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Wprowadzenie 

Cel analizy 

Zaprojektowanie założeń Programu Rozwoju Gospodarczego województwa powinno być oparte 

o rzetelną diagnozę społeczno-gospodarczą regionu. Poprawna identyfikacja potencjału 

endogenicznego regionu i jego społeczeństwa, przedsiębiorczości, głównych obszarów działalności 

przedsiębiorstw stanowi podstawę do projektowania instrumentów polityki rozwojowej. 

Podstawowe dane statystyczne na temat regionu powinny być uzupełnione o analizy trendów 

i priorytetów rozwojowych, otoczenia instytucjonalnego, konkurencyjności podmiotów 

gospodarczych, jakości kapitału ludzkiego i charakterystykę rynku pracy. Niezwykle istotna jest 

identyfikacja mocnych stron, kierunków rozwojowych, a także wdrażanych instrumentów polityki 

rozwojowej. Celem przeprowadzonej Analizy sytuacji społeczno-gospodarczej województwa jest 

zgromadzenie  

i usystematyzowanie wiedzy na temat najważniejszych obszarów życia społecznego oraz działalności 

gospodarczej w województwie. Wyniki analizy stanowią podstawę i wyznaczają punkt odniesienia 

sytuacji zastanej dla opracowania Programu Rozwoju Gospodarczego województwa kujawsko-

pomorskiego. Obszary objęte analizą powinny być przedmiotem zainteresowania przyszłego 

Regionalnego Obserwatorium Gospodarczego. 

 

Struktura raportu 

Raport został podzielony na trzy zasadnicze części. Pierwsza część to analiza sytuacji zastanej (tzw. 

analiza „as-is”), w ramach której zidentyfikowano podstawowe dane na temat działalności 

gospodarczej w województwie, społeczne uwarunkowania rozwoju gospodarczego, a także 

uwarunkowania infrastrukturalne. Analiza sytuacji zastanej obejmuje także charakterystykę 

najważniejszych sektorów i działających w nich podmiotów gospodarczych, identyfikację 

konkurencyjności przedsiębiorstw oraz przewag konkurencyjnych województwa. Część pierwszą 

raportu podsumowuje przegląd inteligentnych specjalizacji, w którym m. in. wskazano potrzeby 

rozszerzenia katalogu działalności wpisujących się w inteligentne specjalizacje kujawsko-

pomorskiego, a także scharakteryzowano współpracę podmiotów działających w obszarach 

inteligentnych specjalizacji.  

Część druga raportu poświęcona jest potencjałowi społeczno-gospodarczemu województwa 

kujawsko-pomorskiego. Zidentyfikowano i scharakteryzowano dostępne formy wsparcia 

przedsiębiorców  

w województwie oraz dokonano oceny skuteczności poszczególnych instrumentów. Na potencjał 

społeczno-gospodarczy składają się także czynniki wpływające na poziom innowacyjności  

i konkurencyjności w regionie, włącznie z identyfikacją dostępności usług badawczo-rozwojowych. 

Część druga raportu zawiera również analizę popytu na usługi instytucji otoczenia biznesu w regionie, 

w ramach której scharakteryzowano ofertę usług IOB, zapotrzebowanie na takie usługi oraz lukę 

pomiędzy podażą, a popytem w tym obszarze. Podsumowaniem jest identyfikacja przyszłych usług 

IOB. 

Trzecia część analizy społeczno-gospodarczej odnosi się do prognoz. Punktem wyjścia było określenie 

trendów rozwoju społeczno-gospodarczego i charakteru gospodarki regionalnej. Na podstawie 
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wcześniejszych analiz zaproponowano prognozę zapotrzebowania na rodzaje wykształcenia i 

pożądane kwalifikacje zawodowe w przyszłości. Podsumowaniem analizy społeczno-gospodarczej jest 

charakterystyka wyzwań przyszłości, którym trzeba będzie sprostać oraz rekomendowane do 

podjęcia działania w tym zakresie. 

 

Metodyka i ogólne założenia 

Na potrzeby opracowania kompleksowej Analizy społeczno-gospodarczej województwa kujawsko-

pomorskiego, przeprowadzono szereg prac badawczych, wykorzystujących zarówno metody 

ilościowe, jak i jakościowe. Charakterystykę poszczególnych działań zaprezentowano w poniższych 

zestawieniach: 
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Rysunek 1. Metody badawcze i wykorzystane źródła danych 

Badania społeczne – materiały empiryczne 

Metoda 

badawcza 
 Telefoniczne wywiady kwestionariuszowe wspomagane komputerowo (CATI) 

Przedmiot  
Określenie najczęściej i najrzadziej wykorzystywanych form wsparcia oferowanego przedsiębiorcom, 

sposób wykorzystania wsparcia do prowadzenia działalności. 

Próba 

badawcza 

• 385 przedsiębiorstw  

- Zdrowa i bezpieczna żywność   21 

- Ekoinnowacje 21 

- Zdrowie i turystyka zdrowotna 69 

- Zaawansowane materiały i narzędzia 31 

- Automatyka przemysłowa 69 

- Transport i mobilność 73 

- Technologie informacyjno-komunikacyjne 69 

- Dziedzictwo kulturowe i przemysły kreatywne 31 

• Razem 385 

Uzasadnienie 

Próba miała charakter reprezentatywny. Zastosowano dobór losowy, proporcjonalny, tj. na podstawie 

danych statystycznych określono liczbę podmiotów należących do każdej z inteligentnych specjalizacji  

i zachowano te proporcje w doborze próby. 

Metoda 

badawcza 
 Indywidualne wywiady pogłębione 

Przedmiot 

• Analiza dostępnego systemu wsparcia,  

• Analiza popytu na usługi IOB 

• Identyfikacja czynników warunkujących poziom innowacyjności i konkurencyjności podmiotów 
gospodarczych 

• Prognozowanie zapotrzebowania na kapitał ludzki w gospodarce 

Próba 

badawcza 

• 30 wywiadów indywidualnych pogłębionych z przedstawicielami: 

- Instytucji Zarządzającej RPO WKP 

- Instytucji Otoczenia Biznesu – spółki województwa, agencje rozwoju regionalnego, parki 
technologiczne, zrzeszenia pracodawców/przedsiębiorców 

- Instytucji Otoczenia Biznesu – woj. pomorskie i wielkopolskie 

- Instytucji ryku pracy 

- uczelni wyższych  

- przedsiębiorców 
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Uzasadnienie 

Próba miała charakter celowy. Badaniem objęto ekspertów, których wiedza umożliwiała określenie 

katalogu istniejących w Województwie instrumentów wsparcia, porównania ich do instrumentów 

wykorzystywanych w innych regionach (celowo dobrano dla celów takich porównań instytucje otoczenia 

biznesu funkcjonujące w województwie wielkopolskim i pomorskim ze względu na wysokie oceny ich działań 

wśród respondentów z regionu) oraz dokonanie ich jakościowej oceny. 

Metoda 

badawcza 
 Zogniskowany wywiad grupowy 

Przedmiot Rola inteligentnych specjalizacji w rozwoju społeczno-gospodarczym Regionu – mocne, słabe strony 

istniejących IS, ocena katalogu IS i potrzeby zmiany 

Próba  Przedsiębiorcy działających w obszarze inteligentnych specjalizacji (7 osób) 

Uzasadnienie Próba miała charakter celowy. Badanie stanowiło dopełnienie wywiadów indywidualnych 

 z przedsiębiorcami, dotyczyło sposobów współpracy pomiędzy podmiotami tworzącymi Inteligentne 

Specjalizacje. Dobór przeprowadzono dwustopniowo – przygotowano bazę aktywnych klastrów (to jedyna 

instytucjonalna forma współpracy w ramach IS), a następnie skierowano zaproszenie do przedstawicieli  

9 z nich.  

Metoda 

badawcza 
Warsztat kreatywny (Design Thinking) 

Przedmiot 
Opracowanie scenariuszy rozwoju społeczno-gospodarczego w regionie, prognozowanie zapotrzebowania 

na kapitał ludzki w gospodarce regionu. 

Próba 

badawcza 
• Specjaliści w zakresie edukacji, rynku pracy 

• Przedstawiciele przedsiębiorców 

Uzasadnienie 

Specjaliści z różnych dziedzin (przedstawiciele nauki, MŚP, przedsiębiorców działających w ramach 

inteligentnych specjalizacji, specjalistów w zakresie edukacji, rynku pracy oraz idei uczenia się przez całe 

życie (long-life learning) dobrano celowo, ze względu na ich wcześniejsze doświadczenie i wiedzę 

pozwalającą na wypracowanie scenariuszy rozwoju społeczno-gospodarczego regionu.  

Metoda 

badawcza 
 Warsztat strategiczny 

Przedmiot • Analiza popytu na usługi IOB 

• Identyfikacja usług, dla których prognozuje się wzrost popytu regionalnych MŚP 

Próba 

badawcza 
• przedstawiciele Instytucji Zarządzającej RPO WKP 

• przedstawiciele instytucji otoczenia biznesu 

Uzasadnienie 

Próba dobrana celowo ze względu na doświadczenie i wiedzę ekspertów pozwalającą na dokonanie oceny 

wyników badania przedsiębiorców i wypracowanie listy usług, dla których prognozują oni wzrost popytu 

regionalnych MŚP. 

 

Badania eksperckie 

Metoda 

badawcza 
Desk research 

Przedmiot  
Określenie najczęściej i najrzadziej wykorzystywanych form wsparcia oferowanego przedsiębiorcom, 

sposób wykorzystania wsparcia do prowadzenia działalności. 

Źródła danych 

• Dokumenty o charakterze strategicznym, np. Regionalna Strategia Innowacji Województwa Kujawsko-
Pomorskiego 2014-2020; Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego 2030, Rozwój społecznie wrażliwy  
i terytorialnie zrównoważony; Strategia Rozwoju Województwa Kujawsko-Pomorskiego „Plan 
modernizacji 2020+”, Toruń 2013; 

• Raporty polskich instytucji, np. Determinanty konkurencyjności polskiego przemysłu w kontekście 
wdrażania perspektywy finansowej 2014-2020, Raport o stanie sektora małych i średnich 
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przedsiębiorstw w Polsce, Działalność innowacyjna przedsiębiorstw w latach 2015-2017, raporty 
podmiotów zaangażowanych m.in. SGH w Warszawie, UMK w Toruniu, raporty obejmujące strategiczne 
dane statystyczne m.in. opracowania NBP, GUS; „Diagnoza sytuacji społeczno-gospodarczej rolnictwa, 
obszarów wiejskich i przetwórstwa województwa kujawsko-pomorskiego”, wyd. Kujawsko-Pomorski 
ODR w Minikowie, Minikowo-Bydgoszcz 2017-2019;  „Ośrodki Innowacji  
i przedsiębiorczości w Polsce – Raport 2018”, SOOIiP, 2018; Fundacja Startup Poland, „Polskie Startupy. 
Raport 2019”, Warszawa 2020; Sprawozdania MPiPS, lata 2015-2017;  

• Dane statystyczne, roczniki, analizy statystyczne opracowane przez: Eurostat, Bank Danych Lokalnych 
Główny Urząd Statystyczny, US w Bydgoszczy itp.; „Badanie Aktywności Ekonomicznej Ludności 2017”, 
GUS, Warszawa 2018; „Innowacyjność województwa kujawsko-pomorskiego w 2015 r., US w 
Bydgoszczy i Wydział Nauk Ekonomicznych UMK w Toruniu; „Rocznik Statystyczny Rolnictwa”, GUS, 
Warszawa 2018; „Prognoza ludności gmin na lata 2017-2030", GUS, Warszawa 2017; GUS, 
Zapotrzebowanie rynku pracy na zawody z systemu szkolnictwa zawodowego, Raport Końcowy, 
Warszawa 2018; Raport o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa kujawsko-pomorskiego  
w 2018 r., US w Bydgoszczy, Bydgoszcz 2019; 

• Opracowania naukowe dotyczące sytuacji społeczno-gospodarczej, inwestycyjnej bądź eksportowej 
województwa oraz ogólnych zasad prowadzenia polityki rozwoju gospodarczego; 

• Dokumenty i opracowania udostępnione przez Zamawiającego; Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020; 
„Szkolnictwo zawodowe w województwie kujawsko-pomorskim”, KPBPPiR we Włocławku; Country 
Raport - dokument roboczy służb komisji Sprawozdanie krajowe – Polska 2019,  Załącznik D wytyczne 
inwestycyjne dla Polski w zakresie finansowania polityki spójności na lata 2021–2027, Bruksela 2019; 
Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady Europejskiej, Rady, Europejskiego Banku 
Centralnego I Eurogrupy pn. „Europejski Semestr 2019: Ocena postępów w zakresie reform 
strukturalnych, zapobiegania zakłóceniom równowagi makroekonomicznej i ich korygowania oraz 
wyniki szczegółowych ocen sytuacji na mocy rozporządzenia (UE) nr 1176/2011”;  

Metoda 

badawcza 
 Analiza benchmarkingowa 

Przedmiot Metoda wspomagająca analizę sytuacji społeczno-gospodarczej województwa 

Źródła danych • Statystyki publiczne 

Metoda 

badawcza 
 Analiza zawartości stron internetowych 

Przedmiot • Analiza oferty instytucji otoczenia biznesu 

• Analiza systemów wsparcia przedsiębiorców na poziomie gmin 

Próba  • Strony internetowe instytucji otoczenia biznesu w regionie 

• Strony internetowe jednostek samorządu terytorialnego (gminy) 

Metoda 

badawcza 
 Metoda symulacyjna/prognostyczna 

Przedmiot Metoda wspomagająca analizę sytuacji społeczno-gospodarczej województwa, w tym analizę trendów  

Źródła danych • Warsztat kreatywny 

• Wywiady indywidualne pogłębione 

Źródło: Opracowanie własne  
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I. Sytuacja zastana (as-is) 

  

Ogólna charakterystyka sytuacji 

społeczno-gospodarczej
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1.1 Sytuacja społeczno-gospodarcza – wskaźniki rozwoju 

gospodarczego 

Kluczowe informacje 

 PKB województwa jest niskie, w 2017 r. wyniosło 87 222 mln zł (8 miejsce w kraju), zwłaszcza po 

przeliczeniu na 1 mieszkańca: 41,9 tys. zł/1 mieszkaniec (10te miejsce w kraju).  

 Dystans ten jest utrzymywany od ponad 10 lat i nieznacznie się pogłębia – wzrost  

w województwie jest mniejszy niż średnia krajowa. 

 Niska wartość dodana brutto (WDB) – 76 600 mln zł lokuje region na 8 miejscu w kraju  

(w przeliczeniu na mieszkańca – 11te miejsce). 

 Działy gospodarki, które miały wpływ na WDB to działalność usługowa oraz przemysł  

i budownictwo Wkład rolnictwa był bardzo niski (4,5%), ale wyższy niż średnia w kraju oraz 

relatywnie wysoki w porównaniu do innych regionów w kraju i wypracowany głównie  

w podregionie grudziądzkim, inowrocławskim i włocławskim. 

 Potencjał poszczególnych podregionów jest różny. Najwyższy jest w podregionie bydgosko-

toruńskim. Podregion świecki wyróżnia się pod względem wzrostu PKB na mieszkańca oraz 

wzrostu wartości dodanej na mieszkańca.  

 Region charakteryzuje niski poziom nakładów inwestycyjnych – jest jednym z dwóch 

województw, w których w ostatnich 10 latach nastąpił ich spadek (przy wzroście w kraju). 

 Województwo zajmuje 8. pozycję ze względu na produkcję sprzedaną przemysłu i odnotowuje 

zmniejszenie udziału w krajowej PSP. 

 Podmioty z kapitałem zagranicznym wykazują niskie zainteresowanie regionem – dominują  

w obydwu miastach stołecznych województwa. 

 Poziom przedsiębiorczości jest niższy niż w Polsce. Tempo wzrostu liczby podmiotów 

gospodarczych jest jednym z najwolniejszych w kraju.  Największa dysproporcja w stosunku do 

kraju występuje w Bydgoszczy i Toruniu (chociaż te miasta odróżniają się pozytywnie od 

pozostałych miast w województwie). Rozwój przedsiębiorczości jest powiązany z wielkością 

miejscowości oraz położeniem względem centralnych miast regionu. Najmniej korzystna sytuacja 

miała miejsce w gminach wiejskich położonych we wschodniej oraz północno-wschodniej części 

województwa oraz gminach oddalonych od Bydgoszczy u Torunia.  

 Gospodarkę regionu odróżnia turystyka uzdrowiskowa (w kujawsko-pomorskim obsługiwanych 

jest ok. 20% wszystkich kuracjuszy w Polsce). W strukturze branżowej wyróżnia się też rolnictwo, 

jednak – mimo korzystnej struktury – wykorzystanie jego potencjału jest niskie, żywność w 

niewielkim stopniu jest przetwarzana w regionie.  

 Region dysponuje dużymi zasobami terenów inwestycyjnych o zróżnicowanej jakości i strukturze 

własnościowej. Tylko nieliczne gminy zainteresowane są podnoszeniem jakości tych terenów, co 

powoduje, że zasób ten nie jest w pełni wykorzystywany.  
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1.1.1 Podstawowe cechy ekonomiczne gospodarki 

Ogólny stan gospodarki regionu1 obrazują wskaźniki makroekonomiczne, będące wyznacznikiem 

rozwoju gospodarczego i poziomu zamożności. Wszystkie te wskaźniki dla województwa są mało 

korzystne. 

Rysunek 2. Cechy ekonomiczne gospodarki 

 

 

 

 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS (BDL) 

Produkt krajowy brutto (PKB) 

Wielkość produktu krajowego brutto w 2017 r. stanowiła 4,4% krajowej wartości całkowitej, co lokuje 

region na niezmiennej 8. pozycji wśród województw. Gorzej na tle kraju przedstawiała się wielkość 

PKB w przeliczeniu na 1 mieszkańca województwa, która w 2017 r. wyniosła 41,9 tys. zł (przy średniej 

krajowej 51,8 tys. zł) dając dopiero 10. lokatę. W najlepszym regionie (mazowieckim) wskaźnik był 

prawie 2-krotnie wyższy.  

Nie zmniejsza się dystans między stanem rozwoju gospodarczego województwa względem kraju – 

wynosi 80,9% średniej wartości dla Polski i od 2008 r. utrzymuje się na zbliżonym poziomie. 

Wprawdzie, w okresie 2008-2017 w kujawsko-pomorskim zanotowano wzrost zarówno bezwzględnej 

wartości PKB, jak i PKB przeliczonego na 1 mieszkańca, ale w obu przypadkach dynamika wzrostu 

                                                           

1 Diagnoza wykonana została w większości na podstawie materiałów Kujawsko-Pomorskiego Biura Planowania 
Przestrzennego i Regionalnego we Włocławku. Wykorzystane w niej dane obejmują w zależności od dostępności danych 
okres 2010-2018. Diagnoza opiera się w dużej mierze na danych publikowanych przez Główny Urząd Statystyczny oraz 
danych będących w posiadaniu Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu, ale również danych 
pochodzących z innych ogólnodostępnych źródeł. 
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kształtowała się jednak poniżej średniej krajowej. PKB ogółem zwiększyło się o 45,7% (przy wzroście 

dla Polski o 54,7%), zaś PKB per capita o 44,6% (przy wzroście dla Polski o 53,5%). Wzrost ten jest 

wolniejszy niż w innych regionach i lokuje kujawsko-pomorskie w grupie najsłabszych województw 

(odpowiednio 12. i 10. pozycja pod względem tempa wzrostu).  

Rozkład przestrzenny potencjału gospodarczego w regionie nie jest równomierny. Łącznie w 2017 r.  

w kujawsko-pomorskim wytworzono PKB o wartości 87 222 mln zł, przy czym dominującą rolę w jego 

tworzeniu miał podregion bydgosko-toruński z udziałem na poziomie 47,1%. Najmniejsza część 

wypracowana została natomiast w podregionie świeckim - 8,7%. Podregion bydgosko-toruński 

wyróżnia się również pod względem wielkości PKB w przeliczeniu na 1 mieszkańca. W 2017 r. wartość 

wskaźnika wyniosła 52,9 tys. zł, przekroczyła tym samym zarówno średnią wojewódzką, jak i średnią 

krajową stanowiąc odpowiednio 126,4% i 102,2% ich wartości. Najniższą wartość PKB na mieszkańca, 

wynoszącą 81,5% wartości wojewódzkiej, zanotowano w podregionie inowrocławskim. Podregion ten 

charakteryzował się również najmniejszą zmianą wielkości PKB per capita w stosunku do 2008 r. - 

wzrost o 30%. Najszybciej rozwijającym się gospodarczo podregionem był natomiast podregion 

świecki, w którym w latach 2008-2017 wartość analizowanego wskaźnika wzrosła o 50,2%. 

 

Wartość dodana brutto (WDB)  

W 2017 r. w kujawsko-pomorskim wartość dodana brutto wyniosła 76 600 mln zł (8. pozycja w kraju), 

co stanowiło zaledwie 4,4% ogólnej wartości dla Polski. Największy udział w tworzeniu WDB 

województwa miał, podobnie jak w przypadku PKB, podregion bydgosko-toruński (47,1%), 

a najmniejszy podregion świecki (8,7%). Kujawsko-pomorskie charakteryzuje się niższą wydajnością 

pracy niż przeciętnie w kraju, o czym świadczy wypracowana w regionie WDB w przeliczeniu na 

1 pracującego utrzymująca się na poziomie ok. 90% średniej wartości dla Polski. W 2017 r. wartość 

wskaźnika wyniosła 106 394 zł, co plasowało województwo na 11. pozycji w kraju.  

Również w tym zakresie widoczne są znaczne zróżnicowania wewnątrzregionalne. Najwyższą 

efektywnością pracy w województwie, z WDB na pracującego wynoszącą w 2017 r. 116 444 zł, 

charakteryzował się podregion bydgosko-toruński (109,5% średniej wojewódzkiej; 98,7% średniej 

krajowej), najniższą natomiast podregion grudziądzki, w którym wartość wskaźnika kształtowała się 

na poziomie 93 726 zł na pracującego (88,1% średniej wojewódzkiej; 79,4% średniej krajowej). Pod 

względem dynamiki wzrostu WDB na pracującego wyróżnia się podregion świecki, gdzie wartość 

wskaźnika w latach 2008-2017 wzrosła aż o 71,5%. 

W strukturze WDB według PKD 2007 w 2017 r. największy udział, tj. 36,2% miały działalności 

usługowe należące do sekcji G-L: handel, naprawa pojazdów samochodowych, transport i gospodarka 

magazynowa, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja, rynek finansowy 

i ubezpieczeniowy oraz rynek nieruchomości. Ogółem sektor usługowy (sekcje G-T) wygenerował 

60,1% kujawsko-pomorskiej WDB (w kraju 63,4% WDB). Wysoki udział w wypracowaniu WDB  

w województwie osiągnął także przemysł i budownictwo (sekcja B-F) z wartością 35,4%. Wkład 

sektora rolnictwa (sekcja A) obejmującego też leśnictwo, łowiectwo i rybactwo wynosi 4,5% (w kraju 

3,1%).  

W ujęciu wewnątrzregionalnym najwyższą wartość wskaźnika udziału działalności usługowych 

w strukturze WDB, przekraczającą 50%, zarówno w przypadku sekcji G-L (54,1%), jak i sekcji M-T 

(51,3%) miał podregion bydgosko-toruński. W podregionach grudziądzkim, inowrocławskim 
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i włocławskim wypracowane zostało 72,9% WDB rolnictwa, leśnictwa, łowiectwa i rybactwa 

województwa kujawsko-pomorskiego. Udział każdego z wymienionych podregionów w WDB sekcji 

A przekraczał 20%. 

 

Nakłady inwestycyjne 

W 2017 r. wartość nakładów inwestycyjnych w województwie kujawsko-pomorskim wyniosła 9 865,8 

mln zł  (10. pozycja w kraju), z czego aż 42,5% to nakłady poniesione w sekcjach B,C,D,E (górnictwo 

i wydobywanie, przetwórstwo przemysłowe, wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, 

gaz, parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych, dostawa wody; 

gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność związana z rekultywacją), a kolejne 15,4% 

w sekcji L (działalność związana z obsługą rynku nieruchomości). Kujawsko-pomorskie jest jednym 

z dwóch województw, które w stosunku do 2008 r. zanotowały spadek zarówno nakładów 

inwestycyjnych ogółem (przy wzroście w kraju o 18,7%), jak i w przeliczeniu na mieszkańca (przy 

wzroście w kraju o 17,8%). 

 

Produkcja sprzedana przemysłu 2 

Analiza procentowego udziału województw w wartości krajowej produkcji sprzedanej przemysłu 

(PSP) wskazuje, że w Polsce mają miejsce znaczne rozbieżności między regionami najsilniejszymi 

(mazowieckie – 19,1%, śląskie – 16,7% i wielkopolskie – 12,3%), a najsłabszymi – podlaskie, opolskie, 

świętokrzyskie (2,0%). Wysokość wskaźnika dla województwa kujawsko-pomorskiego (4,2%) 

klasyfikuje je na średniej - 8. pozycji wśród województw. Mimo że w latach 2010-2017 lokata 

województwa pozostawała niezmienna, to było ono jednym z 6 województw, które odnotowały 

zmniejszenie swego udziału w krajowej PSP (o 0,3 p.p.).  

Wielkość produkcji sprzedanej przemysłu jest powiązana z potencjałem ludnościowym regionów. 

Przeliczenie jej na 1 mieszkańca (przy założeniu, że wartość dla kraju, a więc wartość średnia, oznacza 

w tym przypadku 100%) lokuje kujawsko-pomorskie na 9. miejscu z wartością wskaźnika wynoszącą 

78,1% średniej krajowej. Porównanie do wartości dla kraju wskazuje, że w województwie 

kujawsko-pomorskim przedsiębiorstwa generują niższe obroty, są zatem mniej konkurencyjne 

w skali Polski. 

 

1.1.2 Charakterystyka i poziom przedsiębiorczości w województwie3  

Charakterystyka przedsiębiorczości w regionie obejmuje kilka elementów przedstawionych na 

poniższym schemacie: 

                                                           

2 Na podstawie projektu diagnozy sporządzonej na potrzeby „Strategii rozwoju województwa kujawsko-pomorskiego do 
roku 2030+” pt. "Wyzwania rozwojowe województwa kujawsko-pomorskiego u progu III dekady XXI wieku. Diagnoza stanu 
uwarunkowań rozwoju województwa kujawsko-pomorskiego"  - Wyzwanie 3. Rozwój gospodarczy 
3 Na podstawie projektu diagnozy sporządzonej na potrzeby „Strategii rozwoju województwa kujawsko-pomorskiego do 
roku 2030+” pt. "Wyzwania rozwojowe województwa kujawsko-pomorskiego u progu III dekady XXI wieku. Diagnoza stanu 
uwarunkowań rozwoju województwa kujawsko-pomorskiego" - Wyzwanie 1. Poprawa poziomu rozwoju społecznego 
mieszkańców województwa, Wyzwanie 3. Rozwój gospodarczy, Wyzwanie 8. Nowoczesny sektor rolno-spożywczy, 
Wyzwanie 9. Rozwój uzdrowisk 
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Rysunek 3. Poziom przedsiębiorczości w województwie 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS 

 

W województwie kujawsko-pomorskim utrzymuje się niższy poziom przedsiębiorczości niż 

przeciętnie w Polsce. Tempo wzrostu liczby podmiotów gospodarczych wpisanych do rejestru 

REGON zarówno w ujęciu bezwzględnym, jak i w przeliczeniu na 10 tys. mieszkańców jest jednym 

z najwolniejszych w kraju. W 2017 r. w regionie zarejestrowanych było prawie 196 tys. podmiotów 

gospodarczych wpisanych do rejestru REGON (w 2018 – 197,7 tys.), co w przeliczeniu na 10 tys. 

mieszkańców dawało 940 podmiotów i plasowało województwo dopiero na 11. miejscu względem 

reszty kraju (około 84% średniej krajowej). W latach 2011-2017 w województwie, podobnie jak 

w pozostałych regionach, obserwowany był wzrost wskaźnika przedsiębiorczości, jednak jego 

dynamika w kujawsko-pomorskim była znacznie wolniejsza niż średnio w Polsce (przy założeniu, że 

rok 2011=100%, dynamika wzrostu dla 2017 r. w kujawsko-pomorskim wyniosła 107%, przeciętnie 

w Polsce 112%, a w województwie z najwyższą dynamiką wzrostu - mazowieckim 118%). 

Charakterystyka przedsiębiorczości 

Liczba podmiotów gospodarczych 

w tym 

liczba podmiotów osób fizycznych 

196 tys. (2017) 

141 tys. (2017) 

Liczba podmiotów/10 tys. mieszkańców 

 

940 podmiotów/10 tys. mieszkańców 

 

Wzrost przedsiębiorczości 

Tempo wzrostu jedno z najwolniejszych w kraju.  

Dynamika wzrostu liczby firm była znacznie wolniejsza niż 
średnio w Polsce: kujawsko-pomorskie 107% (wzrost w 

porównaniu do 2011 Polska 112%. 

 

Struktura wielkościowa 

(liczba podmiotów na 10 tys. 
mieszkańców) 

mikroprzedsiębiorstwa: 897,6/10 tys. mieszkańców 

małe: 33,6/10 tys. mieszkańców 

średnie i duże: 8/10 tys. mieszkańców 

„najlepszy wynik spośród województw  

będących poniżej średniej krajowej” 

 

Struktura branżowa 

Największe grupy: sekcje G, F, C, M łącznie to  

53,8% przedsiębiorstw 

Branże odróżniające region: turystyka zdrowotna, rolnictwo 

 

Wskaźnik Wartość 
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O niedostatecznej aktywności przedsiębiorczej mieszkańców województwa kujawsko-pomorskiego 

świadczy wieloletnia stagnacja w liczbie podmiotów gospodarczych prowadzonych przez osoby 

fizyczne. W 2017 r. w województwie zarejestrowanych było 141 425 podmiotów osób fizycznych, 

liczba ta wzrosła od 2012 r. o zaledwie 60 przedsiębiorstw. Oznacza to, że kujawsko-pomorskie 

wykazuje w tym względzie znacznie niższą dynamikę zmian niż najszybciej rozwijające się 

województwa (mazowieckie i pomorskie – po 107% w stosunku do 2012 r.). Poza bezwzględną liczbą 

podmiotów należy zwrócić uwagę na kształtowanie się wskaźnika osób fizycznych prowadzących 

działalność gospodarczą na 100 osób w wieku produkcyjnym. W 2017 r. jego wartość dla kujawsko-

pomorskiego wyniosła 11 podmiotów na 100 osób w wieku produkcyjnym, co dawało 12. pozycję 

w kraju. W okresie 2011-2017 we wszystkich województwach odnotowano wzrost omawianego 

wskaźnika, jednak kujawsko-pomorskie, podobnie jak opolskie i zachodniopomorskie, 

charakteryzowało się najniższą dynamiką zmian (106% w stosunku do 2011 r.).  

Dynamika wzrostu przedsiębiorczości jest zróżnicowana w obrębie województwa. Największy wzrost 

liczby podmiotów charakteryzował obszar wiejski gminy Chełmno oraz obszar wiejski gminy Nowe 

(wzrost po około 52%). Spadek liczby podmiotów gospodarki narodowej w stosunku do 2011 roku 

zaobserwowano w 24 spośród 179 jednostek. Poprzez jednostki rozumie się gminy miejskie, wiejskie 

oraz miasta i obszary wiejskie gmin miejsko-wiejskich. Największy spadek odnotowano w mieście 

Pakość (spadek o 8,8%) oraz w gminie wiejskiej Świecie nad Osą (o 8,7%). W 2017 r. większość 

podmiotów (68,2%) zarejestrowanych była w miastach. Występowała wyraźna koncentracja 

podmiotów w centralnej części województwa kujawsko-pomorskiego, czyli w dwóch największych 

miastach regionu oraz w bezpośrednio sąsiadujących z nimi gminach.  
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Rysunek 4. Dynamika liczby podmiotów gospodarki narodowej w 2017 r. 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS 

 

Rola ośrodków miejskich  

Istotną rolę w rozwoju przedsiębiorczości w regionie odgrywają ośrodki miejskie. Województwa 

z prężnie funkcjonującymi miastami istotnie wyróżniają się na tle kraju. W województwie kujawsko-

pomorskim zarówno miasta wojewódzkie, jak i pozostałe miasta na prawach powiatu charakteryzują 

się gorszą sytuacją w zakresie przedsiębiorczości niż w innych regionach. Porównanie pozycji 

województwa w zakresie ogólnego wskaźnika przedsiębiorczości w miastach (14. pozycja) i na 

obszarach wiejskich (9. pozycja), potwierdza informację o niedorozwoju przedsiębiorczości 

w miastach, a zwłaszcza w miastach największych, których wyniki w decydującym stopniu wpływają 

na ogólny wynik województwa. Bydgoszcz i Toruń notują niemal najniższe wartości ogólnego 

wskaźnika przedsiębiorczości spośród miast wojewódzkich, a dysproporcja w stosunku do 

większości z nich wynosi nawet kilkaset podmiotów na 10 tys. mieszkańców. Podkreślić trzeba, że w 

przypadku Bydgoszczy wzrost wskaźnika przedsiębiorczości o 100 podmiotów/10 tys. mieszkańców, 

czyli  

z obecnego 1220 na 1320, oznaczałby wzrost liczby podmiotów o 3,5 tys., natomiast osiągnięcie 

wskaźnika lokującego miasto w środku stawki wymagałoby wzrostu liczby podmiotów nawet o ponad 

10 tys. – jednak fakt, że inne miasta wojewódzkie notują tak wysokie wskaźniki pośrednio świadczy  
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o tym, że tak w Bydgoszczy jak i Toruniu nie można mówić o stanie nasycenia, tylko o występowaniu 

wciąż znaczących rezerw.  

