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1. Wprowadzenie 

1.1. Cele badania 

Istotnym elementem prac nad aktualizacją Regionalnej Strategii Innowacji dla 

Województwa Kujawsko-Pomorskiego jest wykonanie diagnozy sytuacji w regionie. 

Niniejszy dokument przedstawia zestawienia liczbowe i analizy związane z badaniem 

rozkładu liczebności przedsiębiorstw w Województwie Kujawsko-Pomorskim, wykonane 

trakcie opracowywania diagnozy. Celem przeprowadzonego badania było określenie 

sytuacji w zakresie liczby i rodzajów firm oraz wiodących branż przemysłowych w ujęciu 

regionalnym oraz w ujęciu powiatowym.  

 

1.2. Metoda badawcza 

Przeprowadzone badanie obejmowało wykonanie analiz w oparciu o dane statystyczne 

pierwotne pozyskane z Głównego Urzędu Statystycznego. W ramach badania poddano 

analizie liczebność firm i reprezentowane przez nie branże, na poziomie całego 

województwa oraz na poziomie poszczególnych powiatów. Na poziomie województwa 

uwzględniono dane w zakresie wielkości firm, wielkości zatrudnienia oraz przychodu. W 

ramach analizy wykonano również zestawienia obejmujące przychody i nakłady 

inwestycyjne w głównych branżach oraz dla części danych dokonano porównań 

z danymi dotyczącymi całej Polski.  

Na poziomie powiatów dokonano zestawień ilościowych firm w poszczególnych branżach 

oraz w branży przetwórstwa przemysłowego. Celem tak dokonanych zestawień jest 

umożliwienie oceny znaczenia poszczególnych branż w powiatach Województwa 

Kujawsko-Pomorskiego. Przyjęta metoda ze względu na dostępność danych na poziomie 

powiatu uwzględnia liczbę firm, w tym firm mikro. Duża liczba firm mikro w regionie, wyższa 

nawet niż średnio w Polsce, wprowadza pewne zniekształcenia. Mogą one wynikać z 

faktu, że populacja mikro firm zatrudniających od 0 do 9 pracowników może rozkładać 

się nierównomiernie pomiędzy branżami. Dla uzyskania pełnego obrazu należałoby 

uwzględnić również liczbę osób zatrudnionych w danej branży oraz wielkość przychodów, 

jednak dane tego typu są niedostępne dla powiatów. Aby zniwelować możliwy 

negatywny wpływ nierównomiernego rozkładu firm mikro przeprowadzono, na poziomie 

całego regionu analizę przychodów i nakładów inwestycyjnych dla analizowanego 

sektora firm produkcyjnych. Pozwoliło to z dużym prawdopodobieństwem zidentyfikować 

branże, które pomimo znacznej liczby firm mają ograniczone znaczenie gospodarcze dla 

regionu, a z kolei inne tak jak branża chemiczna pomimo niewielkiej liczby firm mają 

istotny wpływ na generowanie PKB w województwie. Należy zaznaczyć, że ze względu na 

przyjętą metodykę badania przedstawione dane dotyczące znaczenia branż dla 

poszczególnych powiatów mają charakter orientacyjny. W dalszej części badania będą 

one zestawiane z wynikami innych badań, w tym analizą desk research, badaniami CATI, 

wywiadami IDI oraz opiniami eksperckimi.  

Analizy danych przeprowadzono w oparciu o dane pierwotne pozyskane z Głównego 

Urzędu Statystycznego. Zaprezentowane dane w większości przypadków obejmują 2010 

rok, w kilku przypadkach wykorzystano dane za 2011 rok. Pomimo przyjęcia założenia 
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prezentacji najbardziej aktualnych danych, w dużej części przypadków musiano oprzeć 

się na danych za 2010 roku, z powodu nie kompletności wszystkich danych dotyczących 

ostatniego roku kalendarzowego. Zestawienia i analizy za dany rok wykonywano tylko w 

przypadku gdy wszystkie dane były kompletne. 

 

2. Analiza danych statystycznych na poziomie regionu 

2.1. Analiza danych ogólnych w obszarze przedsiębiorczości 

Województwo Kujawsko-Pomorskie charakteryzuje się, podobnie jak cala polska 

gospodarka bardzo dużą liczbą firm mikro zatrudniających od 0 do 9 pracowników. Firmy 

te stanowią ponad 94,7% wszystkich podmiotów zarejestrowanych w regionie i jest ich 

nieznacznie mniej niż średnio w Polsce (94,98). Kolejne pod względem liczebności małe 

firmy (do celów badania z grupy firm małych wyłączono mikro firmy) zatrudniające od 10 

do 49 osób stanowią 4,27% jednostek. W regionie jest nieznacznie więcej średnich firm niż 

średnio w Polsce (odpowiednie 0,87% oraz 0,76%), a także firm dużych (0,13% i 0,12%). 

 

 

Rys. 2.1.1. Liczba firm w 2010 roku w procentach w podziale ze względu na wielkość 

przedsiębiorstwa (podział: mikro  0-9 osób, małe 10-49, średnie 50-249, duże 

powyżej 250 zatrudnionych) – opracowane na podstawie danych GUS 

Pod względem wielkości zatrudnienia firmy mikro są również liderem, jednak ich przewaga 

jest znacznie mniejsza niż w przypadku liczebności. Specyfika Województwa Kujawsko-

Pomorskiego w tym obszarze wyróżnia się na tle Polski większą liczbą osób zatrudnionych w 

mikro firmach niż średnio w Polsce (odpowiednio 40% oraz 38%), większą liczbą 

zatrudnionych w firmach małych (15% do 13%) oraz dużą, czteroprocentową przewagą w 

zatrudnieniu w firmach średnich (23% do 19%).  
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Rys. 2.1.2. Liczba osób w 2010 roku pracujących w procentach w poszczególnych 

rodzajach firm, (podział: mikro  0-9 osób, małe 10-49, średnie 50-249, duże 

powyżej 250 zatrudnionych) – opracowane na podstawie danych GUS 

Dużo mniejszy niż średnio w Polsce jest udział w zatrudnieniu firm dużych – w regionie 

zatrudniają one 22% pracowników, podczas gdy średnio w Polsce o osiem procent więcej, 

czyli 30%.  

 

 

Rys. 2.1.3. Procentowy przychód firm w 2010 roku z podziałem na wielkość 

przedsiębiorstwa (podział: mikro  0-9 osób, małe 10-49, średnie 50-249, duże 

powyżej 250 zatrudnionych) – opracowane na podstawie danych GUS 

W obszarze wielkości przychodów firm, tak jak w całej Polsce na pierwsze miejsce 

wysuwają się firmy duże. Jednak ich udział w łącznych przychodach firm jest o 8% 

mniejszy w Województwie Kujawsko-Pomorskim niż średnio w Polsce (odpowiednio 36% 

oraz 44%). Na drugim miejscu w regionie są firmy średnie generujące 25% przychodów – w 

całej gospodarce narodowej drugie miejsce w wielkości przychodów zajmują firmy mikro 

(22%), firmy średnie są na trzecim miejscu z wynikiem 21%. W województwie Kujawsko-

Pomorskim mniejszy udział w przychodach generowanych przez duże firmy jest 

rekompensowany przez firmy średnie ze wspomnianym udziałem 25%, następnie mikro – 

23% oraz małe 16%. Przychód generowany przez firmy mikro, małe i średnie jest wyższy w 

każdym przypadku od średniej krajowej (parz rysunek 2.1.3). Analiza przedstawionych 

danych dotyczących liczebności firm, wielkości zatrudnienia, jak również wielkości 

przychodów wskazuje na większe znaczenie firm mikro, małych i średnich niż ma to 

miejsce w całej gospodarce polskiej.  
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Rys. 2.1.4. Zmiany liczby firm w kolejnych latach w województwie Kujawsko-Pomorskim (z 

lewej strony firmy: małe (bez mikro), średnie i duże, z prawej firmy mikro). 

Poddając analizie zmiany populacji firm na przestrzeni ostatnich lat, w obszarze firm 

małych widać wyraźną tendencję wzrostową, w latach 2005-2011 przybyło w regionie 975 

firm małych (zatrudnienie od 10 do 49 osób). W tym samym okresie przybyło 75 firm 

średnich (zatrudnienie od 50 do 249 osób) i 6 dużych (powyżej 250 zatrudnionych). Z kolei 

w obszarze firm mikro można zaobserwować bardzo duże zmiany, od 182.623 firm w roku 

2008 do 172.238 w roku 2009, co stanowi zmianę o 10.385 firm – liczba przedsiębiorstw 

mikro zmniejszyła się o 6% w tym okresie (w 2010 wzrosła - 4% mniej firm niż w 2008, a 2011 

znowu spadła - 5% mniej niż w 2008r.).  

Zmiany w liczebności firm mikro pokrywają się ze zmianami sytuacji gospodarczej w Polsce 

i w Europie, może to pokazywać znaczną wrażliwość tego typu firm na wahania 

koniunktury gospodarczej. Obraz ten może do pewnego stopnia być zakłócony innymi 

czynnikami takimi jak wsparcie z Urzędów Pracy na tworzenie firm, jednak 

najprawdopodobniej czynniki te mają drugorzędne znaczenie. Generalnie w latach 2005-

2011 liczba mikro przedsiębiorstw zmniejszyła się w województwie o 3.926 firm. Nawet jeśli 

część z nich zwiększając zatrudnienie przeszła do obszaru firm średnich, który przyrósł w 

tym okresie o 979 firm to oznacza to bardzo istotny ubytek w obszarze przedsiębiorstw, 

które zatrudniają najwięcej osób w regionie, generują istotne przychody oraz stanowią 

podstawę do rozwoju i tworzenia firm małych i średnich. 

2.2. Analiza branż przemysłowych na poziomie województwa 

Najwięcej firm w Województwie Kujawsko Pomorskim, podobnie jak średnio w Polsce 

działa w obszarze handlu (31%). Druga pod względem liczby aktywnych firm jest branża 

budowlana (13%) a czwarta przetwórstwa przemysłowego (10%). Specyfiką województwa 

jest fakt, że na trzecim miejscu znajduje się opieka zdrowotna i pomoc społeczna (10,4% 

aktywnych jednostek). Potwierdza to fakt, że województwo kujawsko-pomorskie od 

dawna jest kojarzone jest z sanatoriami oraz szpitalami uzdrowiskowymi działającymi na 
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jego terenie1. W całej gospodarce polskiej na trzecim miejscu znajduje się działalność 

profesjonalna, naukowa i techniczna (10,8%), która w Województwie Kujawsko-Pomorskim 

znajduje się dopiero na piątym miejscu (8,8%).  

 

  

Rys. 2.2.1. Liczba firm w głównych branżach w województwie Kujawsko-Pomorskim i w 

Polsce w 2010 roku – udział procentowy poszczególnych branż – na podstawie 

danych GUS 

Pod względem wielkości przychodów w regionie na pierwszym miejscu znajduje się handel 

(43,7%), który ma o 6,8% większy udział niż średnio w Polsce (36,8). Na drugim miejscu jest 

przetwórstwo przemysłowe (37,4%), w tym przypadku pozytywnie wyróżniające się blisko 

7,5% większym udziałem w przychodach niż średnio w Polsce (29,9%). Mniejszy niż średnio 

w Polsce jest udział pozostałych branż przemysłowych (2% w stosunku do 8,6%), różnica 

6,6% wynika w dużej mierze z zasobów naturalnych i związanego z tym faktu słabego w 

porównaniu do większości innych województw rozwoju przemysłu wydobywczego i 

energetycznego. Na uwagę zasługuje znacznie mniejszy (2,9%) niż średnio w Polsce (4,5%) 

udział branży transportowej i magazynowej, oraz działalności profesjonalnej, naukowej i 

technicznej (1,7%, do 3,3%). Niższy niż średnio w Polsce przychód działalności 

profesjonalnej, naukowej i technicznej jest najprawdopodobniej związany z znacząco 

mniejszymi niż średnio w Polsce nakładami na badania naukowe. 

