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INFORMACJE SYGNALNE 

31.12.2021 r. Produkt krajowy brutto województwa kujawsko- 
-pomorskiego w 2019 r. 
 

W 2019 r. wartość produktu krajowego brutto w cenach 
bieżących przypadająca na jednego mieszkańca 
województwa kujawsko-pomorskiego wyniosła  
47,6 tys. zł. Stanowiło to 79,6% produktu krajowego 
brutto na jednego mieszkańca w kraju. Wartość dodana 
brutto wygenerowana w województwie stanowiła 4,3% 
wielkości krajowej. 

 

Produkt krajowy brutto (PKB) w syntetyczny sposób informuje o poziomie rozwoju gospodar-
czego danego obszaru, strukturze produkcji oraz jej rozdysponowaniu. W 2019 r. w wojewódz-
twie kujawsko-pomorskim wartość wytworzonego PKB wyniosła 98660 mln zł, co stanowiło 
4,3% PKB wytworzonego w Polsce. Dynamika PKB w cenach stałych1 w stosunku do 2018 r.  
wyniosła 102,8 (w Polsce wyniosła 104,7). Wzrost notowany w analizowanym roku był o 2,6  
p. proc. niższy od rocznego wzrostu zaobserwowanego w 2018 r. Pod względem dynamiki 
rocznego wzrostu PKB województwo kujawsko-pomorskie w 2019 r. znalazło się na przedo-
statnim, 15. miejscu w rankingu województw.  

Mapa 1.  Produkt krajowy brutto według województw w 2019 r. (ceny bieżące) 

 
 
 
W 2019 r. wśród podregionów województwa kujawsko-pomorskiego najwyższy udział w two-
rzeniu PKB miał podregion bydgosko-toruński, a podmioty prowadzące na jego terenie dzia-
łalność wytworzyły 47,3% wojewódzkiej wartości PKB (46653 mln zł).  

 

                                                           
1 W obliczeniach dynamiki wolumenu PKB jako ceny stałe przyjęto ceny bieżące z roku poprzedzającego rok 
badany. 
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Tablica 1.  Produkt krajowy brutto i wartość dodana brutto w 2019 r.  

 
 
W województwie kujawsko-pomorskim w 2019 r. produkt krajowy brutto na jednego miesz-
kańca wyniósł 47,6 tys. zł (w cenach bieżących), co uplasowało województwo na 10. miejscu  
w kraju. Wartość ta stanowiła 79,6% wartości PKB na jednego mieszkańca w Polsce. Dynamika 
PKB na jednego mieszkańca w cenach stałych w województwie kujawsko-pomorskim w od-
niesieniu do 2018 r. wyniosła 103,1 (w kraju 104,8). Dla porównania, w 2018 r. PKB na jednego 
mieszkańca zwiększył się w stosunku do 2017 r. o 5,5%. 

Analizując wartości tego wskaźnika w układzie terytorialnym widoczne było wyraźne zróżni-
cowanie na poziomie podregionów. W województwie kujawsko-pomorskim wartość PKB na 
jednego mieszkańca wahała się od 60,1 tys. w podregionie bydgosko-toruńskim do 38,4 tys.  
w podregionie inowrocławskim. PKB na jednego mieszkańca w największym stopniu zwiększył 
się w podregionie włocławskim (wzrost w cenach bieżących w stosunku do 2018 r. o 7,9%). 

 

Wykres 1.  Odchylenia względne PKB na jednego mieszkańca w podregionach województwa kujaw-
sko-pomorskiego od wartości PKB na jednego mieszkańca w kraju w 2019 r.  

 

 
Wartość dodana brutto (WDB) określa wartość nowo wytworzoną w wyniku działalności pro-
dukcyjnej. WDB wygenerowana w 2019 r. w województwie kujawsko-pomorskim wyniosła  
86736 mln zł (w cenach bieżących), co stanowiło 4,3% wielkości krajowej. W skali roku WDB 
wzrosło o 6,2% (w Polsce odnotowano wzrost o 8,5%). Pod względem udziału WDB w Polsce 
województwo kujawsko-pomorskie znalazło się na 8. miejscu w rankingu województw.  