Pod względem wartości wskaźnika liczby podmiotów osób fizycznych na 100 osób w wieku 

produkcyjnym Toruń (14,1) i Bydgoszcz (13,6) zajmują odpowiednio 16. i 18. miejsce w kraju. 

Niekorzystną sytuację stolic województwa kujawsko-pomorskiego na tle innych miast 

wojewódzkich w kraju potwierdza analiza dynamiki zmian liczby podmiotów osób fizycznych na 100 

osób w wieku produkcyjnym w latach 2011-2017. Choć wartość wskaźnika wzrastała we wszystkich 

miastach wojewódzkich – także w Bydgoszczy i Toruniu, to jednak wzrost ten był w kujawsko-

pomorskim znacznie wolniejszy. Niepokoić może fakt, iż w Bydgoszczy wzrost wskaźnika następował 

najwolniej wśród wszystkich miast wojewódzkich odpowiadając dynamice o wartości 101%, co 

w zestawieniu  

z aktualną wartością wskaźnika nie prognozuje poprawy sytuacji w tym obszarze. W przypadku 

pozostałych miast na prawach powiatu – Włocławka i Grudziądza – liczba podmiotów osób fizycznych 

na 100 osób w wieku produkcyjnym była niższa niż przeciętnie w kraju (12,9), co plasowało je 

odpowiednio na 27. i 40. pozycji wśród 48 miast na prawach powiatu w Polsce, niebędących 

jednocześnie stolicami województwa. 

 

Zróżnicowania wewnątrzregionalne  

Analiza zróżnicowań wewnątrz wojewódzkich wskazuje, że największa liczba podmiotów 

gospodarczych jest zlokalizowana w miastach i ich najbliższym otoczeniu, co wiąże się z gęstością 

zaludnienia. Największa liczba podmiotów, poza miastami, jest typowa dla dynamicznie rozwijających 

się gmin położonych w strefach podmiejskich dużych ośrodków. Także zmiany liczby podmiotów są 

w dużej mierze pochodną zmian liczby ludności. W 2017 r. 1/3 podmiotów gospodarczych 

działających w województwie funkcjonowała w Bydgoszczy (prawie 43 tys.) lub Toruniu (26,2 tys.). 

Poza tym najwięcej podmiotów zarejestrowanych było w większych miastach województwa 

(Włocławek, Grudziądz i Inowrocław), gminach znajdujących się w strefach podmiejskich Bydgoszczy i 

Torunia (Białe Błota, Osielsko, Lubicz, Obrowo), dużych gminach miejsko-wiejskich (Świecie, Nakło 

nad Notecią, Żnin, Mogilno, Szubin, Koronowo, Tuchola, Solec Kujawski) oraz pozostałych 

największych gminach miejskich (Brodnica, Rypin, Chełmno). Natomiast najmniejsze wartości liczba 

podmiotów osiągała głównie w małych gminach wiejskich, najczęściej położonych we wschodniej 

części województwa.  
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Rysunek 5. Przedsiębiorczość - wskaźniki przedsiębiorczości w 2017 r. 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS (BDL) oraz projektu dokumentu „Wyzwania rozwojowe 

województwa kujawsko-pomorskiego u progu III dekady XXI wieku. Diagnoza stanu i uwarunkowań rozwoju województwa 

kujawsko-pomorskiego” 

W analizowanym okresie (2010-2017) niezmiennie najwyższe wartości wskaźnika przedsiębiorczości 

notowały podmiejskie gminy Bydgoszczy: Osielsko (w 2017 r. 1801 podmiotów na 10 tys. 

mieszkańców) oraz Białe Błota (1553), a ponadto gminy Ciechocinek (1501), Toruń (1295), gmina 

miejska Radziejów (1284) oraz Bydgoszcz (1220) i Wielka Nieszawka (1160). Gminy te osiągnęły 

wartość wskaźnika przekraczającą średnią wartość dla kraju (1124), natomiast wartość 

przekraczającą średnią wartość wojewódzką (940) osiągnęły łącznie 22 gminy. Najmniej korzystna 

sytuacja miała miejsce w gminach wiejskich położonych we wschodniej oraz północno-wschodniej 

części województwa, gdzie najniższe wskaźniki przedsiębiorczości były ok. 4-krotnie niższe niż 

w najlepszych gminach podmiejskich Bydgoszczy (Świecie nad Osą 393, Boniewo 433).  

W analizowanym okresie (2010-2017) nieznacznie pogłębiły się zróżnicowania wewnątrz 

wojewódzkie, co było związane z sukcesywnym wzrostem wskaźnika w gminie Osielsko, przy 

jednoczesnej stagnacji wartości w gminach najsłabszych (Świecie nad Osą, Boniewo, Chrostkowo). 

Spośród 144 gmin zdecydowana większość (128 gmin) odnotowała wzrost wskaźnika 

przedsiębiorczości na 10 tys. mieszkańców. Największą dynamikę zmian zanotowano w gminach 

wiejskich, z których duża część charakteryzowała się jednymi z najniższych wartości wskaźnika na 

początku badanego okresu4. W badanym okresie spadek liczby podmiotów gospodarczych 

w przeliczeniu na 10 tys. mieszkańców wystąpił w 13 gminach i osiągał niewielkie wartości (1-6%).  

                                                           

4 Wysokość wskaźnika przedsiębiorczości jest ściśle związana z liczbą ludności. W efekcie wzrost wartości wskaźnika 
przedsiębiorczości w niektórych gminach może być efektem zmniejszenia się w nich liczby ludności, a nie wzrostu liczby 
podmiotów gospodarczych. 
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Utrzymują się zróżnicowania wewnątrz regionu odnoszące się do mikroprzedsiębiorstw. Poziomem 

przewyższającym średnią wartość wojewódzką cechowały się jedynie 22 gminy, z czego jedynie 

w 7 wskaźnik był wyższy niż przeciętnie w Polsce. Nieco korzystniej sytuacja przedstawiała się 

w przypadku podmiotów małych, których liczba w przeliczeniu na 10 tys. osób była wyższa od 

średniego wskaźnika dla województwa w 35 gminach, z czego w 21 wyższa od średniej wartości 

krajowej. W obu przypadkach najwyższe wskaźniki osiągają gminy położone w centralnej części 

województwa, natomiast najniższe, gminy położone w części wschodniej i północnej. 

Biorąc pod uwagę odniesienie podmiotów gospodarczych do ludności w wieku produkcyjnym 

zauważyć można, że największym poziomem przedsiębiorczości odznaczała się gmina Osielsko,  

w której w 2017 r.  przypadało 2819 podmiotów na 10 tys. osób w wieku produkcyjnym. Wysoki 

wskaźnik odnotowano także w gminie Ciechocinek (2707 podmiotów na 10 tys. osób w wieku 

produkcyjnym) i Białe Błota (2407 podmiotów na 10 tys. osób w wieku produkcyjnym). Tereny 

o najniższych wartościach wskaźnika rozlokowane były głównie w południowo-wschodniej części 

województwa – obszar wiejski gminy Chodecz, obszar wiejski gminy Izbica Kujawska. Tam przypadało 

nie więcej niż 617 podmiotów gospodarki narodowej na 10 tys. osób w wieku produkcyjny. 

 

Struktura wielkościowa podmiotów gospodarczych  

Struktura wielkościowa podmiotów gospodarczych w przeliczeniu na 10 tys. mieszkańców pozwala 

w porównywalny sposób ocenić stan rozwoju przedsiębiorczości w poszczególnych regionach. 

Przeprowadzona analiza wskazuje, że na tle pozostałych województw, kujawsko-pomorskie 

cechowało się niezadowalającym poziomem rozwoju zarówno mikroprzedsiębiorstw5, jak i małych 

przedsiębiorstw6. W przypadku obu grup wartość wskaźnika w 2017 r. klasyfikowała województwo na 

11. miejscu wśród województw i nie przekraczała średniej krajowej.  

Dla mikroprzedsiębiorczości wskaźnik wyniósł 897,6 podmiotu na 10 tys. mieszkańców, notując stratę 

ok. 500 podmiotów do pierwszego w zestawieniu mazowieckiego (1443,0) i ok. 150 do średniej 

krajowej. Za niepokojące należy również uznać, że pomimo iż w okresie 2011-2017 wszystkie regiony 

zanotowały wzrost wskaźnika w grupie mikroprzedsiębiorstw, to zmiana w kujawsko-pomorskim 

(wzrost o 7,9%) należała do najniższych w kraju (14. pozycja) i była wyraźnie mniejsza, niż przeciętnie 

w Polsce (wzrost o 12,7%).  

W przypadku małych przedsiębiorstw wartość wskaźnika przedsiębiorczości osiągnęła poziom 33,6 

podmiotów tej wielkości na 10 tys. osób. Strata do średniej krajowej wyniosła 4,8 podmiotu, 

natomiast różnica względem wyróżniającego się ponadprzeciętną liczbą podmiotów w tej grupie 

województwa mazowieckiego wyniosła 15,0 podmiotów (wartość dla mazowieckiego – 48,6). 

W zakresie tej cechy wyniki słabsze od kujawsko-pomorskiego notowały te same regiony, co 

w przypadku rozwoju mikro-przedsiębiorczości. W analizowanym okresie wszystkie województwa 

zanotowały spadek wskaźnika, lecz w kujawsko-pomorskim natężenie tego procesu było większe niż 

w większości regionów (spadek o 11,5%; 12. lokata) i w Polsce (spadek o 8,0%). Należy jednak 

zauważyć, że prawie wszystkie województwa (z wyjątkiem świętokrzyskiego) klasyfikowane pod 

względem stanu za kujawsko-pomorskim zanotowały nieco większy spadek, więc nieznacznie 

zwiększył się dystans do najsłabszych. 

                                                           

5 przedsiębiorstwa zatrudniające do 9 osób 
6 przedsiębiorstwa zatrudniające 10-49 osób 
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Zdecydowanie korzystniej przedstawia się porównanie stanu rozwoju przedsiębiorstw większych – 

zarówno w grupie przedsiębiorstw średnich7, jak i w grupie przedsiębiorstw największych8 – 

zajmowały one 5. pozycję pod względem ich liczby przeliczonej na 10 tys. mieszkańców 

(8 przedsiębiorstw na 10 tys. mieszkańców). W obu przypadkach wskaźniki były nieco niższe, ale 

bardzo zbliżone do średniej wartości dla Polski (kujawsko-pomorskie zanotowało wskaźnik najlepszy 

spośród województw będących poniżej średniej krajowej). Należy jednak zwrócić uwagę, że regiony 

zajmujące cztery najlepsze pozycje cechowały się wskaźnikami znacznie przekraczającymi wartość 

krajową, a więc jednocześnie znacznie wyższymi od osiągniętych przez kujawsko-pomorskie.  

Rozkład przestrzenny przedsiębiorstw według wielkości na obszarze województwa jest typowy. Mikro 

i małe przedsiębiorstwa występowały we wszystkich gminach województwa, natomiast już średnich 

przedsiębiorstw pozbawionych było 21 gmin wiejskich o najmniejszej liczbie mieszkańców. 

Przedsiębiorstwa duże działały w 36, a bardzo duże w 9 gminach (podmioty zaliczane do tych grup 

wielkościowych lokowały się najczęściej w miastach). 

 

Struktura branżowa  

Porównanie struktury branżowej podmiotów gospodarczych w województwie kujawsko-pomorskim 

wskazuje, iż nie wyróżnia się ona na tle kraju. Podobnie jak w Polsce największą grupę w przeliczeniu 

na 1000 mieszkańców stanowiły podmioty działające w sekcjach: G (Handel hurtowy i detaliczny; 

naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle), F (Budownictwo), C (Przetwórstwo 

przemysłowe) oraz M (Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna). Jednocześnie zauważalne 

jest, że niemal we wszystkich sekcjach kujawsko-pomorskie charakteryzowało się mniejszą liczbą 

podmiotów gospodarczych w przeliczeniu na 1000 mieszkańców aniżeli przeciętnie w Polsce. 

Wymienione powyżej cztery najliczniej reprezentowane sekcje (skupiają one w województwie 

połowę wszystkich podmiotów), pod względem wielkości wskaźników sklasyfikowane zostały na 11.-

12. pozycjach wśród pozostałych województw, co potwierdza, że przedsiębiorczość w województwie 

rozwinięta jest w słabszym stopniu. 

Analizując rozmieszczenie podmiotów w przestrzeni województwa należy zaznaczyć, iż jest ono 

typowe i nie wskazuje na występowanie problemów w tej kwestii. Najwyższe wartości wskaźnika 

notują rejony podmiejskie ośrodków stołecznych, nieco niższe (jednakże nadal stosunkowo wysokie) 

wartości odnotowuje się na obszarach oddziaływania pozostałych większych miast, natomiast 

najniższe wartości prezentują dane dla obszarów wiejskich. Jednakże w przypadku prowadzenia 

działalności zaliczanej do sekcji F (budownictwo), ze względu na specyfikę działalności zauważa się, iż 

przedsiębiorcy często lokują swoje przedsiębiorstwa w dalszym oddaleniu od ww. ośrodków 

miejskich. 

 

Sektory gospodarki odróżniające województwo  

Należy odnotować obecność w gospodarce regionu dwóch sektorów, które odróżniają region na tle 

innych województw, tj. turystyki zdrowotnej i rolnictwa. 

 

                                                           

7 przedsiębiorstwa zatrudniające 50-249 osób 
8 przedsiębiorstwa zatrudniające 250 i więcej osób 
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Tabela 1. Sektory gospodarki odróżniające województwo 

 Turystyka uzdrowiskowa Rolnictwo  

 

Obsługa 19,7% wszystkich kuracjuszy  

Obsługa 22% kuracjuszy pełnopłatnych 

Koncentracja w 3 ośrodkach 

Korzystna struktura wielkości ekonomicznej 

gospodarstw 

5. miejsce pod względem wartości globalnej 

produkcji rolniczej 

Równowaga pomiędzy wielkością produkcji roślinnej 

i zwierzęcej = mała podatność na wahania 

koniunkturalne 

Mała liczba gospodarstw ekologicznych 

 

Działają 2 klastry medyczne nastawione na rozwój 

turystyki uzdrowiskowej – mała skuteczność 

Niski potencjał przetwórstwa rolnego (niższy niż 

możliwości produkcyjne) 

 

Szansa na rozwój: przyciągniecie turystów 

zagranicznych 

Duże możliwości produkcyjne 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS 

 

 Turystyka uzdrowiskowa 

Należy tu podkreślić, iż lecznictwo uzdrowiskowe na terenie województwa kujawsko-

pomorskiego wykazuje nadal wyjątkowo wysoki potencjał na tle kraju, mając przy tym 

stosunkowo wysoki wkład do ogólnego potencjału krajowego (m.in. w 2017 r. 2. pozycja w kraju 

pod względem obsłużonych kuracjuszy; udział województwa w obsłudze ruchu krajowego na 

poziomie 19,7%; obsługa prawie 22% spośród wszystkich kuracjuszy w kraju leczonych 

pełnopłatnie). Z 4,3 mln turystów odwiedzających województwo w 2017 r. 10,5% stanowiły 

osoby korzystające z bazy dedykowanej obsłudze ruchu uzdrowiskowego, a zakłady 

uzdrowiskowe funkcjonujące na terenie trzech miejscowości posiadających statut uzdrowiska 

(Ciechocinek, Inowrocław i Wieniec-Zdrój) obejmowały ponad ¼ miejsc noclegowych 

w województwie.  
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Wykres 1. Liczba kuracjuszy leczonych stacjonarnie w uzdrowiskach w 2017 r. (w tys.) 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS (BDL) 

 

 Rolnictwo 

Rolnictwo i produkcja żywności stanowią jedną z kilku dziedzin gospodarki wyróżniających 

region. Potwierdzeniem tego jest: wyższy niż średni dla Polski udział zatrudnienia w podmiotach 

związanych z rolnictwem, leśnictwem, łowiectwem i rybactwem, w gospodarce regionu 

wynoszący 6,4% (w kraju 4,7%); wysoka 6. pozycja regionu w kraju ze względu na zatrudnienie 

w firmach przetwórstwa rolno-spożywczego9; wysoka 3. pozycja w kraju (zaraz za 

województwami wielkopolskim i mazowieckim) pod względem udziału regionu w skupie 

produktów rolnych (9%)10. Tak wysoki poziom rolnictwa jest wynikiem wielu czynników, w tym 

dogodnych uwarunkowań przyrodniczych, tradycji rolniczych, współdziałania otoczenia 

instytucjonalnego i naukowego oraz ukierunkowanego szkolnictwa zawodowego. Obecnie11 

liczba indywidualnych gospodarstw rolnych, na których opiera się większość produkcji rolniczej 

w województwie kujawsko-pomorskim, wynosi ponad 63 tys., co stanowi 4,5% ogólnej liczby 

gospodarstw w Polsce. Gospodarstwa indywidualne stanowią 91,6% wszystkich gospodarstw 

w regionie. 

Stosunkowo korzystna jest też struktura wielkości ekonomicznej gospodarstw regionu12. Poza 

trzema najniższymi klasami wielkości ekonomicznej (0-2; 2-4; 4-8 tys. euro) we wszystkich 

wyższych klasach, gospodarstwa w województwie są reprezentowane liczniej, to znaczy ich 

                                                           

9 Wg GUS zatrudniających powyżej 9 osób 
10 Dane wg „Diagnoza sytuacji społeczno-gospodarczej rolnictwa, obszarów wiejskich i przetwórstwa województwa 
kujawsko-pomorskiego” Minikowo-Bydgoszcz 2017-2019 
11 Charakterystyka gospodarstw rolnych, GUS 2016, stan na 31.12.2016 r.  
12 Wielkość ekonomiczna gospodarstwa rolnego – suma standardowych produkcji (wartość produkcji odpowiadająca 
przeciętnej sytuacji w danym regionie dla każdej działalności rolniczej) wszystkich działalności prowadzonych w tym 
gospodarstwie 
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procentowy udział jest wyższy niż średnio w Polsce, w niektórych klasach nawet dwukrotnie 

(25–50; 50–100; 100–500). Natomiast spośród trzech klas ekonomicznych (8-15; 15-25; 25-50) 

udział gospodarstw indywidualnych jest największy w kraju i stanowi blisko połowę (45,13%) 

wszystkich gospodarstw w kujawsko-pomorskim. Według liczby gospodarstw należących do 

najwyższej klasy wielkości ekonomicznej >1000 tys. euro, kujawsko pomorskie plasuje się na 

4. pozycji w kraju za województwem mazowieckim, wielkopolskim i warmińsko-mazurskim.  

Województwo kujawsko-pomorskie jest jednym z głównych regionów produkcyjnych 

stanowiących zaplecze żywnościowe kraju. Zajmuje 5. miejsce pod względem wartości globalnej 

produkcji rolniczej (4. miejsce w produkcji roślinnej, 5. w produkcji zwierzęcej). Cechą 

charakterystyczną produkcji rolniczej województwa kujawsko-pomorskiego jest równowaga 

pomiędzy wielkością produkcji roślinnej i zwierzęcej, dzięki czemu województwo jest mniej 

podatne na wahania koniunkturalne w poszczególnych rodzajach produkcji. 

Wartość towarowej produkcji rolniczej13 w województwie kujawsko-pomorskim w przypadku 

produkcji roślinnej wynosi 2526,86 mln zł, w przypadku produkcji zwierzęcej wynosi 3 254,05 

mln zł.  

Na poprawę sytuacji ekonomicznej rolnictwa pozytywnie wpływa wykorzystywanie surowców 

rolnych i przeznaczanie ich na cele energetyczne (produkcja biomasy). W województwie udział 

mocy ze źródeł odnawialnych systematycznie rośnie. Techniczny potencjał14 dostępności 

zasobów biomasy będącej odpadem z rolnictwa, leśnictwa i produkcji żywności15 województwa 

kujawsko-pomorskiego wynosi 1552,67 kt, co odpowiada 5,3% potencjału krajowego. Biogaz 

rolniczy wykorzystywany jest w niewielkim stopniu zważywszy na możliwości i potencjał 

produkcji rolnej regionu, jedynie 1,5% mocy zainstalowanej w OZE to instalacje wykorzystujące 

biogaz. 

Pomimo wzrostu udziału produkcji ekologicznej w krajowym rynku żywności, rolnictwo 

ekologiczne nie stanowi jeszcze silnej strony województwa kujawsko-pomorskiego. Pod 

względem liczby gospodarstw zajmuje ono dopiero 13. pozycję w Polsce (260 gospodarstw, dla 

porównania warmińsko-mazurskie 2870 gospodarstw), taką samą jak pod względem 

powierzchni użytków rolnych (6198 ha, dla porównania warmińsko mazurskie 80817 ha)16. Na 

terenie województwa kujawsko-pomorskiego działalność w zakresie rolnictwa ekologicznego 

w głównej mierze opiera się na przygotowaniu i obrocie produktów ekologicznych. W regionie 

działalność prowadzą przetwórnie ekologiczne, których praca związana jest z przygotowaniem 

artykułów rolno-spożywczych głównie: owoców, warzyw, mleka oraz wyrobów cukierniczych.  

W 2016 r. wartość wytworzonych w województwie kujawsko-pomorskim artykułów 

spożywczych, napojów i wyrobów tytoniowych stanowiła blisko 1/4 wartości produkcji 

sprzedanej przemysłu województwa. Potencjał przetwórstwa w województwie17 jest niższy niż 

                                                           

13 Dane na rok 2015, opracowane na podstawie Rocznika Statystycznego Rolnictwa, GUS Warszawa 2018 
14 potencjał techniczny biomasy – jest to potencjał biologiczny biomasy pomniejszony o aktualne wykorzystanie na cele inne 
niż energetyczne, który może być pozyskany w ramach określonych technologii z uwzględnieniem sprawności energetycznej 
urządzeń przetwarzających biomasę na energię użytkową 
15 Na podstawie map potencjału odpadów biomasowych dla Europy (2013) bioboost.iung.pl. Ze względu na zakres 
analizowanego zagadnienia, nie ujęto możliwości pozyskania biomasy z odpadów komunalnych 
16 Rocznik Statystyczny Rolnictwa, GUS Warszawa 2018 
17 Dane dot. przetwórstwa na podstawie „Diagnoza sytuacji społeczno-gospodarczej rolnictwa, obszarów wiejskich 
i przetwórstwa województwa kujawsko-pomorskiego” 
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możliwości produkcyjne rolnictwa. W 2017 r. w rejestrze REGON figurowało 1469 podmiotów 

z województwa kujawsko-pomorskiego deklarujących prowadzenie działalności w zakresie 

produkcji artykułów spożywczych (dział 10), co stanowiło 4,7% ogółu podmiotów działających 

w branży. 

W regionie funkcjonuje rozbudowana sieć branży spożywczej obejmująca produkcję, 

poddostawców i handel. Firmy powstają najczęściej w sąsiedztwie dużych miast – Bydgoszczy 

i Torunia, w rejonach koncentracji gleb o wysokiej klasie bonitacyjnej, w tym w okolicach 

Inowrocławia i zachodniej części województwa. Województwo kujawsko-pomorskie w sektorze 

przemysłu rolno-spożywczego (w przeliczeniu na pełne etaty, gdzie nie ujęto firm mikro) 

zatrudniało w 2016 r. 18 905 osób - 6. pozycja w kraju. Branże przetwórstwa wyróżniające 

województwo na arenie krajowej to produkcja mąki pszennej oraz produkcja masła i pozostałych 

tłuszczów do smarowania, gdzie każda obejmuje ponad 13% produkcji krajowej. Ponadto 

wyróżnia się 7,4% udział województwa w produkcji mleka, 18,3% udział cukrowni z regionu 

w przerobie buraków i udział produkcji żywca rzeźnego – 12,5% trzody i 8,6% bydła. 

Niewykorzystany potencjał przetwórstwa jest znaczący zwłaszcza ze względu na malejący udział 

sprzedaży bezpośredniej produktów rolnych. 

 

Tabela 2. Charakterystyka rolnictwa 

Wskaźnik 
Liczba 
gospodarstw 

Wielkość 
zatrudnienia 

Udział 
gospodarstw wg 
wielkości 
ekonomicznej 
(8-50 tys. euro) 

Liczba 
gospodarstw 
ekologicznych 

Liczba 
podmiotów – 
produkcja art. 
spożywczych 

Wielkość 
zatrudnienia w 
sektorze 
przetwórstwa 

Wartość 63 tys 6,4% 
45,13%  

(8-50 tys euro) 
260 1469 18 905 

Pozycja/udział 
 w kraju 

4,5% 6 4 13 4,7% 6 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS 

 

Rynek e-commerce w województwie  (na tle kraju)  

Polski rynek e-commerce sukcesywnie rozwija się zarówno z punktu widzenia osób kupujących jak 

również podmiotów sprzedających za pośrednictwem przekazu elektronicznego. W ostatnich latach 

odsetek osób kupujących przez Internet wzrósł ponad dwukrotnie i w 2018 r. wynosił 48%, jednak to 

nadal znacznie poniżej średniej Unii Europejskiej, która wynosiła 60%. Jednocześnie liczba polskich 

przedsiębiorstw sprzedających elektronicznie oraz wartość sprzedaży przez Internet również rośnie 

dynamicznie (sprzedaż elektroniczną w 2017 roku prowadziło blisko 14,5 tys. przedsiębiorstw 

zatrudniających 10 i więcej osób tj. 14% polskich firm, a wartość tej sprzedaży wyniosła blisko 600 

mld zł)18. Najbardziej popularnym modelem e-commerce wśród polskich przedsiębiorstw niezależnie 

od kierunku sprzedaży jest własna strona internetowa lub aplikacja mobilna. Polski e-commerce 

znajduje się obecnie na 13 miejscu w zestawieniu najszybciej rosnących rynków e-commerce na 

                                                           

18 Raport opracowany przez PwC Advisory spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. „Cyfrowy eksport –szanse 
i perspektywy dla polskich przedsiębiorstw”, 2019 r. Dane dotyczące e-commerce nie obejmują mikroprzedsiębiorstw. 
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świecie. Perspektywy rozwoju są bardzo optymistyczne, ponieważ aż 40% ankietowanych 

przedsiębiorstw planuje rozpoczęcie sprzedaży przy wykorzystaniu kanałów elektronicznych 19. 

Jak wynika z danych platformy Shoper20 Ponad połowa polskiego e-commerce skoncentrowana jest w 

3 województwach: mazowieckim, małopolskim i śląskim (55% wszystkich sklepów internetowych). 

Wśród goniących wielką trójkę wyróżniają się: wielkopolskie – ze sprzedażą wielkości prawie 10% – 

oraz dolnośląskie i kujawsko-pomorskie – po około 9% każde (pozycja 5 w rankingu). W efekcie, 

ponad 3/4 polskiego e-handlu koncentruje się w zaledwie 6 województwach. 

W zakresie działalności e-commerce (cross-border-commerce) na tle polskich przedsiębiorstw 

stosunkowo dobrze wypada województwo kujawsko-pomorskie, gdzie aż 20% przedsiębiorstw 

prowadzi sprzedaż e-commerce, a kolejne 37% deklaruje jej rozpoczęcie21. Jeśli chodzi natomiast  

o działalność e-eksportową 3 na 5 respondentów wskazało, że nie prowadzi, ani nie zamierza 

w przewidywanej przyszłości rozpoczynać takiej działalności. Według deklaracji przedsiębiorców 23% 

respondentów jest e-eksporterem, natomiast 17% planuje nim zostać. Jednocześnie, odsetek firm 

nieprowadzących działalności e-eksportowej i nieplanującej jej rozpoczęcia jest niemal o połowę 

wyższy, niż analogiczne odpowiedzi odnośnie sprzedaży kanałami elektronicznymi w kraju.22 

 

1.1.3 Obecna sytuacja inwestycyjna w województwie kujawsko-pomorskim23 

Informacje ogólne 

W celu skutecznej identyfikacji potencjału inwestycyjnego województwa kujawsko-pomorskiego 

dokonano analizy szeregu czynników obrazujących jego obecną sytuację. Jednym ze wskaźników jest 

korelacja inwestycji zagranicznych na przestrzeni lat z analogiczną wskazywaną dla całej Polski. Liczba 

spółek powstałych w kujawsko-pomorskim spadła z 41 w 2004 roku do 5 w 2018 roku. Należy 

również zauważyć, że w województwie powstaje od 1 do 3% wszystkich polskich działalności 

z kapitałem zagranicznym, co pozwala sądzić, że region może być postrzegany jako mniej atrakcyjny 

obszar do inwestowania. 

W kujawsko-pomorskim najwięcej kapitału zagranicznego przyciągnęły w 2018 roku powiaty: 

m. Bydgoszcz (25%), świecki (18%), inowrocławski (15%), toruński (12%), m. Włocławek (8%), 

m. Toruń (8%), bydgoski (4%) i grudziądzki (4%). Udział procentowy w poprzednich latach był 

zbliżony. 

Wzrasta liczba inwestycji, których większość kapitału stanowi własność zagraniczną bez względu 

na sektor, charakter prowadzonej działalności oraz wielkość przedsiębiorstwa. Liczba działalności 

gospodarczych o powyższej charakterystyce rejestrujących się co roku rośnie – z 74 w 2015 roku do 

                                                           

19 Outsourcing & More Polska, nr 2 (51), luty-marzec 2020, 
20 https://www.wiadomoscihandlowe.pl/artykuly/polowa-polskiego-e-commerce-to-trzy-wojewodztwa,40835 – dane 
z 2017 r.  
21 Badanie przeprowadzone metodą wywiadu telefonicznego (CATI) na reprezentatywnej próbie 390 respondentów 
z terenu województwa kujawsko-pomorskiego, z których wszyscy prowadzą działalność eksportową, bądź planują jej 
rozpoczęcie. Badanie zostało przeprowadzone na przełomie grudnia 2019 roku i stycznia 2020 roku. 96% respondentów 
w badaniu reprezentowało MŚP. 
22 Jak wyżej. 
23 Niniejsza część stanowi podsumowanie najważniejszych informacji i wniosków, które zostały szczegółowo opisane  
w raporcie pn. „Analiza inwestycyjna gospodarki województwa kujawsko-pomorskiego”. Przytoczony dokument ma 
charakter komplementarny w stosunku do „Analizy społeczno-gospodarczej województwa kujawsko-pomorskiego” i został 
opracowany w ramach tego samego zlecenia.  
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220 w 2019 roku. Większość z nich należy do sektora MŚP, gdzie 96% stanowią 

mikroprzedsiębiorstwa, 3% małe i 1% średnie firmy. Dwa z pięciu średnich przedsiębiorstw działa 

w branży produkcji papieru, tektury i opakowań z tych materiałów. Około 9% wszystkich powyższych 

firm jest własnością mieszaną w sektorze prywatnym, z przewagą własności zagranicznej. Ponad 90% 

jest w całości własnością zagraniczną. 

Analizując formę prawną można dostrzec, że zdecydowaną większość stanowią osoby fizyczne 

prowadzące działalność gospodarczą (59%). Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością stanowią 37%, 

a spółki komandytowe 4% przedsiębiorstw zarejestrowanych w latach 2015-2019. 

Najwięcej kapitału przyciągają miasta Bydgoszczy i Torunia, przy czym niemal tylko w nich tworzone 

są inwestycje z zakresu informacji i komunikacji oraz działalności profesjonalnej, naukowej 

i technicznej. Należy wyróżnić również Aleksandrów Kujawski, w którym między innymi ulokowało się 

101 firm budowlanych oraz 7 związanymi z produkcją i sprzedażą energii elektrycznej (jedyne tego 

typu inwestycje w regionie). 

Pod względem branżowym największą popularnością cieszą się: przetwórstwo przemysłowe (30%), 

budownictwo (21%), działalność w zakresie zakwaterowania i usług gastronomicznych (21%) oraz  

w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca (17%). Zdecydowanie mniejszym udziałem 

wynoszącym 4% charakteryzuje się: sprzedaż hurtowa i detaliczna, naprawa pojazdów 

samochodowych i motocykli, działalność profesjonalna, naukowa i techniczna oraz transport 

i gospodarka magazynowa. 

Instytucje i ich działalność w zakresie wsparcia i obsługi inwestorów 

W województwie działa szereg podmiotów publicznych wspierających rozwój lokalnych 

przedsiębiorstw lub skupiających się na przyciąganiu kapitału zagranicznego. Można do nich zaliczyć: 

Kujawsko-Pomorskie Centrum Obsługi Inwestora, Centrum Obsługi Inwestora Włocławek, Toruńską 

Agencję Rozwoju Regionalnego, Bydgoską Agencję Rozwoju Regionalnego, Kujawsko-Pomorski 

Fundusz Rozwoju, Kujawsko-Pomorski Fundusz Pożyczkowy, Kujawsko-Pomorski Fundusz Poręczeń 

Kredytowych, Pomorską Specjalną Strefę Ekonomiczną, Kujawsko-Pomorską Agencję Innowacji, 

Centrum Wsparcia Biznesu w Toruniu i Bydgoski Klaster Informatyczny.  

Głównym instrumentem wsparcia dla firm inwestujących są dotacje w ramach Osi Priorytetowej 

nr 1 RPO WKP. W jej ramach Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego zawarł 

łącznie 264 umowy i udzielił 1 439 732 172,63 PLN pomocy (stan na 16.01.2020 r.). Z funduszy 

bezpośrednio skorzystało 231 przedsiębiorstw, w tym 112 mikro, 72 małych, 42 średnich oraz 

5 dużych firm. 