 

                                                           
1
 W województwie jest 30 placówek tego typu, ich liczebność przez lata nie ulegała większym zmianom. Dysponują one także dużym 

możliwym do szerszego wykorzystania potencjałem – w 2010 r. na jedno sanatorium bądź szpital uzdrowiskowy w województwie 
przypadała ok. 2,5 razy mniejsza liczba ludności niż średnio w Polsce. – Analiza potrzeb rozwojowych województwa kujawsko-
pomorskiego w kontekście nowej perspektywy finansowej UE 2014-2020, IBS 2012. 
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Rys. 2.2.2. Przychody głównych branż w województwie Kujawsko-Pomorskim i w Polsce w 

2010 roku – udział procentowy poszczególnych branż – na podstawie danych 

GUS 

Pod względem liczby zatrudnionych osób pierwsze miejsce zajmuje branża przetwórstwa 

przemysłowego (33,2%), która ma blisko 6,5% przewagę nad średnim wynikiem dla całej 

Polski (26,7%). Na uwagę zasługuje fakt, że branża handlowa, w której działa 31% firm oraz 

generuje 43% przychodów daje zatrudnienie dla 26% pracowników.  

 

Rys. 2.2.3. Liczba zatrudnionych w głównych branżach w województwie Kujawsko-

Pomorskim i w Polsce w 2010 roku – na podstawie danych GUS 

W celu zweryfikowania znaczenia danej branży dla gospodarki regionu oraz oszacowania 

zniekształceń, które wprowadza uwzględnienie mikro firm przeanalizowano wielkość 

przychodów generowanych przez przedsiębiorstwa przemysłowe. Zdecydowanym 

liderem w Województwie Kujawsko-Pomorskim pod względem wielości generowanych 

przychodów jest branża przetwórstwa przemysłowego (wysokość przychodów: 46.471 mln 

zł). Druga w kolejności branża budowlana (wysokość przychodów: 6.730 mln zł) generuje 

przychody w wysokości niecałych 14,5% przychodów branży przetwórstwa 

przemysłowego. Z zestawienia tego widać wyraźnie, że wiodącą branżą jest przetwórstwo 

przemysłowe, pomimo, że liczba aktywnych firm jest mniejsza niż w budownictwie. 

Oznacza, to że w branży przetwórstwa przemysłowego średnia wielkość firm jest większa, 

mniej musi być również mikro firm. 
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Rys. 2.2.4. Przychody ze sprzedaży wyrobów i usług w 2011 roku w Województwie 

Kujawsko-Pomorskim w mln złotych. 

 

Rys. 2.2.5. Liczba firm w poszczególnych działach przemysłowych w Województwie 

Kujawsko-Pomorskim w 2010 roku. 
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W branży przetwórstwa przemysłowego najwięcej firm (2921) zajmuje się produkcją 

metalowych wyrobów gotowych, następne w kolejności są: naprawa i instalowanie 

maszyn i urządzeń (1912), produkcja artykułów spożywczych (1598), produkcja wyrobów z 

drewna i korka (1502), produkcja odzieży (1350) oraz produkcja mebli (1329 firm). Na 

dziewiątym miejscu znajduje się produkcja wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych (929), na 

dziesiątym miejscu poligrafia (830), a na dwunastym miejscu produkcja papieru i wyrobów 

z papieru (392 firmy). 

 

Rys. 2.2.6. Przychody przedsiębiorstw produkcyjnych ze sprzedaży wyrobów i usług w 2011 

roku w Województwie Kujawsko-Pomorskim w mln złotych. 

Po uwzględnieniu przychodów generowanych w branży przetwórstwa przemysłowego 

widać, że zdecydowanym liderem są firmy zajmujące się produkcją artykułów 

spożywczych (13.158,3 mln zł). Zajmują one pierwsze miejsce, mając zdecydowaną 

przewagą nad drugą w rankingu produkcją papieru i wyrobów papierowych (5.975,7 mln 

zł). Trzecią pozycję zajmuje produkcja chemikaliów i wyrobów chemicznych (5.623,5 mln 

zł), kolejne pozycje to produkcja wyrobów metalowych z wyłączeniem maszyn (3.957,7 

mln zł), produkcja wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych (3.666,1 mln zł) oraz komputerów, 

wyrobów elektronicznych i optycznych (3.665,5 mln zł).  

Interesujących informacji dostarcza zestawienie pokazujące wielość przychodów na 

jedną firmę. Pokazuje ono w jakim obszarze produkcji działają statystycznie największe 

firmy. I tak największy przychód na jedną firmę przypada w produkcji chemikaliów i 

wyrobów chemicznych (20,2 mln zł), następne miejsca zajmują: produkcja komputerów, 

wyrobów elektronicznych i optycznych (15,3 mln zł), produkcja papieru i wyrobów z 

papieru (15,2 mln zł), produkcja artykułów spożywczych (8,2 mln zł) oraz produkcja 

wyrobów i substancji farmaceutycznych (5,7 mln zł).  
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Rys. 2.2.7. Przychody ze sprzedaży wyrobów i usług w przeliczeniu na jedną firmę w mln 

złotych w 2011 roku w Województwie Kujawsko-Pomorskim. 

 

Rys. 2.2.8. Nakłady inwestycyjne firm produkcyjnych zatrudniających powyżej 50 

pracowników w 2011 roku w Województwie Kujawsko-Pomorskim w mln 

złotych2. 

Analizując wielkość nakładów inwestycyjnych w przedsiębiorstwach zatrudniających 

powyżej 50 osób widać, że najwyższe nakłady przypadają na produkcję artykułów 

                                                           
2
 W zestawieniu nie uwzględniono dwóch pozycji: produkcji napojów oraz produkcji podstawowych substancji 

farmaceutycznych, leków i pozostałych wyrobów farmaceutycznych – dane nie mogą być opublikowane przez GUS ze 
względu na konieczność zachowania tajemnicy statystycznej w rozumieniu ustawy o statystyce publicznej. 
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spożywczych (440,6 mln zł). Następne rodzaje produkcji pod względem wielkości 

nakładów inwestycyjnych to: produkcja chemikaliów i wyrobów chemicznych (310,3 mln 

zł), produkcja wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych (172,7 mln zł), produkcja papieru i 

wyrobów z papieru (143,6 mln zł), produkcja metalowych wyrobów gotowych z 

wyłączeniem maszyn (96,1 mln zł), produkcja komputerów, wyrobów elektronicznych i 

optycznych (74,9 mln zł). 

Przeprowadzona analiza na poziomie województwa pokazała duże znaczenie mikro firm 

w tworzeniu miejsc racy oraz w generowaniu przychodu w regionie. Dalsze analizy 

pokazały, że pod względem generowanego przychodu i nakładów inwestycyjnych 

najważniejsze do najważniejszych branż w województwie należą: produkcją artykułów 

spożywczych, produkcją papieru i wyrobów papierowych, produkcja chemikaliów i 

wyrobów chemicznych, produkcja wyrobów metalowych z wyłączeniem maszyn, 

produkcja wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych oraz produkcja komputerów, wyrobów 

elektronicznych i optycznych. 

2.3. Rozkład liczebności przedsiębiorstw w układzie powiatowym 

Rozkład populacji firm w Województwie Kujawsko-Pomorskim jest nierównomierny. 

Zdecydowanie najwięcej firm działa w Bydgoszczy (3777 firm), na drugim miejscu znajduje 

się Toruń (2040 firm), na następnych miejscach plasują się powiat bydgoski (1223 firm), 

inowrocławski (1211 firm), miasto Włocławek (929 firm) oraz powiat toruński (840 firm). W 

kolejnych powiatach liczba firm zdecydowanie obniża się, aż do powiatu grudziądzkiego 

charakteryzującego się najmniejszą liczbą firm (204 firmy). 

 

 

Rys. 2.3.1. Liczba firm zajmujących się przetwórstwem przemysłowym w poszczególnych 

powiatach województwa Kujawsko-Pomorskiego – dane za 2010 rok. 
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Rozkład liczebności firm w ujęciu powiatowym wskazuje na dużą nierównowagę w 

regionie. Na pierwsze miejsce zdecydowanie wysuwa się rejon Bydgoszczy oraz rejon 

Torunia. Silną pozycję zajmuje również region Włocławski oraz powiat inowrocławski. 

Pozostałe powiaty charakteryzują się mniejszą liczbą przedsiębiorstw, co wynika z mniejszej 

liczby mieszkańców oraz przewagi sektora rolnego. 

 

2.4. Zestawienie wiodących branż przemysłowych w układzie 

powiatowym 

W rozdziale dokonano zestawienia wiodących branż przemysłowych w układzie 

powiatowym. Dla każdego powiatu wyznaczono sześć branż, w których działa najwięcej 

firm (patrz tabela 2.4.1.). Przyjęta metodyka polegająca na dokonaniu zestawienia liczby 

firm działających w danej sekcji przemysłowej powoduje, że w zestawieniach widać 

głównie firmy małe i średnie włączając mikro firmy. Nie pokazuje ona natomiast dużych 

firm takich jak na przykład przemysł papierniczy, czy chemiczny, w których co pokazały 

poprzednie analizy funkcjonują firmy o dużych przychodach jednak ilościowo są one 

nieliczne. Tak wykonane zestawienie, pokazujące firmy małe i średnie, wraz z mikro firmami 

uwypukla przedsiębiorczość mieszkańców oraz potencjał rozwoju regionalnych MSP. 

Analiza pokazuje koncentracje pewnych branż w niektórych powiatach. I tak na przykład 

firmy zajmujące się produkcją metalowych wyrobów gotowych, produkcją artykułów 

spożywczych oraz produkcją wyrobów z drewna oraz korka, są równomiernie rozłożone w 

całym regionie, zajmując wysoką pozycję wśród firm działających w poszczególnych 

powiatach. Podobnie jest z naprawą, konserwacją i instalowaniem maszyn i urządzeń, 

jednak należy pamiętać, jak pokazały wcześniejsze analizy, że w sekcji tej przeważają 

mikro firmy z niskim przychodem. Z kolei produkcja mebli i produkcja odzieży ma istotne 

znaczenie dla blisko połowy powiatów. Pozostałe branże, takie jak produkcja wyrobów z 

gumy i tworzyw sztucznych, czy poligrafia mają istotne znaczenie dla kilku wybranych 

powiatów, będąc w istocie specjalizacją lokalną. Przykładem może tu być branża 

poligraficzna wykazująca istotne skupisko w dwóch miastach: w Bydgoszczy i w Toruniu.  

Wyniki przeprowadzonej analizy należy traktować jako orientacyjne, zestawiając je z 

wynikami poprzednich analiz, w tym w szczególności przychodów i nakładów 

inwestycyjnych oraz wielkości przychodów na jedną firmę. Należy również pamiętać o 

dużej różnicy potencjału gospodarczego występującego pomiędzy poszczególnymi 

powiatami (rys. 2.3.1). Powoduje to, że pomimo, że daną branżę wskazano jako wiodącą 

w danym powiecie, to więcej firm tego rodzaju może być na przykład w Bydgoszczy, 

gdzie jednak nie zostaną one pokazane z uwagi na ich niewielkie znaczenie i znaczną 

przewagę innych firm. Sytuacja ta jednak nie zmienia faktu, że dana branża ma dla 

danego powiatu małe lub duże znaczenie, co oznacza że na poziomie powiatu powinna 

być w pewien sposób wspierana, na przykład poprzez odpowiednio kierunkowaną ofertę 

edukacyjną, czy rozwój usług jednostek około biznesowych. Zestawienie wszystkich firm 

dla poszczególnych powiatów zawarto w dalszej części analizy. 
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Tabela 2.4.1. Zestawienie liczebności firm dla sześciu wiodących branż przemysłowych charakteryzujących się największą liczbą firm 

– dane za 2010 rok. 

