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Informacja prasowa 

Podmioty z kapitałem zagranicznym  

w województwie kujawsko-pomorskim w 2015 r. 

 
 W 2015 r. badana zbiorowość podmiotów z kapitałem zagranicznym w województwie 

kujawsko-pomorskim liczyła 557 jednostek (o 2,6% mniej niż przed rokiem), co stanowiło 2,1% liczby 

badanych podmiotów z kapitałem zagranicznym w Polsce. Liczba pracujących w tych podmiotach 

wyniosła 42,0 tys. osób (wzrost o 3,5% w stosunku do 2014 r.). Zarówno pod względem liczby 

podmiotów, jak i pracujących w nich osób, Kujawsko-Pomorskie zajęło 10 lokatę wśród wszystkich 

województw.  

 

Wyk. 1. Struktura podmiotów z kapitałem zagranicznym według wielkości podmiotów w 2015 r. 

 
 

 Przeciętny podmiot z kapitałem zagranicznym w województwie kujawsko-pomorskim  

w 2015 r. zatrudniał więcej osób niż przeciętnie w kraju, bo 75 osób (przeciętna dla kraju to 70 osób),  

w stosunku do 2014 r. w obu przypadkach odnotowano wzrost o 4 osoby. 

  

Wyk. 2. Podmioty z kapitałem zagranicznym według wybranych krajów pochodzenia udziałowców  
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W 2015 r. ulokowany w województwie kujawsko-pomorskim kapitał zagraniczny pochodził 

przede wszystkim (w 92,7%) z krajów Unii Europejskiej. Największy udział w zainwestowanym 

kapitale miał kapitał niemiecki (tj. 28,2% kapitału zagranicznego ogółem), pochodzący  

od 263 udziałowców, ulokowany w 202 podmiotach gospodarczych. Na podobnym poziomie 

wniesionego kapitału (25,8%) ukształtował się kapitał holenderski, jednak był w mniejszym stopniu 

rozdrobniony − pochodził od 90 udziałowców, a ulokowany był w 72 podmiotach gospodarczych.  

 Wartość wniesionego kapitału zagranicznego w postaci wkładów pieniężnych oraz 

zagranicznych aportów rzeczowych w 2015 r. wyniosła 126,1 mln zł (o 33,0% mniej niż w 2014 r.).  

Ponadto w województwie w 2015 r.: 

 nadal zdecydowaną większość podmiotów z kapitałem zagranicznym stanowiły spółki  

z ograniczoną odpowiedzialnością (90,1%; o 0,5 p. proc. mniej niż w 2014 r.); 

 najwięcej jednostek prowadziło działalność związaną z przemysłem (42,2% jednostek),  

a także handlem i naprawami pojazdów samochodowych (27,3% podmiotów z kapitałem 

zagranicznym); 

  62,0% kapitału zagranicznego ulokowane było w Bydgoszczy i Toruniu oraz w powiatach 

świeckim i inowrocławskim; 

 spośród 557 podmiotów z kapitałem zagranicznym ponad połowa (51,0%) jednostek poniosła 

nakłady inwestycyjne na pozyskanie aktywów trwałych; 

 działalność eksportową prowadziło 290 podmiotów (o 1,0% mniej niż w 2014 r.), natomiast 

import realizowało 268 jednostek (o 1,8% mniej).   
 
 
 
Opracowanie merytoryczne:  
Kujawsko-Pomorski Ośrodek Badań Regionalnych 
tel. 52 36 69 303  
e-mail: kpobr@stat.gov.pl 

 
 
 
Rozpowszechnianie:  
Karolina Hunker  
tel. 52 36 69 349  
e-mail: k.hunker@stat.gov.pl 
 

 
Więcej informacji na temat podmiotów z kapitałem zagranicznym w naszym województwie  

znajdą Państwo w opracowaniu Urzędu pn.:  

Działalność gospodarcza podmiotów z kapitałem zagranicznym  

w województwie kujawsko-pomorskim w 2015 r.,  

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

w dniu 28 lutego 2017 r. 
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