Innymi formami wsparcia są zwrotne instrumenty finansowe, na które w latach 2014-2020 

województwo kujawsko-pomorskie przeznaczyło 893 mln PLN. Pośrednimi beneficjentami byli: Bank 

Gospodarstwa Krajowego (który otrzymał 205 mln PLN), Kujawsko-Pomorski Fundusz Rozwoju (437 

mln PLN) i Europejski Bank Inwestycyjny (250 mln PLN).  

Mimo istnienia Kujawsko-Pomorskiego Centrum Obsługi Inwestora w regionie, za obsługę części 

inwestorów odpowiadają również przedstawiciele gmin. Warto jednak podkreślić, że niewiele z nich 

posiada dedykowane do tego zadania zasoby. Wyjątkami są największe miasta – Bydgoszcz (BARR 

S.A.), Toruń (TARR S.A. oraz Centrum Wsparcia Biznesu w Toruniu) i Włocławek (COI funkcjonujące 

w ramach Urzędu Miasta). Coraz więcej gmin stara się tworzyć punkty bezpośredniego kontaktu dla 

inwestora w formie dedykowanych departamentów lub samodzielnych stanowisk. Jest to jednak 
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długotrwały proces i obecnie większość gmin posiada nieustrukturyzowaną formę prowadzenia 

działań proinwestycyjnych. Przejawia się to między innymi w sposobie obsługi inwestorów, za którą 

bardzo często odpowiada bezpośrednio burmistrz lub jego zastępca. Dotyczy to również stron 

internetowych gmin, na których ponad połowa nie posiada dedykowanej zakładki w języku polskim, 

a ponad 75% nie podaje dedykowanego numeru telefonu dla potencjalnych inwestorów. 

W bazie Kujawsko-Pomorskiego Centrum Obsługi Inwestora dostępnych jest 316 terenów 

inwestycyjnych. Maksymalna powierzchnia dostępna w ramach jednego terenu w województwie 

wynosi 484,95 ha, natomiast najmniejsze dostępne powierzchnie są poniżej jednego ara. Średnia 

powierzchnia dostępnych terenów to nieco ponad 11 hektarów (mediana 3,31 ha). Dostępne tereny 

inwestycyjne są w wysokim stopniu uzbrojone w energię elektryczną – 84% posiada do niej dostęp 

lub istnieje możliwość zainstalowania takiego przyłącza. W przypadku uzbrojenia w kanalizację 

sanitarną odsetek ten wynosi 71%. Jednie około połowa terenów (52%) uzbrojona jest w sieć gazową 

lub posiada możliwość instalacji przyłącza gazowego. Występują różnice w ilości i jakości terenów 

inwestycyjnych w poszczególnych gminach, jednak całościowa oferta województwa kujawsko-

pomorskiego w tym zakresie jest atrakcyjna i może pozytywnie wpływać na postrzeganie 

atrakcyjności inwestycyjnej regionu. 

 

1.1.4 Obecna sytuacja eksportowa w województwie kujawsko-pomorskim24 

Podstawowe informacje eksportowe 

Analiza obecnej sytuacji eksportowej województwa kujawsko-pomorskiego miała na celu określenie 

aktualnego stanu eksportu w regionie, czyli diagnozę as-is, oraz identyfikację obszarów rozwojowych. 

Zakres analizy objął także wsparcie eksporterów i działalności eksportowej prowadzone przez 

podmioty z województwa kujawsko-pomorskiego, ze szczególnym uwzględnieniem małych i średnich 

przedsiębiorstw. 

Wartość eksportu oraz liczba podmiotów prowadzących działalność eksportową w województwie 

w latach 2007-2018 podlegała stałemu wzrostowi – w ciągu 12 lat wartość eksportu wzrosła o 129%, 

a liczba eksporterów o 57%. Wzrost ten był jednak wolniejszy niż w analogicznym okresie w skali 

kraju, co obrazuje zmniejszający się udział wskaźników województwa we wskaźnikach na poziomie 

krajowym (z 3,1% w 2007 r. do 2,91% w 2018 r. - udział wartości eksportu, oraz z 4,05% w 2007 r. do 

3,9% w 2018 r. - udział liczby eksporterów). Udział wartości eksportu w PKB w regionie rośnie, 

aczkolwiek jest również niższy niż ten sam wskaźnik na poziomie kraju (województwo - 29%, Polska - 

44% w 2018 r.) Analiza głównych branż eksportowych z województwa w latach historycznych 

wskazuje na dominację sektora przemysłowego w wartości towarów eksportowanych – w 2018 roku 

wyeksportowane towary o największej wartości pochodziły z produkcji wyrobów z tworzyw 

sztucznych (2 222 mln PLN) oraz produkcji masy włóknistej, papieru i tektury (1 989 mln PLN). 

W przypadku liczby eksporterów obserwowany jest wzrost liczby podmiotów prowadzących sprzedaż 

za pośrednictwem Internetu – w ciągu 12 lat ich liczba wzrosła czterokrotnie. 

                                                           

24 Niniejsza część stanowi podsumowanie najważniejszych informacji i wniosków, które zostały szczegółowo opisane  
w raporcie pn. „Analiza eksportowa gospodarki województwa kujawsko-pomorskiego”. Przytoczony dokument ma 
charakter komplementarny w stosunku do „Analizy społeczno-gospodarczej województwa kujawsko-pomorskiego” i został 
opracowany w ramach tego samego zlecenia.  
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Województwo kujawsko-pomorskie w porównaniu z innymi województwami wypada poniżej średniej 

– zarówno pod względem wartości eksportu i liczby eksporterów region usytuował się w 2018 roku 

na 10 pozycji. Stosunkowo niższy średnioroczny wzrost wartości eksportu (7,8%, podczas gdy dla 

Polski ten sam wskaźnik wynosi 8,5%) sprawił, że od 2007 roku województwo spadło w rankingu o 

dwie pozycje, ustępując szybko rozwijającym się w dziedzinie eksportu województwom: 

podkarpackim  

i lubuskim. 

Najważniejszym kierunkiem eksportowym, zarówno z województwa, jak i z Polski, pozostają Niemcy. 

Wartość eksportu w 2018 roku z regionu do zachodniego sąsiada wyniosła 9 008 mln PLN, a z całej 

Polski 261 506 mln PLN. W obu przypadkach były to wartości kilkukrotnie wyższe niż wartości 

towarów wysyłanych do krajów będących drugimi w rankingach, krajowym i regionalnym. 

W przypadku województwa kujawsko-pomorskiego kolejnymi największymi odbiorcami eksportu 

z regionu w 2018 roku były: Wielka Brytania (1 910 mln PLN), Francja (1 448 mln PLN), Niderlandy 

(1 425 mln PLN) oraz Republika Czeska (1 155 mln PLN). 

Na podstawie wyników badań jakościowych (wywiady IDI) oraz ilościowych (CATI – Computer 

Assisted Telephone Interview) wśród eksporterów z terenu województwa kujawsko-pomorskiego, 

możliwe było przeprowadzenie osobnej analizy wśród podmiotów zaliczanych do MŚP w regionie. 

Główne kierunki eksportowe tych podmiotów nie różnią się od kierunków, do których eksportują 

wszystkie firmy. W zakresie działalności internetowej wciąż jedynie około połowa podmiotów 

prowadzi lub zamierza prowadzić sprzedaż produktów za pośrednictwem kanałów elektronicznych na 

rynku rodzimym i zagranicznym (udział podmiotów angażujących się w e-commerce / e-eksport 

wzrasta wraz z wielkością firm). Przedsiębiorcy jako główne atuty wskazują cenę i jakość swoich 

produktów. Na rynku lokalnym bardzo wysoko oceniają także swoją konkurencyjność. Ocena ta 

jednak maleje wraz z rozszerzaniem rynku zbytu – na rynku międzynarodowym średnia ocena 

konkurencyjności kształtuje się na poziomie poniżej przeciętnej. 

Przeprowadzone badania jakościowe i ilościowe wśród eksporterów z sektora MŚP pozwoliły na 

określenie poziomu współpracy eksporterów z podmiotami zewnętrznymi. Instytucją, z którą 

najczęściej współpracują podmioty eksportujące jest bank (m.in. akredytacje, zabezpieczenia 

transakcji). Przedsiębiorcy od instytucji oczekują najczęściej wsparcia finansowego oraz 

merytorycznego (np. pomocy w nawiązywaniu relacji biznesowych). Jako najczęstsze bariery 

współpracy z IOB wymieniane są skomplikowane procedury i wysokie wymagania instytucji co do 

zdolności finansowych eksportera. 

Instrumenty wsparcia eksportu 

Wsparcie dla przedsiębiorców oferowane jest w różnych formach – w postaci wsparcia 

instytucjonalnego, informacyjnego, promocyjno-marketingowego, szkoleniowo-doradczego, 

finansowego, administracyjno-prawnego, matchmakingowego, sieciowego oraz branżowego. 

Wsparcie można podzielić również na instrumenty i programy realizowane przez administrację na 

poziomie krajowym, instrumenty oferowane w regionie, wirtualne narzędzia wsparcia oraz 

komercyjne formy wsparcia. Do najważniejszych regionalnych instytucji wsparcia eksportu należą: 

Kujawsko-Pomorskie Centrum Obsługi Inwestorów i Eksportu, Toruńska Agencja Rozwoju 

Regionalnego oraz Bydgoska Agencja Rozwoju Regionalnego. 

Przeprowadzone analizy wskazały na stosunkowo niski poziom wykorzystania dostępnego wsparcia 

dla prowadzenia działalności eksportowej. Podkreślenia wymaga również fakt, że konieczność zapłaty 
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za wsparcie nie jest barierą dla eksporterów, jednak takimi barierami są już nadmierne formalności 

z nimi związane, niedostosowany do oczekiwań zakres oraz brak informacji o możliwości skorzystania 

z konkretnego mechanizmu. Najczęstszymi formami wsparcia, które wybierają eksportujący 

przedsiębiorcy są szkolenia i warsztaty oraz wykorzystanie dostępnych materiałów online. 

Specjalności eksportowe i priorytetowe kierunki eksportowe 

Zrealizowane badania i przeprowadzone analizy umożliwiły wypracowanie krótkiej listy specjalności 

eksportowych województwa kujawsko-pomorskiego o największym potencjale. Należą do nich: 

metalowa, maszynowa, wyposażenie wnętrz (w tym drzewna), przetwórstwo spożywcze, tworzywa 

sztuczne, chemiczna, papiernicza oraz IT.  

Ponadto, analiza wielu źródeł informacji o charakterze ilościowym (m.in. dane Krajowej Administracji 

Skarbowej, OECD, Banku Światowego, Światowej Organizacji Handlu itp.) i eksperckim pozwoliło na 

identyfikację priorytetowych rynków eksportowych w kontekście zidentyfikowanych specjalności 

województwa. Są to: Belgia, Chiny, Francja, Irlandia, Malezja, Meksyk, Niderlandy, Niemcy, Republika 

Czeska, Stany Zjednoczone Ameryki, Szwecja, Tajlandia, Węgry, Wielką Brytania, Wietnam i Włochy. 

 

1.2 Społeczne uwarunkowania rozwoju gospodarczego 

Do najważniejszych uwarunkowań rozwoju gospodarczego w województwie należy zaliczyć: kapitał 

ludzki (na którym ma opierać się rozwój – jego jakość i poziom), dostępność regionu oraz jego 

zaplecze infrastrukturalne.  

Kluczowe informacje 

 W województwie zmniejsza się liczba ludności. Procesy te prawdopodobnie będą się pogłębiać.  

 Czynnikami, które wpływają na zwiększenie ryzyka depopulacji są: negatywny bilans migracji  

i niekorzystna struktura wieku ludności, niekorzystny przyrost naturalny. 

 Migracja dotyczy w szczególności mieszkańców południowej i wschodniej części województwa, 

osób młodych.  

 Region dotknięty jest procesem postępującego starzenia się, zakłada się, że do roku 2030 wzrost 

liczby osób w wieku poprodukcyjnym wyniesie 26% w stosunku do 2017 roku. Systematycznie 

rośnie i będzie rosnąć nie tylko liczba osób w wieku poprodukcyjnym, ale także udział tej ludności 

w ogóle populacji regionu. Procesy te są nieco wolniejsze niż średnio w kraju, ale z każdym 

rokiem poziom obciążenia demograficznego jest coraz większy.  

 Niekorzystne procesy demograficzne zachodzą częściej w miastach. 

 Kujawsko-pomorskie cechuje niski poziom rozwoju społecznego. Przejawia się on niskim 

poziomem wykształcenia, brakiem kwalifikacji zawodowych, niską aktywnością mieszkańców: 

- struktura wykształcenia jest niekorzystna – pod względem liczby ludności z wyższym 

wykształceniem 14. miejsce w kraju, gdy jednocześnie bardzo duży jest udział osób 

z wykształceniem gimnazjalnym i niższym (4. pozycja w kraju) 

- dysproporcje między miastem i wsią 
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- niska potrzeba podnoszenia kwalifikacji – w systemie kształcenia ustawicznego 3,8% 

mieszkańców 

- odsetek młodych osób nie kształcących się i nie pracujących wyższy niż przeciętny 

- jakość kształcenia (mierzona uśrednionym wynikiem egzaminów) jest zróżnicowana, ale aż 

w 52 gminach jest niska 

 Rezultatem niskiego poziomu kapitału ludzkiego jest niższa atrakcyjność mieszkańców na rynku 

pracy, co przy niekorzystnej koniunkturze gospodarczej przejawia się większym ryzykiem wzrostu 

bezrobocia, a przy korzystnej koniunkturze gospodarczej wiąże się z niższym poziomem 

wynagrodzeń. 

- województwo cechuje się wysokim poziomem bezrobocia (stopa bezrobocia zmniejsza się, 

ale wolniej niż w kraju) 

- struktura bezrobocia jest niekorzystna: dotyka częściej kobiet, osób młodych o niskim 

wykształceniu 

- występują duże dysproporcje między miastami i obszarami wiejskimi 

 Warunki materialne życia są gorsze niż przeciętne w kraju, większy jest zasięg ubóstwa: wysoki 

jest udział mieszkańców korzystających z pomocy społecznej, bardzo wysoki osób korzystających 

z niej stale. Wyższe ubóstwo występuje w powiatach we wschodniej części regionu.  

 Wzrastają zasoby mieszkaniowe województwa, ale dzieje się to nierównomiernie – dotyczy 

głównie miast, w małym stopniu dotyczy południowo-wschodniej części regionu.  

1.2.1 Sytuacja demograficzna województwa25 

Wśród obecnie występujących w Polsce i województwie kujawsko-pomorskim tendencji rozwoju 

liczby ludności największe znaczenie ma spadek ogólnej liczby ludności, który w największej skali 

dotyka miasta oraz postępujący proces starzenia się społeczeństwa. Procesy te są nierozerwalnie ze 

sobą związane i są głównie wynikiem niewystarczającej dla zapewnienia zastępowalności pokoleń 

liczby urodzeń, wydłużania się przeciętnego dalszego trwania życia oraz wzmożonych procesów 

migracyjnych (w kierunku z miast na obszary wiejskie, a w ujęciu całego województwa ujemnego 

salda migracji w ruchu międzywojewódzkim). Procesy te mają bardzo duży wpływ na kształtowanie 

się rynku pracy i znajdujące się na nim zasoby siły roboczej. 

Kujawsko-pomorskie należy do województw, w których w ciągu ostatnich lat nastąpił spadek liczby 

ludności. W 2017 r. województwo zamieszkiwały 2 082 944 osoby, a w przeciągu zaledwie 7 lat 

(2010-2017) w regionie nastąpił spadek o 15,8 tys. mieszkańców (-0,8%). Niepokojącym jest fakt, że 

według prognozy GUS ma się on jeszcze bardziej pogłębić26, co niesie za sobą ryzyko wystąpienia 

procesów depopulacyjnych. W okresie 2010-2017 w aż 60% gmin ubyło mieszkańców. Ubytki 

                                                           

25 Na podstawie projektu diagnozy sporządzonej na potrzeby „Strategii rozwoju województwa kujawsko-pomorskiego do 
roku 2030+” pt. "Wyzwania rozwojowe województwa kujawsko-pomorskiego u progu III dekady XXI wieku. Diagnoza stanu 
uwarunkowań rozwoju województwa kujawsko-pomorskiego" - Wyzwanie 1. Poprawa poziomu rozwoju społecznego 
mieszkańców województwa, Wyzwanie 2. Dostosowanie kierunków rozwoju województwa do transformacji demograficznej 
i konsekwencji starzenia społeczeństwa 
26 Do roku 2030 przewiduje się spadek liczby mieszkańców w województwie na poziomie ok. 66 tys. (-3,2%). – przewidując, 

iż w okresie prognozy województwo będzie zamieszkiwać już tylko niewiele powyżej 2 mln osób. 
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mieszkańców wystąpiły zwłaszcza w największych miastach. Najsilniejsze negatywne zmiany 

zachodziły w gminach położonych w południowej i wschodniej części województwa, a także w kilku 

gminach przygranicznych. Najwięcej zyskały natomiast przede wszystkim gminy położone w strefie 

silnych związków z Bydgoszczą i Toruniem. Mieszkańców zyskały także pojedyncze gminy wiejskie 

położone w zasięgu oddziaływania pozostałych największych miast regionu takich jak Brodnica, 

Chełmno, Grudziądz, Włocławek i Inowrocław. 
 

Rysunek 6. Sytuacja demograficzna województwa 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS 

Jednym z głównych czynników wpływających na utrzymujący się spadek liczby ludności 

w województwie są ruchy migracyjne. W latach 2010-2017, co roku w wyniku migracji ubywało 

średnio niecałe 1,6 tys. osób, a łącznie w tym okresie region utracił 12,6 tys. mieszkańców (a więc 

liczbę porównywalną z wielkością miasta Golub-Dobrzyń). Uśrednione wartości dla lat 2010-2017 

wskazują, że przeciętnie w roku województwo traciło 7,6 osób na każde 10 tys. mieszkańców, co 

lokowało je na 10. pozycji w kraju. Mieszkańcy regionu migrują w większości do sąsiednich, bardziej 

dynamicznie rozwijających się województw: pomorskiego, wielkopolskiego i mazowieckiego. Bilans 

migracji jest ujemny – więcej osób wyjeżdża do tych regionów niż stamtąd napływa. 

Charakterystyka demograficzna 

Ujemny bilans migracji Więcej osób opuszcza województwo (przeciętnie co roku 7,6 
osób na 10 tys. mieszkańców) niż się w nim osiedla 

Niekorzystna struktura osób migrujących 

poza region 
najliczniej migrują osoby młode – w wieku 25-34 lata 

duży ubytek roczny dzieci do 12 r. ż. (średnio 190 dzieci/rok) 

Postępujący proces starzenia się 
wzrost liczby osób w wieku poprodukcyjnym  

o 30% w okresie 2010-2018 
Prognozowany wzrost liczby osób w wieku poprodukcyjnym  

o 26% do 2030 r. 

Intensywność starzenia się podobna do 

przeciętnej 

Niekorzystne zjawisko starzenia się postępuje w podobnym 
tempie, jak dzieje się to przeciętnie w kraju – prognozowany 

wzrost liczby osób w wieku poprodukcyjnym w Polsce ok. 26% 
do 2030 r. 

Niekorzystne zmiany w strukturze wieku 

mieszkańców 

Zwiększeniu udziału osób w wieku poprodukcyjnym 
towarzyszy spadek liczby osób w wieku przedprodukcyjnym - 
prognozowany spadek z 18% w 2018 roku do 16,8% w 2030 r. 

Zjawisko Wyjaśnienie 
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Analiza wieku migrantów wskazuje, że najliczniejszą grupę zarówno w ujęciu bezwzględnym, jak 

i w przeliczeniu na 10 tys. mieszkańców stanowiły osoby młode, w wieku 25-34 lata. W latach 2010-

2017 kujawsko-pomorskie utraciło ponad 7,5 tys. osób w tym wieku (średnio 943 osoby rocznie). 

Stosunkowo wysokie ubytki migracyjne, choć o wyraźnie mniejszym nasileniu, dotyczyły również 

grupy 35-44 i 20-24 lata. Emigracja osób z powyższych grup wiekowych (20-44 lata) powiązana jest 

często z migracją dzieci i oznacza wyprowadzanie się z terenu województwa całych rodzin – 

w analizowanym okresie w województwie ubyło 1500 dzieci w wieku do 12 roku życia (średnio roczny 

ubytek 190 dzieci). 

Województwo kujawsko-pomorskie charakteryzuje się stosunkowo niewielkim rejestrowanym 

obrotem migracyjnym27 z zagranicą, na tle pozostałych województw. W latach 2010-2017 

(z wyłączeniem 2015 r.)28 uczestniczyło w nim rocznie około 1,4 tys. osób, co sytuowało 

województwo na 11. pozycji.  

Głównym przejawem postępującego procesu starzenia się społeczeństwa jest wzrost bezwzględnej 

liczby ludności w wieku poprodukcyjnym29. W okresie 2010-201830 liczba ludności w wieku 

poprodukcyjnym w województwie kujawsko-pomorskim wzrosła z 335,0 tys. do 436,5 tys. osób 

(wzrost o 30%). Jednocześnie prognoza demograficzna na lata 2017-203031 zakłada wzrost liczby 

ludności  

w tym wieku do 2030 r. do 520,3 tys. osób (wzrost o 26% w stosunku do roku bazowego). 

Proces starzenia się społeczeństwa należy rozumieć nie tylko jako wzrost bezwzględnej liczby 

ludności w wieku poprodukcyjnym, ale także jako wzrost udziału tej grupy w całkowitej liczbie 

ludności. Udział ludności w wieku poprodukcyjnym w ludności ogółem w 2018 r. w województwie 

kujawsko-pomorskim wynosił 21,0% i od 2010 r. jego wartość znacznie wzrosła (w 2010r. wskaźnik 

wynosił 16,0%). W województwie proces starzenia się społeczeństwa wyrażony tym wskaźnikiem 

zachodzi wciąż z nieco mniejszą intensywnością niż przeciętnie w kraju - w 2018 r. wskaźnik dla 

Polski wynosił 21,4%, a województwo lokowało się na 9. pozycji. Zauważa się, że z roku na rok 

sytuacja województwa względem wartości dla kraju i pozostałych regionów pogarsza się, a zgodnie 

z najnowszą prognozą GUS wskaźnik udziału osób w wieku poprodukcyjnym w ludności ogółem do 

2030 r. ma wzrosnąć do wartości 25,8%. 

Jednocześnie odwrotne procesy zachodzą w stosunku do grupy osób w wieku przedprodukcyjnym32 

i produkcyjnym33 - mimo że pozycja województwa nie należy do najgorszych pod względem udziału 

osób w wieku przedprodukcyjnym (miejsce 8., pod względem udziału osób w wieku produkcyjnym 

miejsce 7.), to zarówno liczba ludności jak i udział tych grup wiekowych w ludności ogółem 

w województwie spada. W latach 2010-2018 w przypadku wieku przedprodukcyjnego miał miejsce 

spadek o 31,8 tys. osób, a wieku produkcyjnego o 90,7 tys. osób. Udział ludności w wieku 

przedprodukcyjnym w 2010 r. wynosił 19,4%, a w 2018 r. 18,0%, natomiast udział ludności w wieku 

produkcyjnym w 2010 r. 64,7%, a w 2018 r. 60,9%. Wartości udziałów tych grup dla województwa są 

                                                           

27 Suma napływu i odpływu na pobyt stały 
28 Urząd Statystyczny nie publikuje danych dla 2015 r. 
29 Kobiety w wieku 60 lat i więcej oraz mężczyźni w wieku 65 lat i więcej. 
30 Dane dla lat 2010-2018 podawane są dla aktualnego stanu wg BDL GUS. 
31 Dane dotyczące prognozy demograficznej pochodzą z opracowania "Prognoza ludności gmin na lata 2017-2030" 
opublikowanej przez Główny Urząd Statystyczny 31.08.2017 r. Dla tej prognozy rokiem przedstawiającym stan bazowy jest 
2016 r.  
32 Osoby w wieku do 17 lat. 
33 Kobiety w wieku od 18 do 60 lat oraz mężczyźni w wieku od 18 do 65 lat. 
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zbliżone dla wartości dla kraju, ale co roku różnica w stosunku do średnich wartości dla kraju 

pogarsza się, co oznacza pogłębianie się negatywnych zjawisk. Potwierdza to prognoza 

demograficzna dla województwa, która zakłada w okresie 2016-2030 spadek liczby osób w wieku 

przedprodukcyjnym  

o 36,9 tys. osób i osiągnięcie wartości udziału tej grupy w liczbie ludności ogółem na poziomie 16,8%, 

a także spadek liczby ludności w wieku produkcyjnym aż o 138,8 tys. osób do wartości udziału tej 

grupy w liczbie ludności ogółem wynoszącego 57,4%. 

 

Rysunek 7. Wskaźnik obciążenia demograficznego w 2018 i 2030 r. 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS (BDL) oraz projektu dokumentu „Wyzwania rozwojowe 

województwa kujawsko-pomorskiego u progu III dekady XXI wieku. Diagnoza stanu i uwarunkowań rozwoju województwa 

kujawsko-pomorskiego” 

W przypadku ludności w wieku przedprodukcyjnym na spadek liczebności tej grupy wpływ ma niski 

poziom urodzeń i dzietności (od dłuższego już czasu podobnie jak w całym kraju nieosiągającym 

poziomu nawet prostej zastępowalności pokoleń – wartości 2,10-2,15; w 2018 r. w kujawsko-

pomorskim wynosił 1,37), który w przyszłości pogłębiać się będzie przez malejącą liczbę osób 

w wieku produkcyjnym mobilnym34 (grupę odpowiadająca za poziom reprodukcji ludności).  

  

                                                           

34 Osoby w wieku 18-44 lata. 
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Pomimo względnie pozytywnej sytuacji na tle kraju i pozostałych regionów, powyżej opisane procesy 

oraz uwarunkowania, kiedy: 

 liczba osób w wieku przedprodukcyjnym jest o 61,6 tys.35 osób niższa niż liczba osób w wieku 

poprodukcyjnym, a prognoza demograficzna przewiduje stale powiększanie się tej różnicy do 

ponad 180 tys. osób w 2030 r., 

 następuje ciągły spadek liczby osób w wieku produkcyjnym oraz znaczny wzrost liczby ludności 

w wieku poprodukcyjnym (przy stale wydłużającej się przeciętnej długości życia i niskim poziomie 

urodzeń), co uwidacznia się w wysokich wskaźnikach obciążenia demograficznego (wartość tego 

wskaźnika od 2010 r. wzrosła o 40% i w 2018 r. na 100 osób w wieku produkcyjnym przypadały 

34 osoby w wieku poprodukcyjnym, a według prognozy w 2030 r. w województwie na 100 osób  

w wieku produkcyjnym ma przypadać 45 osób w wieku poprodukcyjnym), 

przekładają się na sytuację o tendencjach bardzo negatywnych – nie tylko niekorzystnego udziału 

poszczególnych grup wiekowych, ale także spadku ogólnej liczby ludności w wyniku większej liczby 

zgonów i wyjazdów, aniżeli urodzeń i przyjazdów. 

Należy zaznaczyć, że w przestrzeni województwa proces starzenia się społeczeństwa z większą 

intensywnością zachodzi w miastach niż na obszarach wiejskich. Rozkład przestrzenny wskaźnika 

udziału ludności w wieku poprodukcyjnym w ludności ogółem w województwie kujawsko-pomorskim 

wskazuje, że proces starzenia się społeczeństwa poza miastami jest najbardziej zaawansowany 

w południowej części województwa – przewiduje się, że w 2030 r. na tych obszarach procesy 

starzenia się społeczeństwa będą najbardziej zaawansowane. Natomiast obszarami „najmłodszymi” 

są gminy położone w strefach podmiejskich największych miast (głównie Bydgoszczy i Torunia, ale 

także Brodnicy lub Chełmna, natomiast w mniejszym stopniu Grudziądza, Włocławka i Inowrocławia), 

które swoją dobrą sytuację zawdzięczają migracjom mieszkańców na ich obszary – głównie osób 

z grupy produkcyjnej mobilnej razem z dziećmi (tzw. młodych rodzin) z miast. Pomimo bardzo dobrej 

sytuacji występującej w tych gminach obecnie należy jednak zauważyć, że w większości z nich do 

2030 r. prognozowany jest wzrost liczby osób w wieku poprodukcyjnym wynoszący powyżej 50%. 

 

                                                           

35 Wartość dla 2018 r. 
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1.2.2 Jakość kapitału ludzkiego36 

Kujawsko-pomorskie cechuje niski poziom rozwoju społecznego. Przejawia się on: 

Tabela 3. Jakość kapitału ludzkiego – wykształcenie mieszkańców 

 

Pod względem liczby ludności z wyższym wykształceniem województwo zajmuje 14. 

Miejsce w kraju, gdy jednocześnie bardzo duży jest udział osób z wykształceniem 

gimnazjalnym i niższym (4. Pozycja w kraju) 

 

Dysproporcje między miastem i wsią 

 

Niska potrzeba podnoszenia kwalifikacji – w systemie kształcenia ustawicznego 3,8% 

mieszkańców 

 

Odsetek młodych osób nie kształcących się i nie pracujących wyższy niż przeciętny 

 

Jakość kształcenia jest niska – w 52 gminach uśrednione wyniki egzaminów były niższe 

niż 90% średniej wartości krajowe, a tylko w 5 gminach – młodzież osiągała wyniki na 

poziomie średniej krajowej lub wyższe 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie diagnozy „Wyzwania rozwojowe województwa kujawsko-pomorskiego u progu II 

dekady XXI wieku. Diagnoza stanu uwarunkowań rozwoju województwa kujawsko-pomorskiego” 

 

Rezultatem niskiego poziomu kapitału ludzkiego jest niższa atrakcyjność mieszkańców na rynku 

pracy, co przy niekorzystnej koniunkturze gospodarczej przejawia się większym ryzykiem wzrostu 

bezrobocia, a przy korzystnej koniunkturze gospodarczej wiąże się z niższym poziomem 

wynagrodzeń: 

 

Tabela 4. Jakość kapitału ludzkiego – charakterystyka rynku pracy 

 

Województwo cechuje się wysokim poziomem bezrobocia (stopa bezrobocia zmniejsza 

się, ale wolniej niż w kraju) 

 

Struktura bezrobocia jest niekorzystna: dotyka częściej kobiet, osób młodych o niskim 

wykształceniu 

 

Występują duże dysproporcje między miastami i obszarami wiejskimi 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS (BAEL) 

 

                                                           

36 Na podstawie projektu diagnozy sporządzonej na potrzeby „Strategii rozwoju województwa kujawsko-pomorskiego do 
roku 2030+” pt. "Wyzwania rozwojowe województwa kujawsko-pomorskiego u progu III dekady XXI wieku. Diagnoza stanu 
uwarunkowań rozwoju województwa kujawsko-pomorskiego" - Wyzwanie 1. Poprawa poziomu rozwoju społecznego 
mieszkańców województwa. 
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Wykształcenie  

Województwo kujawsko-pomorskie charakteryzuje się niekorzystną strukturą wykształcenia 

ludności37.  

W 2017 r. wyróżniało się na tle pozostałych regionów stosunkowo wysokim odsetkiem ludności38 

z wykształceniem zasadniczym zawodowym (3. pozycja w kraju) oraz wykształceniem gimnazjalnym, 

podstawowym lub niższym (4. pozycja w kraju). Jednocześnie pomimo stałego wzrostu zarówno 

liczby, jak i udziału osób z wykształceniem wyższym – w 2017 r. kujawsko-pomorskie zajmowało pod 

tym względem dopiero 14. pozycję w kraju. 

Widoczne są znaczne dysproporcje w poziomie wykształcenia między ludnością miejską i wiejską (w 

małym stopniu dotyczy to rolników, których wykształcenie jest wyższe niż przeciętnie w kraju dla tej 

grupy zawodowej). W 2017 r. ponad 26% ludności wiejskiej posiadało wykształcenie gimnazjalne, 

podstawowe lub niższe (7. pozycja w kraju), kolejne 33% - zasadnicze zawodowe (3. pozycja w kraju). 

Niskie kwalifikacje znacząco ograniczają szansę znalezienia pracy poza rolnictwem i stanowią 

barierę dla mobilności zawodowej. Ponadto osoby z wykształceniem gimnazjalnym, podstawowym 

lub niższym oraz osoby z wykształceniem zasadniczym zawodowym przeważają wśród osób biernych 

zawodowo (podobnie jak wśród zarejestrowanych bezrobotnych) w województwie.  

Wykres 2. Poziom wykształcenia w 2017 r. wg BAEL - udział ludności w wieku 15-64 lata wg 
poziomu wykształcenia w ogólnej liczbie ludności w tym wieku39  

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS (BAEL) 

 

                                                           

37 Najbardziej aktualne dane dotyczące poziomu wykształcenia mieszkańców pochodzą z prowadzonego przez GUS badania 
aktywności ekonomicznej ludności (BAEL) 
38 udziałem ludności w wieku 15-64 lata wg poziomu wykształcenia w ogólnej liczbie ludności w tym wieku 
39 ze względu na zaokrąglenia w przypadku niektórych kategorii wartości na wykresie nie sumują się do 100%. 