Powiat 

produkcja 

metalowy

ch 

wyrobów 

gotowych, 

produkcj

a 

artykułó

w 

spożyw-

czych 

naprawa, 

konserwa

cja i 

instalowa

nie 

maszyn i 

urządzeń 

produkcja 

wyrobów z 

pozostałych 

mineralnych 

surowców 

niemetali-

cznych 

produk

cja 

wyrobó

w z 

drewna 

oraz 

korka, 

produkcja 

wyrobów z 

gumy i 

tworzyw 

sztucznych 

pozostał

a 

produkcj

a 

wyrobów 

produkcj

a mebli 

produkcja 

wyrobów z 

pozostałych 

mineralnych 

surowców 

niemetal. 

Produkcj

a 

odzieży 

poligrafia 

i 

reproduk

cja 

zapisanyc

h 

nośników 

informacji 

produkcja 

pozostałe

go sprzętu 

transport-

owego 

Produkcj

a 

wyrobó

w tekstyl-

nych 

Aleksandrowski 57 71 59 42 85 

    

35 

   Brodnicki 112 56 65 

 

49 

 

30 74 

     Bydgoski 249 76 144 

 

123 91 

 

135 

     Chełmiński 61 31 32 

 

36 

  

29 

    

21 

golubsko- 

dobrzyński 114 41 18 

 

44 28 

   

37 

   grudziądzki 40 35 26 14 14 

  

13 

     inowrocławski 202 124 142 

 

95 89 

 

92 

     lipnowski 59 59 22 

 

44 

   

36 32 

   m. Grudziądz 126 41 62 

   

50 40 

 

40 

   m. Toruń 277 

 

270 

   

148 150 

 

250 156 

  m. Włocławek 114 77 110 

   

60 

 

89 129 

   m. Bydgoszcz 678 238 477 

    

261 

 

333 344 

  mogileński 60 41 

 

18 41 

 

28 

    

28 

 nakielski 144 68 67 

 

45 

  

51 

 

52 

   radziejowski 48 36 19 

 

130 

  

16 33 

    rypiński 84 32 32 

 

28 

  

36 

 

30 

   sępoleński 57 26 34 17 44 

  

44 

     święcki 153 99 73 39 104 

  

65 

     toruński 140 87 73 

 

63 

  

79 

 

84 

   tucholski 55 55 49 

 

94 

 

28 32 

     wąbrzeski 38 38 28 

 

17 40 

 

15 

     włocławski 85 73 43 

 

70 

  

37 68 

    żniński 82 77 62 

 

52 

  

47 

 

34 
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Rys. 2.4.1. Wiodące branże przemysłowe w poszczególnych powiatach – na podstawie liczby firm 

 

 

Rys. 2.4.2. Procentowy udział wiodących branż przemysłowych w poszczególnych powiatach  
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3. Rozkład liczebności przedsiębiorstw w poszczególnych 

powiatach 

W poniższym rozdziale zawarto zestawienia prezentujące liczebność firm w głównych 

branżach gospodarki oraz liczebność firm w sektorze przemysłu przetwórczego w 

Województwie Kujawsko-Pomorskim w ujęciu powiatowym. Dla każdego powiatu 

dokonano zestawienia danych w formie wykresu za 2010 rok oraz przedstawiono, w ujęciu 

tabelarycznym dane pokazujące zmiany w ostatnich trzech latach. 

 

3.1. Powiat aleksandrowski 

Rys. 3.1.1. Udział poszczególnych sekcji w 2010 roku. 

 



Regionalna Strategia Innowacji Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. 
Strategia na rzecz rozwoju inteligentnych specjalizacji. Dokument opracowany w ramach procesu aktualizacji RSI WKP do 2020r. 

 

  

 18 

 

 

Rys. 3.1.1. Przetwórstwo przemysłowe – udział poszczególnych branż przemysłowych w 

2010 roku. 

Tabela 3.1.1. Zmiany w liczebności jednostek gospodarczych w głównych branżach w 

latach 2009-11 

Powiat aleksandrowski- udział sekcji w poszczególnych latach 

  
Rok 

2009 

Rok 

2010 

Rok 

2011 

rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo 126 139 132 

górnictwo i wydobywanie 6 7 9 

przetwórstwo przemysłowe 490 479 450 

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

gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych 
8 11 21 

dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność 

związana z rekultywacją 
10 9 10 

budownictwo 547 562 619 

handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, 

włączając motocykle 
1485 1500 1430 

transport i gospodarka magazynowa 314 319 322 

działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi 210 212 208 

informacja i komunikacja 39 44 43 

działalność finansowa i ubezpieczeniowa 121 124 112 

działalność związana z obsługą rynku nieruchomości 172 180 187 

działalność profesjonalna, naukowa i techniczna 230 237 235 

działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca 55 56 59 

administracja publiczna i obrona narodowa; obowiązkowe 

zabezpieczenia społeczne 
58 58 # 

edukacja 127 129 # 

opieka zdrowotna i pomoc społeczna 215 226 # 

działalność związana z kultura, rozrywka i rekreacja 96 99 # 

naprawa komputerów i AGD 181 189 # 
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# - brak aktualnych danych 

Tabela 3.1.2. Zmiany w liczebności przedsiębiorstw przemysłowych w latach 2009-2011 

Powiat aleksandrowski- przetwórstwo przemysłowe w poszczególnych latach 

  2009 2010 2011 
produkcja artykułów spożywczych 70 71 67 

produkcja napojów 5 4 3 

produkcja wyrobów tekstylnych 10 10 8 

produkcja odzieży 35 35 34 

 produkcja skór i wyrobów ze skór wyprawionych 6 5 3 

produkcja wyrobów z drewna oraz korka, 95 85 78 

produkcja papieru i wyrobów z papieru 8 9 8 

poligrafia i reprodukcja zapisanych nośników informacji 11 11 9 

produkcja chemikaliów i wyrobów chemicznych 11 11 11 

produkcja wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych 19 19 18 

produkcja wyrobów z pozostałych mineralnych surowców 

niemetalicznych 
41 42 35 

produkcja metali 0 0 2 

produkcja metalowych wyrobów gotowych, 63 57 61 

produkcja komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznych 3 2 3 

produkcja urządzeń elektrycznych 2 2 2 

produkcja maszyn i urządzeń, gdzie indziej niesklasyfikowana 13 15 18 

produkcja pojazdów samochodowych, przyczep 4 4 4 

produkcja pozostałego sprzętu transportowego 1 1 1 

produkcja mebli 17 15 14 

pozostała produkcja wyrobów 18 22 22 

naprawa, konserwacja i instalowanie maszyn i urządzeń 58 59 49 
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3.2. Powiat brodnicki 

 

Rys. 3.2.1. Udział poszczególnych sekcji w 2010 roku. 

 

Rys. 3.2.1. Przetwórstwo przemysłowe – udział poszczególnych branż przemysłowych w 

2010 roku. 
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Powiat brodnicki- udział sekcji w poszczególnych latach 

  

Rok 

2009 

Rok 

2010 

Rok 

2011 

rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo 
271 305 300 

górnictwo i wydobywanie 2 2 3 

przetwórstwo przemysłowe 494 518 526 

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

powietrze do układów klimatyzacyjnych 
14 18 20 

dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność związana z 

rekultywacją 
20 23 23 

budownictwo 730 773 791 

handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając 

motocykle 
1482 1517 1441 

transport i gospodarka magazynowa 246 248 241 

działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi 120 125 128 

informacja i komunikacja 52 58 56 

działalność finansowa i ubezpieczeniowa 177 173 179 

działalność związana z obsługą rynku nieruchomości 144 156 160 

działalność profesjonalna, naukowa i techniczna 242 272 276 

działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca 94 102 100 

administracja publiczna i obrona narodowa; obowiązkowe zabezpieczenia społeczne 82 82 # 

edukacja 138 140 # 

opieka zdrowotna i pomoc społeczna 291 312 # 

działalność związana z kultura, rozrywka i rekreacja 118 119 # 

naprawa komputerów i AGD 202 202 # 

# - brak aktualnych danych 

Powiat brodnicki- przetwórstwo przemysłowe w poszczególnych latach 

  2009 2010 2011 

produkcja artykułów spożywczych 56 56 56 

produkcja wyrobów tekstylnych 8 11 10 

produkcja odzieży 25 25 23 

 produkcja skór i wyrobów ze skór wyprawionych 4 4 2 

produkcja wyrobów z drewna oraz korka, 52 49 61 

produkcja papieru i wyrobów z papieru 8 8 11 

poligrafia i reprodukcja zapisanych nośników informacji 4 4 3 

produkcja chemikaliów i wyrobów chemicznych 6 6 6 

produkcja wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych 29 29 27 

produkcja wyrobów z pozostałych mineralnych surowców niemetalicznych 24 25 24 

produkcja metalowych wyrobów gotowych, 105 112 107 

produkcja komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznych 4 4 4 

produkcja urządzeń elektrycznych 3 3 3 

produkcja maszyn i urządzeń, gdzie indziej niesklasyfikowana 8 10 11 

produkcja pojazdów samochodowych, przyczep 2 2 2 

produkcja pozostałego sprzętu transportowego 1 1 2 

produkcja mebli 72 74 78 

pozostała produkcja wyrobów 28 30 32 

naprawa, konserwacja i instalowanie maszyn i urządzeń 55 65 64 
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3.3. Powiat bydgoski 

 

Rys. 3.3.1. Udział poszczególnych sekcji w 2010 roku. 

 

Rys. 3.3.1. Przetwórstwo przemysłowe – udział poszczególnych branż przemysłowych w 

2010 roku. 
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Powiat bydgoski- udział sekcji w poszczególnych latach 

  

Rok 

2009 

Rok 

2010 

Rok 

2011 

rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo 
282 298 290 

górnictwo i wydobywanie 10 12 10 

przetwórstwo przemysłowe 1135 1223 1246 

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

powietrze do układów klimatyzacyjnych 
17 21 26 

dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność związana z 

rekultywacją 
55 60 67 

budownictwo 1157 1277 1313 

handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając 

motocykle 
2816 2941 2922 

transport i gospodarka magazynowa 721 745 742 

działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi 238 261 266 

informacja i komunikacja 183 224 242 

działalność finansowa i ubezpieczeniowa 383 396 413 

działalność związana z obsługą rynku nieruchomości 268 286 314 

działalność profesjonalna, naukowa i techniczna 668 770 837 

działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca 210 235 268 

administracja publiczna i obrona narodowa; obowiązkowe zabezpieczenia społeczne 58 60 # 

edukacja 279 291 # 

opieka zdrowotna i pomoc społeczna 587 653 # 

działalność związana z kultura, rozrywka i rekreacja 149 154 # 

naprawa komputerów i AGD 364 369 # 

# - brak aktualnych danych 

Powiat bydgoski- przetwórstwo przemysłowe w poszczególnych latach 

  2009 2010 2011 
produkcja artykułów spożywczych 71 76 80 

produkcja napojów 3 3 3 

produkcja wyrobów tekstylnych 12 14 17 

produkcja odzieży 47 43 43 

 produkcja skór i wyrobów ze skór wyprawionych 21 24 19 

produkcja wyrobów z drewna oraz korka, 118 123 115 

produkcja papieru i wyrobów z papieru 13 16 11 

poligrafia i reprodukcja zapisanych nośników informacji 40 46 44 

wytwarzanie i przetwarzanie koksu i produktów rafinacji ropy naftowej 2 2 4 

produkcja chemikaliów i wyrobów chemicznych 23 25 24 

produkcja podstawowych substancji farmaceutycznych oraz leków i pozostałych 

wyrobów farmaceutycznych 
1 2 2 

produkcja wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych 79 91 97 

produkcja wyrobów z pozostałych mineralnych surowców niemetalicznych 68 70 73 

produkcja metali 7 6 6 

produkcja metalowych wyrobów gotowych, 235 249 268 

produkcja komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznych 14 18 22 

produkcja urządzeń elektrycznych 16 17 18 

produkcja maszyn i urządzeń, gdzie indziej niesklasyfikowana 48 51 49 

produkcja pojazdów samochodowych, przyczep 16 15 13 

produkcja pozostałego sprzętu transportowego 6 9 9 

produkcja mebli 131 135 136 

pozostała produkcja wyrobów 45 44 48 

naprawa, konserwacja i instalowanie maszyn i urządzeń 119 144 145 
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3.4. Powiat chełmiński 

 

Rys. 3.4.1. Udział poszczególnych sekcji w 2010 roku. 

