wiele zmian społecznych i gospodarczych. 

Część sektorów działalności gospodarczej nie odczuła zbyt mocno skutków epidemii,  

a niektóre nawet skorzystały. Ogółem liczba podmiotów gospodarczych zarejestrowanych  

w systemie REGON w województwie kujawsko-pomorskim zwiększyła się. W połowie 

roku 2021 w województwie zarejestrowanych było 183,5 tysiąca przedsiębiorstw.  

W stosunku do końca roku 2019, czyli sprzed pandemii, był to wzrost o 4 tys. firm 

(2,2%). Największy wzrost odnotowano w strefie podmiejskiej Torunia i Bydgoszczy.  

W innych regionach województwa zaobserwować można było również zmiany in plus  

w zakresie liczby zarejestrowanych podmiotów, jednak ich dynamika była niewielka. 

Te zmiany nie oznaczają również, że we wszystkich sekcjach i działach rejestru 

REGON były one proporcjonalne. Najbardziej niekorzystnie pandemia wpłynęła na 

działalność transportową. Kryzys dotknął również handel hurtowy i działalność 

pośrednictwa finansowego i, co znamienne, szczególnie niekorzystne zmiany w tym 

zakresie zaszły w dużych miastach. 

Wymienione wyżej dziedziny działalności gospodarczej kryzys dotknął 

najbardziej, jednak na wiele innych zadziałał stymulująco. Praca, sprzedaż, kupno on-line 

spowodowały wzrost zapotrzebowania na specjalistyczne usługi kurierskie, doradztwa 

komputerowego, prawnego i podatkowego. Wzmocniona została branża budowlana. 

Zwiększyła się liczba firm zajmujących się zarówno budową nowych obiektów jak i ich 

sprzedażą. Szczególnie dużo przybyło mikroprzedsiębiorstw specjalizujących się  

w budowlanych pracach wykończeniowych. Wbrew wcześniejszym prognozom dobrze 

poradziły sobie przedsiębiorstwa związane z zakwaterowaniem i gastronomią. 

Nie zawsze jednak wzrost liczby przedsiębiorstw powinien być utożsamiany  

z absolutną poprawą sytuacji na rynku pracy. Jedną z najwyższych dynamik zmian 

odnotowano w działalności związanej z zaopatrzeniem w energię elektryczną  

i utrzymaniem porządku w budynkach. Zarejestrowano wiele nowych 

mikroprzedsiębiorstw w tych dziedzinach, jednak związane to było najczęściej  

z samozatrudnieniem zainteresowanej osoby i pracą na rzecz jednego większego 

przedsiębiorcy. 

Skutki pandemii najbardziej dotykają przedsiębiorstwa mniejsze, słabsze 

ekonomicznie, z mniejszymi rezerwami finansowymi, gorszym dostępem do 

finansowania i możliwościami wprowadzenia nowoczesnych rozwiązań. W efekcie,  

w większym stopniu będą one narażone na upadłość lub przejęcie przez większe 

podmioty. Pandemia przyśpieszyła przemiany technologiczne: rozwój infrastruktury IT, 
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rozwiązania pracy zdalnej, komunikację i spotkania online, zakupy online, robotyzację  

i automatyzację niektórych procesów. Ponadto, przemiany technologiczne wymuszą 

zwiększenie kompetencji pracowników. Coraz więcej zawodów wymagać będzie wiedzy  

i umiejętności cyfrowych i technicznych. 

Reasumując, na podstawie analizy samego rejestru działalności podmiotów 

gospodarczych, nawet dogłębnej, obejmującej również te niższe poziomy, nie można 

wysuwać daleko idących wniosków i zaleceń. Jednak określenie stanu gospodarki, 

uwarunkowań i zmian związanych z pandemią, jakie zaszły w ostatnim czasie jest 

niezbędnym pierwszym krokiem w tym kierunku. Dlatego koniecznym jest 

przeprowadzenie dalszych badań, związanych z rynkiem pracy, a szczególnie  

z rozeznaniem potrzeb i oczekiwań przedsiębiorców. 
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