26,3 26,6 21,8 23,5 20,7 24,9 29,1
35,7

22,8 24,3 26,7 28,5 25,0 24,5 20,3 22,4 23,5

24,4 25,0
23,3

27,5
24,7

24,5
23,1

22,1

23,6
27,1 25,8 20,2 28,0 24,8

22,5
24,6 22,9

10,5 10,8
10,1

10,1
10,4

12,4 9,8
11,2

9,1
9,7 10,8 12,4 9,4

9,8
10,4

9,0 11,8

25,0 24,8
29,2

23,5 29,0 22,9 25,2
18,7

30,4
25,7 21,0 24,5 26,2

25,7
26,2

30,8 24,7

13,9 12,8 15,5 15,4 15,2 15,2 12,8 12,3 14,0 13,2 15,7 14,4 11,4 15,1 20,6
13,1 17,1

P
o

ls
ka

d
o

ln
o

śl
ąs

ki
e

ku
ja

w
sk

o
-p

o
m

o
rs

ki
e

lu
b

el
sk

ie

lu
b

u
sk

ie

łó
d

zk
ie

m
ał

o
p

o
ls

ki
e

m
az

o
w

ie
ck

ie

o
p

o
ls

ki
e

p
o

d
ka

rp
ac

ki
e

p
o

d
la

sk
ie

p
o

m
o

rs
ki

e

śl
ąs

ki
e

św
ię

to
kr

zy
sk

ie

w
ar

m
iń

sk
o

-m
az

u
rs

ki
e

w
ie

lk
o

p
o

ls
ki

e

za
ch

o
d

n
io

p
o

m
o

rs
ki

elu
d

n
o

ść
 w

g 
p

o
zi

o
m

u
 w

yk
sz

ta
łc

e
n

ia
 (

w
 %

)

Województwo

wyższe policealne oraz średnie zawodowe

średnie ogólnokształcące zasadnicze zawodowe

gimnazjalne, podstawowe i niższe



 

39 

Aktualne zmiany na rynku pracy wymuszają konieczność stałego podnoszenia kompetencji 

i kwalifikacji, w celu dostosowania do potrzeb pracodawców. W województwie kujawsko-pomorskim 

uczestnictwo mieszkańców w kształceniu ustawicznym nadal uznać można za problem. W 2017 r. 

odsetek osób w wieku 25-64 lata uczących się i dokształcających się wynosił jedynie 3,8% i nie 

przekraczał przeciętnej wartości dla Polski (6. miejsce w kraju).  

Kujawsko-pomorskie należy także do województw o stosunkowo wysokim udziale osób młodych 

niepracujących i nieposzukujących pracy, a jednocześnie niewykazujących zainteresowania 

podnoszeniem swoich kwalifikacji ani poprzez dalszą naukę ani szkolenia. W 2017 r. odsetek osób 

w wieku 15-24 lata, które nie są zatrudnione i nie uczestniczą w kształceniu lub szkoleniu (NEET40) 

w populacji ogółem w tym wieku wyniósł 10,9%. Przekroczył tym samym przeciętną wartość dla 

Polski (9,5%) i uplasował województwo na 11. pozycji w kraju (licząc od wartości najmniejszej).  

Jakość kształcenia w województwie jest niska.  Uczniowie pochodzący ze zdecydowanej większości 

gmin województwa osiągali gorsze wyniki sprawdzianów szóstoklasisty41 i egzaminów gimnazjalnych, 

niż przeciętnie ich rówieśnicy w kraju (zarówno z języka angielskiego, jak i z matematyki). Uśrednione 

wyniki egzaminów gimnazjalnych za okres 2016-2018 wskazują, że w przypadku egzaminu z języka 

angielskiego tylko w 18, a z matematyki tylko w 17 gminach były one korzystniejsze niż przeciętnie 

w Polsce. Do gmin o bardzo dobrej jakości kształcenia42 zaliczonych zostało zaledwie 5 jednostek 

(Białe Błota, Bydgoszcz, Osielsko, Toruń i Kowal). Niewątpliwy problem stanowi fakt, że aż w 49 

gminach jakość kształcenia ocenić należy jako niezadowalającą (niską)43, a w kolejnych 3 jako bardzo 

niską. Świadczy to o generalnie słabszym poziomie nauczania zarówno na poziomie szkoły 

podstawowej, jak i gimnazjum.  

Na poziom wykształcenia mieszkańców województwa wpływa także dostępność przestrzenna 

placówek edukacyjnych44. Jeśli chodzi o szkolnictwo ponadpodstawowe, to pod względem liczby 

miejscowości wyposażonych w szkoły ponadpodstawowe najkorzystniej prezentowała się sytuacja 

powiatów: nakielskiego, toruńskiego i włocławskiego (w każdym były 4 ośrodki, w których młodzież 

mogła uzyskać dyplom maturalny)45. W najtrudniejszej sytuacji były powiaty tucholski, grudziądzki 

(1 ośrodek z możliwością uzyskania wykształcenia średniego) i świecki (2 ośrodki przy bardzo dużej 

powierzchni). Z punktu widzenia rynku pracy szczególnie istotną jest dostępność do szkolnictwa 

                                                           

40 NEET - Young people neither in employment nor in education and training, dane wg Eurostatu. 
41 Ostatni tego typu sprawdzian przeprowadzony został w 2016 r., ale wyniki uzyskiwane na tym etapie edukacji również 
mogą być pomocne przy wyznaczaniu obszarów o niższym poziomie kształcenia. Przeanalizowano uśrednione wyniki dla lat 
2015 i 2016, dla sprawdzianu z matematyki i języka angielskiego. 
42 Analizowano 4 egzaminy – matematyka i język angielski na poziomie szkoły podstawowej i analogiczne przedmioty na 
poziomie gimnazjalnym (przedmioty te uznano za szczególnie istotne dla rozwoju konkurencyjnej gospodarki). 
Bardzo dobra jakość kształcenia - wyniki na poziomie średniej krajowej bądź przekraczające średnią krajową ze wszystkich 
4 lub 3 analizowanych egzaminów; 
Dobra jakość kształcenia - wyniki z 4 lub 3 egzaminów na poziomie przekraczającym średnią wartość dla województwa, 
jednak niższe niż średnie uzyskiwane w Polsce 
43 Niska jakość kształcenia - wyniki aż z 3 lub 4 analizowanych egzaminów były niższe, niż 90% średniej wartości krajowe 
Bardzo niska jakość kształcenia - wyniki z 3 lub 4 egzaminów kształtowały się na poziomie niższym, niż 80% średniej dla 
kraju 
44 Szkolnictwo ponadpodstawowe jest zadaniem powiatów, stąd też dokonywanie analiz dostępności tych placówek jest 
celowe właśnie na tym poziomie odniesienia 
45 Na podstawie opracowania pt. „Ocena stanu przygotowania infrastruktury społecznej województwa kujawsko-
pomorskiego dla potrzeb wszystkich pokoleń, ze szczególnym uwzględnieniem usług kierowanych do osób starszych” – 
pierwszy etap, zrealizowany w latach 2016-2017, obejmował obszary wiejskie oraz małe miasta, natomiast drugi etap, 
zrealizowany w latach 2017-2018, objął 5 największych miast województwa: Bydgoszcz, Toruń, Włocławek, Grudziądz oraz 
Inowrocław. 
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zawodowego. W roku szkolnym 2018/2019 na terenie województwa funkcjonowało 255 szkół46,  

w których można było zdobyć uprawnienia zawodowe (116 szkół branżowych I stopnia, 126 

techników, 13 szkół artystycznych)47. Pod względem liczby szkół kształcenia zawodowego wyróżnia 

się przede wszystkim Bydgoszcz (43 szkoły), która posiada również najbogatszą ofertę kierunków (54 

kierunki). Znaczna część placówek tego typu znajduje się także w Toruniu (22 szkoły), w powiecie 

inowrocławskim (21 szkół), nakielskim (19 szkół) oraz we Włocławku (18 szkół). Największa 

koncentracja szkół kształcenia zawodowego występuje w południowej i zachodniej części regionu. 

Kierunki kształcenia są częściowo dopasowane do potrzeb wojewódzkiego i krajowego rynku 

pracy48. Istotne zapotrzebowanie na pracowników w województwie kujawsko-pomorskim 

prognozowane jest w 46 zawodach. W roku szkolnym 2018/2019 placówki szkolnictwa zawodowego 

w regionie oferowały możliwość nauki w 39 z nich. Mimo przewidywanego wzrostu zapotrzebowania 

na rynku pracy, w kujawsko-pomorskim nie kształci się: techników elektroniki i informatyki 

medycznej, techników farmaceutycznych, techników inżynierii sanitarnej, techników 

szerokopasmowej komunikacji elektronicznej oraz terapeutów zajęciowych.  

Województwo kujawsko-pomorskie nie posiada wyróżniającego się na tle kraju potencjału 

akademickiego. Na jego terenie działa 17 instytucji szkolnictwa wyższego49, a dominującą rolę 

odgrywają tu Bydgoszcz (3 uczelnie publiczne i 5 uczeni niepublicznych) i Toruń (1 uczelnia publiczna 

i 3 uczelnie niepubliczne). Obok miast wojewódzkich udział w kształceniu studentów mają Włocławek 

(1 uczelnia publiczna i 1 niepubliczna), Świecie, Grudziądz, Inowrocław i Tuchola (po 1 uczelni 

niepublicznej). Spośród działających w regionie instytucji szkolnictwa wyższego wyróżnia się jedynie 

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, który według rankingu Perspektyw50 w 2019 r. był 15. 

uczelnią publiczną w Polsce (Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy oraz Uniwersytet 

Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy zajmowały odpowiednio miejsca 61-70. i 48.). 

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w 2019 roku uzyskał status uczelni badawczej jako jedna z 10 uczelni 

w kraju. 

W województwie kujawsko-pomorskim w 2017 r. studiowało 59 414 osób, co stanowiło prawie 4,5% 

studentów w Polsce (208 studentów szkół wyższych na 10 tys. ludności - 8. pozycja w kraju - niższa 

niż przeciętnie w kraju, gdzie wynosi 336 studentów na 10 tys. ludności). Niepokojącym jest fakt, iż 

region charakteryzuje się najniższym w kraju odsetkiem absolwentów i studiujących na kierunkach 

technicznych i przyrodniczych. W 2017 r. w kujawsko-pomorskim zaledwie 15,9% studentów 

kształciło się na kierunkach inżynieryjno-technicznych (najniższa wartość od 2007 r.). Sytuacja ta 

wskazywać może na niedostosowanie kierunków studiów do potrzeb rynku pracy, co w konsekwencji 

powodować może brak odpowiednio wykształconych kadr dla rozwoju gospodarki opartej na wiedzy 

I umiejętnościach. 

 

  

                                                           

46 Na podstawie opracowania KPBPPiR we Włocławku pt „Szkolnictwo zawodowe w województwie kujawsko-pomorskim”, 
2019 r. 
47 W przypadku Zespołu Szkół, szkoły liczono osobno 
48 Zawody, dla których prognozowane jest istotne zapotrzebowanie na wojewódzkim rynku pracy określone zostały 
w Obwieszczeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 marca 2019 r. w sprawie prognozy zapotrzebowania na 
pracowników w zawodach szkolnictwa branżowego na krajowym i wojewódzkim rynku pracy (M.P. 2019 poz. 276) 

49 https://polon.nauka.gov.pl, dostęp z dnia 10.07.2019 r. 
50  http://perspektywy.pl/RSW2019/ranking-uczelni-akademickich, dostęp z dnia 18.07.2019 r. 
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Warunki materialne życia  

Materialne warunki życia mieszkańców województwa kujawsko-pomorskiego są gorsze niż 

przeciętnie w kraju, co wynika między innymi z niższych niż średnio w kraju wynagrodzeń. 

W kujawsko-pomorskim wartość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w gospodarce 

narodowej51 w 2017 r. wynosiła 87% wartości dla kraju i tym samym plasowała województwo 

dopiero na 13. miejscu wśród pozostałych regionów (w ostatnich 10 latach utrzymuje stałą pozycję).  

Tabela 5. Warunki materialne życia 

Wskaźnik 

Wartość 
przeciętnego 
wynagrodzenia 

Wartość dochodu 
rozporządzalnego 
przez 1 osobę Zasięg ubóstwa 

Udział osób 
korzystających 
z pomocy społecznej 

Udział osób 
długotrwale 
korzystających 
z pomocy społecznej 

Wartość/ udział  
w kraju 

87% 91,1% 10,4% 8,2% 68,1% 

Pozycja w kraju 13 12-14 9 3 b.d. 

Tendencja bez zmian ↑ ↓ ↓ ↑ 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS 

 

W 2017 r. wartość przeciętnego miesięcznego dochodu rozporządzalnego na 1 osobę stanowiła 

natomiast 91,1% wartości krajowej i nie przekroczyła jej w okresie 2008-2017 (pod względem 

wartości wskaźnika między 2011 r. a 2017 r. region zajmował pozycje od 12. do 14.). Przeciętny 

miesięczny dochód rozporządzalny na 1 osobę w województwie kujawsko-pomorskim stale wzrasta, 

jednak tempo jego wzrostu w stosunku do 2008 r. jest takie samo jak dla całego kraju. 

Pozytywną sytuację zauważyć można natomiast w przypadku indywidualnych gospodarstw rolnych. 

Przeciętny miesięczny dochód rozporządzalny na osobę przekracza tu (i generalnie w okresie 

ostatnich dziecięciu lat przekraczał) wartość analogicznego wskaźnika dla Polski (w ciągu ostatnich 10 

lat średnio 1,4-krotnie) i oprócz dwóch lat zajmował stosunkowo wysokie pozycje (między 2. a 6.). 

Pośrednią miarą sytuacji materialnej mieszkańców województwa jest wielkość dochodów budżetów 

samorządów, pochodzących z udziału w podatku PIT52. Analiza dla lat 2012-2017 wskazuje na bardzo 

małą zmienność tego zagadnienia – choć wartości bezwzględne corocznie wzrastają, to relacje 

pomiędzy regionami są w większości zachowywane. W 2017 r. z wartością wskaźnika na poziomie 

836,90 zł na 1 mieszkańca województwo plasowało się na 10. pozycji. Przez cały analizowany okres 

województwo notowało około 83-84% średniej wartości krajowej i około 53-55% wartości 

maksymalnej. W poszczególnych gminach województwa udział w podatku PIT osiągał najwyższe 

wartości w największych miastach regionu (Toruń, Bydgoszcz, Włocławek, Grudziądz, Inowrocław, 

Brodnica), a także w ich strefach podmiejskich oraz w takich gminach jak Ciechocinek, Radziejów 

(gmina miejska) i Świecie. Natomiast najniższe wartości głównie w gminach wiejskich położonych we 

wschodniej części województwa. 

                                                           

51 dla wszystkich prowadzonych rodzajów działalności gospodarczej 
52 W pewnym uproszczeniu należy przyjąć, że im wyższe są wynagrodzenia mieszkańców w danym województwie, tym 
większa kwota trafia do budżetów samorządów. 
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W okresie 2008-2017 wskaźnik zasięgu ubóstwa53 w województwie kujawsko-pomorskim 

kształtował się powyżej wartości dla kraju, a na tle pozostałych regionów województwo zajmowało 

pozycje w drugiej połowie stawki. W 2017 r. (według wszystkich badanych granic ubóstwa54) 

województwo kujawsko-pomorskie znajdowało się na 9. miejscu w kraju. 

O złej sytuacji materialnej części mieszkańców regionu świadczą wysokie wskaźniki osób 

korzystających z pomocy społecznej. W 2017 r. z pomocy społecznej korzystało 172 283 mieszkańców 

województwa kujawsko-pomorskiego (8,2% mieszkańców), co oznacza, że ich liczba w stosunku do 

2012 r. uległa znacznemu spadkowi (o 29,4%)55. Problem wysokiego udziału osób korzystających  

z pomocy społecznej dotyczy przede wszystkim powiatów lipnowskiego (w 2012 r. – 23,9%, w 2017 r. 

– 19,5%) i rypińskiego (w 2012 r. – 22,7%, w 2017 r. – 17,9%).  

W kujawsko-pomorskim utrzymuje się znaczny odsetek rodzin długotrwale korzystających z pomocy 

społecznej56 - na poziomie powyżej 65%, który wskazuje na swoiste uzależnienie części gospodarstw 

domowych od pomocy zewnętrznej. W 2017 r. problem ten dotyczył przede wszystkim powiatów 

nakielskiego, wąbrzeskiego i lipnowskiego, gdzie udział rodzin długotrwale korzystających z pomocy 

społecznej przekraczał 80%. Wysokim odsetkiem charakteryzowały się także powiaty tucholski 

(77,4%) oraz bydgoski (76,4 %).  

O sytuacji dochodowej mieszkańców świadczy także liczba rodzin korzystających ze świadczeń 

rodzinnych. Wciąż na wysokim poziomie utrzymuje się wskaźnik udziału dzieci w wieku do 17 lat, na 

które rodzice otrzymują zasiłek rodzinny w ogólnej liczbie dzieci w tym wieku, który w 2017 r. wyniósł 

33,1%. Przekraczał tym samym wartość dla kraju i plasował kujawsko-pomorskie na 6. pozycji wśród 

ogółu województw (licząc od wartości najwyższych). Gminy o najwyższych wartościach wskaźnika 

położone były głównie we wschodniej, południowo-wschodniej a także w północnej części 

województwa. 

 

  

                                                           

53 liczony jako udział osób w gospodarstwach domowych znajdujących się poniżej granicy ubóstwa w ogóle ludności 
54 Zgodnie z definicjami BDL GUS: 
Relatywna granica ubóstwa - 50% średnich wydatków (ekwiwalentnych) gospodarstw domowych.  
Ustawowa granica ubóstwa - kwota, która zgodnie z obowiązującą ustawą uprawnia do ubiegania się o przyznanie 
świadczenia z pomocy społecznej. 
Granica ubóstwa skrajnego - poziom minimum egzystencji obliczany przez Instytut Pracy i Spraw Socjalnych. Minimum 
egzystencji wyznacza poziom zaspokojenia potrzeb, poniżej którego występuje biologiczne zagrożenie życia oraz rozwoju 
psychofizycznego człowieka. 
55 Lata 2012-2014 - dane ze sprawozdań MPiPS-03; lata 2015-2017 - dane OZPS. 
56 Rodziny, którym udzielana jest pomoc społeczna przez okres dłuższy niż 36 miesięcy. 
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Rysunek 8. Sytuacja materialna mieszkańców - zasiłki rodzinne oraz dochody gmin z tytułu podatku 
PIT w 2017 r. 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS (BDL) oraz projektu dokumentu „Wyzwania rozwojowe 

województwa kujawsko-pomorskiego u progu III dekady XXI wieku. Diagnoza stanu i uwarunkowań rozwoju województwa 

kujawsko-pomorskiego” 

Odzwierciedleniem sytuacji materialnej ludności są warunki mieszkaniowe. Na zasoby mieszkaniowe 

województwa kujawsko-pomorskiego w 2017 r. składało się ponad 745,8 tys. mieszkań, stanowiących 

prawie 5,2% zasobów krajowych. W latach 2008-2017 liczba mieszkań w województwie zwiększyła 

się o 59,7 tys., co oznacza wzrost zasobów mieszkaniowych o 8,7% i plasuje region na 8. miejscu w 

kraju. Zdecydowana większość mieszkań (67,2%) znajdowała się w miastach (z czego 71,0% w pięciu 

największych miastach regionu), a pozostałe 32,8% zlokalizowanych było na obszarach wiejskich. 

Najmniejszymi zasobami mieszkaniowymi dysponowały gminy wschodniej i południowo-

wschodniej części województwa. Poziom nasycenia mieszkaniami w 2017 r. wynosił 358 mieszkań na 

1000 osób, stanowiąc nieco ponad 95% wartości krajowej. Pod względem analizowanego wskaźnika 

region lokował się na 5. miejscu od końca wśród ogółu województw. 

1.2.3 Charakterystyka rynku pracy57 

Obecnej sytuacji na rynku pracy nie można rozpatrywać nie biorąc pod uwagę generalnej sytuacji 

gospodarczej występującej w Polsce – bardzo dobrej koniunktury i wzrostu gospodarczego (zima 

2019/2020). Bardzo duży wpływ na sytuację i procesy zachodzące na rynku pracy ma także stan 

rozwoju gospodarki na poziomie regionalnym, jakkolwiek korzysta ona z ogólnopolskich pozytywnych 

trendów, to cechuje się niższym i wolniejszym niż przeciętnie w kraju poziomem i wzrostem 

                                                           

57 Na podstawie materiałów sporządzonych przez Kujawsko-Pomorskie Biuro Planowania Przestrzennego i Regionalnego we 
Włocławku na potrzeby diagnozy do „Strategii rozwoju województwa kujawsko-pomorskiego do roku 2030+”. 
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przedsiębiorczości, wynagrodzeń, zatrudnienia oraz aktywności zawodowej, co negatywnie odbija się 

na regionalnym rynku pracy.  

Dodatkowym problemem, silnie wpływającym na kształtowanie się rynku pracy, jest postępujący 

proces starzenia się społeczeństwa, przejawiający się zmniejszaniem się liczby osób w wieku 

produkcyjnym (osób pracujących) i liczby osób w wieku przedprodukcyjnym (przyszłych osób 

pracujących) oraz zwiększaniem się (z coraz większym natężeniem) liczby osób w wieku 

poprodukcyjnym (osób w wieku emerytalnym). Proces ten ma bardzo duży wpływ na spadek liczby 

osób pracujących oraz problemy pracodawców z rekrutacją pracowników, a w konsekwencji 

przyczynia się do spowolnienia rozwoju gospodarczego.  

Dodatkowo problemy rekrutacyjne związane z malejąca liczbą osób pracujących nasilać się będą  

w związku z wzrastającą dynamiką postępu technicznego i rozwoju technologii. Jest to szczególnie 

istotny dla województwa kujawsko-pomorskiego problem już obecnie występującego na rynku pracy 

braku specjalistów będący pochodną niskiego poziomu wykształcenia mieszkańców województwa 

oraz braku lub niskich kwalifikacji pracowników na regionalnym rynku pracy. Proces ten ponadto 

nasila duża (i ciągle wzrastająca) mobilność siły roboczej związana z migracją młodych 

i wykształconych mieszkańców poza obszar województwa w poszukiwaniu atrakcyjnych ofert 

zatrudnienia oraz wysokiej jakości życia.  

Wszystkie te zjawiska przekładają się na niski poziom konkurencyjności województwa. Brak osób 

pracujących można rozwiązać mechanizacją i wprowadzaniem nowych technologii jednak niski 

poziom wykształcenia ludności oraz brak wykwalifikowanej kadry nie dają możliwości wdrażania 

innowacji. Niski poziom wykształcenia nie pozwala na rozwijanie gospodarki opartej na wiedzy, a tym 

samym przekłada się na niską konkurencyjność regionu – co daje podstawy do kładzenia szczególnie 

dużego nacisku w regionie na rolę edukacji oraz kształcenia przez całe życie. Deficyty siły roboczej 

można bilansować zatrudnianiem cudzoziemców, których obecność na rynku pracy ze względu na 

spadającą liczbę osób pracujących będzie coraz bardziej znacząca. Aktualnie jednak ich obecność 

wpływa na niestabilność rynku pracy – cudzoziemcy stanowią grupę bardzo mobilną i wybierają rynki 

bardziej dla siebie atrakcyjne pod względem jakości i poziomu życia oraz uwarunkowań pranych 

umożliwiającym im stabilizację pobytu i zatrudnienia. Mając na uwadze powyższe uwarunkowania za 

największy problem obecnie występujący na rynku pracy (który według prognoz z czasem będzie się 

nasilać) jest deficyt siły roboczej. 

Tabela 6. Aktywność zawodowa ludności 

Wskaźnik 
Liczba osób 
pracujących 

Udział osób pracujących w 
ludności powyżej 18 r.ż. 

Udział osób aktywnych 
zawodowo w ogóle 
ludności 

Udział osób aktywnych 
zawodowo w ludności 
w wieku produkcyjnym 

Wartość w 2017 r. 738,5 tys. 43% 55% 75% 

Pozycja/ udział w 
kraju 

4,8% 12/89% 11 10 

Tendencja ↑ ↑ ↑ ↑ 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS 

 



 

45 

W województwie kujawsko-pomorskim liczba osób pracujących według danych GUS58 w 2017 r. 

wynosiła 738,5 tys. osób, co stanowiło 4,8% wszystkich pracujących w kraju. Od 2012 r. liczba osób 

pracujących wzrasta (podobnie jak w pozostałych województwach), jednak wzrost ten jest 

wolniejszy niż przeciętnie w kraju, co przejawia się niewielkim spadkiem udziału liczby osób 

pracujących w województwie kujawsko-pomorskim w całkowitej liczbie osób pracujących w Polsce. 

Pochodną wzrostu liczby osób pracujących jest wzrost udziału tej grupy w liczbie ludności. Udział 

osób pracujących w liczbie ludności w wieku 18 lat i więcej59 w 2017 r. wynosił 43% (województwo 

zajmowało 12. pozycję w kraju), a wartość ta stanowiła tylko 89% wartości dla Polski. 

Jeśli chodzi o strukturę pracujących to w 2017 r. najliczniejsi byli pracujący w dziale przemysł 

i budownictwo (29,5%), co było wartością wyższą niż przeciętnie w kraju (26,6%). Szczególnie dobrze 

na tle kraju zatrudnienie w tym dziale w województwie wypadało w sekcji C przetwórstwo 

przemysłowe – 21,5% (18,0% dla kraju). Pozytywnie na tle kraju kształtowało się także zatrudnienie  

w sekcji E dostawa wody, gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność związana 

z rekultywacją i sekcji L działalność związana z obsługą rynku nieruchomości. Natomiast 

zdecydowanie mniej niż przeciętnie w kraju wynosił udział osób pracujących w sekcji J informacja 

i komunikacja, K działalność finansowa i ubezpieczeniowa i M działalność profesjonalna, naukowa 

i techniczna. 

Aktywność zawodowa mieszkańców wyrażona udziałem osób aktywnych zawodowo60 w liczbie 

ludności jest cały czas niższa niż przeciętnie w kraju. W 2018 r. współczynnik aktywności zawodowej 

w województwie dla ogółu ludności wynosił 55,0% (11. pozycja wśród pozostałych województw) 

i 75% dla ludności w wieku produkcyjnym (10. pozycja w kraju). Jednocześnie liczba zarejestrowanych 

osób bezrobotnych (czyli osób, które potencjalnie mogą zasilić grupę pracujących) w 2018 r. 

w województwie kujawsko-pomorskim wynosiła 72,7 tys. osób (7,5% zarejestrowanych osób 

bezrobotnych w kraju – jest to jeden z wyższych odsetków a tym samym całkiem duży zasób 

potencjalnych pracowników). 

Tabela 7. Bezrobocie w województwie kujawsko-pomorskim 

Wskaźnik 
Procent osób 
bezrobotnych Stopa bezrobocia 

Udział osób 
długotrwale 
bezrobotnych w ogóle 
bezrobotnych 

Udział kobiet w ogóle 
bezrobotnych 

Wartość w 2018 r. 4,4% 8,8% 29,2% 60,9% 

Pozycja/ udział w 
kraju 

12 12 4 3 

Tendencja w latach 
2013-2018 

↓ ↓ 
↑ 

↑ 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS 

W województwie kujawsko-pomorskim podobnie jak w całym kraju następuje stały spadek 

bezrobocia (liczby osób bezrobotnych oraz stopy bezrobocia rejestrowanego). Mimo, że skala 

                                                           

58 Dane GUS nie uwzględniają pracujących w jednostkach budżetowych działających w zakresie obrony narodowej 
i bezpieczeństwa publicznego. 
59 Do osób pracujących wliczane są również osoby pracujące, ale będące już w wieku emerytalnym (poprodukcyjnym) 
dlatego uznano, że najbardziej odpowiednie jest odnoszenie liczby osób pracujących do liczby ludności w wieku 18 i więcej 
lat, a nie tylko do liczby osób w wieku produkcyjnym. 
60 Osoby pracujące i osoby bezrobotne. 
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redukcji bezrobocia w województwie w latach 2013-2018 była bardzo duża (wynosiła ponad 51%) to 

spadek liczby osób bezrobotnych, a w konsekwencji także stopy bezrobocia, w województwie 

zachodzi wolniej niż przeciętnie w kraju – województwo pod względem zmiany liczby osób 

bezrobotnych i stopy bezrobocia w latach 2013-2018 znajdowało się na 12. pozycji w kraju. 

Generalna poprawa sytuacji na rynku pracy jest wynikiem występującej bardzo dobrej koniunktury 

i wzrostu gospodarczego w Polsce, z której korzystają wszystkie województwa. Podkreślić jednak 

należy, że według oficjalnych statystyk rynku pracy (bezrobocie rejestrowane) województwo 

kujawsko-pomorskie wciąż pozostaje w gronie województw o najwyższych wskaźnikach (w 2018 r. 

z wartością 8,8% kujawsko-pomorskie razem z podkarpackim zajmowało przedostanie miejsce wśród 

pozostałych regionów, wyprzedzając tylko województwo warmińsko-mazurskie). W okresie 2012-

2018, według statystyk bezrobocia rejestrowanego, województwo kujawsko-pomorskie nie 

wyprzedziło żadnego z poprzedzających je województw pod względem redukcji stopy bezrobocia.  

Znacznie korzystniej prezentuje się statystyka bezrobocia wg BAEL, ale także ona klasyfikuje 

województwo wśród regionów słabszych (kujawsko-pomorskie z wartością 4,4% w IV kwartale 2018 

r. zajmowało 12. pozycję). Jednocześnie należy zaznaczyć, że województwo kujawsko-pomorskie 

wykazuje poziom stopy bezrobocia (wg Eurostatu, dane za 2018 r.) nie tylko niższy niż średnia dla 26 

krajów wchodzących w skład Unii Europejskiej, ale także niższy od państw tj. Francja, Finlandia, 

Szwecja, Austria, natomiast bardzo zbliżony do wartości dla Wielkiej Brytanii. Tak kształtujące się 

wartości poziomu bezrobocia, a także obecnie występująca sytuacja na rynku pracy (brak 

pracowników) mogą sugerować, że bezrobocie rozumiane jako problem ze znalezieniem zatrudnienia 

obecnie nie występuje. Tym samym można wnioskować, że najważniejsze przyczyny bezrobocia 

związane są z uwarunkowaniami społecznymi a nie gospodarczymi i są głównie pochodną niskiego 

poziomu rozwoju społecznego. 
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Rysunek 9. Rynek pracy - stopa bezrobocia rejestrowanego oraz udział zarejestrowanych 
bezrobotnych w ludności w wieku produkcyjnym w 2018 r. 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS (BDL) oraz projektu dokumentu „Wyzwania rozwojowe 

województwa kujawsko-pomorskiego u progu III dekady XXI wieku. Diagnoza stanu i uwarunkowań rozwoju województwa 

kujawsko-pomorskiego” 

W poszczególnych powiatach województwa stopa bezrobocia rejestrowanego w 2018 r. najniższe 

wartości (niższe niż przeciętnie w kraju, gdzie stopa bezrobocia wynosiła 5,8%) przyjmowała 

w Bydgoszczy (3,6%) i Toruniu (4,8%), a także w powiecie bydgoskim (5,6%). Niskie wartość (niższe 

niż przeciętnie w województwie 8,8%) wskaźnik ten przyjmował jeszcze w powiecie brodnickim 

(7,1%)  

i świeckim (7,6%). Cały czas najwyższe wartości tego wskaźnika utrzymywały się w południowo-

wschodniej części województwa – w powiecie radziejowskim (16,9%), lipnowskim (16,7%)  

i włocławskim (16,0%). W okresie 2008-2018 we wszystkich powiatach województwa wartość, 

a także rozpiętość wartości stopy bezrobocia rejestrowanego znacznie spadła. Wskaźnik ten w 2008 r. 

osiągał wartość maksymalną 22,2% dla powiatu grudziądzkiego i minimalną 4,9% dla Bydgoszczy, 

natomiast w 2018 r. poziom i zakres wartości tego wskaźnika zmniejszył się do wartości maksymalnej 

16,9% dla powiatu radziejowskiego i do wartości minimalnej 3,6% dla Bydgoszczy. 

Wskaźnik udziału zarejestrowanych osób bezrobotnych w ludności w wieku produkcyjnym w 2018 r.  

w gminach województwa przyjmował wartości od 2,6% dla gmin Osielsko i Białe Błota do 13,9% dla 

gminy Boniewo. Najniższe wartości wskaźnika występowały w największych miastach regionu oraz 

gminach leżących w strefach podmiejskich tych miast (generalnie gminy wchodzące w skład 

powiatów bydgoskiego i toruńskiego), a także w gminach położonych głównie w powiecie świeckim 

i brodnickim. Najwyższe wartości cechowały gminy położone w południowo-wschodniej części 

województwa – w większości w powiatach radziejowskim, włocławskim i lipnowskim. 
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W województwie kujawsko-pomorskim utrzymuje się niekorzystna (z punktu widzenia możliwej 

aktywizacji i przywrócenia na rynek pracy) struktura społeczno-demograficzna zarejestrowanych 

osób bezrobotnych. 

Od 2013 r. w województwie spada liczba nowo zarejestrowanych osób bezrobotnych, ale 

jednocześnie od 2014 r. w podobnym tempie zmniejsza się liczba osób wyłączonych z ewidencji 

bezrobotnych (także wyrejestrowanych z powodu podjęcia pracy). Procesy te przekładają się na 

umocnienie bezrobocia długookresowego – udział zarejestrowanych osób bezrobotnych powyżej 24 

miesięcy w całkowitej liczbie osób bezrobotnych stale wzrasta (w 2018 r. wynosił już 29,2%), 

w szczególności dotyczy to długotrwale bezrobotnych kobiet (udział bezrobotnych kobiet 

pozostających bez pracy powyżej 24 miesięcy w liczbie bezrobotnych kobiet w 2018 r. wynosił 

34,1%). 