 

Rys. 3.4.1. Przetwórstwo przemysłowe – udział poszczególnych branż przemysłowych w 

2010 roku. 
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Powiat chełmiński- udział sekcji w poszczególnych latach 

  

Rok 

2009 

Rok 

2010 

Rok 

2011 

rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo 
164 183 182 

górnictwo i wydobywanie 1 1 2 

przetwórstwo przemysłowe 305 316 333 

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

powietrze do układów klimatyzacyjnych 
5 5 6 

dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność związana z 

rekultywacją 
16 15 15 

budownictwo 400 417 404 

handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając 

motocykle 
967 970 937 

transport i gospodarka magazynowa 207 216 212 

działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi 83 80 72 

informacja i komunikacja 33 36 32 

działalność finansowa i ubezpieczeniowa 119 124 123 

działalność związana z obsługą rynku nieruchomości 192 195 209 

działalność profesjonalna, naukowa i techniczna 168 177 187 

działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca 35 36 51 

administracja publiczna i obrona narodowa; obowiązkowe zabezpieczenia społeczne 53 53 # 

edukacja 107 108 # 

opieka zdrowotna i pomoc społeczna 213 215 # 

działalność związana z kultura, rozrywka i rekreacja 80 83 # 

naprawa komputerów i AGD 104 102 # 

# - brak aktualnych danych 

Powiat chełmiński- przetwórstwo przemysłowe w poszczególnych latach 

  2009 2010 2011 

produkcja artykułów spożywczych 33 31 31 

produkcja napojów 2 2 2 

produkcja wyrobów tekstylnych 20 21 20 

produkcja odzieży 22 18 18 

produkcja wyrobów z drewna oraz korka, 36 36 37 

produkcja papieru i wyrobów z papieru 7 6 8 

poligrafia i reprodukcja zapisanych nośników informacji 8 7 7 

produkcja chemikaliów i wyrobów chemicznych 0 0 1 

produkcja wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych 12 15 16 

produkcja wyrobów z pozostałych mineralnych surowców niemetalicznych 15 18 20 

produkcja metali 3 3 4 

produkcja metalowych wyrobów gotowych, 53 61 65 

produkcja komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznych 1 1 1 

produkcja urządzeń elektrycznych 3 3 3 

produkcja maszyn i urządzeń, gdzie indziej niesklasyfikowana 9 8 9 

produkcja pojazdów samochodowych, przyczep 1 1 1 

produkcja pozostałego sprzętu transportowego 5 5 8 

produkcja mebli 28 29 27 

pozostała produkcja wyrobów 19 19 19 

naprawa, konserwacja i instalowanie maszyn i urządzeń 28 32 36 
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3.5. Powiat golubsko- dobrzyński 

 

Rys. 3.5.1. Udział poszczególnych sekcji w 2010 roku. 

 

Rys. 3.5.1. Przetwórstwo przemysłowe – udział poszczególnych branż przemysłowych w 

2010 roku. 
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Powiat golubsko- dobrzyński- udział sekcji w poszczególnych latach 

  

Rok 

2009 

Rok 

2010 

Rok 

2011 

rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo 
209 218 228 

górnictwo i wydobywanie 6 6 8 

przetwórstwo przemysłowe 363 362 351 

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

powietrze do układów klimatyzacyjnych 
5 5 5 

dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność związana z 

rekultywacją 
17 17 16 

budownictwo 461 511 492 

handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając 

motocykle 
895 905 853 

transport i gospodarka magazynowa 252 246 239 

działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi 59 69 64 

informacja i komunikacja 26 29 28 

działalność finansowa i ubezpieczeniowa 79 78 72 

działalność związana z obsługą rynku nieruchomości 122 126 134 

działalność profesjonalna, naukowa i techniczna 136 140 138 

działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca 42 47 54 

administracja publiczna i obrona narodowa; obowiązkowe zabezpieczenia społeczne 64 66 # 

edukacja 89 94 # 

opieka zdrowotna i pomoc społeczna 114 137 # 

działalność związana z kultura, rozrywka i rekreacja 51 57 # 

naprawa komputerów i AGD 95 98 # 

# - brak aktualnych danych 

Powiat golubsko- dobrzyński- przetwórstwo przemysłowe w poszczególnych latach 

  2009 2010 2011 

produkcja artykułów spożywczych 41 41 41 

produkcja wyrobów tekstylnych 3 4 3 

produkcja odzieży 39 37 32 

produkcja skór i wyrobów ze skór wyprawionych 2 2 2 

produkcja wyrobów z drewna oraz korka, 44 44 45 

produkcja papieru i wyrobów z papieru 6 6 5 

poligrafia i reprodukcja zapisanych nośników informacji 5 6 7 

produkcja chemikaliów i wyrobów chemicznych 2 3 3 

produkcja wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych 26 28 27 

produkcja wyrobów z pozostałych mineralnych surowców niemetalicznych 16 18 16 

produkcja metali 1 2 3 

produkcja metalowych wyrobów gotowych, 115 114 109 

produkcja komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznych 2 2 2 

produkcja urządzeń elektrycznych 1 1 1 

produkcja maszyn i urządzeń, gdzie indziej niesklasyfikowana 8 7 9 

produkcja pojazdów samochodowych, przyczep 4 3 3 

produkcja mebli 17 15 15 

pozostała produkcja wyrobów 11 11 12 

naprawa, konserwacja i instalowanie maszyn i urządzeń 20 18 16 
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3.6. Powiat grudziądzki 

 

Rys. 3.6.1. Udział poszczególnych sekcji w 2010 roku. 

 

Rys. 3.6.1. Przetwórstwo przemysłowe – udział poszczególnych branż przemysłowych w 

2010 roku. 
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Powiat grudziądzki- udział sekcji w poszczególnych latach 

  
Rok 

2009 

Rok 

2010 

Rok 

2011 

rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo 
166 198 202 

górnictwo i wydobywanie 1 1 1 

przetwórstwo przemysłowe 204 204 208 

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

powietrze do układów klimatyzacyjnych 
5 6 6 

dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność związana z 

rekultywacją 
8 8 10 

budownictwo 283 290 291 

handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając 

motocykle 
828 816 814 

transport i gospodarka magazynowa 158 158 148 

działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi 40 34 34 

informacja i komunikacja 9 11 14 

działalność finansowa i ubezpieczeniowa 73 71 72 

działalność związana z obsługą rynku nieruchomości 94 119 131 

działalność profesjonalna, naukowa i techniczna 67 71 88 

działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca 43 51 54 

administracja publiczna i obrona narodowa; obowiązkowe zabezpieczenia społeczne 42 42 # 

edukacja 73 79 # 

opieka zdrowotna i pomoc społeczna 170 185 # 

działalność związana z kultura, rozrywka i rekreacja 32 38 # 

naprawa komputerów i AGD 62 62 # 

# - brak aktualnych danych 

Powiat grudziądzki- przetwórstwo przemysłowe w poszczególnych latach 

  2009 2010 2011 

produkcja artykułów spożywczych 36 35 36 

produkcja napojów 3 3 3 

produkcja wyrobów tekstylnych 4 5 8 

produkcja odzieży 12 12 10 

produkcja skór i wyrobów ze skór wyprawionych 3 4 3 

produkcja wyrobów z drewna oraz korka, 15 14 17 

produkcja papieru i wyrobów z papieru 4 4 5 

poligrafia i reprodukcja zapisanych nośników informacji 2 1 1 

produkcja chemikaliów i wyrobów chemicznych 1 1 2 

produkcja wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych 9 8 8 

produkcja wyrobów z pozostałych mineralnych surowców niemetalicznych 12 14 12 

produkcja metali 4 4 4 

produkcja metalowych wyrobów gotowych, 44 40 39 

produkcja komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznych 4 3 3 

produkcja urządzeń elektrycznych 0 1 1 

produkcja maszyn i urządzeń, gdzie indziej niesklasyfikowana 7 8 7 

produkcja pozostałego sprzętu transportowego 2 2 2 

produkcja mebli 11 13 14 

pozostała produkcja wyrobów 6 6 7 

naprawa, konserwacja i instalowanie maszyn i urządzeń 25 26 26 
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3.7. Powiat inowrocławski 

 

Rys. 3.7.1. Udział poszczególnych sekcji w 2010 roku. 

 

Rys. 3.7.1. Przetwórstwo przemysłowe – udział poszczególnych branż przemysłowych w 

2010 roku. 
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Powiat inowrocławski- udział sekcji w poszczególnych latach 

  
Rok 

2009 

Rok 

2010 

Rok 

2011 

rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo 592 620 599 

górnictwo i wydobywanie 15 18 20 

przetwórstwo przemysłowe 1245 1211 1205 

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

wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych 
19 26 29 

dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność 

związana z rekultywacją 
60 69 74 

budownictwo 1230 1211 1248 

handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając 

motocykle 
4031 3735 3639 

transport i gospodarka magazynowa 1630 1502 1392 

działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi 343 342 328 

informacja i komunikacja 174 168 179 

działalność finansowa i ubezpieczeniowa 417 376 357 

działalność związana z obsługą rynku nieruchomości 614 636 668 

działalność profesjonalna, naukowa i techniczna 679 683 741 

działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca 463 517 458 

administracja publiczna i obrona narodowa; obowiązkowe zabezpieczenia 

społeczne 
75 75 # 

edukacja 326 334 # 

opieka zdrowotna i pomoc społeczna 739 799 # 

działalność związana z kultura, rozrywka i rekreacja 236 240 # 

naprawa komputerów i AGD 466 440 # 

# - brak aktualnych danych 

Powiat inowrocławski- przetwórstwo przemysłowe w poszczególnych latach 

  2009 2010 2011 

produkcja artykułów spożywczych 137 124 121 

produkcja napojów 5 2 1 

produkcja wyrobów tekstylnych 23 24 29 

produkcja odzieży 94 85 72 

produkcja skór i wyrobów ze skór wyprawionych 2 4 5 

produkcja wyrobów z drewna oraz korka, 89 95 93 

produkcja papieru i wyrobów z papieru 21 23 28 

poligrafia i reprodukcja zapisanych nośników informacji 78 79 77 

wytwarzanie i przetwarzanie koksu i produktów rafinacji ropy naftowej 1 2 1 

produkcja chemikaliów i wyrobów chemicznych 24 24 24 

produkcja podstawowych substancji farmaceutycznych oraz leków i 

pozostałych wyrobów farmaceutycznych 
2 2 2 

produkcja wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych 89 89 92 

produkcja wyrobów z pozostałych mineralnych surowców 

niemetalicznych 
101 88 85 

produkcja metali 3 3 7 

produkcja metalowych wyrobów gotowych, 202 202 201 

produkcja komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznych 3 4 4 

produkcja urządzeń elektrycznych 3 3 2 

produkcja maszyn i urządzeń, gdzie indziej niesklasyfikowana 28 27 27 

produkcja pojazdów samochodowych, przyczep 6 7 6 

produkcja pozostałego sprzętu transportowego 7 6 4 

produkcja mebli 90 92 95 

pozostała produkcja wyrobów 81 84 80 

naprawa, konserwacja i instalowanie maszyn i urządzeń 156 142 149 
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3.8. Powiat lipnowski 

 

Rys. 3.8.1. Udział poszczególnych sekcji w 2010 roku. 