Przeliczając wartość dodaną brutto na jednego pracującego w gospodarce narodowej, można 
określić poziom wydajności pracy. W 2019 r. w województwie kujawsko-pomorskim wydajność 
pracy wyniosła 117,6 tys. zł na jednego pracującego (10. miejsce w kraju). Oznacza to wzrost  

WYSZCZEGÓLNIENIE 
Polska Kujawsko-Pomorskie 

ogółem Polska = 100 

Produkt krajowy brutto (ceny bieżące)    
w milionach złotych 2293199 98660 4,3 
na 1 mieszkańca w zł 59741 47558 79,6 

Produkt krajowy brutto (ceny stałe)  
rok poprzedni=100 104,7 102,8 . 

Wartość dodana brutto (ceny bieżące)    
w milionach złotych 2016064 86736 4,3 
na 1 mieszkańca w zł 52520 41810 79,6 
na 1 pracującego w zł 131986 117593 89,1 

PKB wytworzony w podre-
gionie bydgosko-toruńskim 
stanowił 47,3% PKB woje-
wództwa 

WDB osiągnięta w woje-
wództwie kujawsko-po-
morskim w 2019 r. zwięk-
szyła się w skali roku  
w mniejszym stopniu niż 
w 2018 r. 
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w porównaniu z 2018 r. o 5,1% (w kraju wzrost o 6,9%). Wydajność pracy w województwie  
w 2019 r. była niższa o 10,9% niż w kraju.  

W województwie kujawsko-pomorskim w 2019 r. największą część WDB pod względem rodzaju 
działalności wygenerowały podmioty z grupy sekcji: handel; naprawa pojazdów samochodo-
wychΔ; transport i gospodarka magazynowa; zakwaterowanie i gastronomiaΔ; informacja  
i komunikacja (28,8%). Na poziomie podregionów w 2019 r. udział podmiotów we wspomnia-
nej grupie sekcji w generowaniu WDB województwa kształtował się od 55,1% w podregionie 
bydgosko-toruńskim do 5,1% w podregionie świeckim.  

W 2019 r. zbliżoną część wojewódzkiej WDB do ww. grupy sekcji, wytworzyły podmioty prowa-
dzące działalność przemysłową. Podmioty te wytworzyły 27,9% WDB w województwie kujaw-
sko-pomorskim. W poszczególnych podregionach odnotowano znaczne zróżnicowanie 
udziału podmiotów prowadzących działalność w tej grupie sekcji w tworzeniu WDB woje-
wództwa — udział kształtował się od 39,8% w podregionie bydgosko-toruńskim do 13,5%  
w podregionie inowrocławskim.  

 

Wykres 2.  Struktura wartości dodanej brutto według rodzajów działalności w 2019 r. 

Wykres 3.  Struktura wartości dodanej brutto według sektorów instytucjonalnych w 2019 r. 

 

Największe znaczenie  
w generowaniu wartości 
dodanej brutto w woje-
wództwie kujawsko-po-
morskim miały podmioty 
prowadzące działalność  
w grupie sekcji handel; 
naprawa pojazdów  
samochodowychΔ; trans-
port i gospodarka magazy-
nowa; zakwaterowanie  
i gastronomiaΔ; informacja 
i komunikacja, a także 
podmioty zajmujące się 
działalnością przemysłową 
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*** 

 

W przypadku cytowania danych Głównego Urzędu Statystycznego prosimy o zamieszczenie 
informacji: „Źródło danych GUS”, a przypadku publikowania obliczeń dokonanych na danych 
opublikowanych przez GUS prosimy o zamieszczenie informacji: „Opracowanie własne na 
podstawie danych GUS”. 
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Kujawsko-Pomorski Ośrodek  
Badań Regionalnych  

tel.: (+48 52) 366 93 03  

faks: (+48 52) 366 93 56  

e-mail: kpobr@stat.gov.pl 

 www.bydgoszcz.stat.gov.pl 

 @BYDGOSZCZ_STAT 

 @GlownyUrzadStatystyczny 

 

 

 Opracowanie merytoryczne: 
Urząd Statystyczny w Bydgoszczy 
Dyrektor Wiesława Gierańczyk 
Tel: 52 366 93 90 

 

 

Rozpowszechnianie: 
Zespół do spraw obsługi mediów  
Tel: 539 671 457, 532 457 701 
e-mail: media_USBdg@stat.gov.pl 

  
 

 

Powiązane opracowania 

Rachunki narodowe 

Rocznik Statystyczny Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2020 

 

Temat dostępny w bazach danych 

Baza BDL— temat rachunki regionalne 

 

Ważniejsze pojęcia dostępne w słowniku 

Produkt krajowy brutto 

Rachunki regionalne 

Sektor instytucjonalny 

Wartość dodana brutto 
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