W województwie większość osób bezrobotnych stanowią kobiety – w 2018 r. ich udział w ogóle 

bezrobotnych wynosił 60,9% i był jedną z 3 najwyższych wartości w kraju, a ponadto wartość tego 

wskaźnika wzrasta w województwie ponadprzeciętnie szybko (dla okresu 2013-2018 kujawsko-

pomorskie zajmowało 3. pozycję w kraju pod względem wzrostu wartości). Województwo 

charakteryzuje się także jednym z najwyższych (po warmińsko-mazurskim, które miało w 2018 r. 

najwyższą wartość wskaźnika) wskaźnikiem bezrobocia wśród kobiet61 w 2018 r. wynoszącym 7,4%. 

Uwagę zwraca również największa wśród wszystkich województw dysproporcja pomiędzy 

wskaźnikiem bezrobocia wśród kobiet i mężczyzn (w 2018 r. wskaźnik bezrobocia wśród kobiet był 

o ponad 75% wyższy od wskaźnika bezrobocia wśród mężczyzn62). Wśród bezrobotnych bardzo dużą 

część stanowią kobiety niepodejmujące zatrudnienia po urodzeniu dziecka - udział w ogóle 

bezrobotnych w województwie w 2018 r. wynosił 22,7%. Od 2014r. nie tylko wartość tego wskaźnika 

stale wzrasta, ale także jest najwyższa wśród pozostałych regionów. Wzrasta również wśród osób 

bezrobotnych udział osób posiadających co najmniej jedno dziecko do 6 roku życia – w 2018 r. 

wynosił 23,7% (dla porównania wartość dla kraju wynosiła 20,6%). 

Jeśli chodzi o grupy wiekowe to w województwie w 2018 r. najwięcej osób bezrobotnych 

znajdowało się w grupie 25-34 lata (28,7% ogółu osób bezrobotnych), a w szczególności duży 

odsetek tej grupy występował wśród kobiet (34,1% bezrobotnych kobiet) – należy zaznaczyć, że 

udział tej grupy wiekowej wśród bezrobotnych kobiet stale wzrasta. Podobnie zauważalny jest wzrost 

udziału osób powyżej 55 roku życia, a zwłaszcza wzrost ten był zauważalny w grupie mężczyzn w tym 

wieku. 

W województwie stale utrzymuje się wyższy poziom bezrobocia na obszarach wiejskich – wyższy niż 

przeciętnie w województwie i kraju. W 2018 r. udział osób bezrobotnych w ludności w wieku 

produkcyjnym na obszarach wiejskich wynosił 6,5%, natomiast w miastach 5,2% (wartość dla całego 

województwa wynosiła 5,7%). Województwo cechowało się jedną z wyższych różnic pomiędzy 

poziomem bezrobocia na obszarach wiejskich i w miastach. Ponadto cały czas udział osób 

bezrobotnych mieszkających na wsi w ogóle bezrobotnych przyjmuje wartości wyższe niż dla całego 

kraju – w 2018 r. dla województwa wartość wskaźnika wynosiła 47,8%, natomiast dla całego kraju 

46,2%. 

                                                           

61 Udział bezrobotnych kobiet w liczbie kobiet w wieku produkcyjnym 
62 Dotyczy udziału bezrobotnych kobiet w liczbie kobiet w wieku produkcyjnym oraz udziału bezrobotnych mężczyzn 
w liczbie mężczyzn w wieku produkcyjnym 
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Szczególnie niepokojący jest bardzo duży udział wśród osób bezrobotnych osób z wykształceniem 

gimnazjalnym lub niższym wynoszący w 2018 r. 32,4%, a w zwłaszcza w grupie bezrobotnych 

mężczyzn, dla których wskaźnik wnosił 39,4%. Dodatkowo w grupie osób bezrobotnych aż 60,7% 

osób nie posiadało wykształcenia wyższego niż zasadnicze zawodowe, co było wartością znacznie 

wyższą niż dla całego kraju (52,7%). Również duży udział wśród osób bezrobotnych w województwie 

stanowiły osoby bez kwalifikacji zawodowych – 36,7%, kiedy dla Polski wskaźnik ten był 

zdecydowanie niższy – wynosił 30,9%. 

Po 2014 r. w województwie kujawsko-pomorskim nastąpił znaczny wzrost liczby cudzoziemców na 

rynku pracy. Zgodnie z oficjalnymi statystykami Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej 

w 2018 r. łączna liczba oświadczeń o zamiarze powierzenia pracy cudzoziemcowi63 oraz zezwoleń na 

pracę dla cudzoziemców64 w województwie wynosiła 94,4 tys. osób i od 2014 r. wzrosła prawie  

9-krotnie. W 2017 r. cudzoziemcy stanowili ok. 10% osób pracujących w regionie (udział liczby 

oświadczeń o zamiarze powierzenia pracy cudzoziemcowi i wydanych zezwoleń na pracę w liczbie 

osób pracujących publikowanej przez GUS). 

Wśród pracujących w województwie cudzoziemców przeważają obywatele Ukrainy – w 2018 r. było 

ich 84,8 tys. osób, a między 2015 r. a 2017 r. stanowili ponad 94% wszystkich osób dla których 

wydano zezwolenia lub oświadczenia. Generalnie poza Ukrainą największa liczba pracujących 

cudzoziemców pochodziła z Białorusi, Mołdawii, Gruzji i Rosji. 

1.3 Uwarunkowania infrastrukturalne rozwoju 

gospodarczego 

Kluczowe informacje 

 Województwo cechuje umiarkowana dostępność transportowa – wprawdzie biegnące przez 

region drogi o znaczeniu międzynarodowym (autostrada A1 oraz droga krajowa S5) wpływają na 

pozycję w kraju pod względem tonażu ładunków nadanych i przyjętych w obrocie krajowym, ale 

przeszkodą do dalszego rozwoju jest brak dróg ekspresowych. 

 Transport samochodowy jest formą dominującą – tą drogą przewozi się większą liczbę ładunków 

niż transportem kolejowym, lotniczym (ze względu na brak lotniska cargo) lub wodnym. Na 

zmianę tych proporcji ma wpłynąć budowa platformy multimodalnej Bydgoszcz-Solec Kujawski 

oraz rozbudowa sieci kolejowej powiązana z budową Centralnego Portu Komunikacyjnego. 

Inwestycje te częściowo odpowiadają potencjałowi logistycznemu województwa. 

 

                                                           

63 Na podstawie oświadczenia o zamiarze powierzenia pracy cudzoziemcowi zatrudnieni mogą być obywatele Armenii, 
Białorusi, Gruzji, Mołdawii, Rosji lub Ukrainy, okres ich zatrudnienia nie może przekroczyć 6 miesięcy w ciągu kolejnych 12 
miesięcy i nie dotyczy prac sezonowych, na które trzeba uzyskać zezwolenie. 
64 Zezwolenie na pracę to dokument, który uprawnia cudzoziemca z krajów spoza UE/EOG/Szwajcarii do podjęcia legalnej 
pracy w Polsce pod warunkiem posiadania przez cudzoziemca wizy lub zezwolenia na pobyt czasowy pozwalającego na 
podjęcie w Polsce pracy. 
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1.3.1 Dostępność transportowa województwa oraz potencjał logistyczny65 

Transport samochodowy 

Główną rolę dla dostępności zewnętrznej województwa w systemie transportu samochodowego 

pełni autostrada A1. Zapewnia ona dostęp do zespołu portów Gdańsk-Gdynia oraz województw 

centralnej  

i południowej Polski. Podobną funkcję spełnia droga krajowa nr 5 (wraz z biegnącą po jej śladzie, 

aktualnie będącą w realizacji, drogą S5), dzięki której możliwe jest bezpośrednie połączenie 

północnych regionów kraju z województwami dolnośląskim i wielkopolskim, w szczególności 

z aglomeracjami Wrocławia i Poznania. Stanowi ona drogowe połączenie autostrady A1 oraz A2. 

Ważnym szlakiem komunikacyjnym w relacji wschód-zachód jest droga krajowa nr 10 (w przyszłości 

również planuje się budowę drogi ekspresowej S10 o zbliżonym przebiegu), łączy ona województwo 

kujawsko-pomorskie z Warszawą oraz Szczecinem, a zarazem pełni ważną rolę komunikacyjną między 

Bydgoszczą a Toruniem. Ponadto dwie drogi przebiegające przez województwo - autostrada A1 (trasa 

europejska E-75, kategoria A) oraz droga krajowa nr 5/S5 (trasa europejska E-261, kategoria B) 

stanowią jedne z głównych dróg ruchu międzynarodowego (AGR)66. 

Pod względem tonażu ładunków nadanych oraz przyjętych w 2017 r. w relacjach 

międzywojewódzkich, województwo kujawsko-pomorskie klasyfikuje się na 6. miejscu w kraju 

(ładunki nadane to 27 509 tys. ton - 7,0% udziału krajowego; ładunki przyjęte z innych województw 

to 24 431 tys. - 6,2% sumy krajowej). Wyniki przewozu ładunków w transporcie międzynarodowym 

dla województwa kujawsko-pomorskiego nie prezentują się niestety tak korzystnie i pod względem 

całkowitej sumy przewiezionych ładunków w relacjach zagranicznych plasują region na 9. miejscu 

w kraju (nadano 3 794 tys. ton a odebrano 34 51 tys. ton towarów). 

 

Transport szynowy 

System międzyregionalnego transportu kolejowego w województwie kujawsko-pomorskim opiera się 

na trzech liniach– magistralnej nr 131 oraz dwóch pierwszorzędnych o nr 18 i 353. Linia nr 131, 

zelektryfikowana, zapewnia połączenie z miastami górnego śląska oraz Trójmiastem, jej parametry 

pozwalają osiągać prędkości powyżej 120 km/h dla pociągów pasażerskich (ograniczenia prędkości 

wskazują wartość nawet 160 km/h) oraz ponad 80 km/h dla pociągów towarowych (jest to też linia 

kolejowa istotna dla międzynarodowych przewozów kontenerowych67). Linie nr 18 i 353 zapewniają 

możliwość bezpośredniego lub pośredniego dojazdu do części miast wojewódzkich – Warszawy, Łodzi 

i Krakowa (linia nr 18) oraz Poznania, Wrocławia i Olsztyna (linia nr 353). Na obu liniach prędkości 

maksymalne zawierają się w przedziałach 110 – 150 km/h dla pociągów pasażerskich i 40 – 100 km/h 

dla pociągów towarowych stąd też stanowią ważne korytarze w szybkim, międzyregionalnym 

transporcie kolejowym. 

W województwie kujawsko-pomorskim funkcjonuje 7 miast powiatowych, które nie posiadają 

pasażerskiej stacji lub przystanku kolejowego (Sępólno Krajeńskie, Świecie, Chełmno, Żnin, 

                                                           

65 Na podstawie projektu diagnozy sporządzonej na potrzeby „Strategii rozwoju województwa kujawsko-pomorskiego do 
roku 2030+” pt. "Wyzwania rozwojowe województwa kujawsko-pomorskiego u progu III dekady XXI wieku. Diagnoza stanu 
uwarunkowań rozwoju województwa kujawsko-pomorskiego" - Wyzwanie 5. Poprawa dostępności zewnętrznej oraz 
wykorzystanie potencjału logistycznego województwa. 
66 Umowa Europejska o głównych drogach ruchu międzynarodowego (AGR) 
67 Na podstawie umowy AGTC, która w Polsce weszła w życie 14 stycznia 2002 r. 
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Radziejów, Golub-Dobrzyń, Rypin). Drugą grupę miejscowości reprezentują miasta powiatowe 

(Tuchola, Brodnica, Lipno i ośrodek regionalny – Grudziądz), które wprawdzie posiadają możliwość 

skorzystania z połączeń kolejowych, ale nie są to bezpośrednie połączenia do żadnego z ośrodków 

wojewódzkich poza Bydgoszczą lub Toruniem68). W regionie jedynie Bydgoszcz, Inowrocław i Toruń 

można uznać za najważniejsze wielokierunkowe punkty obsługujące pasażerów z terenu 

województwa. Ponadto funkcjonuje jedna para połączenia międzynarodowego klasy EIC 

zapewniająca możliwość dojazdu do Berlina. Połączenie to jest dostępne dla Bydgoszczy 

i Inowrocławia, a realizowane jest w relacji Gdynia – Berlin. Należy również zaznaczyć, że przez teren 

województwa nie przebiegają linie zapewniające możliwość realizacji połączeń o najwyższych 

prędkościach dopuszczalnych w Polsce, a co z tym związane nie prowadzi się tutaj obsługi pasażerów 

taborem o najwyższym standardzie. 

Towarowym transportem kolejowym w Polsce przewozi się rokrocznie znacznie mniejszą ilość 

ładunków aniżeli w transporcie samochodowym - w 2017 r. stanowił 1/6 tonażu przewiezionego 

samochodami69. Do grup głównych ładunków należą: węgiel kamienny i brunatny oraz kamienie, 

piasek, żwir i gliny – łącznie przewieziony tonaż tych ładunków stanowił 60% tonażu całkowitego. 

Z punktu widzenia wykorzystania potencjału logistycznego województwa bardzo istotnym 

wskaźnikiem jest wolumen przewozów intermodalnych70, który w 2017 r. w Polsce wyniósł 14 700 

tys. ton notując wzrost względem lat wcześniejszych, a szacuje się, że znaczna część tego tonażu 

została przewieziona koleją. Wiążąc powyższe dane z faktem rosnącego znaczenia Polski jako kraju 

tranzytowego łączącego Wschód z Zachodem, dynamicznym rozwojem portów w Gdyni i Gdańsku 

wraz z ich planowaną rozbudową71 oraz przebiegającymi przez województwo kujawsko-pomorskie 

liniami kolejowymi oraz drogami wodnymi należy spodziewać się, iż tonaż ładunków przepływających 

przez region, będzie rok do roku wzrastać. 

Co istotne w województwie kujawsko-pomorskim do bazowej sieci korytarza Morze Bałtyckie – 

Morze Adriatyckie Transeuropejskiej Sieci Transportowej TEN-T należą drogi – autostrada A1, drogi 

krajowe nr 5/S5 i 10/S10, linie kolejowe – nr 131, 201 i 353, lotnisko Bydgoszcz-Szwederowo oraz 

planowany kolejowo-drogowy terminal intermodalny w Emilianowie. Przy czym należy zaznaczyć, że 

jedynie autostrada A1 oraz linia kolejowa nr 131 (w zakresie transportu towarowego) klasyfikowane 

są jako szlaki przynależące do sieci bazowej TEN-T. 

 

Transport wodny śródlądowy  

Najważniejszymi szlakami transportowymi dla żeglugi śródlądowej, przebiegającymi przez obszar 

województwa kujawsko-pomorskiego są: międzynarodowa droga wodna E40, łącząca Morze 

Bałtyckie z Morzem Czarnym przez Wisłę, Narew i Bug oraz E70 zapewniająca możliwość żeglugi od 

wybrzeża Atlantyku w Belgii (port w Antwerpii) do granicy z Rosją przez Holandię, Niemcy i Polskę 

(kolejno Odrą, Wartą, Notecią, Kanałem Bydgoskim, Brdą, Wisłą, Nogatem i Zalewem Wiślanym). 

                                                           

68 Możliwość bezpośredniego dojazdu koleją do dowolnego ośrodka wojewódzkiego poza Bydgoszczą lub Toruniem była tu 
traktowana jako warunek uznania połączenia za międzyregionalne. Służyło to eliminacji lokalnych połączeń kolejowych, 
które nawet w sytuacji przekroczenia granicy województwa nadal muszą być uznawane za połączenia o charakterze 
lokalnym (czego dowodem jest jednoczesny brak przelotowych pociągów zatrzymujących się jedynie na wybranych 
stacjach) 
69 Dane GUS 
70 Dane Urzędu Transportu Kolejowego 
71 W Gdańsku planuje się budowę Portu Centralnego, natomiast w Gdyni Portu Zewnętrznego 
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Obie drogi krzyżują się na wysokości Bydgoszczy, co bezpośrednio predysponuje ten obszar do 

pełnienia funkcji węzłowych. Niestety aktualnie, ze względu na niewystarczające parametry dróg 

wodnych, potencjał ten nie jest wykorzystywany, ruch pasażerski w zasadzie nie istnieje a tonaż 

przewozów towarowych to w skali kraju ułamek procenta. Jedynie krótki odcinek drogi wodnej E40 

przebiegający po Zalewie Włocławskim charakteryzuje się parametrami pozwalającymi sklasyfikować 

ten odcinek do Va klasy żeglowności, umożliwiając tym samym ruch jednostek wykorzystywanych 

w żegludze międzynarodowej. Co prawda w celu poprawy użeglownienia Wisły w perspektywie 

najbliższych lat planuje się rozpoczęcie budowy stopnia wodnego Siarzewo, jednakże by poprawić 

parametry tej drogi wodnej potrzebne są dalsze inwestycje (kaskadyzacja dolnej Wisły)72.  

Kluczową inwestycją dla rozwoju województwa kujawsko-pomorskiego, ściśle powiązaną 

z funkcjonowaniem transportu wodnego jest platforma multimodalna Bydgoszcz – Solec Kujawski. 

Platforma ma szansę stać się ważnym punktem przeładunkowym dla towarów płynących w relacji 

północ-południe, głównie tych przybywających do portów w Gdyni i Gdańsku, odciążając tym samym 

naziemne szlaki komunikacyjne (autostradę A1, linię kolejową nr 131). Proponowane przez Samorząd 

Województwa miejsce to obszar lewego brzegu Wisły na wysokości Bydgoszczy i Solca Kujawskiego 

(766-771 km)73. Platforma multimodalna Bydgoszcz – Solec Kujawski wraz z kolejowo-drogowym 

terminalem intermodalnym w Emilianowie będą składowymi Węzła logistycznego Bydgoszcz. Ze 

względów infrastrukturalnych i przestrzennych, terminal w Emilianowie bardziej predysponowana 

jest do obsługi Portu Gdynia, a platforma multimodalna Bydgoszcz- Solec kujawski do obsługi Portu 

Gdańsk, co świadczy, że obie platformy nie będą w stosunku do siebie konkurencyjne, lecz 

komplementarne. 

 

Transport lotniczy 

Port lotniczy Bydgoszcz-Szwederowo jest jednym z 14 portów lotniczych74 obsługujących regularny 

ruch pasażerski i pod względem liczby obsłużonych w 2018 roku pasażerów plasuje się na 11. miejscu 

w kraju, posiadając 0,9% ruchu pasażerskiego w kraju (413 tys.). Drugą istotną miarą kondycji danego 

portu lotniczego jest coroczna zmiana liczby obsługiwanych pasażerów – ta wzrosła w 2018 roku 

o 30%. Mimo to Port lotniczy Bydgoszcz-Szwederowo niekorzystnie wypada na tle innych portów w 

zakresie oferowanych regularnych kierunków podróży. Wydaje się, że bydgoskie lotnisko należy (jako 

prawdopodobnie najmniejsze w kraju) do klasy regionalnych portów lotniczych o pozytywnych 

i realnych perspektywach rozwoju. Jednak w kwestii przewozów towarowych lotnisko w Bydgoszczy 

przez wzgląd na brak terminala cargo charakteryzuje się znikomą w skali kraju ilością obsłużonego 

cargo – w 2018 r. odprawiono 7 ton ładunku, natomiast rok wcześniej 24 tony. 

                                                           

72 Aktualnie trwają prace nad interdyscyplinarnym „Studium wykonalności dla kompleksowego zagospodarowania 
międzynarodowych dróg wodnych: E40 dla rzeki Wisły na odcinku od Gdańska do Warszawy, E40 od Warszawy do granicy 
Polska-Białoruś (Brześć) oraz E70 na odcinku od Wisły do Zalewu Wiślanego (Elbląg)”, ich zakończenie planowane jest na 
2020 r. ale z uwagi na fakt, iż dokument ten posłuży Ministerstwu Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej do 
przygotowania Programu Rozwoju Drogi Wodnej Rzeki Wisły należy spodziewać się, iż jakiekolwiek działania inwestycyjne 
nie rozpoczną się zbyt szybko. 
73 Na początku 2019 r., opublikowano Studium Lokalizacyjne Platformy, które zostało opracowane z inicjatywy Samorządu 

Województwa Kujawsko-pomorskiego i Miasta Bydgoszcz, w ramach projektu EMMA dotyczącego rozwoju transportu 

wodnego. Wskazuje się w nim szczegółową lokalizację, szacunkowy koszt, możliwości finansowania oraz ramowy 

harmonogram prac. 

74 Do 2017 roku funkcjonował port lotniczy Radom-Sadków, który ogłosił upadłość. W ostatnim roku działalności odprawił 
niecałe 10 tys. pasażerów. Obecnie planuje się wznowienie działalności lotniczej przy bardzo silnym wsparciu rządowym. 
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Istotnym uwarunkowaniem rozwoju bydgoskiego lotniska, ale również rozwoju kolejowych 

przewozów pasażerskich są plany budowy Centralnego Portu Komunikacyjnego, który obejmować ma 

poza realizacją lotniska (w tym kontekście istotne będą decyzje jakie podejmą poszczególni 

przewoźnicy  

w momencie pojawienia się nowej infrastruktury) tzw. komponent kolejowy. Planowana sieć kolei 

dużych prędkości, z uwagi na brak tego typu połączeń w województwie, będzie czynnikiem 

poprawiającym dostępność zewnętrzną kujawsko-pomorskiego w przewozach pasażerskich 

(województwo kujawsko-pomorskie zostało włączone w system składający się na tzw. „Szprychę nr 

1”). 

 

Potencjał logistyczny województwa  

Położenie województwa kujawsko-pomorskiego na przecięciu głównych szlaków komunikacyjnych 

jest czynnikiem, który w sposób oczywisty predysponuje województwo do roli naturalnego hubu 

logistycznego. Region posiada kilka dużych punktów logistycznych. Nie są to jednak bazy 

operatorów logistycznych a dedykowane centra dystrybucyjne powiązane z sieciami handlowymi. 

W Grudziądzu centra logistyczne posiada Rossman i Biedronka, w Bydgoszczy Lidl i Kaufland w 

Toruniu Neuca oraz Toruń Pacific. Nieliczne bazy typowo logistyczne znajdują się w podtoruńskich 

Łysomicach, operatorami są Goodman, Nissin i Yusen. W podwłocławskim Brześciu Kujawskim 

powstaje duże centrum logistyczne firmy odzieżowej LPP a w podgrudziądzkich Nowych Marzach 

bazę logistyczną ma firma Thyssen Krupp. W raporcie opracowanym przez Coliers International75 

łączna podaż obiektów magazynowych w 2017 r. dla regionu Bydgoszcz i Toruń76 wyniosła 295400 m2 

co dało dopiero 3. miejsce od końca w zestawieniu. 

Najważniejszym czynnikiem, który w przyszłości pozwoli na wykorzystanie potencjału logistycznego 

województwa jest ukończenie budowy drogi S5. Dotychczas realizowany wśród operatorów model 

magazynu sieciowego/transferowego najpewniej nadal będzie dominującą formą działania, 

aczkolwiek w ostatnich latach pojawiła się szansa na realizację nowego modelu, związanego 

z handlem online.  Przy tego typu działalności magazyny mają bardzo rozbudowaną funkcję 

wysyłkową (przykład Amazon, Zalando) i są niezwykle ważne w budowie modelu biznesowego. 

Nieduża odległość od portów kontenerowych w Gdańsku i Gdyni oraz dogodne położenie (na 

rozwidleniu dróg na zachód i południe) pozwalają na realizację rozbudowanych inwestycji 

magazynowych. Szczególne nadzieje należy wiązać z miastami Grudziądz i Świecie wraz z terenami 

sąsiadującymi oraz z południową częścią województwa (okolice Brześcia/Włocławka i Szubina/Żnina). 

Zwłaszcza południowa część województwa, ze stosunkowo wysokim bezrobociem i istniejącą podażą 

niewykwalifikowanej kadry, powinna znaleźć się w obszarze zainteresowania operatorów 

logistycznych. Logistyka, podobnie jak wiele innych sektorów, podlega gwałtownej automatyzacji, 

jednak wskazane już obszary działalności (sklepy internetowe, dostawa do końcowego klienta) są 

w naturalny sposób trudniejsze do zautomatyzowania, w związku z tym nadal istotnym czynnikiem 

składającym się na lokalizację bazy będzie dostęp do kadry. Również punkt ciężkości powinien 

przesuwać się bardziej w kierunku Europy centralnej i wschodniej, co powinno premiować centralnie 

                                                           

75 Dane: www.qbusiness.pl [stan na 22.07.2019 r.] 
76 W raporcie zastosowano inne jednostki podziału kraju aniżeli administracyjne – Warszawa strefa I, II i III, Górny Śląsk, 
Poznań, Polska Centralna, Wrocław, Szczecin, Trójmiasto, Kraków, Bydgoszcz i Toruń, Lublin, Rzeszów; odpowiadające 
poniekąd obszarom metropolitalnym w województwach  
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położone Kujawsko-Pomorskie. Krytycznie ważna pozostaje budowa drogi ekspresowej S10, dzięki 

której możliwe byłoby szybkie połączenie drogowe również z portem w Szczecinie, a region byłby 

skomunikowany z każdym z trzech największych portów w Polsce. Budowa drogi S10 oraz 

wprowadzanie rozwiązań zwiększających przepustowość dróg lokalnych będzie ważna także ze 

względu na mający powstać w bliskiej przyszłości Centralny Park Inwestycyjny w Dźwierznie (powiat 

chełmżyński). 

 

1.3.2 Dostępność komunikacyjna stolic województwa z terenu całego województwa77 

Charakter sieci osadniczej województwa, jego kształt i wielkość oraz dośrodkowy układ 

komunikacyjnych tworzą predyspozycje dla budowania efektywnych powiązań pomiędzy stolicami 

województwa, a jego całym obszarem. Jednak pomimo to w przestrzeni województwa występują 

obszary peryferyjne78 cechujące się zbyt długim dojazdem (lub jego brakiem) do Bydgoszczy lub 

Torunia. Są to obszary powiatów brodnickiego i rypińskiego, południowa część powiatu 

włocławskiego oraz środkowo-wschodnia część radziejowskiego, północna część powiatu 

grudziądzkiego, pogranicze powiatów świeckiego i tucholskiego (oraz zapewne północne krańce tych 

powiatów), środkowa i północna część powiatu sępoleńskiego, obszar gmin Strzelno i Jeziora Wielkie 

oraz południowo-zachodnia część powiatu żnińskiego. Należy w tym miejscu wspomnieć o niewielkim 

obszarze leżącym w centralnej części województwa w trójkącie Bydgoszcz-Toruń-Inowrocław (obszar 

gminy Rojewo). Z zebranych do tej pory danych wynika, że pomimo bliskiego położenia obszar ten 

należy uznać za peryferyjny, gdyż nie funkcjonuje tam w ogóle transport publiczny, za pomocą 

którego można dojechać do Bydgoszczy lub Torunia79. 

Peryferyjność może się przejawiać nie tylko długim czasem przejazdu, ale niską liczbą połączeń80. 

W województwie są to obszary powiatu sępoleńskiego, grudziądzkiego, większości powiatu 

brodnickiego, części powiatów rypińskiego, wąbrzeskiego, lipnowskiego, włocławskiego, 

aleksandrowskiego, radziejowskiego i mogileńskiego, pogranicza powiatów świeckiego i tucholskiego 

oraz obszary gmin Jeziora Wielkie, Rojewo, Kęsowo czy Nowe. 

W przypadku miast powiatowych, z których dojazd do stolic trwa dłużej niż godzinę (szczególnie 

Rypin, Sępólno Krajeńskie i Radziejów) problemem jest brak połączenia kolejowego tych miast ze 

stolicami województwa81. 

                                                           

77 Na podstawie projektu diagnozy sporządzonej na potrzeby „Strategii rozwoju województwa kujawsko-pomorskiego do 
roku 2030+” pt. "Wyzwania rozwojowe województwa kujawsko-pomorskiego u progu III dekady XXI wieku. Diagnoza stanu 
uwarunkowań rozwoju województwa kujawsko-pomorskiego" - Wyzwanie 6. Poprawa dostępności komunikacyjnej stolic 
województwa z terenu całego województwa. 
78 Nie spełniające wymogu systemu 60/90 - Zarysowany w SRW „Plan modernizacji 2020+” z 2013 roku docelowy system 
funkcjonowania regionalnego transportu publicznego, który zakłada, że dojazd z każdego miasta powiatowego do 
Bydgoszczy lub Torunia powinien trwać nie dłużej niż 60 minut, a z pozostałych miejscowości nie dłużej niż 90 minut. 
79 Na podstawie opracowania studialnego w zakresie dojazdów do stolic województwa kujawsko-pomorskiego z wybranych 
najważniejszych miejscowości regionu (miejscowości liczące 1000 i więcej mieszkańców oraz wszystkie miejscowości, 
będące siedzibami gmin - łącznie 192 miejscowości) wykonanego przez KPBPPiR we Włocławku. 
80 Obszary, na terenie których znajdują się miejscowości, z których w ciągu dnia powszedniego notuje się 5 lub mniej 
połączeń do co najmniej jednej ze stolic. 
81 Wyjątek stanowi Brodnica posiadająca połączenie kolejowe z Toruniem, jednak przez wzgląd na konieczność przesiadki, 
dłuższy dystans oraz mało atrakcyjną ofertę jest ono nieefektywne i traci na rzecz połączeń autobusowych. 
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1.3.3 Infrastruktura techniczna82 

Stan rozwoju infrastruktury technicznej, obejmujący zarówno jej dostępność, jak i standard, jest 

jednym z głównych czynników kształtujących poziom konkurencyjności regionu. W ostatnich latach  

w województwie kujawsko-pomorskim zauważa się pozytywne zmiany w zakresie wyposażenia 

w infrastrukturę techniczną: 

 Rozbudowana jest sieć wodociągowa – korzysta z niej 95,3% ludności; widoczne są znaczne 

dysproporcje między udziałem korzystających z instalacji w miastach i na terenach wiejskich, 

 Stopień rozwoju i dostępności infrastruktury służącej technologiom cyfrowym, jest 

w województwie kujawsko-pomorskim porównywalny ze wskaźnikami krajowymi, 

 Pod względem zasięgu sieci mobilnych, kujawsko-pomorskie pozostaje województwem 

z generalnie przeciętnym poziomem dostępności do tego typu infrastruktury, 

 Mniej korzystny jest jedynie obraz sieci gazowniczej (gaz przewodowy), 

 Sieć szkieletowa linii energetycznych pozostawia dość istotną lukę w pokryciu regionu; 

obejmująca Toruń (podłączony z północy i południa do sieci liniami tylko 200 kV), sieć w obecnym 

kształcie może okazać się niewystarczająca dla potrzeb rozwoju gospodarczego oraz rozwoju 

elektromobilności.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

82 Na podstawie projektu diagnozy sporządzonej na potrzeby „Strategii rozwoju województwa kujawsko-pomorskiego do 
roku 2030+” pt. "Wyzwania rozwojowe województwa kujawsko-pomorskiego u progu III dekady XXI wieku. Diagnoza stanu 
uwarunkowań rozwoju województwa kujawsko-pomorskiego" - Wyzwanie 3. Rozwój gospodarczy, Wyzwanie 10. 
Powszechna dostępność technologii informacyjnych, Pozostałe istotne uwarunkowania rozwoju województwa w III 
dekadzie XXI wieku. 
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Analiza najważniejszych sektorów  

i firm w regionie
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2.1 Najważniejsze sektory i firmy w regionie oraz ich wpływ 

na sytuację ekonomiczną województwa i gmin 

Kluczowe informacje 

 W województwie funkcjonuje 240 podmiotów, które w latach 2015-2019 wyróżniane były jako 

największe firmy lub wyróżniające się (Gazele Biznesu, Diamenty Forbesa) w skali kraju. 

 Chociaż wyróżniane jako firmy największe, w większości osiągały one przychód ze sprzedaży 

poniżej 50 mln zł. 

 Największe firmy mają siedziby w miastach stołecznych regionu lub otaczających je gminach. 

Może to potęgować nierównomierny wzrost tych ośrodków w porównaniu z resztą regionu. 

 Wszystkie duże firmy wpisują się w inteligentne specjalizacje, ale największe znaczenie mają 

firmy specjalizujące się w produkcji zaawansowanych materiałów i narzędzi, a na dalszym miejscu 

produkujących zdrową i bezpieczną żywność oraz firmy transportowe. 

 Najrzadziej uznanie zyskiwały firmy reprezentujące sektor ekoinnowacji, technologii 

informacyjnych i komunikacyjnych, turystyki zdrowotnej oraz sektor przemysłów kreatywnych. 