 

Rys. 3.8.1. Przetwórstwo przemysłowe – udział poszczególnych branż przemysłowych w 

2010 roku. 
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Powiat lipnowski- udział sekcji w poszczególnych latach 

  
Rok 

2009 

Rok 

2010 

Rok 

2011 

rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo 173 178 184 

górnictwo i wydobywanie 6 7 7 

przetwórstwo przemysłowe 344 349 344 

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

wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych 
7 6 6 

dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność 

związana z rekultywacją 
15 15 15 

budownictwo 646 673 649 

handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając 

motocykle 
1690 1716 1581 

transport i gospodarka magazynowa 267 274 272 

działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi 114 128 112 

informacja i komunikacja 28 30 32 

działalność finansowa i ubezpieczeniowa 93 92 89 

działalność związana z obsługą rynku nieruchomości 125 136 139 

działalność profesjonalna, naukowa i techniczna 161 169 165 

działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca 44 54 64 

administracja publiczna i obrona narodowa; obowiązkowe zabezpieczenia 

społeczne 
84 84 # 

edukacja 136 141 # 

opieka zdrowotna i pomoc społeczna 216 225 # 

działalność związana z kultura, rozrywka i rekreacja 82 86 # 

naprawa komputerów i AGD 150 158 # 

# - brak aktualnych danych 

Powiat lipnowski- przetwórstwo przemysłowe w poszczególnych latach 

  2009 2010 2011 

produkcja artykułów spożywczych 58 59 58 

produkcja napojów 5 5 5 

produkcja wyrobów tekstylnych 1 1 0 

produkcja odzieży 32 32 37 

produkcja skór i wyrobów ze skór wyprawionych 6 5 5 

produkcja wyrobów z drewna oraz korka, 46 44 44 

produkcja papieru i wyrobów z papieru 4 5 5 

poligrafia i reprodukcja zapisanych nośników informacji 3 4 3 

produkcja chemikaliów i wyrobów chemicznych 8 7 6 

produkcja wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych 18 17 17 

produkcja wyrobów z pozostałych mineralnych surowców 

niemetalicznych 
34 36 28 

produkcja metalowych wyrobów gotowych, 51 59 59 

produkcja komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznych 4 5 3 

produkcja maszyn i urządzeń, gdzie indziej niesklasyfikowana 11 11 10 

produkcja pojazdów samochodowych, przyczep 2 2 3 

produkcja pozostałego sprzętu transportowego 1 1 1 

produkcja mebli 17 17 21 

pozostała produkcja wyrobów 17 17 19 

naprawa, konserwacja i instalowanie maszyn i urządzeń 26 22 20 
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3.9. Powiat m. Bydgoszcz 

 

Rys. 3.9.1. Udział poszczególnych sekcji w 2010 roku. 

 

Rys. 3.9.1. Przetwórstwo przemysłowe – udział poszczególnych branż przemysłowych w 

2010 roku. 
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Powiat m. Bydgoszcz- udział sekcji w poszczególnych latach 

  
Rok 

2009 

Rok 

2010 

Rok 

2011 

rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo 177 184 183 

górnictwo i wydobywanie 11 18 19 

przetwórstwo przemysłowe 3637 3777 3623 

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

i powietrze do układów klimatyzacyjnych 
50 61 68 

dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność związana z 

rekultywacją 
93 98 103 

budownictwo 4294 4434 4352 

handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając 

motocykle 
12152 12214 11760 

transport i gospodarka magazynowa 3125 3107 2909 

działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi 872 921 932 

informacja i komunikacja 1300 1411 1397 

działalność finansowa i ubezpieczeniowa 2077 2083 1975 

działalność związana z obsługą rynku nieruchomości 1969 2067 2133 

działalność profesjonalna, naukowa i techniczna 4169 4237 4169 

działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca 1105 1169 1186 

administracja publiczna i obrona narodowa; obowiązkowe zabezpieczenia 

społeczne 
82 80 # 

edukacja 1187 1241 # 

opieka zdrowotna i pomoc społeczna 3032 3141 # 

działalność związana z kultura, rozrywka i rekreacja 723 725 # 

naprawa komputerów i AGD 1625 1635 # 

organizacje i zespoły 3 3 # 

Powiat m. Bydgoszcz- przetwórstwo przemysłowe w poszczególnych latach 

  2009 2010 2011 

produkcja artykułów spożywczych 223 238 215 

produkcja napojów 16 16 17 

produkcja wyrobów tytoniowych 0 1 1 

produkcja wyrobów tekstylnych 60 71 68 

produkcja odzieży 348 333 306 

produkcja skór i wyrobów ze skór wyprawionych 75 77 67 

produkcja wyrobów z drewna oraz korka, 138 149 143 

produkcja papieru i wyrobów z papieru 73 83 88 

poligrafia i reprodukcja zapisanych nośników informacji 336 344 336 

wytwarzanie i przetwarzanie koksu i produktów rafinacji ropy 

naftowej 
4 3 2 

produkcja chemikaliów i wyrobów chemicznych 58 63 69 

produkcja podstawowych substancji farmaceutycznych oraz leków i 

pozostałych wyrobów farmaceutycznych 
8 7 7 

produkcja wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych 213 208 202 

produkcja wyrobów z pozostałych mineralnych surowców 

niemetalicznych 
117 126 123 

produkcja metali 17 24 28 

produkcja metalowych wyrobów gotowych, 649 678 637 

produkcja komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznych 82 87 86 

produkcja urządzeń elektrycznych 53 56 57 

produkcja maszyn i urządzeń, gdzie indziej niesklasyfikowana 160 168 164 

produkcja pojazdów samochodowych, przyczep 41 42 42 
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# - brak aktualnych danych 

3.10. Powiat m. Grudziądz 

Rys. 3.10.1. Udział poszczególnych sekcji w 2010 roku. 

produkcja pozostałego sprzętu transportowego 38 34 34 

produkcja mebli 251 261 247 

pozostała produkcja wyrobów 224 231 211 

naprawa, konserwacja i instalowanie maszyn i urządzeń 453 477 473 
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Rys. 3.10.1. Przetwórstwo przemysłowe – udział poszczególnych branż przemysłowych w 

2010 roku. 

Powiat m. Grudziądz- udział sekcji w poszczególnych latach 

  
Rok 

2009 

Rok 

2010 

Rok 

2011 

rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo 56 61 64 

górnictwo i wydobywanie 4 3 3 

przetwórstwo przemysłowe 644 591 594 

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

wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych 
6 5 7 

dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność związana 

z rekultywacją 
28 22 20 

budownictwo 836 805 768 

handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając 

motocykle 
2942 2541 2345 

transport i gospodarka magazynowa 679 599 512 

działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi 194 177 157 

informacja i komunikacja 136 133 133 

działalność finansowa i ubezpieczeniowa 398 373 366 

działalność związana z obsługą rynku nieruchomości 346 364 397 

działalność profesjonalna, naukowa i techniczna 507 475 471 

działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca 146 139 146 

administracja publiczna i obrona narodowa; obowiązkowe zabezpieczenia 

społeczne 
30 29 # 

edukacja 210 206 # 

opieka zdrowotna i pomoc społeczna 1127 1136 # 

działalność związana z kultura, rozrywka i rekreacja 113 122 # 

naprawa komputerów i AGD 286 268 # 



Regionalna Strategia Innowacji Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. 
Strategia na rzecz rozwoju inteligentnych specjalizacji. Dokument opracowany w ramach procesu aktualizacji RSI WKP do 2020r. 

 

  

 38 

 

# - brak aktualnych danych 

Powiat m. Grudziądz- przetwórstwo przemysłowe w poszczególnych latach 

  2009 2010 2011 

produkcja artykułów spożywczych 40 41 43 

produkcja napojów 3 3 3 

produkcja wyrobów tekstylnych 15 13 14 

produkcja odzieży 48 40 38 

produkcja skór i wyrobów ze skór wyprawionych 18 17 17 

produkcja wyrobów z drewna oraz korka, 47 38 39 

produkcja papieru i wyrobów z papieru 18 19 17 

poligrafia i reprodukcja zapisanych nośników informacji 30 28 28 

wytwarzanie i przetwarzanie koksu i produktów rafinacji ropy naftowej 4 3 3 

produkcja chemikaliów i wyrobów chemicznych 12 11 12 

produkcja wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych 41 37 41 

produkcja wyrobów z pozostałych mineralnych surowców 

niemetalicznych 
33 27 27 

produkcja metali 3 2 2 

produkcja metalowych wyrobów gotowych, 125 126 112 

produkcja komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznych 3 3 9 

produkcja urządzeń elektrycznych 7 6 5 

produkcja maszyn i urządzeń, gdzie indziej niesklasyfikowana 14 18 19 

produkcja pojazdów samochodowych, przyczep 1 2 2 

produkcja pozostałego sprzętu transportowego 5 5 4 

produkcja mebli 49 40 40 

pozostała produkcja wyrobów 59 50 53 

naprawa, konserwacja i instalowanie maszyn i urządzeń 69 62 66 
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3.11. Powiat m. Toruń 

 

Rys. 3.11.1. Udział poszczególnych sekcji w 2010 roku. 
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Rys. 3.11.1. Przetwórstwo przemysłowe – udział poszczególnych branż przemysłowych w 

2010 roku. 

Powiat m. Toruń- udział sekcji w poszczególnych latach 

  
Rok 

2009 

Rok 

2010 

Rok 

2011 

rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo 125 138 137 

górnictwo i wydobywanie 16 19 23 

przetwórstwo przemysłowe 1932 2040 2043 

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

wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych 
21 32 36 

dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność związana 

z rekultywacją 
66 71 73 

budownictwo 2281 2361 2406 

handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając 

motocykle 
6093 6258 6072 

transport i gospodarka magazynowa 1766 1759 1681 

działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi 671 712 735 

informacja i komunikacja 630 666 716 

działalność finansowa i ubezpieczeniowa 1139 1103 1082 

działalność związana z obsługą rynku nieruchomości 1101 1169 1221 

działalność profesjonalna, naukowa i techniczna 2429 2566 2604 

działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca 536 613 747 

administracja publiczna i obrona narodowa; obowiązkowe zabezpieczenia 

społeczne 
45 44 # 

edukacja 612 639 # 

opieka zdrowotna i pomoc społeczna 1376 1465 # 

działalność związana z kultura, rozrywka i rekreacja 577 600 # 

naprawa komputerów i AGD 670 690 # 

# - brak aktualnych danych 

Powiat m. Toruń- przetwórstwo przemysłowe w poszczególnych latach 

  2009 2010 2011 

produkcja artykułów spożywczych 102 117 125 

produkcja napojów 7 6 4 

produkcja wyrobów tekstylnych 61 69 73 

produkcja odzieży 247 250 249 

produkcja skór i wyrobów ze skór wyprawionych 28 27 25 

produkcja wyrobów z drewna oraz korka, 82 84 82 

produkcja papieru i wyrobów z papieru 55 63 68 

poligrafia i reprodukcja zapisanych nośników informacji 154 156 151 

wytwarzanie i przetwarzanie koksu i produktów rafinacji ropy naftowej 3 3 3 

produkcja chemikaliów i wyrobów chemicznych 26 33 36 

produkcja podstawowych substancji farmaceutycznych oraz leków i 

pozostałych wyrobów farmaceutycznych 
2 3 4 

produkcja wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych 106 103 105 

produkcja wyrobów z pozostałych mineralnych surowców 

niemetalicznych 
92 93 88 

produkcja metali 8 10 7 

produkcja metalowych wyrobów gotowych, 268 277 279 

produkcja komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznych 47 60 56 

produkcja urządzeń elektrycznych 21 24 23 

produkcja maszyn i urządzeń, gdzie indziej niesklasyfikowana 60 70 67 

produkcja pojazdów samochodowych, przyczep 19 17 18 

produkcja pozostałego sprzętu transportowego 8 7 7 
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Powiat m. Toruń- przetwórstwo przemysłowe w poszczególnych latach 

  2009 2010 2011 

produkcja mebli 134 150 150 

pozostała produkcja wyrobów 151 148 148 

naprawa, konserwacja i instalowanie maszyn i urządzeń 251 270 275 
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3.12. Powiat m. Włocławek 

 

Rys. 3.12.1. Udział poszczególnych sekcji w 2010 roku. 

