
                  URZĄD STATYSTYCZNY  
                 W BYDGOSZCZY 

Bydgoszcz, 15.12.2016 

Opracowanie sygnalne 

Innowacyjność w województwie kujawsko-pomorskim  

 
Pod względem poziomu innowacyjności przedsiębiorstw przemysłowych województwo 

uplasowało się na 12 miejscu w kraju, natomiast w przypadku przedsiębiorstw z sektora usług na  

10 miejscu w kraju. 

Wyk.1.  Przedsiębiorstwa, które w latach 2013–2015 wprowadziły innowacje produktowe  

i/lub procesowe w % ogółu przedsiębiorstw  

 

Wśród przedsiębiorstw przemysłowych aktywnych innowacyjnie w latach 2013–2015 nakłady 

na działalność innowacyjną w 2015 r. poniosło 68,6% (o 5,5 p. proc mniej niż w Polsce), zaś wśród 

przedsiębiorstw z sektora usług 62,4% (o 7,9 p. proc. mniej niż w Polsce).  

Wyk. 2. Przedsiębiorstwa, które w 2015 r. poniosły nakłady na działalność innowacyjną  

w % przedsiębiorstw aktywnych innowacyjnie 
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W 2015 r. w województwie kujawsko-pomorskim sprzedaż innowacyjnych produktów 

wykazało 71,4% ogółu innowacyjnych przedsiębiorstw przemysłowych (o 5,0 p. proc. więcej niż  

w Polsce) i 49,5% ogółu innowacyjnych przedsiębiorstw z sektora usług (o 0,8 p. proc. więcej niż  

w Polsce). 

 

Wyk. 3. Przedsiębiorstwa, które w 2015 r. sprzedały innowacyjne produkty w % przedsiębiorstw 

innowacyjnych 

 

W latach 2013–2015 w województwie kujawsko-pomorskim wśród aktywnych innowacyjnie 

przedsiębiorstw przemysłowych i z sektora usług udział tych, które podjęły współpracę w zakresie 

działalności innowacyjnej z innymi przedsiębiorstwami lub instytucjami wyniósł odpowiednio 28,9% 

(o 0,2 p. proc. mniej niż w kraju) oraz 12,8% (o 11,6 p. proc. mniej niż w Polsce). 

 
Wyk. 4. Przedsiębiorstwa, które w latach 2013–2015 współpracowały w zakresie działalności 

innowacyjnej z innymi przedsiębiorstwami lub instytucjami w % ogółu aktywnych 

innowacyjnie przedsiębiorstw  
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W województwie kujawsko-pomorskim w latach 2013-2015: 

 podobnie jak w Polsce, wyższe wskaźniki innowacyjności odnotowano wśród przedsiębiorstw 

przemysłowych niż z sektora usług; 

 innowacyjność przedsiębiorstw przemysłowych i z sektora usług była niższa niż w Polsce; 

 podobnie jak w Polsce, zarówno wśród przedsiębiorstw przemysłowych, jak i z sektora usług 

poziom innowacyjności wzrastał wraz z wielkością przedsiębiorstw; 

 

W 2015 r.: 

 wśród przedsiębiorstw przemysłowych oraz z sektora usług, które poniosły nakłady na 

działalność innowacyjną, zarówno w województwie kujawsko-pomorskim, jak i w Polsce, 

największy odsetek stanowiły przedsiębiorstwa, które wydatkowały je na środki trwałe. Było 

tak we wszystkich analizowanych grupach wielkości przedsiębiorstw przemysłowych i niemal 

wszystkich grupach wielkości przedsiębiorstw z sektora usług; 

 wśród przedsiębiorstw przemysłowych, podobnie jak w Polsce, największy udział podmiotów, 

które sprzedały innowacyjne produkty odnotowano wśród przedsiębiorstw o liczbie 

pracujących powyżej 249 osób.  
 

 

 

 
 
 
Opracowanie merytoryczne:  
Kujawsko-Pomorski Ośrodek Badań Regionalnych 
 

 
 
 
Rozpowszechnianie:  
Małgorzata Górka 
tel. 52 36 69 489 
e-mail: m.gorka@stat.gov.pl 
 

 
Więcej informacji na temat działalności innowacyjnej w naszym województwie  

znajdą Państwo w publikacji Urzędu pn.:  

Działalność innowacyjna w województwie kujawsko-pomorskim w latach 2013-2015, 

która ukaże się na stronie internetowej Urzędu pod adresem: http://bydgoszcz.stat.gov.pl/  

w dniu 16 grudnia 2016 r. 
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