 

2.1.1 Cechy sektorów i firm wpływające na sytuację ekonomiczną województwa 

Na terenie województwa kujawsko pomorskiego w 2018 roku zarejestrowanych było prawie 196 tys. 

podmiotów gospodarczych z czego w grudniu 2018 r. 93 116 było płatnikami składek ZUS, w tym 

47 759 samozatrudnionych, 35 705 płacących składki za 1-9 ubezpieczonych, 7 572 płacących składki 

za 10-49 ubezpieczonych, 1 778 płacących składki za 50-249 ubezpieczonych i 302 płacących składki 

za 250 i więcej ubezpieczonych. Przedsiębiorstwa należące do kategorii firm średnich i dużych 

stanowią 2,23% płatników składek. Ich rozmieszczenie na terenie województwa jest 

nierównomierne. Największe skupienie występuje w stolicach regionu, 442 przedsiębiorstwa 

w Bydgoszczy i 291 w Toruniu. Pozytywnie wyróżnia się Włocławek, Grudziądz, Świecie, Tuchola 

i Inowrocław. 5 gmin nie ma na swoim terenie żadnego z tej grupy przedsiębiorstw a w przypadku 32 

gmin na ich terenie działają 1 lub 2 przedsiębiorstwa. Przedsiębiorstwa zatrudniające powyżej 250 

pracowników najliczniej występują w Bydgoszczy, 91 podmiotów i w Toruniu, 53 podmioty. Rozkład 

dużych przedsiębiorstw pokrywa się z umiejscowieniem firm zatrudniających powyżej 50 

pracowników, z jednym wyjątkiem w Brodnicy, gdzie na 46 przedsiębiorstw zatrudniających powyżej 

50 pracowników aż 12 należy do sektora dużych firm.83 

  

                                                           

83 Badanie własne Szkoły Głównej Handlowej na podstawie danych pozyskanych z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. 
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Rysunek 10. Firmy zatrudniające więcej niż 50 pracowników w woj. kujawsko-pomorskim w 
podziale na gminy 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych udostępnionych przez Szkołę Główną Handlową 

 

Przyglądając się konkurencyjności przedsiębiorstw przeanalizowano obecność przedsiębiorstw 

z województwa kujawsko-pomorskiego w trzech najbardziej popularnych w Polsce rankingach za lata 

2015-2019.  Pierwszy z nich stanowi Lista 500 największych polskich firm, która corocznie jest 

publikowana przez Rzeczpospolitą, kolejne zestawienie Diamentów Forbesa i lista Gazele Biznesu 

publikowana przez Puls Biznesu.84 W rankingach znajdują się firmy spełniające szereg kryteriów 

definiujących dobrze prosperujące przedsiębiorstwa, takich jak min. przychody, wypracowane zyski, 

poziom eksportu, poziom inwestycji. 

                                                           

84 Analizie poddano 240 podmiotów prowadzących działalność na terenie województwa kujawsko-pomorskiego, dobranych 

ze względu spełnianie jednego z dwóch kryteriów: (1) znalezienie się w latach 2017-2019 na Liście 500 największych 

polskich firm, która corocznie jest publikowana przez Rzeczpospolitą lub (2) znalezienie się w latach 2015-2019 

w zestawieniu Diamentów Forbesa i na liście Gazel Biznesu. Podmiot uwzględniony w próbie musiał znaleźć przynajmniej 

raz w dowolnym z tych rankingów.  

Należy podkreślić, że mankamentem przywoływanych danych jest to, że przedsiębiorcy samodzielnie zgłaszają swój udział 

w konkursie – obniża to obiektywność danych. 
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Według najbardziej prestiżowego rankingu Rzeczypospolitej w województwie kujawsko-pomorskim 

działają 22 przedsiębiorstwa, które w latach 2015-2018 znalazły się w gronie 500 największych 

przedsiębiorstw w Polsce. Stanowią one 4,4% ogółu przedsiębiorstw ujętych w zestawieniu 

Rzeczpospolitej. Warto zwrócić uwagę, że większość z posiada stabilną pozycję, bądź jej miejsce 

w rankingu rośnie, min. PSH Lewiatan GK, Oponeo.pl SA. Część notuje spadek, lub nie pojawiło się 

w najnowszym rankingu, min. Pojazdy Szynowe Pesa SA. 

Tabela 8. Firmy z woj. kujawsko-pomorskiego ujęte w Rankingu Listy 500 Rzeczpospolitej w latach 
2018-2015  

Lp. Firma 

Lokalizacja Pozycja w rankingu 

Powiat Miejscowość 2018 2017 2016 2015 

1 PSH LEWIATAN GK m. Włocławek Włocławek 20 17 21 28 

2 NEUCA SA GK m. Toruń Toruń 43 39 39 39 

3 ThyssenKrup Energostal m. Toruń Toruń 116 130 158 150 

4 Grupa TZMO m. Toruń Toruń 122 124 130 136 

5 Zakłady Tłuszczowe Kruszwica SA inowrocławski Kruszwica 124 136 139 141 

6 Anwil SA m. Włocłwek Włocławek 136 142 150 94 

7 Krajowa Spółka Cukrowa SA m. Toruń Toruń 152 117 - - 

8 Agrolok Sp. z o.o. golubsko-dobrzyński Golub-Dobrzyń 191 213 218 218 

9 UMC Poland Sp. z o.o. toruński Ostaszewo 235 262 246 - 

10 Ampol-Merol Sp. z o.o. wąbrzeski Wąbrzeźno 246 251 257 263 

11 Nova Traiding SA m. Toruń Toruń 284 287 314 359 

12 Oponeo.pl SA m. Bydgoszcz Bydgoszcz 341 380 459 459 

13 Apator SA GK m. Toruń Toruń 349 324 319 349 

14 Cronimet.pl Sp. z o.o. inowrocławski Inowrocław 352 346 358 328 

15 Cereal Partners Poland-Toruń 
Pacific Sp. z o.o. 

m. Toruń Toruń 360 358 360 382 

16 Sits Sp. z o.o. brodnicki Brodnica 487 445 466 487 

17 Frosta Sp. z o.o. m. Bydgoszcz Bydgoszcz - 440 454 - 

18 Grupa Polomarket Sp. z o.o. inowrocławski Giebnia - 138 140 140 

19 Hurtownia Motoryzacyjna Gordon 

SA 

nakielski Zamość - 368 410 485 

20 Mondi Świecie SA świecki Świecie - 109 122 119 

21 PHU Chemirol Sp. z o.o. mogileński Mogilno - 229 219 207 

22 Pojazdy Szynowe PESA SA m. Bydgoszcz Bydgoszcz - - 273 104 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie materiałów prasowych Rzeczypospolitej, Pulsu Biznesu i Forbesa z lat 2015-2019 

Badając przynależność tych przedsiębiorstw do inteligentnych specjalizacji największa grupa firm 

spośród badanych należy do specjalizacji: „zaawansowane materiały i narzędzia”, co znajduje 
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odzwierciedlenie w specyfice branżowej regionu. Kujawsko-pomorskie jest silnym ośrodkiem 

przetwórstwa tworzyw sztucznych i produkcji narzędzi. Potwierdzeniem faktu jest prężnie działająca 

branża narzędziowa oraz przetwórców i producentów tworzyw sztucznych, której silną pozycję 

dodatkowo legitymuje skupiający przedsiębiorców z tej branży Bydgoski Klaster Przemysłowy. Jest to 

jedyny klaster w regionie kujawsko-pomorskim, który posiada status krajowego klastra kluczowego 

oraz srebrną oznakę doskonałości zarządzania85.  

Wykres 3. Liczba największych firm w podziale na inteligentne specjalizacje*  

 

*Kategoria „inne” - patrz Rysunek 12. Rodzaje inteligentnych specjalizacji ze względu na sposób ich wyłaniania 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie materiałów prasowych Rzeczypospolitej, Pulsu Biznesu i Forbesa z lat 2015-2019 

Rozkład procentowy może wskazywać, że najmniejszy potencjał do zwiększania na rynku wolumenu 

przedsiębiorstw mających perspektywy rozwinięcia się do poziomu zauważalnego w rankingach 

krajowych wykazują specjalizacje „technologie informacyjno-komunikacyjne”, „zdrowie i turystyka 

zdrowotna” i „ekoinowacje”.  

 

                                                           

85 Silver Cluster Management Excellence Label. 
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Wykres 4. Przedsiębiorstwa w podziale na inteligentne specjalizacje (w%)* 

 

*Kategoria „inne” - patrz Rysunek 12. Rodzaje inteligentnych specjalizacji ze względu na sposób ich wyłaniania 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie materiałów prasowych Rzeczypospolitej, Pulsu Biznesu i Forbesa z lat 2015-2019 

Biorąc pod uwagę średni przychód podmiotów w okresie, w którym był notowany na listach 

rankingowych dominującą grupę stanowią przedsiębiorcy generujący przychody z najniższego 

przedziału, tj. od 5-50 mln zł. Kolejno, mamy grupę generującą przychody na poziomie 50-250 mln. 

Łącznie 12 przedsiębiorców (5%) uzyskało przychody od 1 do 5 mld zł, dopiero po nich znajdują się 

dwie grupy legitymizujące się przychodami na poziomie odpowiednio 250-500 mln 

(5 przedsiębiorców) oraz 500 mln – 1 mld (również 5 przedsiębiorców). Najmniejszą grupę zgodnie 

z oczekiwaniami stanowią dwa podmioty, które w badanym okresie uzyskały średni przychód na 

poziomie przekraczającym 5 mld zł. Średnie przychody jednej zamknęły się w przedziale 5-10 mld, 

a jedna przekroczyła 10 mld zł. 

 

Wykres 5. Przedsiębiorcy wg. przychodów ze sprzedaży (w%) 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie materiałów prasowych Rzeczypospolitej, Pulsu Biznesu i Forbesa z lat 2015-2019 
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Z kolei analiza osiąganych przychodów przez przedsiębiorstwa działające w obszarach poszczególnych 

inteligentnych specjalizacji wskazuje, że w grupie przedsiębiorstw osiągających przychody powyżej 

500 mln rocznie najwięcej, 7 firm znajduje się w grupie „zdrowa i bezpieczna żywność”, co w pewnym 

stopniu wynika z korzystnych dla rozwoju gospodarki rolnej warunków przyrodniczych oraz wysokiej 

kultury rolnej. Wysoka pozycja transportu i mobilności, to zasługa m.in. oddziaływania na regionalną 

gospodarkę jednego z wiodących producentów taboru kolejowego, lokalizacja zakładów lotniczych 

Wojska Polskiego. Ma to swoje uzasadnienie także w bardzo silnej pozycji branży transportowej 

w gospodarce narodowej. 

 

Tabela 9. Inteligentne specjalizacje a kategorie przychodowe86 

IS/Przychody >5 mld 1-5 mld 

500 mln – 

1 mld 250-500 mln 

50-250 

mln 5-50 mln 

Zdrowie i turystyka zdrowotna 1 - - - - 4 

Zdrowa i bezpieczna żywność 1 4 2 - 19 19 

Zaawansowane materiały i narzędzia - 3 1 1 23 42 

Dziedzictwo kulturowe i przemysły kreatywne - - - - 2 13 

Transport i mobilność - 1 1 2 8 26 

Ekoinnowacje - - 1 - 1 4 

Automatyka przemysłowa - 1 - 1 4 21 

Technologie informacyjno-komunikacyjne - - - - - 4 

Inne - 3 - - 2 20 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie materiałów prasowych Rzeczypospolitej, Pulsu Biznesu i Forbesa z lat 2015-2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

86 Rozbieżność w liczbie podmiotów ujmowanych w rankingach działających w obszarze poszczególny inteligentnych 
specjalizacji – 240 (wykres 3) a liczbą podmiotów uwzględnioną w tabeli nr 9 – 235 wynika z braku dostępności danych. 
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2.2 Możliwe sposoby wykorzystania wpływu największych 

sektorów i firm na rozwój społeczno-gospodarczy 

województwa 

Kluczowe informacje 

 W województwie istnieją tylko nieliczne przykłady wykorzystania możliwości największych firm 

dla rozwoju regionu. Są to: 

- Bydgoski Klaster Przemysłowy 

- Neuca-Hub 

 Możliwości wykorzystania potencjału największych firm i sektorów należy zatem poszukiwać we 

wzorach sprawdzonych poza regionem. Wśród nich jest pozyskanie lokatorów strategicznych w 

parkach technologicznych, wspieranie spółek start-u i spin-off oraz mentoringu ze strony 

lokatorów strategicznych. 

 

Największe sektory i firmy mogą wywierać wpływ na rozwój społeczno-gospodarczy na kilka 

sposobów odzwierciedlonych zarówno w doświadczeniach polskich, jak i zagranicznych87.  

 

Tabela 10. Możliwe sposoby wykorzystania wpływu największych sektorów i firm na rozwój 
społeczno-gospodarczy województwa 

Możliwe sposoby wykorzystania wpływu największych firm i sektorów na rozwój 

Rodzaj 

działania 

Rozbudowa parków technologicznych 

 Lokator strategiczny 

Główne 

założenia 

Rozbudowa parków technologicznych, dla których podstawą jest pozyskanie 
lokatorów strategicznych. Takimi partnerami są zwykle duże 
przedsiębiorstwa, często posiadające własny dział B+R. 

Strategiczny partner ma 

wywoływać efekt kuli śniegowej – 

przyciąga inne podmioty, często  

z dużym potencjałem 

innowacyjnym. 

Przykład • Lindholmen Science Park – przyciągnął partnerów strategicznych, 
których obecność w parku wywołała efekt magnesu. Park przyciągnął 
wiele mniejszych, ale innowacyjnych firm oraz ośrodki badawcze 
sprzyjając możliwości tworzenia innowacji. 

Partnerzy strategiczni: 

• Ericsson 

• Volvo Technology 

• IBM  

• Semcon (usługi inżynierskie) 

• Sveriges Television (media) 

 

                                                           

87 Badanie przedsiębiorstw oraz instytucji otoczenia biznesu w ramach projektu: Współpraca na rzecz budowania zdolności 
innowacyjnych przedsiębiorstw w regionie kujawsko-pomorskim, Toruń 2012, https://www.tarr.org.pl/news/files/2013-01-
23/Raport-z-badania-przedsiebiorstw.pdf. 

https://www.tarr.org.pl/news/files/2013-01-23/Raport-z-badania-przedsiebiorstw.pdf
https://www.tarr.org.pl/news/files/2013-01-23/Raport-z-badania-przedsiebiorstw.pdf
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Możliwe sposoby wykorzystania wpływu największych firm i sektorów na rozwój 

Rodzaj 

działania 

 Tworzenie innowacyjnych start-upów i spin-offów przedsiębiorstw 

przemysłowych 

Główne 

założenia 

Udostępnienie przez lokatora strategicznego parku lub duże przedsiębiorstwo własnego zaplecza 
badawczo-rozwojowego, co razem z mentoringiem pozwala uruchomić potencjał innowacyjny mniejszych 
firm. 

Przykład • High Tech Campus Eindhoven 

- lokatorem strategicznym była firma Philips,  

- firma Philips rozwinęła w nim dział rozwoju i badań wykorzystywany następnie do oferowania 
usług dotyczących budowania zdolności innowacyjnych młodych przedsiębiorstw. 

Rodzaj 

działania 

 Opieka mentorska skierowana do studentów 

Główne 

założenia 

Prowadzenie programów opieki mentorskiej skierowanej do studentów 

Przykład • Lindholmen Mentorship Program:  

- studenci wyznaczają cele relacji z mentorem, a przedsiębiorstwa stają się trenerami 
pomagającymi osiągnąć cele założone przez studentów, m.in. przez: 

- job shadowing,  

- networking,  

- spotkania biznesowe ucznia i opiekuna. 

Źródło: opracowanie własne na podstawie raportu: Badanie przedsiębiorstw oraz instytucji otoczenia biznesu. Współpraca 

na rzecz budowania zdolności innowacyjnych przedsiębiorstw w regionie kujawsko-pomorskim, TARR S.A., Toruń 2012 

 

Współpraca korporacji ze start-upami jest coraz bardziej popularną, również w Polsce, formą 

zaangażowania dużych przedsiębiorstw w inicjowanie procesów rozwojowych. Według najnowszego 

badania Fundacji Startup Poland w 2018 30% startupów współpracowało z korporacjami, a w 2019 

już 40%. Liczba przypadków, w których korporacja stanowi strategicznego klienta startupu zwiększyła 

się o 3 punkty procentowe. Zdaniem autorów raportu obecne na polskim rynku korporacje wykazują 

się wysoką gotowością do wspierania branży start-upowej.88 

W województwie kujawsko-pomorskim zidentyfikowano aktywność ze strony przedsiębiorstwa 

Neuca SA GK, jednego z wiodących producentów i dystrybutorów leków, które w 2016 roku 

uruchomiło Neucubator zapraszając do współpracy osoby z ciekawymi pomysłami w kluczowych 

obszarach dla sektora zdrowia. Zakres zainteresowania obejmował projekty z zakresu dystrybucji 

leków, produkcji leków i suplementy diety, świadczenia usług zdrowotnych, prowadzenia badań 

klinicznych i projektów z zakresu telemedycyny.89 Autorzy najbardziej innowacyjnych rozwiązań mogą 

liczyć na kilkumiesięczne wsparcie merytoryczne specjalistów z Grupy Neuca oraz dostęp do rynku 

poprzez wdrożenie produktu lub usługi.   

Żadne z największych przedsiębiorstw z regionu z listy Rzeczypospolitej nie jest zaangażowane 

w struktury klastrowe funkcjonujące w regionie.  

 

                                                           

88 Polskie startupy. Raport 2019 Warszawa 2019 
89 https://neuca.pl/o-nas/csr/neukubator  

https://neuca.pl/o-nas/csr/neukubator
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2.3 Przewagi konkurencyjne w stosunku do innych 

województw 

Kluczowe informacje 

 Konkurencyjność firm oceniana może być za pomocą kilku wskaźników, z których bardzo ważne 

to: internacjonalizacja (odsyłamy do dalszej części raportu), skłonność do nakładów 

inwestycyjnych (patrz rozdz. 1) oraz innowacyjność. 

 Wartość nakładów inwestycyjnych w województwie jest niska (10. pozycja w kraju), ale 42,5% to 

nakłady ponoszone m.in. w przetwórstwie przemysłowym. W regionie spadły nakłady 

inwestycyjne zarówno ogółem, jak i w przeliczeniu na mieszkańca. 

 Poziom innowacyjności firm jest przeciętny. 

 W ostatnich 5 latach poziom innowacyjności firm poprawił się, ale dotyczy do przede wszystkim 

sektora usługowego. Innowacyjność w sektorze przemysłowym jest niższa niż przeciętna. 

 Także w ocenie przedsiębiorców innowacyjność nie należy do największych atutów ich firm.  

 

W 2017 r. wartość nakładów inwestycyjnych w województwie kujawsko-pomorskim wyniosła 9 865,8 

mln zł  (10. pozycja w kraju), z czego aż 42,5% to nakłady poniesione w sekcjach B,C,D,E (górnictwo 

I wydobywanie, przetwórstwo przemysłowe, wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, 

gaz, parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych, dostawa wody; 

gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność związana z rekultywacją), a kolejne 15,4% 

w sekcji L (działalność związana z obsługą rynku nieruchomości). Kujawsko-pomorskie jest jednym 

z dwóch województw, które w stosunku do 2008 r. zanotowały spadek zarówno nakładów 

inwestycyjnych ogółem (przy wzroście w kraju o 18,7%), jak i w przeliczeniu na mieszkańca (przy 

wzroście w kraju o 17,8%). 

2.3.1 Konkurencyjność firm w regionie 

Przewaga konkurencyjna może być zdefiniowana jako zbiór atutów dostrzegalnych i cenionych przez 

klientów i rynek, które w sposób oczywisty odróżniają przedsiębiorstwo od jego konkurentów 

i przynoszą korzyści w postaci pozytywnych wyników finansowych.  

Na konkurencyjność przedsiębiorstw składają się trzy płaszczyzny:  

 Pozycja konkurencyjna (inaczej konkurencyjność wynikowa – ocena przez rynek oferty firmy, jej 

obecność na rynku i sytuacja finansowa); 

 Potencjał konkurencyjny (konkurencyjność zasobowa – jakimi zasobami ludzkimi, ale także 

niematerialnymi – wizją i strategią rozwoju i strategią organizacyjną firmy dysponują); 

 Strategia konkurencyjna (rozumiana jako konkurencyjność czynnościowa – jakie instrumenty 

stosuje firma, aby świadomie pozyskać kontrahentów).  

Jako wskaźniki konkurencyjności przyjmuje się m.in. wzrost wyposażania w środki trwałe firm 

zdolność i gotowość inwestycyjna (patrz rozdz. 1), zwiększanie zasobów wykwalifikowanych 

pracowników, działania sprzyjające internacjonalizacji (potencjał eksportowy jest przedmiotem 

dalszej części raportu) oraz poziom innowacyjności.  
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2.3.2 Poziom innowacyjności przedsiębiorstw jako wskaźnik ich konkurencyjności 

Wzrost konkurencyjności regionów, zdynamizowanie rozwoju z wykorzystaniem wewnętrznego 

potencjału regionów oraz zmniejszanie przestrzennych dysproporcji rozwoju poprzez wyrównywanie 

szans rozwojowych regionów traktowane są jako podstawowe cele współczesnej koncepcji polityki 

regionalnej90. Strategiczne dla każdego obszaru jest wzmacnianie potencjału innowacyjnego. 

Innowacyjny region w literaturze przedmiotu utożsamiany jest przeważnie z innowacyjnością 

funkcjonujących na jego terenie przedsiębiorstw91. Przedsiębiorstwa bowiem stanowią szczególny 

zasób, który umożliwia przedsiębiorcze działanie w celu efektywnej alokacji możliwych do zdobycia 

oraz posiadanych zasobów finansowych, rzeczowych i organizacyjnych, a także ukształtowanie 

optymalnej konfiguracji przewag konkurencyjnych92. Zgodnie z definicją S. Wiankowskiego zdolność i 

motywacja przedsiębiorstw do ustawicznego poszukiwania i wykorzystywania w praktyce wyników 

prac badawczych i rozwojowych, nowych koncepcji, pomysłów i wynalazków jest innowacyjnością. 

Badania poziomu innowacyjności przedsiębiorstw na poziomie regionalnym są rozwinięciem analiz 

innowacyjności prowadzonych na szczeblu krajowym i umożliwiają one oceny stanu i trendów zmian 

przestrzennego zróżnicowania tego zjawiska, w szczególności przydatnych w programowaniu rozwoju 

obszarów. 

Współcześnie podstawowe trudności w wielowymiarowej analizie porównawczej innowacyjności 

regionów wynikają między innym z braku dostępności do niezbędnej bazy informacji. Trudności 

wynikają również z mnogości definicji innowacyjności i sposobów jej opisu za pomocą rozmaitych 

wskaźników. Jednakże bez względu na to, jaką współczesną definicję innowacji się przywoła, to 

w każdej z nich z pewnością wiążą się one już nie tylko ze zmianą produktową czy technologiczną, ale 

również rynkową, a nawet organizacyjną.  

Niezależnie od różnic definicyjnych oraz metodologicznych, zastosowanie syntetycznego wskaźnika 

poziomu innowacyjności przedsiębiorstw umożliwia ocenę dystansu pomiędzy regionami93. 

                                                           

90 Bućko J., Sitkowska R., 2008, Analiza porównawcza innowacyjności polskich regionów w 2006 r., [w:] Problemy Eksploatacji, Radom. 
91 Zob. m.in. A. Bąkowski i inni, Innowacje i transfer technologii: Słownik pojęć, wyd. 2 rozszerzone, Polska Agencja Rozwoju 
Przedsiębiorczości, Warszawa 2008; J. Skonieczny, A. Świda, Innowacyjność jako czynnik wzrostu konkurencyjności regionu [w:] Problemy 
gospodarki światowej, red. M. Noga, M. Stawicka, „Prace naukowe Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu”, z. 1191, 
Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, Wrocław 2008, s. 602–609. 
92 Osbert-Pociecha G., 2005, Innowacyjność przedsiębiorstw, [w:] J. Lichtarski (red.), Podstawy nauki o przedsiębiorstwie, Wydawnictwo 
Akademii Ekonomicznej im. O. Langego we Wrocławiu, Wrocław. 
93 Analiza innowacyjności województwa kujawsko-pomorskiego była badana m.in. przez zespół autorski Urzędu Statystycznego w 

Bydgoszczy wraz z pracownikami Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Wyniki tego badania 
zaprezentowano  
w publikacji „Innowacyjność województwa kujawsko-pomorskiego w 2015 r.”93. Materiał ten jest niezwykle użyteczny dla analizy 
porównawczej. W przywołanym opracowaniu jednym z badanych aspektów innowacyjności była innowacyjność przedsiębiorstw. Bazując 
na tej metodyce zbadano aktualny poziom innowacyjności województwa kujawsko-pomorskiego. Podstawę badawczą stanowiły dane 
podchodzące z badań Głównego Urzędu Statystycznego w tym badania o innowacjach w przemyśle (PNT-02) oraz o innowacjach w sektorze 
usług (PNT-02u) za lata 2013–2015, 2016-2018 oraz w przypadku braku danych za lata 2015-2017, co zostało każdorazowo zaznaczone. 

W związku z tym, że Główny Urząd Statystyczny wprowadzał w 2019 r. nową metodykę w badaniu działalności innowacyjnej zgodną z 
nowymi wytycznymi OECD oraz rekomendacjami Eurostatu pozwalającą porównywać dane dla Polski w dziedzinie innowacji z innymi 
państwami modyfikacji uległy niektóre zmienne i wskaźniki. Zgodnie z nowym ujęciem pojawiło się np. nowe pojęcie innowacje procesów 
biznesowych, nie bada się natomiast już innowacji organizacyjnych ani marketingowych, dlatego na potrzeby niniejszej publikacji użyto z 
tego zakresu danych z 2017 r. Zmieniła się także definicja przedsiębiorstwa aktywnego innowacyjnie, gdyż w 2015 r. były to 
przedsiębiorstwa, które wdrożyły innowacje produktowe lub procesowe, w 2018 r. dodatkowo w tej grupie przedsiębiorstw znalazły się te, 
które wdrożyły innowacje procesów biznesowych.  Dlatego też do ukazania obecnego poziomu innowacyjności przedsiębiorstw 
województwa kujawsko-pomorskiego użyto wskaźnika syntetycznego, który poza tym, że cechuje się przejrzystością, dodatkowo 
charakteryzuje się małą utratą informacji podczas agregacji danych. Zastosowanie tej metody miało na celu zobrazowanie aktualnej 
zmienności grupy cech w zbiorze różnych obiektów  
w jednym roku i odniesienie wyników do sytuacji wcześniejszej.  Pod uwagę wzięto zatem, ta jak w 2015 roku 14 zmiennych: Nakłady na 
działalność innowacyjną w przedsiębiorstwach na 1 osobę aktywną zawodowo (zł/osobę);  
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Przeprowadzone analizy wskazują, że w 2018 r. w województwie kujawsko-pomorskim powyżej 

średniej dla wszystkich województw kształtowały się głównie wskaźniki dla przedsiębiorstw 

usługowych. Wśród nich znalazły się głównie te dotyczące udziału przedsiębiorstw usługowych 

innowacyjnych w ogólnej liczbie przedsiębiorstw tego typu, współpracy w ramach inicjatywy 

klastrowej, nakładów poniesionych na innowacje a także wprowadzonych innowacji organizacyjnych 

i marketingowych. Spośród 14 zmiennych branych pod uwagę w analizie innowacyjności 

przedsiębiorstw w województwie kujawsko-pomorskim 8 przyjęło wartości poniżej średniej dla 

województw. Słabiej prezentowało się województwo, jeśli chodzi o wskaźniki charakteryzujące 

innowacyjność przedsiębiorstw przemysłowych. Jedynie udział przedsiębiorstw przemysłowych, 

które współpracowały w zakresie działalności innowacyjnej w latach 2016-2018 w liczbie 

przedsiębiorstw przemysłowych aktywnych innowacyjnie był wyższy niż średnio we wszystkich 

województwach.  

Uwzględnione w analizie zmienne w sposób najbardziej równomierny rozkładały się 

w województwach pod względem udziału przedsiębiorstw przemysłowych innowacyjnych 

w ogólnej liczbie przedsiębiorstw przemysłowych. Ich udział wahał się od 30,7% do 19,3%. 

W województwie kujawsko-pomorskim wskaźnik ten wyniósł 23,2%. Równomierny był także rozkład 

w województwach zmiennej dotyczącej przedsiębiorstw przemysłowych, które współpracowały 

w zakresie działalności innowacyjnej w procencie przedsiębiorstw przemysłowych aktywnych 

innowacyjnie. Udział ten przyjmował wartości od 42,1% do 27,4%. W kujawsko-pomorskim przyjął 

natomiast wartość 36,0%. Największe zróżnicowanie przestrzenne województw dostrzegalne było 

w 2018 r. w zakresie nakładów na działalność innowacyjną w przedsiębiorstwach przemysłowych na 

1 osobę aktywną zawodowo, a także udziału przedsiębiorstw z sektora usług współpracujących 

w ramach inicjatywy klastrowej w ogólnej liczbie przedsiębiorstw współpracujących w zakresie 

działalności innowacyjnej. Liderami były w tym względzie odpowiednio województwo mazowieckie 

oraz świętokrzyskie. 

                                                                                                                                                                                     

 Udział przedsiębiorstw przemysłowych innowacyjnych (innowacje produktowe lub procesów biznesowych) w ogólnej liczbie 
przedsiębiorstw przemysłowych (%);  

 Udział przedsiębiorstw przemysłowych, które współpracowały w ramach inicjatywy klastrowej w latach 2016-2018 w liczby ogólnej 
liczbie przedsiębiorstw przemysłowych współpracujących w zakresie działalności innowacyjnej (%); 

 Udział przedsiębiorstw przemysłowych, które wprowadziły innowacje organizacyjne w ogólnej liczbie przedsiębiorstw przemysłowych 
(%) (2017 r.);  

 Udział przedsiębiorstw przemysłowych, które wprowadziły innowacje marketingowe w ogólnej liczbie przedsiębiorstw przemysłowych 
(%) (2017 r.);  

 Nakłady na działalność innowacyjną przypadające na jedno przedsiębiorstwo przemysłowe, które poniosło nakłady na tego typu 
działalność (ceny bieżące) (zł);  

 Udział przychodów netto w przedsiębiorstwach przemysłowych ze sprzedaży produktów innowacyjnych w przychodach netto ze 
sprzedaży ogółem (%); 

 Udział przedsiębiorstw przemysłowych, które współpracowały w zakresie działalności innowacyjnej w latach 2016-2018 w liczby 
ogólnej liczbie przedsiębiorstw przemysłowych aktywnych innowacyjnie (%);  

 Udział przedsiębiorstw usługowych innowacyjnych (innowacje produktowe lub procesów biznesowych) w ogólnej liczbie 
przedsiębiorstw usługowych (%); 

 Udział przedsiębiorstw usługowych, które poniosły nakłady na innowacje ogółem w ogólnej liczbie aktywnych innowacyjnie 
przedsiębiorstw usługowych (%);  

 Udział przedsiębiorstw usługowych, które wprowadziły innowacje organizacyjne w ogólnej liczbie przedsiębiorstw usługowych (%) 
(2017 r.);  

 Udział przedsiębiorstw usługowych które wprowadziły innowacje marketingowe ogółem w ogólnej liczbie przedsiębiorstw usługowych 
(%) (2017 r.);  

 Udział przedsiębiorstw z sektora usług współpracujących w ramach inicjatywy klastrowej w ogólnej liczbie przedsiębiorstw 
współpracujących w zakresie działalności innowacyjnej (%);  

 Udział przedsiębiorstw usługowych, które współpracowały w zakresie działalności innowacyjnej w latach 2016-2018 w liczby ogólnej 
liczbie przedsiębiorstw usługowych aktywnych innowacyjnie (%) 
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Do oceny poziomu innowacyjności przedsiębiorstw województw wykorzystano analogicznie jak 

w 2015 r. wskaźnik Z. Zioły. W celu jego wyliczenia najpierw dokonano normalizacji przyjętych 

mierników empirycznych, a następnie obliczono wielkości wskaźnika syntetycznego dla 

innowacyjności przedsiębiorstw.  

Uzyskane wyniki wskazują, że w roku 2018 – podobnie jak w 2015 r. – liderem innowacyjności 

przedsiębiorstw było województwo mazowieckie, a województwem o najniższym poziomie 

innowacyjności przedsiębiorstw województwo warmińsko-mazurskie. W efekcie przeprowadzonego 

procesu badawczego województwo kujawsko-pomorskie w 2018 r. pod względem syntetycznego 

wskaźnika innowacyjności przedsiębiorstw znalazło się na 10 miejscu w Polsce. Był to poziom 

innowacyjności przedsiębiorstw zbliżony do województwa lubuskiego. Mniej innowacyjne były 

przedsiębiorstwa w województwach: warmińsko-mazurskim, opolskim, świętokrzyskim, podlaskim, 

wielkopolskim oraz zachodniopomorskim. W 2015 r. województwo kujawsko-pomorskie zajmowało  

w tym względzie 14 pozycję.  

 

Tabela 11. Syntetyczny wskaźnik innowacyjności przedsiębiorstw w województwie kujawsko-
pomorskim 

Województwo 

Wartość 
wskaźnika 
syntetycznego 
w 2015 r. 

Wartość 
wskaźnika 
syntetycznego  
w 2018 r. 

Pozycja w 
rankingu 
w 2015 r. 

Pozycja w 
rankingu 
w 2018 r. 