 

Rys. 3.12.1. Przetwórstwo przemysłowe – udział poszczególnych branż przemysłowych w 

2010 roku. 
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Powiat m. Włocławek- udział sekcji w poszczególnych latach 

  
Rok 

2009 

Rok 

2010 

Rok 

2011 

rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo 80 76 73 

górnictwo i wydobywanie 1 1 1 

przetwórstwo przemysłowe 906 929 901 

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

wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych 
16 12 14 

dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność związana 

z rekultywacją 
27 28 27 

budownictwo 1270 1296 1247 

handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając 

motocykle 
4408 4371 4049 

transport i gospodarka magazynowa 906 881 819 

działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi 338 346 329 

informacja i komunikacja 192 200 210 

działalność finansowa i ubezpieczeniowa 512 501 491 

działalność związana z obsługą rynku nieruchomości 393 410 427 

działalność profesjonalna, naukowa i techniczna 895 919 893 

działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca 227 244 230 

administracja publiczna i obrona narodowa; obowiązkowe zabezpieczenia 

społeczne 
34 34 # 

edukacja 313 332 # 

opieka zdrowotna i pomoc społeczna 580 585 # 

działalność związana z kultura, rozrywka i rekreacja 213 218 # 

naprawa komputerów i AGD 533 540 # 

# - brak aktualnych danych 

Powiat m. Włocławek- przetwórstwo przemysłowe w poszczególnych latach 

  2009 2010 2011 

produkcja artykułów spożywczych 77 77 78 

produkcja napojów 5 5 5 

produkcja wyrobów tekstylnych 15 20 19 

produkcja odzieży 137 129 114 

produkcja skór i wyrobów ze skór wyprawionych 16 15 14 

produkcja wyrobów z drewna oraz korka, 54 53 52 

produkcja papieru i wyrobów z papieru 18 23 25 

poligrafia i reprodukcja zapisanych nośników informacji 47 47 48 

wytwarzanie i przetwarzanie koksu i produktów rafinacji ropy naftowej 0 0 1 

produkcja chemikaliów i wyrobów chemicznych 24 25 25 

produkcja wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych 51 49 47 

produkcja wyrobów z pozostałych mineralnych surowców 

niemetalicznych 
86 89 79 

produkcja metali 5 9 8 

produkcja metalowych wyrobów gotowych, 112 114 111 

produkcja komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznych 16 21 22 

produkcja urządzeń elektrycznych 7 8 8 

produkcja maszyn i urządzeń, gdzie indziej niesklasyfikowana 14 12 12 

produkcja pojazdów samochodowych, przyczep 10 10 11 

produkcja pozostałego sprzętu transportowego 4 4 4 

produkcja mebli 46 49 45 

pozostała produkcja wyrobów 58 60 64 

naprawa, konserwacja i instalowanie maszyn i urządzeń 104 110 109 
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3.13. Powiat mogileński 

 

Rys. 3.13.1. Udział poszczególnych sekcji w 2010 roku. 

 

Rys. 3.13.1. Przetwórstwo przemysłowe – udział poszczególnych branż przemysłowych w 

2010 roku. 
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Powiat mogileński- udział sekcji w poszczególnych latach 

  
Rok 

2009 

Rok 

2010 

Rok 

2011 

rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo 138 134 144 

górnictwo i wydobywanie 4 4 4 

przetwórstwo przemysłowe 295 274 278 

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

wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych 
11 13 14 

dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność związana 

z rekultywacją 
1 1 1 

budownictwo 112 104 114 

handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając 

motocykle 
167 167 178 

transport i gospodarka magazynowa 228 193 178 

działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi 10 10 12 

informacja i komunikacja 2 3 3 

działalność finansowa i ubezpieczeniowa 19 19 17 

działalność związana z obsługą rynku nieruchomości 145 131 128 

działalność profesjonalna, naukowa i techniczna 44 41 41 

działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca 12 8 6 

administracja publiczna i obrona narodowa; obowiązkowe zabezpieczenia 

społeczne 
119 117 # 

edukacja 149 151 # 

opieka zdrowotna i pomoc społeczna 135 137 # 

działalność związana z kultura, rozrywka i rekreacja 9 12 # 

naprawa komputerów i AGD 111 117 # 

# - brak aktualnych danych 

Powiat mogileński- przetwórstwo przemysłowe w poszczególnych latach 

  2009 2010 2011 

produkcja artykułów spożywczych 41 41 45 

produkcja napojów 2 1 1 

produkcja wyrobów tekstylnych 1 1 1 

produkcja odzieży 20 10 10 

produkcja skór i wyrobów ze skór wyprawionych 0 0 1 

produkcja wyrobów z drewna oraz korka, 44 41 40 

produkcja papieru i wyrobów z papieru 2 2 2 

poligrafia i reprodukcja zapisanych nośników informacji 1 2 2 

produkcja chemikaliów i wyrobów chemicznych 3 3 3 

produkcja wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych 13 11 10 

produkcja wyrobów z pozostałych mineralnych surowców 

niemetalicznych 
18 18 16 

produkcja metali 1 1 1 

produkcja metalowych wyrobów gotowych, 64 60 61 

produkcja komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznych 0 0 1 

produkcja urządzeń elektrycznych 1 0 1 

produkcja maszyn i urządzeń, gdzie indziej niesklasyfikowana 10 10 11 

produkcja pojazdów samochodowych, przyczep 0 0 1 

produkcja mebli 15 17 15 

pozostała produkcja wyrobów 30 28 27 

naprawa, konserwacja i instalowanie maszyn i urządzeń 5 5 6 
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3.14. Powiat nakielski 

 

Rys. 3.14.1. Udział poszczególnych sekcji w 2010 roku. 

 

Rys. 3.14.1. Przetwórstwo przemysłowe – udział poszczególnych branż przemysłowych w 

2010 roku. 
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Powiat nakielski- udział sekcji w poszczególnych latach 

  
Rok 

2009 

Rok 

2010 

Rok 

2011 

rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo 251 250 248 

górnictwo i wydobywanie 7 9 9 

przetwórstwo przemysłowe 665 647 641 

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

wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych 
7 6 5 

dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność związana 

z rekultywacją 
29 32 36 

budownictwo 879 857 843 

handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając 

motocykle 
1842 1797 1715 

transport i gospodarka magazynowa 371 352 339 

działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi 149 151 152 

informacja i komunikacja 74 73 82 

działalność finansowa i ubezpieczeniowa 205 210 192 

działalność związana z obsługą rynku nieruchomości 268 295 308 

działalność profesjonalna, naukowa i techniczna 293 303 313 

działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca 106 109 116 

administracja publiczna i obrona narodowa; obowiązkowe zabezpieczenia 

społeczne 
80 80 # 

edukacja 206 210 # 

opieka zdrowotna i pomoc społeczna 263 275 # 

działalność związana z kultura, rozrywka i rekreacja 87 94 # 

naprawa komputerów i AGD 203 209 # 

# - brak aktualnych danych 

Powiat nakielski- przetwórstwo przemysłowe w poszczególnych latach 

  2009 2010 2011 

produkcja artykułów spożywczych 80 68 74 

produkcja napojów 8 8 9 

produkcja wyrobów tekstylnych 11 11 15 

produkcja odzieży 59 52 50 

produkcja skór i wyrobów ze skór wyprawionych 7 7 6 

produkcja wyrobów z drewna oraz korka, 49 45 45 

produkcja papieru i wyrobów z papieru 22 25 25 

poligrafia i reprodukcja zapisanych nośników informacji 16 13 11 

wytwarzanie i przetwarzanie koksu i produktów rafinacji ropy naftowej 1 1 1 

produkcja chemikaliów i wyrobów chemicznych 11 10 9 

produkcja podstawowych substancji farmaceutycznych oraz leków i 

pozostałych wyrobów farmaceutycznych 
3 4 4 

produkcja wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych 25 28 28 

produkcja wyrobów z pozostałych mineralnych surowców 

niemetalicznych 
45 41 37 

produkcja metali 3 5 6 

produkcja metalowych wyrobów gotowych, 148 144 138 

produkcja komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznych 4 4 4 

produkcja urządzeń elektrycznych 4 4 4 

produkcja maszyn i urządzeń, gdzie indziej niesklasyfikowana 9 10 9 

produkcja pojazdów samochodowych, przyczep 4 4 3 

produkcja pozostałego sprzętu transportowego 7 8 6 

produkcja mebli 55 51 53 

pozostała produkcja wyrobów 34 37 32 

naprawa, konserwacja i instalowanie maszyn i urządzeń 60 67 72 
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3.15. Powiat radziejowski 

 

Rys. 3.15.1. Udział poszczególnych sekcji w 2010 roku. 
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Rys. 3.15.1. Przetwórstwo przemysłowe – udział poszczególnych branż przemysłowych w 

2010 roku. 

Powiat radziejowski- udział sekcji w poszczególnych latach 

  
Rok 

2009 

Rok 

2010 

Rok 

2011 

rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo 135 147 158 

górnictwo i wydobywanie 3 3 3 

przetwórstwo przemysłowe 335 339 334 

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

wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych 
13 17 17 

dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność związana z 

rekultywacją 
11 11 15 

budownictwo 351 367 371 

handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając 

motocykle 
993 1006 946 

transport i gospodarka magazynowa 174 189 184 

działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi 65 67 61 

informacja i komunikacja 32 31 26 

działalność finansowa i ubezpieczeniowa 68 66 65 

działalność związana z obsługą rynku nieruchomości 61 64 71 

działalność profesjonalna, naukowa i techniczna 105 109 117 

działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca 28 30 24 

administracja publiczna i obrona narodowa; obowiązkowe zabezpieczenia 

społeczne 
56 56 # 

edukacja 116 117 # 

opieka zdrowotna i pomoc społeczna 102 117 # 

działalność związana z kultura, rozrywka i rekreacja 46 46 # 

naprawa komputerów i AGD 110 116 # 

# - brak aktualnych danych 

Powiat radziejowski- przetwórstwo przemysłowe w poszczególnych latach 

  2009 2010 2011 

produkcja artykułów spożywczych 31 36 39 

produkcja napojów 1 1 1 

produkcja wyrobów tekstylnych 5 5 5 

produkcja odzieży 13 15 14 

produkcja skór i wyrobów ze skór wyprawionych 1 1 1 

produkcja wyrobów z drewna oraz korka, 130 130 119 

produkcja papieru i wyrobów z papieru 3 4 5 

poligrafia i reprodukcja zapisanych nośników informacji 3 3 3 

wytwarzanie i przetwarzanie koksu i produktów rafinacji ropy 

naftowej 
2 2 2 

produkcja chemikaliów i wyrobów chemicznych 1 1 1 

produkcja wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych 7 7 8 

produkcja wyrobów z pozostałych mineralnych surowców 

niemetalicznych 
34 33 34 

produkcja metali 1 0 0 

produkcja metalowych wyrobów gotowych, 47 48 49 

produkcja komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznych 3 3 5 

produkcja maszyn i urządzeń, gdzie indziej niesklasyfikowana 2 2 2 

produkcja pojazdów samochodowych, przyczep 1 0 0 

produkcja mebli 11 16 13 

pozostała produkcja wyrobów 15 13 12 

naprawa, konserwacja i instalowanie maszyn i urządzeń 24 19 21 
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3.16. Powiat rypiński  

 

Rys. 3.16.1. Udział poszczególnych sekcji w 2010 roku. 

 

Rys. 3.16.1. Przetwórstwo przemysłowe – udział poszczególnych branż przemysłowych w 

2010 roku. 
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Powiat rypiński- udział sekcji w poszczególnych latach 

  
Rok 

2009 

Rok 

2010 

Rok 

2011 

rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo 112 116 118 

górnictwo i wydobywanie 4 4 5 

przetwórstwo przemysłowe 310 315 316 

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

gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych 
4 5 4 

dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność 

związana z rekultywacją 
22 22 21 

budownictwo 562 534 510 

handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, 

włączając motocykle 
1152 1153 1095 

transport i gospodarka magazynowa 211 215 204 

działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi 65 63 56 

informacja i komunikacja 22 29 30 

działalność finansowa i ubezpieczeniowa 75 83 82 

działalność związana z obsługą rynku nieruchomości 115 114 115 

działalność profesjonalna, naukowa i techniczna 138 143 144 

działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca 41 43 48 

administracja publiczna i obrona narodowa; obowiązkowe 

zabezpieczenia społeczne 
55 55 # 

edukacja 108 106 # 

opieka zdrowotna i pomoc społeczna 113 127 # 

działalność związana z kultura, rozrywka i rekreacja 45 46 # 

naprawa komputerów i AGD 79 84 # 

# - brak aktualnych danych 

Powiat rypiński- przetwórstwo przemysłowe w poszczególnych latach 

  2009 2010 2011 

produkcja artykułów spożywczych 34 32 30 

produkcja wyrobów tekstylnych 5 5 5 

produkcja odzieży 32 30 29 

produkcja skór i wyrobów ze skór wyprawionych 1 1 1 

produkcja wyrobów z drewna oraz korka, 28 28 27 

produkcja papieru i wyrobów z papieru 3 3 5 

poligrafia i reprodukcja zapisanych nośników informacji 3 3 5 

produkcja chemikaliów i wyrobów chemicznych 1 1 1 

produkcja wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych 12 13 11 

produkcja wyrobów z pozostałych mineralnych surowców 

niemetalicznych 
16 15 15 

produkcja metali 5 5 5 

produkcja metalowych wyrobów gotowych, 82 84 86 

produkcja komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznych 2 2 2 

produkcja urządzeń elektrycznych 1 1 1 

produkcja maszyn i urządzeń, gdzie indziej niesklasyfikowana 2 2 3 

produkcja pojazdów samochodowych, przyczep 1 1 1 

produkcja pozostałego sprzętu transportowego 1 1 1 

produkcja mebli 31 36 33 

pozostała produkcja wyrobów 24 20 19 

naprawa, konserwacja i instalowanie maszyn i urządzeń 26 32 36 
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3.17. Powiat sępoleński 

 

Rys. 3.17.1. Udział poszczególnych sekcji w 2010 roku. 

 

Rys. 3.17.1. Przetwórstwo przemysłowe – udział poszczególnych branż przemysłowych w 

2010 roku. 
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Powiat sępoleński- udział sekcji w poszczególnych latach 

  
Rok 

2009 

Rok 

2010 

Rok 

2011 

rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo 166 186 192 

górnictwo i wydobywanie 1 2 3 

przetwórstwo przemysłowe 272 276 269 

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

gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych 
2 5 11 

dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność 

związana z rekultywacją 
12 12 13 

budownictwo 425 424 416 

handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, 

włączając motocykle 
692 715 680 

transport i gospodarka magazynowa 152 147 135 

działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi 81 77 79 

informacja i komunikacja 33 31 38 

działalność finansowa i ubezpieczeniowa 76 69 63 

działalność związana z obsługą rynku nieruchomości 167 175 181 

działalność profesjonalna, naukowa i techniczna 134 139 132 

działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca 49 54 49 

administracja publiczna i obrona narodowa; obowiązkowe 

zabezpieczenia społeczne 
53 53 # 

edukacja 121 123 # 

opieka zdrowotna i pomoc społeczna 229 230 # 

działalność związana z kultura, rozrywka i rekreacja 41 45 # 

naprawa komputerów i AGD 86 90 # 

# - brak aktualnych danych 

Powiat sępoleński- przetwórstwo przemysłowe w poszczególnych latach 

  2009 2010 2011 

produkcja artykułów spożywczych 28 26 23 

produkcja napojów 1 1 1 

produkcja wyrobów tekstylnych 2 5 6 

produkcja odzieży 13 10 9 

produkcja skór i wyrobów ze skór wyprawionych 1 1 1 

produkcja wyrobów z drewna oraz korka, 42 44 45 

produkcja papieru i wyrobów z papieru 4 4 3 

poligrafia i reprodukcja zapisanych nośników informacji 2 2 2 

produkcja chemikaliów i wyrobów chemicznych 3 2 2 

produkcja wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych 10 9 7 

produkcja wyrobów z pozostałych mineralnych surowców 

niemetalicznych 
15 17 20 

produkcja metali 0 0 1 

produkcja metalowych wyrobów gotowych, 54 57 55 

produkcja komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznych 1 0 0 

produkcja urządzeń elektrycznych 1 0 0 

produkcja maszyn i urządzeń, gdzie indziej niesklasyfikowana 4 3 3 

produkcja pojazdów samochodowych, przyczep 2 2 2 

produkcja pozostałego sprzętu transportowego 3 2 1 

produkcja mebli 46 44 43 

pozostała produkcja wyrobów 11 13 13 

naprawa, konserwacja i instalowanie maszyn i urządzeń 29 34 32 
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3.18. Powiat święcki 

 

Rys. 3.18.1. Udział poszczególnych sekcji w 2010 roku. 

 

Rys. 3.18.1. Przetwórstwo przemysłowe – udział poszczególnych branż przemysłowych w 

2010 roku. 
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Powiat święcki- udział sekcji w poszczególnych latach 

  
Rok 

2009 

Rok 

2010 

Rok 

2011 

rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo 298 313 329 

górnictwo i wydobywanie 8 8 10 

przetwórstwo przemysłowe 715 739 773 

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

wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych 
9 11 14 

dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność związana 

z rekultywacją 
33 34 33 

budownictwo 960 1087 1114 

handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając 

motocykle 
1879 1957 1931 

transport i gospodarka magazynowa 598 605 578 

działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi 214 221 214 

informacja i komunikacja 66 70 62 

działalność finansowa i ubezpieczeniowa 220 223 221 

działalność związana z obsługą rynku nieruchomości 251 273 294 

działalność profesjonalna, naukowa i techniczna 332 352 365 

działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca 85 101 100 

administracja publiczna i obrona narodowa; obowiązkowe zabezpieczenia 

społeczne 
105 105 # 

edukacja 180 188 # 

opieka zdrowotna i pomoc społeczna 374 397 # 

działalność związana z kultura, rozrywka i rekreacja 102 105 # 

naprawa komputerów i AGD 261 261 # 

# - brak aktualnych danych 

Powiat święcki- przetwórstwo przemysłowe w poszczególnych latach 

  2009 2010 2011 

produkcja artykułów spożywczych 87 99 107 

produkcja napojów 2 2 2 

produkcja wyrobów tekstylnych 11 10 7 

produkcja odzieży 23 24 20 

produkcja skór i wyrobów ze skór wyprawionych 4 4 4 

produkcja wyrobów z drewna oraz korka, 101 104 120 

produkcja papieru i wyrobów z papieru 32 33 30 

poligrafia i reprodukcja zapisanych nośników informacji 18 17 18 

produkcja chemikaliów i wyrobów chemicznych 17 17 17 

produkcja wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych 22 25 23 

produkcja wyrobów z pozostałych mineralnych surowców 

niemetalicznych 
40 39 38 

produkcja metali 4 3 3 

produkcja metalowych wyrobów gotowych, 143 153 167 

produkcja komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznych 0 1 1 

produkcja urządzeń elektrycznych 4 7 8 

produkcja maszyn i urządzeń, gdzie indziej niesklasyfikowana 11 15 14 

produkcja pojazdów samochodowych, przyczep 7 6 6 

produkcja pozostałego sprzętu transportowego 7 7 8 

produkcja mebli 66 65 62 

pozostała produkcja wyrobów 37 35 37 

naprawa, konserwacja i instalowanie maszyn i urządzeń 79 73 81 
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3.19. Powiat toruński 

 

Rys. 3.19.1. Udział poszczególnych sekcji w 2010 roku. 

 

Rys. 3.19.1. Przetwórstwo przemysłowe – udział poszczególnych branż przemysłowych w 

2010 roku. 
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Powiat toruński- udział sekcji w poszczególnych latach 

  
Rok 

2009 

Rok 

2010 

Rok 

2011 

rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo 403 443 476 

górnictwo i wydobywanie 15 15 17 

przetwórstwo przemysłowe 804 840 845 

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

gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych 
8 10 9 

dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność 

związana z rekultywacją 
32 34 38 

budownictwo 1058 1146 1236 

handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, 

włączając motocykle 
2104 2284 2294 

transport i gospodarka magazynowa 661 688 684 

działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi 149 155 170 

informacja i komunikacja 91 97 105 

działalność finansowa i ubezpieczeniowa 202 216 212 

działalność związana z obsługą rynku nieruchomości 185 192 199 

działalność profesjonalna, naukowa i techniczna 384 449 515 

działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca 124 158 183 

administracja publiczna i obrona narodowa; obowiązkowe 

zabezpieczenia społeczne 
65 64 # 

edukacja 198 206 # 

opieka zdrowotna i pomoc społeczna 283 323 # 

działalność związana z kultura, rozrywka i rekreacja 125 137 # 

naprawa komputerów i AGD 237 255 # 

# - brak aktualnych danych 

Powiat toruński- przetwórstwo przemysłowe w poszczególnych latach 

  2009 2010 2011 

produkcja artykułów spożywczych 77 87 83 

produkcja napojów 8 7 6 

produkcja wyrobów tekstylnych 31 35 36 

produkcja odzieży 83 84 74 

produkcja skór i wyrobów ze skór wyprawionych 12 13 12 

produkcja wyrobów z drewna oraz korka, 65 63 63 

produkcja papieru i wyrobów z papieru 28 27 26 

poligrafia i reprodukcja zapisanych nośników informacji 20 24 30 

wytwarzanie i przetwarzanie koksu i produktów rafinacji ropy 

naftowej 
1 0 0 

produkcja chemikaliów i wyrobów chemicznych 16 17 17 

produkcja wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych 49 51 53 

produkcja wyrobów z pozostałych mineralnych surowców 

niemetalicznych 
48 51 54 

produkcja metali 2 3 3 

produkcja metalowych wyrobów gotowych, 135 140 141 

produkcja komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznych 12 12 11 

produkcja urządzeń elektrycznych 4 4 7 

produkcja maszyn i urządzeń, gdzie indziej niesklasyfikowana 16 24 24 

produkcja pojazdów samochodowych, przyczep 2 3 5 

produkcja pozostałego sprzętu transportowego 7 7 6 

produkcja mebli 82 79 78 

pozostała produkcja wyrobów 36 36 35 

naprawa, konserwacja i instalowanie maszyn i urządzeń 70 73 81 
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3.20. Powiat tucholski 

 

Rys. 3.20.1. Udział poszczególnych sekcji w 2010 roku. 