Zmiana wartości 
wskaźnika 

Dolnośląskie 8,0 6,1 2 8 ↓ 

Kujawsko-Pomorskie 5,2 6,0 14 10 ↑ 

Lubelskie 6,1 6,4 8 7 ↑ 

Lubuskie 5,3 6,0 13 9 ↑ 

Łódzkie 6,3 7,6 7 2 ↑ 

Małopolskie 5,8 7,1 10 5 ↑ 

Mazowieckie 8,3 8,1 1 1 - 

Opolskie 5,6 4,9 11 15 ↓ 

Podkarpackie 7,7 7,1 3 4 ↓ 

Podlaskie 5,0 5,6 15 13 ↑ 

Pomorskie 6,5 7,4 6 3 ↑ 

Śląskie 7,2 6,5 4 6 ↓ 

Świętokrzyskie 5,5 5,4 12 14 ↓ 

Warmińsko-Mazurskie 4,6 4,7 16 16 - 

Wielkopolskie 6,0 5,6 9 12 ↓ 

Zachodniopomorskie 7,2 5,8 5 11 ↓ 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS 

W dalszym etapie prac wzięto pod uwagę wartości uzyskanego syntetycznego wskaźnika 

innowacyjności przedsiębiorstw (MIP) województw i uporządkowano je liniowo. Zgodnie z przyjętą 
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trzy lata wcześniej metodyką, tak i w 2018 r. wyróżniono 4 grupy województw o zróżnicowanym 

poziomie innowacyjności przedsiębiorstw: 

 

 

bardzo wysoki MIP ≥ 7,2 

wysoki MIP  <6,3 – 7,2) 

przeciętny MIP <5,5 – 6,3) 

niski  MIP < 5,5 

 

Skumulowany miernik poziomu innowacyjności przedsiębiorstw dla województw w 2018 r. 

przyjmował wartości od 4,7 do 8,1. Jego rozkład przestrzenny był dosyć zróżnicowany. Wyższym 

poziomem innowacyjności przedsiębiorstw odznaczały się województwa we wschodniej części Polski. 

Województwo kujawsko-pomorskie z wartością wskaźnika równą 6,0 znalazło się w grupie 

województw o przeciętnym poziomie innowacyjności przedsiębiorstw rozwoju, a tym samym 

znalazło się w grupie (wraz z województwami o niskim poziomie innowacyjności przedsiębiorstw) 

województw z wartościami poniżej średniej wartości wskaźnika syntetycznego. Podobne pod 

względem innowacyjności przedsiębiorstw do kujawsko-pomorskie województwa rozlokowane były  

w zachodniej części Polski. 

Rysunek 11. Ocena innowacyjności przedsiębiorstw według województw 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS 

W porównaniu z 2015 r. modyfikacjom ulegała także liczebność województw w przyporządkowanych 

do, wydzielonych zgodnie ze wskazaną metodyką, klas. I tak, klasa, do której przynależało także 

województwo kujawsko-pomorskie, była w 2018 r. najliczniejsza. Przeciętny poziom innowacyjności 
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przedsiębiorstw, obok Kujawsko-Pomorskiego wykazało także województwo podlaskie, 

wielkopolskie, zachodniopomorskie, lubuskie oraz dolnośląskie. Kujawsko-Pomorskie w 2015 r. 

zostało sklasyfikowane jako województwo o niskim poziomie innowacyjności przedsiębiorstw. 

W konsekwencji w innowacyjności znalazło się w grupie o wyższym poziomie analizowanego aspektu 

aniżeli w 2015 r. 

W 2018 r., podobnie jak w 2015 r., najmniejszą rozpiętością wskaźnika między województwami 

zajmującymi w nich skrajne pozycje odznaczała się grupa województw o przeciętnym poziomie 

innowacyjności przedsiębiorstw. Należy ponadto dodać, że w 2018 roku dystans między najbardziej 

a najmniej innowacyjnym, jeśli chodzi o przedsiębiorstwa województwem był nieco mniejszy niż 

w 2015 roku.  

Wykres 6. Zróżnicowanie województw według wartości wskaźnika syntetycznego innowacyjności 
przedsiębiorstw 

0,0

1,0

2,0

3,0

4,0

5,0

6,0

7,0

8,0

9,0

2015 2018

Mazowieckie
Mazowieckie

Kujawsko-Pomorskie

Kujawsko-Pomorskie

Warmińsko-MazurskieWarmińsko-Mazurskie

S
yn

te
ty

cz
n

y 
w

sk
a

źn
ik

 in
n

o
w

ac
yj

n
oś

ci
 p

rz
e

d
si

ęb
io

rs
tw

max.
bardzo
wysoki

wysoki

średni

niski

średnia

min.

województwo

Kujawsko-Pomorskie

Poziom innowacyjności
przedsiębiorstw:

 

Źródło: Opracowanie własne podstawie danych GUS 

W 2018 r. względem sytuacji w 2015 r. pogłębiło się zróżnicowanie województw wewnątrz 

wydzielonych grup poziomu innowacyjności przedsiębiorstw. Największe różnice w rozstępie 

analizowanego wskaźnika w 2018 r. charakteryzowały województwa o bardzo wysokim poziomie 

innowacyjności przedsiębiorstw. 
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Wykres 7. Innowacyjność przedsiębiorstw w województwach 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS 
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Pomimo, że województwo kujawsko-pomorskie charakteryzowało się na tle kraju przeciętnym 

poziomem innowacyjności przedsiębiorstw to warte podkreślenia jest, że w porównaniu z 2015 r. 

zanotowało ono awans nie tylko w rankingu, ale i w przynależności do wyższej grupy poziomu 

innowacyjności przedsiębiorstw. Wpłynęły na to głównie wskaźniki związane z innowacyjnością 

przedsiębiorstw usługowych. Szczególnie wysoki był udział przedsiębiorstw współpracujących  

w ramach inicjatywy klastrowej w ogólnej liczbie przedsiębiorstw współpracujących w zakresie 

działalności innowacyjnej, który wyniósł w województwie kujawsko-pomorskim 66,7% i była to druga 

najwyższa wartość zaraz po województwie warmińsko-mazurskim, gdzie 84,1% przedsiębiorstw 

podjęło tego typu współpracę. Stosunkowo wysokie wartości odnotowano również w przypadku 

poniesionych przez przedsiębiorstwa usługowe nakładów na innowacje, które zrelatywizowano 

ogólną liczbą aktywnych innowacyjnie przedsiębiorstw usługowych. Wskaźnik ten osiągnął w 2018 r. 

56,0%, co sklasyfikowało województwo na 3 miejscu zaraz po województwie lubuskim 

i mazowieckim. Spośród 6 wskaźników charakteryzujących innowacyjność przedsiębiorstw 

usługowych, w przypadku 4 województwo kujawsko-pomorskie osiągnęło wartości wyższe niż 

średnio dla wszystkich województw.  

Natomiast cechami, które wpłynęły na to, że województwo kujawsko-pomorskie, pomimo awansu 

poziomu innowacyjności przedsiębiorstw wciąż nie znajduje się w gronie liderów spowodowane jest 

głównie niskimi wartościami wskaźników charakteryzujących innowacyjność przedsiębiorstw 

przemysłowych. Badane województwo niekorzystnie wyróżnia się na tle województw pod względem 

niskiego udziału przedsiębiorstw przemysłowych, które wprowadziły innowacje marketingowe 

w ogólnej liczbie przedsiębiorstw przemysłowych (o niemal 5% mniej niż w województwie 

świętokrzyskim o najwyższym udziale), udziału przedsiębiorstw przemysłowych, które wprowadziły 

innowacje organizacyjne w ogólnej liczbie przedsiębiorstw przemysłowych (4% mniej niż 

w województwie mazowieckim), a także pod względem nakładów na działalność innowacyjną 

przypadające na jedno przedsiębiorstwo przemysłowe, które poniosło nakłady na tego typu 

działalność – ponad 9,3 tys. zł mniej niż w województwie łódzkim, które osiągnęło najwyższą wartość. 

Tabela 12. Zestawienie mierników innowacyjności przedsiębiorstw według województw w 2018 r. 

    Innowacyjność przedsiębiorstw 

Województwo 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 

Dolnośląskie 1331,0 20,7 43,1 8,7 6,3 3752,7 7,2 38,0 24,8 36,8 5,6 3,5 49,3 14,0 

Kujawsko-pomorskie 942,0 23,2 35,3 6,4 5,0 2426,6 6,3 36,0 18,8 56,0 6,9 4,7 66,7 15,2 

Lubelskie # 30,7 92,1 5,8 7,6 3350,3 4,9 27,4 19,1 39,7 5,0 3,6 66,7 16,8 

Lubuskie 1021,0 22,8 42,6 7,2 6,1 3940,3 12,8 30,8 13,3 80,9 5,1 3,0 25,0 18,0 

Łódzkie 3359,0 20,6 50,0 6,8 5,8 11747,7 9,2 29,3 11,1 35,7 8,7 13,4 26,1 11,1 

Małopolskie 2550,0 24,9 33,3 9,0 8,7 5571,0 12,1 39,3 19,4 44,5 5,8 5,9 31,3 20,5 

Mazowieckie 4488,0 27,0 25,8 10,4 9,8 5020,7 10,3 41,7 27,5 56,3 9,5 8,4 9,9 19,7 

Opolskie 1299,0 23,7 12,0 8,0 8,9 2612,4 8,0 34,7 18,7 27,5 4,2 8,4 – 5,2 

Podkarpackie # 29,0 53,6 7,1 7,7 # 9,0 40,8 10,3 43,0 11,3 9,1 24,2 19,2 

Podlaskie 549,0 20,6 68,1 8,5 9,6 2449,5 6,5 30,5 26,2 37,9 2,1 9,6 6,3 11,0 

Pomorskie 2166,0 26,7 36,4 9,8 7,2 4355,2 9,8 32,0 24,4 45,4 7,9 8,8 38,7 24,3 

Śląskie 2006,0 25,5 25,5 8,3 6,8 4665,9 8,8 42,1 15,6 47,7 7,7 8,5 24,4 14,8 
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    Innowacyjność przedsiębiorstw 

Świętokrzyskie # 19,3 51,5 8,0 9,9 # 4,5 33,8 9,3 48,3 2,4 2,4 84,1 8,3 

Warmińsko-mazurskie 569,0 20,5 63,8 5,3 6,5 1839,6 8,9 29,4 9,3 41,8 2,1 3,2 15,4 16,5 

Wielkopolskie 1559,0 21,3 26,9 9,3 8,8 3481,2 10,0 32,0 16,6 42,9 4,7 4,4 15,7 15,7 

Zachodniopomorskie 824,0 23,8 41,2 9,1 4,2 4708,7 3,2 36,0 16,5 55,9 5,5 3,2 53,1 15,3 

 
Średnia arytmetyczna 1635,4 23,8 43,8 8,0 7,4 4177,0 8,2 34,6 17,6 46,3 5,9 6,3 33,6 15,4 

Odchylenie 
standardowe 

1076,5 3,2 18,9 1,4 1,7 2250,4 2,6 4,6 5,8 11,7 2,6 3,1 23,4 4,6 

Współczynnik 
zmienności 

0,7 0,1 0,4 0,2 0,2 0,5 0,3 0,1 0,3 0,3 0,4 0,5 0,7 0,3 

 

1.– nakłady na działalność innowacyjną w przedsiębiorstwach na 1 osobę aktywną zawodowo (zł/osobę); 2. – udział przedsiębiorstw 

przemysłowych innowacyjnych (innowacje produktowe lub procesów biznesowych) w ogólnej liczbie przedsiębiorstw przemysłowych 

(%); 3. – udział przedsiębiorstw przemysłowych, które współpracowały w ramach inicjatywy klastrowej w latach 2016-2018 w liczby 

ogólnej liczbie przedsiębiorstw przemysłowych współpracujących w zakresie działalności innowacyjnej (%); 4. – udział przedsiębiorstw 

przemysłowych, które wprowadziły innowacje organizacyjne w ogólnej liczbie przedsiębiorstw przemysłowych (%) (2017 r.); 5. – udział 

przedsiębiorstw przemysłowych, które wprowadziły innowacje marketingowe w ogólnej liczbie przedsiębiorstw przemysłowych 

(%)(2017 r.); 6. – nakłady na działalność innowacyjną przypadające na jedno przedsiębiorstwo przemysłowe, które poniosło nakłady na 

tego typu działalność (ceny bieżące) (zł); 7. – udział przychodów netto w przedsiębiorstwach przemysłowych ze sprzedaży produktów 

innowacyjnych w przychodach netto ze sprzedaży ogółem (%); 8. – udział przedsiębiorstw przemysłowych, które współpracowały  

w zakresie działalności innowacyjnej w latach 2016-2018 w liczby ogólnej liczbie przedsiębiorstw przemysłowych aktywnych 

innowacyjnie (%); 9. – udział przedsiębiorstw usługowych innowacyjnych (innowacje produktowe lub procesów biznesowych) w 

ogólnej liczbie przedsiębiorstw usługowych (%); 10. – udział przedsiębiorstw usługowych, które poniosły nakłady na innowacje ogółem 

w ogólnej liczbie aktywnych innowacyjnie przedsiębiorstw usługowych (%); 11. – udział przedsiębiorstw usługowych, które 

wprowadziły innowacje organizacyjne w ogólnej liczbie przedsiębiorstw usługowych (%)(2017 r.); 12. – udział przedsiębiorstw 

usługowych które wprowadziły innowacje marketingowe ogółem w ogólnej liczbie przedsiębiorstw usługowych (%)(2017 r.); 13. – 

udział przedsiębiorstw z sektora usług współpracujących w ramach inicjatywy klastrowej w ogólnej liczbie przedsiębiorstw 

współpracujących w zakresie działalności innowacyjnej (%); 14. – udział przedsiębiorstw usługowych, które współpracowały w zakresie 

działalności innowacyjnej w latach 2016-2018 w liczby ogólnej liczbie przedsiębiorstw usługowych aktywnych innowacyjnie; „#” – 

tajemnica statystyczna. 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS 

 

2.3.3 Poziom konkurencyjności – samoocena 

Przedsiębiorcy94 z regionu mogli sami ocenić, czy innowacyjność jest jednym z atutów ich firm. 

Zdecydowana większość z nich uznała, że ich głównym atutem jest jakość (97,7%), cena (91,2%) oraz 

elastyczność w reagowaniu na potrzeby kontrahenta (88,3%). Nieznacznie rzadziej uznawano, że 

o pozycji wobec konkurentów decyduje unikalność lub innowacyjność produktu (81,6%) lub jego 

nowoczesność (78,2%). Najrzadziej przedsiębiorcy wskazywali, że do ich atutów należy design 

produktów (66%). Jednocześnie jednak, że to cena ich produktów lub usług uznawana jest za 

najważniejszy atut firm. Na drugim krańcu lokowano unikalność i innowacyjność produktów/usług 

oraz ich nowoczesność. Taki sposób postrzegania własnych atutów na rynku może wpływać na 

motywację i kierunek rozwoju firm. 

 

                                                           

94 Analiza odwołuje się do badania próby reprezentatywnej przedsiębiorców – CATI. Badani mogli wskazać, które  
z wymienionych cech stanowią ich główne atuty w konkurowaniu z innymi a następnie proszono ich o uporządkowanie tych 
cech według ważności.  
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Wykres 8. Atuty konkurencyjności firm wraz z oceną ich ważności 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie badania przedsiębiorców (CATI, n=385) 

 

Oceny wagi własnych atutów są różne w szczególności w zależności od wieku firm – przedstawicielom 

najmłodszych przedsiębiorstw najważniejsza wydaje się unikalność produktu lub usługi oraz ich 

jakość. Po zdobyciu względnej stabilności (powyżej 2 lat funkcjonowania) przedsiębiorcy skupiają się 

przede wszystkim na cenie swoich produktów i usług oraz ich jakości, dostosowanej do oczekiwań 

odbiorców.  

To, że przedsiębiorcy oceniają nisko wagę unikalności/innowacyjności własnych produktów i usług to 

sygnał niepokojącego zjawiska. Mogłoby to świadczyć o niskiej innowacyjności kujawsko-pomorskich 

przedsiębiorców. Jeśli jednak uwzględnimy fakt, że wyzbywają się oni z czasem przekonania, że  

w konkurencji z innymi te cechy mają znaczenie, należy skorygować powyższą interpretację. Wydaje 

się, że właściwsze byłoby przyjęcie, że przedsiębiorcy rezygnują z dążenia do innowacyjności  

z powodów strategicznych. 
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3.1 Funkcjonowanie inteligentnych specjalizacji 

Kluczowe informacje 

 Na podstawie pogłębionej diagnozy sytuacji oraz analizy strategicznej regionu, w kujawsko-

pomorskim wyłoniono 8 inteligentnych specjalizacji: 

- 5 to inteligentne specjalizacje oparte na wartościach: zdrowa i bezpieczna żywność; zdrowie i 

turystyka zdrowotna; transport i mobilność; zaawansowane materiały i narzędzia; 

dziedzictwo kulturowe i przemysły kreatywne 

- 3 to inteligentne specjalizacje oparte na technologiach: technologie informacyjno-

komunikacyjne, ekoinnowacje, automatyka przemysłowa 

- ostatnią grupę mają tworzyć specjalizacje wyłonione drogą przedsiębiorczego odkrywania 

(przeprowadzone analizy wskazują, że mogą to być: produkcja komputerów, wyrobów 

elektronicznych i optycznych oraz produkcja urządzeń elektrycznych. 

 W podmiotach związanych z Inteligentnymi Specjalizacjami pracowało 58,9% wszystkich 

pracujących, nastąpił wzrost od 2014 roku o 1,5%: 

- Wzrost nastąpił w większości działów (2/3) tworzących IS. 

- Największe wzrosty nastąpiły w działach wspierających IS, a nie działach głównych. 

- Wzrost liczby pracujących nastąpił w większości głównych działów PKD wszystkich 

inteligentnych specjalizacji, za wyjątkiem działów przypisanych do specjalizacji: Dziedzictwo 

kulturowe i przemysły kreatywne. 

- Spadki zatrudnienia odnotowano w działach IS Dziedzictwo kulturowe i przemysły kreatywne: 

Działalność wydawnicza i Działalność usługowa w zakresie informacji. W tych działach liczba 

pracujących zmalała o ponad połowę.  

 Nastąpił wzrost liczby podmiotów w działach zakwalifikowanych do Inteligentnych Specjalizacji, 

ale był niższy niż średnio w całej gospodarce, a także niższy niż pracujących w IS. 

- W 20 spośród wszystkich działów zaliczanych do IS województwa kujawsko-pomorskiego 

zaobserwowano zmniejszenie się liczby podmiotów, największe dotyczyły działów: 

Nadawanie programów ogólnodostępnych i abonamentowych (technologie informacyjne  

i komunikacyjne) oraz Produkcja metalu (zaawansowane materiały i narzędzia). 

 

Inteligentne specjalizacje są to branże, których rozwój zapewnić ma tworzenie innowacyjnych 

rozwiązań społeczno-gospodarczych, zwiększenie wartości dodanej gospodarki i podniesienie 

jej konkurencyjności. Celem stworzenia koncepcji Inteligentnych Specjalizacji (IS) jest wyłonienie 

obszarów o dużym potencjale, specjalizujących się w wybranych dziedzinach nauki i technologii, 

pracach badawczo-rozwojowych oraz innowacyjnych przedsięwzięciach przyczyniających się do 

rozwoju gospodarczego regionów, jak również wpływającego na ich konkurencyjność w skali krajowej 

a także międzynarodowej. Konieczność określenia dla każdego regionu listy takich specjalizacji 

wynika z wytycznych Komisji Europejskiej między innymi na perspektywę finansową 2014-2020. 

Istotną rolę w rozwoju regionalnych specjalizacji, odgrywają różnego rodzaju sieci współpracy na 

przykład w postaci klastrów, które koncentrują swoją aktywność wokół wspólnych projektów, 
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tworzeniu innowacyjnych produktów, usług i technologii. Ich znaczenie związane jest zarówno 

z liczbą podmiotów jak i miejsc pracy jakie generują w regionie. Zidentyfikowanie inteligentnych 

specjalizacji pozwala skupić inwestycje na badaniach, rozwoju i innowacyjności w obszarach 

o największym potencjale innowacyjnym i konkurencyjnym kraju i regionów – czyli na obszarach, 

które mogą przynieść gospodarce najwięcej korzyści95. Tak skupione inwestycje przyczynią się do 

lepszego sprostania największym wyzwaniom społeczno-gospodarczym. 

Podstawą do wyboru tak rozumianych potencjałów rozwojowych w województwie kujawsko-

pomorskim była diagnoza sytuacji oraz analiza strategiczna regionu, przeprowadzona w oparciu 

o pozyskane dane. W wyniku analizy strategicznej potencjałów wybrano obszary, które mają 

szczególnie istotny wpływ na rozwój gospodarczy regionu oraz posiadają silne zaplecze naukowe 

prowadzące wysoko zaawansowane badania i mogą stanowić podstawę radykalnego rozwoju 

innowacyjności przedsiębiorstw. Uzyskane wyniki zostały następnie poddane dyskusji na spotkaniach 

zespołów eksperckich pracujących nad opracowaniem Strategii. W oparciu o opinie eksperckie 

zdefiniowano najkorzystniejsze obszary, na których powinna skupić się interwencja w latach 2014-

2020.  

W oparciu o Regionalną Strategię Innowacji Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 

oraz zgodnie z przeprowadzonymi badaniami pogłębionymi w ramach wybranych obszarów, a także  

w wyniku prac grup eksperckich wskazano trzy typy inteligentnych specjalizacji: 

Rysunek 12. Rodzaje inteligentnych specjalizacji ze względu na sposób ich wyłaniania 

 

                                                           

95 Pander W. i inni, 2014, Wyznaczanie, monitoring i ewaluacji Inteligentnych Specjalizacji, Warszawa. 
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie Inteligentne specjalizacje województwa kujawsko-pomorskiego. Charakterystyka 
obszarów inteligentnych specjalizacji dla projektów realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 - Załącznik do stanowiska Zarządu Województwa Kujawsko-
Pomorskiego z dnia 8 czerwca 2016 

Przegląd Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) na poziomie działów pozwolił wyłonić 43 działy, które 

reprezentują Inteligentne Specjalizacje w województwie kujawsko-pomorskim. Warto podkreślić, że 

reprezentują one sektor usługowy i przemysłowy, a więc wpisują się w kierunki zmian strukturalnych, 

które są odzwierciedleniem trendów i prognoz społeczno-gospodarczych. W Polsce struktura 

sektorowa charakteryzuje się wysokim udziałem pracujących w sektorze przemysłowym i usługowym. 

Natomiast stopień zaawansowania przemian strukturalnych i związana z nim siła struktur 

regionalnych determinuje zdolności konkurencyjne danego obszaru.96 Zgodnie z koncepcją IS 

podstawą i siłą struktur kujawsko-pomorskiej gospodarki mają być wyłonione Inteligentne 

Specjalizacje. 

Tabela 13. Klasyfikacja działów gospodarki do Inteligentnych Specjalizacji 
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10 Produkcja artykułów spożywczych         

11 Produkcja napojów         

16 

Produkcja wyrobów z drewna oraz korka, z 
wyłączeniem mebli; produkcja wyrobów ze 
słomy i materiałów używanych do 
wyplatania 

        

17 Produkcja papieru i wyrobów z papieru         

18 
Poligrafia i reprodukcja zapisanych nośników 
informacji 

        

20 
Produkcja chemikaliów i wyrobów 
chemicznych 

        

21 
Produkcja podstawowych substancji 
farmaceutycznych oraz leków i pozostałych 
wyrobów farmaceutycznych 

        

22 
Produkcja wyrobów z gumy i tworzyw 
sztucznych 

        

24 Produkcja metali         

25 
Produkcja metalowych wyrobów gotowych z 
wyłączeniem maszyn i urządzeń 

        

26 
Produkcja komputerów, wyrobów 
elektronicznych i optycznych 

        

                                                           

96 Matuszkiewicz T., Prusek A.,2011, Analiza przekształceń struktury sektorowej pracujących w województwie podkarpackim 
w układzie powiatowym ze szczególnym uwzględnieniem subregionu mieleckiego, Kraków. 
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27 Produkcja urządzeń elektrycznych         

28 
Produkcja maszyn i urządzeń, gdzie indziej 
nie sklasyfikowana 

        

29 
Produkcja pojazdów samochodowych, 
przyczep i naczep, z wyłączeniem motocykli 

        

30 
Produkcja pozostałego sprzętu 
transportowego 

        

32 Pozostała produkcja wyrobów         

33 
Naprawa, konserwacja i instalowanie maszyn 
i urządzeń 

        

38 
Działalność związana ze zbieraniem, 
przetwarzaniem i unieszkodliwianiem 
odpadów; odzysk surowców 

        

42 
Roboty związane z budową obiektów 
inżynierii lądowej i wodnej 

        

45 
Handel hurtowy i detaliczny pojazdami 
samochodowymi; naprawa pojazdów 
samochodowych 

        

49 
Transport lądowy oraz transport 
rurociągowy 

        

50 Transport wodny         

51 Transport lotniczy         

52 
Magazynowanie i działalność usługowa 
wspomagająca transport 

        

55 Zakwaterowanie         

56 
Działalność usługowa związana z 
wyżywieniem 

        

58 Działalność wydawnicza         

59 
Działalność związana z produkcją filmów, 
nagrań wideo, programów telewizyjnych, 
nagrań dźwiękowych i muzycznych 

        

60 
Nadawanie programów ogólnodostępnych i 
abonamentowych 

        

62 
Działalność związana z oprogramowaniem i 
doradztwem w zakresie informatyki oraz 
działalność powiązana 

      

 

  

63 Działalność usługowa w zakresie informacji         

71 Działalność w zakresie architektury i 
        



 

82 

D
zi

ał
 

Nazwa 

SPECJALIZACJE OPARTE NA WARTOŚCIACH 
SPECJALIZACJE 
HORYZONTALNE 

Zd
ro

w
a 

i b
ez

p
ie

cz
n

a 

ży
w

n
o

ść
 

Zd
ro

w
ie

 i 
tu

ry
st

yk
a 

zd
ro

w
o

tn
a 

Za
aw

an
so

w
an

e 

m
at

er
ia

ły
 i 

n
ar

zę
d

zi
a 

Tr
an

sp
o

rt
 i 

m
o

b
iln

o
ść

 

D
zi

ed
zi

ct
w

o
 

ku
lt

u
ro

w
e 

i 

p
rz

em
ys

ły
 k

re
at

yw
n

e
 

Te
ch

n
o

lo
gi

e 
IC

T
 

Ek
o

in
n

o
w

ac
je

 

A
u

to
m

at
yk

a 

p
rz

em
ys

ło
w

a 

inżynierii, badania i analizy techniczne 

72 Badania naukowe i prace rozwojowe         

73 Reklama, badanie rynku i opinii publicznej         

74 
Pozostała działalność profesjonalna, 
naukowa i techniczna 

        

79 

Działalność organizatorów turystyki, 
pośredników i agentów turystycznych oraz 
pozostała działalność usługowa w zakresie 
rezerwacji i działalności z nią związane 

        

85 Edukacja         

86 Opieka zdrowotna         

87 Pomoc społeczna z zakwaterowaniem         

88 Pomoc społeczna bez zakwaterowania         

90 
Działalność twórcza związana z kulturą i 
rozrywką 

        

91 
Działalność bibliotek, archiwów, muzeów 
oraz pozostała działalność związana z kulturą 

        

93 
Działalność sportowa, rozrywkowa, 
rekreacyjna 

        

          

  
 

 Główne PKD   Pomocnicze PKD  
 PKD w obszarze specjalizacji 

horyzontalnych 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie Wykaz branż wpisujących się w inteligentne specjalizacje województwa 
kujawsko-pomorskiego - Opracowanie własne TARR S.A. na potrzeby udzielania dotacji przedsiębiorstwom w ramach 
Funduszu Eksportowego 

Wyłonienie działów PKD wpisujących się w przyjęte dla województwa kujawsko-pomorskiego 

Inteligentne Specjalizacje umożliwiło analizę ich rozwoju pod kątem liczby pracujących97 oraz pod 

względem liczby podmiotów98 prowadzących działalność. 

Wyznacznikiem przemian zachodzących w gospodarce są zmiany struktury pracujących. Mogą one 

być rozpatrywane według różnych przekrojów. Przy uwzględnieniu kryterium Inteligentnych 

Specjalizacji szczególnie interesujące są zmiany udziału określonych działów w ogólnej liczbie działów 

zaliczanych do IS. Analiza tych zmian ma istotne znaczenie dla oceny stopnia rozwoju społeczno-

                                                           

97 Pracujący dotyczą podmiotów gospodarki narodowej, które objęte były badaniem prowadzonym na formularzu Z-06 tj. 
bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób. 
98 Bez osób fizycznych prowadzących wyłącznie indywidualne gospodarstwa rolne. 
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gospodarczego kujawsko-pomorskiej gospodarki i jej konkurencyjności99. Z przeprowadzonej analizy 

wynika, że w 2018 r. w podmiotach związanych z Inteligentnymi Specjalizacjami zatrudnionych było 

58,9% wszystkich pracujących w regionie100. Było o 1,4% więcej w stosunku do 2015 r. 

Wykres 9. Struktura liczby pracujących w podmiotach wpisujących się w Inteligentne Specjalizacje 
według działów PKD 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS 

W 2018 r. w strukturze pracujących w podmiotach zaliczanych do IS największy udział mieli pracujący 

w dziale Edukacja (23,1%). Stosunkowo wysoki odsetek pracujących stanowili pracujący w dziale 

Opieka zdrowotna, Produkcja artykułów spożywczych oraz Produkcja metalowych wyrobów 

gotowych, z wyłączeniem maszyn i urządzeń – po około 9%. Struktura pracujących w IS na przestrzeni 

3 lat była stabilna. Nie zaszły żadne znaczące zmiany w tym zakresie, z wyjątkiem działu Opieka 

zdrowotna, gdzie wzrost udziału pracujących spowodował zmianę pozycji w strukturze.  

                                                           

99 Kwiatkowska W., 2016, Zmiany sektorowej struktury pracujących w Polsce na tle innych krajów Unii Europejskiej 28 w 
latach 2005–2014, Łódź. 
100 Pracujący dotyczą podmiotów gospodarki narodowej, które objęte były badaniem prowadzonym na formularzu Z-06 tj. 
bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób. 
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Spośród wszystkich analizowanych działów101 tworzących w województwie kujawsko-pomorskim IS 

w 2018 r. w stosunku do 2015 r. w 2/3 miał miejsce wzrost liczby pracujących. Zdecydowanie 

największy odnotowały podmioty zaliczane do działu 52- Magazynowanie i działalność usługowa 

wspomagająca transport, gdzie liczba pracujących wzrosła aż o 132%. Relatywnie duży wzrost liczby 

pracujących, bo o ponad 20% odnotowały branże zaliczane do: Działalność związana 

z oprogramowaniem i doradztwem w zakresie informatyki oraz działalność powiązana (dział 62), 

Działalność usługowa związana z wyżywieniem (dział 56) oraz Handel hurtowy i detaliczny pojazdami 

samochodowymi; naprawa pojazdów samochodowych (dział 45). Należy zauważyć, że żaden ze 

wskazanych działów nie reprezentuje głównego PKD dla wyłonionych w województwie 

inteligentnych specjalizacji. Wszystkie reprezentują działy określone jako wspierające 

a w przypadku działu 62 Działalność związana z oprogramowaniem i doradztwem w zakresie 

informatyki oraz działalność powiązana, dział został przypisany do specjalizacji horyzontalnej 

Technologie ICT. Korzystnym zjawiskiem jest wzrost liczby pracujących w większości głównych 

działów PKD wszystkich inteligentnych specjalizacji, z wyjątkiem działów przypisanych do specjalizacji 

Dziedzictwo kulturowe i przemysły kreatywne, gdzie największy spadek zaobserwowano w działach 

58 Działalność wydawnicza i 63 Działalność usługowa w zakresie informacji. W tych działach liczba 

pracujących zmalała o ponad połowę.  

  

                                                           

101 Z uwzględnieniem tajemnicy statystycznej. 
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Wykres 10. Dynamika zmian liczby pracujących w działach PKD zaliczanych do inteligentnych 
specjalizacji w 2018 r. 
 

Legenda: 

 PKD wspierające 

 PKD główne 

 PKD horyzontalne 
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Generalnie należy pozytywnie ocenić zmiany w zakresie liczby pracujących według działów 

zaliczanych do IS. Mimo że zachodzą one dość wolno to należy jednak podkreślić, że perspektywa 

3 lat w przypadku analiz rynku pracy nie jest wystarczająca do uchwycenia tendencji. Należy 

systematycznie badać ten aspekt rozwoju województwa kujawsko-pomorskiego. 

Inteligentne Specjalizacje mają w największym stopniu oddziaływać na procesy rozwoju społeczno-

gospodarczego i kulturowego województwa kujawsko-pomorskiego, a tym samym wpływać na jego 

atrakcyjność w skali krajowej i międzynarodowej. 

W ośmiu zidentyfikowanych regionalnych specjalizacjach w 2018 r. funkcjonowało 41,0% wszystkich 

podmiotów zarejestrowanych w bazie REGON, tj. o 1,1 p. proc. więcej niż w 2015 r. Wzrost liczby 

podmiotów w działach zakwalifikowanych do Inteligentnych Specjalizacji był zatem niższy niż 

średnio w całej gospodarce a także niższy niż pracujących w IS. 

Wykres 11. Struktura liczby podmiotów wpisujących się w Inteligentne Specjalizacje według 
działów PKD 

 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS 
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W 2018 r., tak jak w 2015 r. najliczniejszym działem pod względem liczby podmiotów 

zarejestrowanych w rejestrze REGON zakwalifikowanym do IS Zdrowie i turystyka zdrowotna, była 

Opieka zdrowotna. Podmioty zarejestrowane w tym dziale stanowiły ponad 17% wszystkich 

podmiotów należących do IS województwa kujawsko-pomorskiego. Stosunkowo duży był także udział 

podmiotów z branży Transport lądowy oraz transport rurociągowy w ogólnej liczbie branż z zakresu 

IS Transport i mobilność niemal 15%.  

Spośród 43 działów PKD zakwalifikowanych do Inteligentnych Specjalizacji, w 23 odnotowano wzrost 

liczby podmiotów w porównaniu z rokiem 2015. Największy, bo niemal 82%, zanotowano w dziale 

Transport lotniczy (dział 51). Należy jednak mieć świadomość, że pod względem liczby 

zarejestrowanych w nim podmiotów był to najmniej liczny dział spośród wszystkich analizowanych. 