 

Rys. 3.20.1. Przetwórstwo przemysłowe – udział poszczególnych branż przemysłowych w 

2010 roku. 
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Powiat tucholski- udział sekcji w poszczególnych latach 

  
Rok 

2009 

Rok 

2010 

Rok 

2011 

rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo 235 237 239 

górnictwo i wydobywanie 0 1 1 

przetwórstwo przemysłowe 387 390 404 

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

gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych 
8 9 12 

dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność 

związana z rekultywacją 
15 14 14 

budownictwo 504 499 466 

handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, 

włączając motocykle 
785 783 751 

transport i gospodarka magazynowa 174 172 169 

działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi 92 85 85 

informacja i komunikacja 43 47 55 

działalność finansowa i ubezpieczeniowa 76 80 73 

działalność związana z obsługą rynku nieruchomości 112 109 108 

działalność profesjonalna, naukowa i techniczna 175 176 176 

działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca 52 64 59 

administracja publiczna i obrona narodowa; obowiązkowe 

zabezpieczenia społeczne 
76 76 # 

edukacja 141 148 # 

opieka zdrowotna i pomoc społeczna 157 167 # 

działalność związana z kultura, rozrywka i rekreacja 68 67 # 

naprawa komputerów i AGD 107 97 # 

# - brak aktualnych danych 

Powiat tucholski- przetwórstwo przemysłowe w poszczególnych latach 

  2009 2010 2011 

produkcja artykułów spożywczych 55 55 52 

produkcja napojów 1 1 1 

produkcja wyrobów tekstylnych 2 4 5 

produkcja odzieży 16 14 15 

produkcja skór i wyrobów ze skór wyprawionych 1 1 1 

produkcja wyrobów z drewna oraz korka, 88 94 110 

produkcja papieru i wyrobów z papieru 7 7 6 

poligrafia i reprodukcja zapisanych nośników informacji 7 6 6 

wytwarzanie i przetwarzanie koksu i produktów rafinacji ropy 

naftowej 
1 1 1 

produkcja chemikaliów i wyrobów chemicznych 1 0 1 

produkcja wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych 6 7 7 

produkcja wyrobów z pozostałych mineralnych surowców 

niemetalicznych 
17 17 17 

produkcja metalowych wyrobów gotowych, 55 55 62 

produkcja komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznych 1 0 0 

produkcja urządzeń elektrycznych 1 1 1 

produkcja maszyn i urządzeń, gdzie indziej niesklasyfikowana 9 9 8 

produkcja pojazdów samochodowych, przyczep 2 2 1 

produkcja pozostałego sprzętu transportowego 10 7 8 

produkcja mebli 32 32 32 

pozostała produkcja wyrobów 26 28 22 

naprawa, konserwacja i instalowanie maszyn i urządzeń 49 49 48 
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3.21. Powiat wąbrzeski 

 

Rys. 3.21.1. Udział poszczególnych sekcji w 2010 roku. 

 

Rys. 3.21.1. Przetwórstwo przemysłowe – udział poszczególnych branż przemysłowych w 

2010 roku. 
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Powiat wąbrzeski- udział sekcji w poszczególnych latach 

  
Rok 

2009 

Rok 

2010 

Rok 

2011 

rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo 151 163 171 

górnictwo i wydobywanie 3 4 7 

przetwórstwo przemysłowe 201 227 233 

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

gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych 
2 2 2 

dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność 

związana z rekultywacją 
16 13 12 

budownictwo 256 256 271 

handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, 

włączając motocykle 
556 562 547 

transport i gospodarka magazynowa 106 109 122 

działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi 47 42 48 

informacja i komunikacja 25 25 27 

działalność finansowa i ubezpieczeniowa 84 79 77 

działalność związana z obsługą rynku nieruchomości 122 122 123 

działalność profesjonalna, naukowa i techniczna 108 111 114 

działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca 39 52 55 

administracja publiczna i obrona narodowa; obowiązkowe 

zabezpieczenia społeczne 
56 57 # 

edukacja 63 69 # 

opieka zdrowotna i pomoc społeczna 104 111 # 

działalność związana z kultura, rozrywka i rekreacja 27 33 # 

naprawa komputerów i AGD 74 70 # 

# - brak aktualnych danych 

Powiat wąbrzeski- przetwórstwo przemysłowe w poszczególnych latach 

  2009 2010 2011 

produkcja artykułów spożywczych 35 38 37 

produkcja wyrobów tekstylnych 0 1 1 

produkcja odzieży 7 8 6 

produkcja skór i wyrobów ze skór wyprawionych 6 6 3 

produkcja wyrobów z drewna oraz korka, 15 17 18 

produkcja papieru i wyrobów z papieru 5 6 6 

poligrafia i reprodukcja zapisanych nośników informacji 4 8 7 

wytwarzanie i przetwarzanie koksu i produktów rafinacji ropy 

naftowej 
0 0 1 

produkcja chemikaliów i wyrobów chemicznych 3 4 5 

produkcja wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych 38 40 40 

produkcja wyrobów z pozostałych mineralnych surowców 

niemetalicznych 
7 7 7 

produkcja metali 1 1 1 

produkcja metalowych wyrobów gotowych, 31 38 40 

produkcja komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznych 0 0 2 

produkcja urządzeń elektrycznych 1 1 2 

produkcja maszyn i urządzeń, gdzie indziej niesklasyfikowana 3 3 2 

produkcja pozostałego sprzętu transportowego 1 1 2 

produkcja mebli 14 15 18 

pozostała produkcja wyrobów 3 5 5 

naprawa, konserwacja i instalowanie maszyn i urządzeń 27 28 30 



Regionalna Strategia Innowacji Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. 
Strategia na rzecz rozwoju inteligentnych specjalizacji. Dokument opracowany w ramach procesu aktualizacji RSI WKP do 2020r. 

 

  

 62 

 

3.22. Powiat włocławski 

 

Rys. 3.22.1. Udział poszczególnych sekcji w 2010 roku. 

 

Rys. 3.22.1. Przetwórstwo przemysłowe – udział poszczególnych branż przemysłowych w 

2010 roku. 
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Powiat włocławski- udział sekcji w poszczególnych latach 

  
Rok 

2009 

Rok 

2010 

Rok 

2011 

rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo 260 270 278 

górnictwo i wydobywanie 12 13 10 

przetwórstwo przemysłowe 466 499 500 

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

gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych 
13 18 24 

dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność 

związana z rekultywacją 
39 38 35 

budownictwo 693 734 763 

handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, 

włączając motocykle 
1874 1942 1824 

transport i gospodarka magazynowa 343 352 341 

działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi 141 138 138 

informacja i komunikacja 53 61 62 

działalność finansowa i ubezpieczeniowa 116 116 117 

działalność związana z obsługą rynku nieruchomości 71 78 80 

działalność profesjonalna, naukowa i techniczna 215 229 239 

działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca 61 68 86 

administracja publiczna i obrona narodowa; obowiązkowe 

zabezpieczenia społeczne 
103 103 # 

edukacja 200 207 # 

opieka zdrowotna i pomoc społeczna 165 173 # 

działalność związana z kultura, rozrywka i rekreacja 114 121 # 

naprawa komputerów i AGD 153 163 # 

# - brak aktualnych danych 

Powiat włocławski- przetwórstwo przemysłowe w poszczególnych latach 

  2009 2010 2011 

produkcja artykułów spożywczych 77 73 73 

produkcja napojów 2 2 1 

produkcja wyrobów tekstylnych 7 8 6 

produkcja odzieży 31 30 27 

produkcja skór i wyrobów ze skór wyprawionych 1 1 1 

produkcja wyrobów z drewna oraz korka, 70 70 73 

produkcja papieru i wyrobów z papieru 8 8 7 

poligrafia i reprodukcja zapisanych nośników informacji 3 3 4 

produkcja chemikaliów i wyrobów chemicznych 8 8 10 

produkcja wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych 26 27 25 

produkcja wyrobów z pozostałych mineralnych surowców 

niemetalicznych 
61 68 60 

produkcja metalowych wyrobów gotowych, 80 85 90 

produkcja komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznych 2 3 3 

produkcja urządzeń elektrycznych 1 2 2 

produkcja maszyn i urządzeń, gdzie indziej niesklasyfikowana 10 11 10 

produkcja pojazdów samochodowych, przyczep 1 1 2 

produkcja pozostałego sprzętu transportowego 2 1 4 

produkcja mebli 31 37 35 

pozostała produkcja wyrobów 13 18 18 

naprawa, konserwacja i instalowanie maszyn i urządzeń 32 43 49 
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3.23. Powiat żniński 

 

Rys. 3.23.1. Udział poszczególnych sekcji w 2010 roku. 

 

Rys. 3.23.1. Przetwórstwo przemysłowe – udział poszczególnych branż przemysłowych w 

2010 roku. 
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Powiat żniński- udział sekcji w poszczególnych latach 

  
Rok 

2009 

Rok 

2010 

Rok 

2011 

rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo 218 206 226 

górnictwo i wydobywanie 6 7 5 

przetwórstwo przemysłowe 507 482 470 

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

gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych 
12 11 14 

dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność 

związana z rekultywacją 
21 23 22 

budownictwo 741 739 744 

handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, 

włączając motocykle 
1487 1427 1362 

transport i gospodarka magazynowa 436 416 376 

działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi 130 132 131 

informacja i komunikacja 54 50 54 

działalność finansowa i ubezpieczeniowa 146 149 144 

działalność związana z obsługą rynku nieruchomości 159 174 185 

działalność profesjonalna, naukowa i techniczna 244 246 254 

działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca 133 128 124 

administracja publiczna i obrona narodowa; obowiązkowe 

zabezpieczenia społeczne 
47 47 # 

edukacja 147 155 # 

opieka zdrowotna i pomoc społeczna 236 252 # 

działalność związana z kultura, rozrywka i rekreacja 109 112 # 

naprawa komputerów i AGD 206 201 # 

# - brak aktualnych danych 
Powiat żniński- przetwórstwo przemysłowe w poszczególnych latach 

  2009 2010 2011 

produkcja artykułów spożywczych 93 77 80 

produkcja napojów 3 3 2 

produkcja wyrobów tekstylnych 2 1 2 

produkcja odzieży 39 34 35 

produkcja skór i wyrobów ze skór wyprawionych 1 1 0 

produkcja wyrobów z drewna oraz korka, 51 52 49 

produkcja papieru i wyrobów z papieru 8 8 8 

poligrafia i reprodukcja zapisanych nośników informacji 17 16 15 

wytwarzanie i przetwarzanie koksu i produktów rafinacji ropy 

naftowej 
1 1 1 

produkcja chemikaliów i wyrobów chemicznych 5 6 6 

produkcja wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych 18 18 16 

produkcja wyrobów z pozostałych mineralnych surowców 

niemetalicznych 
28 28 27 

produkcja metali 2 3 3 

produkcja metalowych wyrobów gotowych, 79 82 86 

produkcja komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznych 6 4 3 

produkcja urządzeń elektrycznych 1 1 1 

produkcja maszyn i urządzeń, gdzie indziej niesklasyfikowana 18 15 15 

produkcja pojazdów samochodowych, przyczep 3 3 3 

produkcja pozostałego sprzętu transportowego 2 3 2 

produkcja mebli 51 47 40 

pozostała produkcja wyrobów 15 17 18 

naprawa, konserwacja i instalowanie maszyn i urządzeń 64 62 58 

 