Około 42% wzrost liczebności podmiotów zanotowano także w dziale Badania naukowe i prace 

rozwojowe (dział 72). Znaczący wzrost liczby podmiotów, bo prawie o 33%, miał miejsce w obszarze 

Działalność związana z oprogramowaniem i doradztwem w zakresie informatyki oraz działalność 

powiązana (dział 62 – technologie informacyjne i komunikacyjne). Należy zauważyć, że wyżej 

wskazane działy nie reprezentują głównych PKD dla wyłonionych w województwie inteligentnych 

specjalizacji. Pierwszy reprezentuje dział określony jako wspierający, drugi z działów został przypisany 

do specjalizacji horyzontalnej Technologie ICT. 

W 2018 r. w porównaniu z 2015 r. w 20 spośród wszystkich działów zaliczanych do IS województwa 

kujawsko-pomorskiego zaobserwowano zmniejszenie się liczby podmiotów. Przy czym najbardziej 

odczuwalne zmiany dotyczyły branż związanych z Nadawaniem programów ogólnodostępnych 

i abonamentowych (technologie informacyjne i komunikacyjne) oraz Produkcją metalu 

(zaawansowane materiały i narzędzia) – w obu przypadkach spadek liczby podmiotów był 

ponad 20%. 
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Wykres 12. Dynamika zmian liczby podmiotów gospodarki narodowej w działach zaliczanych do 
Inteligentnych Specjalizacji w 2018 r. 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS 
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3.1.1 Wpływ inteligentnej specjalizacji na postrzeganie własnej konkurencyjności i atutów 

oraz możliwych kierunków rozwoju 

Specjalizacja wpływa na sposób wartościowania własnych atutów (przewag konkurencyjnych) 

przez przedsiębiorców102. Przedstawiciele specjalizacji Zdrowa i bezpieczna żywność za najważniejsze 

atuty biorą jakość produktów i nowoczesność. Dla specjalizacji Zaawansowane materiały i narzędzia 

jest to jakość i odpowiednia do niej cena. W przemyśle kreatywnym najważniejsza jest cena 

produktów  

i usług. IS Zdrowie i turystyka zdrowotna miałaby stawiać na cenę unikalnych i wysokiej jakości usług. 

Dla firm związanych z transportem i mobilnością poza jakością bardzo ważna jest elastyczność. 

Podobnie jest w dziedzinie automatyki. Dział Ekoinnowacji najwyżej ceni jakość swoich produktów  

i usług, zaś ICT – unikalność.  

Najmniej gotowe na wprowadzanie zmian były firmy specjalizujące się w turystyce zdrowotnej 

i przemyśle kreatywnym. Rozwój produktu i usług to najczęstszy cel działań firm specjalizującej się  

w automatyce, zaawansowanych materiałach i narzędziach oraz w transporcie lub ICT. Firmy 

zajmujące się produkcją zdrowej i bezpiecznej żywności koncentrowały się na ulepszeniu metody 

dystrybucji atrakcyjniej wyglądających produktów. Wreszcie, firmy zajmujące się usługami 

zdrowotnymi oraz ekoinnowacjami prace nad produktem lub usługą uzupełniały zmianą działania 

własnych organizacji. 

Wykres 13. Przedmiot działań innowacyjnych w podziale na inteligentne specjalizacje 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie badania przedsiębiorców (CATI, n=385) 

                                                           

102 Źródło danych stanowi badania przedsiębiorców (CATI).  
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Według ekspertów uczestniczących w warsztacie kreatywnym, przyszły rozwój specjalizacji będzie 

wymagał nowych kompetencji od ich pracowników. Poza kompetencjami uniwersalnymi (znajomość 

języków obcych, kreatywność, zarządzanie czasem, umiejętności IT) powinny to być także 

kompetencje ściśle odnoszące się do specjalizacji. Ich lista wskazuje pośrednio, jak badani wyobrażają 

sobie przyszłość poszczególnych specjalizacji: 

 

Tabela 14. Kompetencje niezbędne w przyszłości dla rozwoju inteligentnych specjalizacji  

Rodzaj wyzwania Kompetencje przyszłości 

 Zdrowa i bezpieczna żywość 

Przystosowanie do wyzwań 
klimatycznych i środowiskowych 

Umiejętność analizy czynników wpływających na zmienność otoczenia oraz zdolność 
do projektowania i podejmowania odpowiednich działań; umiejętność 
wykorzystania warunków klimatycznych; elastyczność; innowacyjne myślenia, 
umiejętność działania w obliczu problemów, ograniczeń, braków; 

Szczegółowa wiedza producentów żywności na temat chemii, nawozów etc.; 
znajomość alternatywnych źródeł energii i umiejętność korzystania z nich; 
umiejętność współpracy, pracy w zespole, decyzyjność, 

Potrzeba optymalizacji produkcji – 
wykorzystanie nowoczesnych 
technologii 

• Znajomość genetyki środowiskowej, 

• Materiałoznawstwo związane z zagrożeniem środowiskowym, 

• Wiedza z zakresu biotechnologii, agrotroniki, 

• Umiejętność kontroli jakości żywności na każdym etapie produkcji, 

• Wykorzystanie systemu MES, ERP czy CMMS,  

• Umiejętne wykorzystanie metody Kanban, One Piece Flow, 5S,  

• Umiejętność statystycznego sterowania jakością procesów (SPC), 

• Umiejętność świadomej i wydajnej integracji systemów np. ERP i PLM, 

• Wykorzystanie druku 3D, umiejętność wdrażania wiedzy 

Potencjalne deficyty żywności • Umiejętność optymalnego wykorzystywania zasobów oraz żywności; współpraca 
między producentami żywności, innowacyjność, umiejętność radzenia sobie ze 
stresem, diagnozowanie potrzeb, efektywne wykorzystanie środków produkcji,  

• Zdolność do wdrażanie ekologicznych rozwiązań w gospodarstwach, 

• Edukacja żywieniowa od dziecka (wiedza), 

 Zdrowie i turystyka zdrowotna 

Starzenie się ludności – wydłużenie, 
spersonalizowanie i rozszerzenie 
opieki 

• Umiejętność integracji różnych dziedzin opieki medycznej, jak np. Fizjoterapia, 
rehabilitacja, dietetyka, psychologia, opieka geriatryczna, medycyna estetyczna, 
terapia spersonalizowana,  

• Zdolności empatyczne, 

• Umiejętność posługiwania się cyfryzacją ochrony zdrowia, diagnozowanie 
potrzeb, otwartość na nowe formy terapii,  

Konieczność poprawienia jakości i 
dostępności usług 

• Empatia – przyjęcie optyki pacjenta w służbie zdrowia, zarządzanie personelem, 
umiejętność tworzenia zrozumiałej i atrakcyjnej oferty turystycznej  
i zdrowotnej, 

• Zrozumienie potrzeb i ograniczeń odbiorców usług, komunikacja, inteligencja 
emocjonalna, umiejętności interpersonalne, umiejętność radzenia sobie  
z konkurencyjnością, umiejętność zarządzania ofertą sanatoriów i uzdrowisk,  

Braki kadr – wprowadzanie 
nowoczesnych technologii, 
zastępujących człowieka 

• Umiejętność wdrażania i korzystania z telemedycyny, wiedza techniczna, 
umiejętność samodzielnej diagnostyki przy pomocy zaawansowanych urządzeń, 
innowacyjne myślenie,  
umiejętność wykorzystania chatbotów we wczesnej diagnostyce,  
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Rodzaj wyzwania Kompetencje przyszłości 

umiejętne wykorzystanie druku 3D w diagnostyce i leczeniu niektórych 
schorzeń, 

 Zaawansowane materiały i narzędzia 

Wyzwania środowiskowe, w tym 
konsekwencje wprowadzanych 
rozwiązań 

• Specjalistyczna wiedza inżynierska w zakresie OZE i biotechnologii, zdolności 
adaptacyjne, umiejętność rozwiązywania problemów, świadomość zmian 
zachodzących w środowisku, umiejętność przekazywania wiedzy z zakresu 
technicznego, 

• Badania i rozwój - elastyczność, innowacyjność, umiejętność pracy zespołowej, 

• Krytyczne myślenie, 

Automatyzacja pracy • Zdolność do adaptacji, 

• Elastyczność poznawcza, projektowanie technologii, programowanie, 
planowanie, szybkie reagowanie, monitorowanie i ocena wyników, zdolność  
do zmiany kwalifikacji 

Transport i mobilność 

Wyzwania środowiskowe – 

niskoemisyjny, ale szybki i sprawny 

transport 

• Wielozawodowość, zdolność integracji różnych dziedzin wiedzy 

• Zdolności organizacyjne i logistyczne 

• Otwartość na zmianę/elastyczność,  

• Innowacyjność, 

• Umiejętność kreowania świadomości środowiskowej i ekomobilności,  

• Wykorzystanie cyfryzacji transportu, 

Wydłużenie żywotności urządzeń 

transportowych 

• Umiejętne wykorzystanie metody softstart (ochrona startowa),  

• Umiejętne wprowadzenie i praktykowanie czyszczenia (konserwacji) 
wysokociśnieniowego, 

Dziedzictwo kulturowe i przemysły kreatywne 

Nowe formy dostępu do kultury • Umiejętność sprzedaży kultury, otwartość na różnorodność i uczynność, 

• Myślenie adaptacyjne, 

• Kształcenie nowoczesne w zakresie dostarczania usług kreatywnych, 

• Kreowanie popytu na kulturę i dziedzictwo narodowe, 

• Cyfryzacja istniejących zasobów kultury np. bibliotek,  

• Umiejętność wykorzystania transmisji online, wizualizowanie,  

• Użycie technologii audiowizualnych w spektaklach, instalacjach,  

• Zawody posiadające niektóre z wymienionych kompetencji: menedżer kultury, 
promotorzy, broker informacji, event management,  

Rosnąca cyfryzacja - dopasowanie i 
wykorzystanie potencjału 
tradycyjnych technik 

• Umiejętne wykorzystanie nowych mediów, 

• Sense-making, 

• Umiejętność wykorzystanie mediów społecznościowych, podcastingu, 
bloggingu, streamingu, 

• Artyści/rzemiosła tradycyjne: grafika, fotografia, 

• Umiejętność testowania gier, 

• Multidyscyplinarność.  

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z warsztatu kreatywnego 
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3.2 Znaczenie inteligentnych specjalizacji 

Kluczowe informacje 

 Firmy reprezentujące inteligentne specjalizacje różnią się pod względem gotowości rozwoju – 

najchętniej z dotacji ze środków UE korzystały firmy należące do specjalizacji: zaawansowane 

materiały i narzędzia, technologii informacyjno-komunikacyjnych, ekoinnowacje. 

 Najmniej aktywne pod tym względem były firmy reprezentujące automatykę przemysłową oraz 

specjalizację związaną z transportem i mobilnością.  

 Dotacje były w dużym stopniu związane z rozwojem infrastruktury zdolności i wyposażeniu MŚP 

służące działaniom badawczym, innowacyjnym i transferowi technologii. 

 Rozkład przestrzenny realizowanych projektów na terenie województwa kujawsko-pomorskiego 

nie był równomierny - najwięcej z nich realizowanych jest na terenie największych miast 

województwa, a także w gminach z nimi graniczących. 

 

Miarą oceny rozwoju inteligentnych specjalizacji może być ich aktywność w zakresie pozyskiwania 

dotacji. Niemal 330 przedsięwzięć wpisujących się w inteligentne specjalizacje zostało 

współfinansowanych z RPO WK-P w latach 2014-2020 – w ramach Osi 1.  

Najchętniej, bo 24,1%, po dotacje występowały firmy wpisujące się do specjalizacji: Zaawansowane 

materiały i narzędzia. Specjalizacja ta przede wszystkim skupia się na innowacyjnych materiałach 

i tworzywach, które są wykorzystywane do nowatorskiej produkcji przedmiotów (maszyn, narzędzi, 

opakowań etc.). Wsparcie technologii informacyjno-komunikacyjnych (ICT) stanowiło około 16% 

wszystkich współfinansowanych projektów w zakresie IS. Ta wysoka pozycja usług ICT w zakresie 

pozyskiwania funduszy jest szczególnie istotna przez wzgląd na to, że w sformułowanej Strategii 

województwa kujawsko-pomorskiego ten rodzaj IS został skalsyfikowany jako horyzontalny i pełnić 

ma istotną rolę w dopełnieniu i funkcjonalnej realizacji założeń IS opartych na wartościach.  
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Rysunek 13. Struktura projektów współfinansowanych z RPO WK-P w latach 2014-2020 
wpisujących się w inteligentne specjalizacje 

  
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego 

 

Analiza danych obrazujących dominujący zakres interwencji, czyli de facto główne działania, które 

zostały współfinansowane z funduszy RPO wskazuje, że interwencja zwykle dotyczyła ogólnych 

inwestycji produkcyjnych w małych i średnich przedsiębiorstwach (MŚP). Stosunkowo dużo 

projektów skierowanych było na inwestycje w infrastrukturę i wyposażenie w MŚP, związane 

bezpośrednio z działaniami badawczymi i innowacyjnymi, a także na transfer technologii 

i współpracę między uczelniami a przedsiębiorstwami, z korzyścią głównie dla MŚP. Te trzy działania 

stanowiły niemal 3/4 wszystkich zakresów interwencji. 

 

Tabela 15. Dominujący zakres interwencji w projektach współfinansowanych z RPO WK-P w latach 
2014-2020 wpisujących się w inteligentne specjalizacje 

Dominujący zakres interwencji 

% w ogólnej liczbie 
dominujących zakresów 
interwencji 

Ogólne inwestycje produkcyjne w małych i średnich przedsiębiorstwach (MŚP) 43,4 

Inwestycje w infrastrukturę, zdolności i wyposażenie w MŚP, związane bezpośrednio z 
działaniami badawczymi i innowacyjnymi 

18,7 

Transfer technologii i współpraca między uczelniami a przedsiębiorstwami, z korzyścią głównie 
dla MŚP 

10,4 

Zaawansowane usługi wsparcia dla MŚP i grup MŚP (w tym usługi w zakresie zarządzania, 
marketingu i projektowania) 

9,8 

Procesy badawcze i innowacyjne w MŚP (w tym systemy bonów, innowacje procesowe, 
projektowe, innowacje w obszarze usług i innowacje społeczne) 

8,9 

Infrastruktura na rzecz badań naukowych i innowacji (publiczna) 3,7 

Infrastruktura biznesowa dla MŚP (w tym parki przemysłowe i obiekty) 2,4 

  

24,1% 

15,7% 

15,3% 

13,4% 

10,7% 

11,9% 

4,6% 

4,2% 
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Dominujący zakres interwencji 

% w ogólnej liczbie 
dominujących zakresów 
interwencji 

Procesy badawcze i innowacyjne w dużych przedsiębiorstwach 1,2 

Wsparcie ekologicznych procesów produkcyjnych oraz efektywnego wykorzystywania 
zasobów w MŚP 

0,9 

Inwestycje w infrastrukturę, zdolności i wyposażenie w dużych przedsiębiorstwach, związane 
bezpośrednio z działaniami badawczymi i innowacyjnymi 

0,3 

Rozwój działalności MŚP, wsparcie przedsiębiorczości i tworzenia przedsiębiorstw (w tym 
wsparcie dla przedsiębiorstw typu spin-off i spin-out) 

0,3 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego 

 

Rozkład przestrzenny realizowanych projektów na terenie województwa kujawsko-pomorskiego 

nie był równomierny. Projekty z zakresu inteligentnych specjalizacji objęły nieco ponad 1/3 

wszystkich gmin z terenu województwa kujawsko-pomorskiego.  

Najwięcej z nich realizowanych było na terenie największych miast województwa, a także w 

gminach z nimi graniczących. Dla ponad 30% tego rodzaju działań miejscem realizacji projektu był 

Toruń. Ponad 21% wszystkich analizowanych projektów skierowana była do Bydgoszczy. Na tle 

wszystkich 144 gmin stosunkowo dużo projektów z zakresu inteligentnych specjalizacji realizowanych 

było na terenie Włocławka – 9,4%. 

Wyniki analizy potwierdziły koncentrację geograficzną dofinansowanych projektów. Zdecydowana 

większość projektów (ponad 60%) realizowana jest w 3 największych miastach województwa, 

tj. w Toruniu, Bydgoszczy i Włocławku, co pokrywa się z koncentracją liczby podmiotów gospodarki 

narodowej w województwie kujawsko-pomorskim.  
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Rysunek 14. Rozkład przestrzenny projektów współfinansowanych z RPO WK-P 2014-2020 
wpisujących się w inteligentne specjalizacje według gmin realizacji 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego 
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3.3 Potrzeba rozszerzenia katalogu inteligentnych 

specjalizacji 

Kluczowe informacje 

 Nie ma potrzeby rozszerzania lub zmiany katalogu inteligentnych specjalizacji. Obecne IS oddają 

specyfikę gospodarki regionu.  

 Istnieje potrzeba wzmacniania istniejących specjalizacji na podstawie oceny ich wewnętrznych 

przemian, w szczególności zmiany liczby osób zatrudnionych, liczby podmiotów składających się 

na daną specjalizację, trendów globalnych wpływających na szanse rozwojowe. 

 Według badanych (IDI, FGI) brakuje przemyślanej polityki wspierającej rozwój inteligentnych 

specjalizacji. 

 

Analiza dynamiki zmian liczby pracujących w działach PKD wskazuje na pojawiającą się być może 

specjalizację związaną z produkcją wyrobów elektronicznych i urządzeń elektrycznych. Znaczny 

wzrost zatrudnienia zauważa się zarówno w przedsiębiorstwach zajmujących się produkcją 

komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznych (dział 26) jak i produkcją urządzeń 

elektrycznych (dział 27). Należy podkreślić, że perspektywa 3 lat w przypadku analiz rynku pracy nie 

jest wystarczająca do uchwycenia tendencji. Dotychczas oba działy były przypisane do specjalizacji 

horyzontalnej Automatyka przemysłowa. Ponieważ obserwujemy spadek ilości funkcjonujących 

podmiotów w tych działach, wobec tego powinno się przeprowadzić pogłębioną analizę rozwijających 

się przedsiębiorstw i obserwować dalsze zmiany w celu wyłonienia nowej inteligentnej specjalizacji 

w województwie kujawsko-pomorskim.  

Należy zwrócić uwagę na negatywne zmiany, zarówno pod kątem liczby zatrudnionych jak i liczby 

zarejestrowanych przedsiębiorstw funkcjonujących w ramach specjalizacji Dziedzictwo kulturowe 

i przemysły kreatywne, prowadzących działalność wydawniczą (dział 58) i działających w obszarze 

poligrafia i produkcja zapisanych nośników informacji (dział 18), co być może jest odzwierciedleniem 

szerszego trendu odchodzenia od materiałów drukowanych na rzecz treści cyfrowych.  

Te zmiany nie są dostrzegane ani przez badanych przedstawicieli instytucji otoczenia biznesu103, ani 

przedsiębiorców, w tym przedsiębiorców zrzeszonych w klastrach104. Badani nie widzą potrzeby 

rozszerzania lub zmiany katalogu inteligentnych specjalizacji.  

Według badanych wyłonione inteligentne specjalizacje oddają specyfikę rozwojową regionu – na co 

dowodem ma być fakt, że to właśnie wewnątrz IS powstały klastry. To przekonanie jest podzielane 

niezależnie od tego, jaki jest poziom i jakość współpracy firm wewnątrz klastra. Samo jego istnienie 

jest traktowane jako potwierdzenie trafności katalogu inteligentnych specjalizacji – istnienie klastra 

wpisującego się w inteligentne specjalizacje traktowane jest jako dowód na trafność katalogu. Dzieje 

się tak, niezależnie od dojrzałości, a zwłaszcza żywotności klastrów. 

Wprawdzie katalog inteligentnych specjalizacji jest uważany za trafny, ale firmy reprezentujące tylko 

wybrane IS mają mieć istotne przełożenie na regionalną gospodarkę. Tylko w tych specjalizacjach,  

                                                           

103 Odwołanie do wywiadów indywidualnych pogłębionych. 
104 Odwołanie do zogniskowanego wywiadu grupowego oraz indywidualnych wywiadów pogłębionych. 
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w których skupi się wiele podmiotów (przemysłu tworzyw sztucznych i mechanika), przedsiębiorstwa 

zdobywają siłę budowania własnej pozycji i wzrostu oraz oddziaływania na procesy zachodzące  

w regionie. 

Pozostałe, w szczególności przetwórstwo spożywcze i turystyka zdrowotna, mają inny potencjał, ale 

też inne wyzwania. Problemem dla obu tych specjalizacji jest trudność w utworzeniu łańcucha 

usług/produkcji przez firmy z danej branży lub branż dopełniających je (w przeciwieństwie do IS: 

Zaawansowane materiały i narzędzia, które rozwój swojego klastra oparły na zasadzie synergicznego 

współistnienia). Z kolei, wśród producentów żywności największym wyzwaniem ma tu być nieufność 

i nastawienie na budowanie bezpieczeństwa własnych gospodarstw, a nie chęć budowania 

konkurencyjności całego sektora. W obu przypadkach, zdaniem przedsiębiorców, brakuje wsparcia  

w postaci przemyślanej i intensywnej promocji regionu jako miejsca oferującego usługi zdrowotne 

lub produkującego zdrową żywność (a te mają wyznaczać specyfikę województwa).  

Obserwowana sprzeczność – zmiany zachodzące wewnątrz inteligentnych specjalizacji (wzmacnianie 

siły ekonomicznej jednych branż, a słabnięcie innych) przy jednoczesnej niezdolności dostrzeżenia 

tych zmian przez podmioty współtworzące te specjalizacje, prowadzi to wniosku, że istotne jest 

stworzenie mechanizmów, które wzmocniłyby już istniejące inteligentne specjalizacje. 

Podstawowym narzędziem do oceny, jakie działy wymagają wzmocnienia powinien być 

systematyczny monitoring, pozwalający na uchwycenie zmian wewnątrz specjalizacji. Z drugiej 

strony, powiązanie finansowania (w ramach z RPO WKP) ze zdolnością podmiotów tworzących 

inteligentną specjalizację z ich zdolnością rozwoju oraz współpracy mogłoby zachęcić 

przedsiębiorców do współpracy ze sobą.     
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3.4 Współpraca między firmami w ramach inteligentnych 

specjalizacji 

Kluczowe informacje 

 Według badanych przedsiębiorców oraz instytucji otoczenia biznesu jedyną formą współpracy 

firm tworzących IS są klastry: 

- w regionie funkcjonuje 21 klastrów (z 32, które powstały od 2014 roku),  

- cechuje je różnych poziom aktywności i dojrzałości – wśród 21 klastrów 9 to klastry  

o niewielkiej aktywności, 

- ulokowane są głównie w Bydgoszczy i Toruniu, 

- aktywne klastry reprezentują 4 inteligentne specjalizacje: zdrowa i bezpieczna żywność, 

dziedzictwo kulturowe i przemysł kreatywny, zaawansowane materiały i narzędzia, 

ekoinnowacje. 

 Klastry nie są rozpoznawane (w opinii ich koordynatorów) jako partner polityki gospodarczej 

przez samorząd wojewódzki. 

 Nie ma adekwatnych form wspierających rozwój i dojrzewanie klastrów.  

 

3.4.1 Rola klastrów 

Na podnoszenie atrakcyjności obszarów wpływ ma wykorzystanie endogenicznych czynników 

rozwoju, ale także przyciąganie egzogenicznych105. Jedną z miar realizacji tak postawionego celu jest 

powstawanie klastrów. Różnego rodzaju analizy i badania potwierdzają bowiem, że ich 

funkcjonowanie pozytywnie wpływa na konkurencyjność i innowacyjność nie tylko klastra, ale 

obszaru, na którym takie skupiska funkcjonują. Działalność klastra opiera się także na współpracy 

przedsiębiorstw z instytucjami otoczenia należącymi do sektora B+R, infrastruktury wsparcia biznesu 

oraz z administracją publiczną.  

Klaster to geograficzne skupisko wzajemnie powiązanych firm, wyspecjalizowanych dostawców, 

jednostek świadczących usługi, firm działających w pokrewnych sektorach i związanych z nimi 

instytucji w poszczególnych dziedzinach, jednocześnie współdziałających i konkurujących ze sobą106. 

Polskie klastry na tle klastrów w Europie to stosunkowo młode organizacje, które dopiero kształtują 

swoje struktury i modele działania.  

Rozwój klastrów zasadniczo przyczynia się także do rozwoju lokalnej przedsiębiorczości. W dłuższym 

horyzoncie czasowym efektem ich funkcjonowania może być zwiększony udział należących do niego 

przedsiębiorstw w przychodach podatkowych jednostek samorządu terytorialnego.  

Koncepcja klastrów i polityki rozwoju bazującej na klastrach łączy się z koncepcją inteligentnej 

specjalizacji, która jest promowana przez Komisję Europejską jako sposób na organizację polityki 

rozwoju, podnoszenie efektywności wydatkowania funduszy strukturalnych oraz zwiększenie synergii 

                                                           

105 Zioło Z., 2007, Rola przedsiębiorczości w aktywizacji gospodarczej - zarys modelu, Kraków. 
106 Porter M., 1990, The Competitive Advantage of Nations, Hardcover. 
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między różnymi politykami unijnymi, krajowymi i regionalnymi107. Intensyfikacja procesów 

klastrowych w polskiej gospodarce skutkować podniesieniem jej konkurencyjności i innowacyjności. 

Rysunek 15. Liczba powstałych klastrów, które otrzymały wsparcie ze środków Funduszu Powiązań 
Kooperacyjnych w latach 2014-2015 według inteligentnych specjalizacji 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie Raport końcowy z ewaluacji projektu "Wspieranie powiązań kooperacyjnych 
przedsiębiorstw w województwie kujawsko-pomorskim" 

                                                           

107 Dzierżanowski M. (red.), 2012, Kierunki i założenia polityki klastrowej w Polsce do 2020 roku, Warszawa. 
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W województwie kujawsko-pomorskim w latach 2014-2015 zawiązały się 32 inicjatywy klastrowe, 

z których 11 zakończyło prawdopodobnie swoją aktywność. Najwięcej zidentyfikowano ich 

w inteligentnych specjalizacjach: Zdrowie i turystyka zdrowotna, Zdrowa i bezpieczna żywność, 

Zaawansowane materiały i narzędzia, a także Dziedzictwo kulturowe i przemysły kreatywne. Śledząc 

jednak aktywność wszystkich powstałych klastrów, które otrzymały wsparcie ze środków Funduszu 

Powiązań Kooperacyjnych w latach 2014-2015 tylko 12 z nich ma szansę stać się realnie siłą 

napędową kujawsko-pomorskiej gospodarki. Są to najbardziej dojrzałe klastry pod względem 

zarówno długości funkcjonowania jak i ilości podjętych przedsięwzięć. Należą do nich: 

 3 klastry działające w ramach IS związane ze zdrową i bezpieczną żywnością; 

 2 klastry działające w ramach IS związane z dziedzictwem kulturowym i przemysłami 

kreatywnymi; 

 2 klastry działające w ramach IS związane z zaawansowanymi materiałami i narzędziami; 

 1 klaster działający w ramach IS związany z ekoinnowacjami; 

 1 klaster działający w ramach IS związany z technologiami ICT; 

 3 klastry działające w ramach IS związanej ze zdrowiem i turystyką zdrowotną. 

Tabela 16. Aktywne klastry w podziale na inteligentne specjalizacje 

Inteligentne specjalizacje i powiązane z nimi klastry 

IS Klaster Koordynator Lokalizacja 

Zdrowa i bezpieczna 
żywność 

Spiżarnia Kujawsko-Pomorska POLDER Sp. z o.o. Łysomice 

Agro Klaster Kujawy 
Agro Klaster Kujawy - Stowarzyszenie Na 
Rzecz Innowacji i Rozwoju 

Bydgoszcz 

CUIAVIA 
Stowarzyszenie Producentów Owoców i 
Warzyw Cuiavia 

Szubin 

Dziedzictwo kulturowe 
i przemysły kreatywne 

Klaster BREWSTERA Fundacja im. Kuby Rumińskiego Toruń 

Klaster Przemysłów Kreatywnych Fundacja GAUDEAMUS Bydgoszcz 

Zaawansowane 
materiały i narzędzia 

Bdygoski Klaster Przemysłowy 
Stowarzyszenie Bydgoski Klaster 
Przemysłowy 

Bydgoszcz 

Klaster Meblowy Grupa HoReCa Chairconcept.com Sp. z o.o. Toruń 

Ekoinnowacje Prosument Klaster OZE Prosument Klaster OZE Włocławek 

Technologie ICT Bydgoski Klaster Informatyczny 
Stowarzyszenie Bydgoski Klaster 
Informatyczny 

Bydgoszcz 

Zdrowie i turystyka 
zdrowotna 

Klaster Turystyki Zdrowotnej Bydgoski Port Lotniczy S.A. Białe Błota 

Klaster Turystyki Medycznej I 
Uzdrowiskowej 

Kujawsko-Pomorska Organizacja 
Pracodawców LEWIATAN 

Toruń 

Dolina Zdrowia Stowarzyszenie Komisja Zdrojowa Ciechocinek 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie badań stron internetowych 

Klastry, zarówno te należące do grupy najbardziej dojrzałych, jak i te, które wykazują mniejszą 

aktywność ulokowane są głównie w miastach stołecznych regionu: Bydgoszczy (10) lub Toruniu (5).   

Po jednym klastrze znajduje się w stolicach podregionów (Włocławek, Inowrocław i Grudziądz), 

wyjątkiem jest tu Świecie. Do klastrów nie należą największe firmy w regionie.  
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Aktywnie działające klastry wywierają widoczny wpływ na rozwój gospodarki i promocję regionu. 

Przede wszystkim należy zwrócić uwagę na Bydgoski Klaster Przemysłowy. Jest to najstarszy 

i największy regionalny klaster skupiający ponad 90 przedsiębiorstw z branży narzędziowej 

i przetwórstwa tworzyw polimerowych. Wśród nich znajduje się również 6 dużych przedsiębiorstw, 

zatrudniających powyżej 250 pracowników. Firmy skupione w klastrze zatrudniają łącznie 14 tys. 

pracowników i w roku 2018 odnotowały przychody o wartości łącznej ponad 3 mld zł. O potencjale 

członków klastra świadczy również fakt, że aż siedem przedsiębiorstw skupionych w klastrze znalazło 

się w ostatnim rankingu Gazele Biznesu 2019 r. Podkreślić należy, że od 2016 r. ma on status 

Krajowego Klastra Kluczowego, oprócz tego posiada tzw. Srebrną Odznakę Doskonałości (ang. Silver 

Excellence Label), która jest uznawanym międzynarodowym certyfikatem potwierdzającym dojrzały 

status tego grona. Od 2017 roku z inicjatywy BKP w Bydgoszczy odbywają się międzynarodowe targi 

branży narzędziowej i przetwórstwa tworzyw sztucznych INNOFORM. Członkowie klastra aktywnie 

uczestniczą w inicjowanych projektach, wśród których na szczególną uwagę zasługują przedsięwzięcia 

związane z internacjonalizacją działalności i projekty realizowane w kooperacji z partnerami spoza 

Polski. Klaster oddziałuje także na kształtowanie sfery edukacyjnej poprzez nawiązanie bliskiej 

współpracy ze szkołami średnimi o profilu branżowym oraz jedyną na terenie województwa 

kujawsko-pomorskiego uczelnią o charakterze technicznym – Uniwersytetem Technologiczno-

Przyrodniczym  

w Bydgoszczy. W obszarze edukacji działa także Bydgoski Klaster Informatyczny (BKI), który ściśle 

współpracuje z dwiema bydgoskimi uczelniami – wspomnianym już UTP oraz Uniwersytetem 

Kazimierza Wielkiego. Oba klastry aktywnie działają także w obszarze pobudzania innowacyjności 

zaangażowanych w ich inicjatywy przedsiębiorstw. W przypadku BKI są to np. organizowane 

hackathony, w trakcie których zespoły specjalistów wypracowują nowatorskie rozwiązania mające 

szanse znaleźć zastosowanie w gospodarce. 

W obszarze promocji regionu zauważalną rolę odgrywają klastry działające w obszarach IS Zdrowa 

i Bezpieczna Żywność oraz Dziedzictwo Kulturowe i Przemysły Kreatywne. Członkowie Spiżarni 

Kujawsko-Pomorskiej i Agro-Klastra Kujawy aktywnie uczestnicząc w międzynarodowych targach 

upowszechniają wiedzę na temat dziedzictwa kulinarnego regionu. W IS Dziedzictwo Kulturowe 

i Przemysły Kreatywne na podkreślenie zasługują działania Klastra Brewstera, który prowadząc 

działania artystyczne i popularno-naukowe upowszechnia wiedzę m.in. o regionalnych korzeniach 

przewrotu kopernikańskiego. 

W sposób mniej sformalizowany, ale równie ważny na rzecz rozwoju regionalnej gospodarki działają 

także klastry związane z turystyką zdrowotną i uzdrowiskową. Podmioty tworzące branżę od lat 

współpracują ze sobą na rzecz rozwoju regionalnych uzdrowisk. Od 2014 r. bardzo aktywną rolę 

w obszarze promocji turystycznej (w ujęciu rekreacyjnym i biznesowym) odgrywa także Bydgoski Port 

Lotniczy. 

Region kujawsko-pomorskie posiada także grono działające w obszarze ekoinnowacji – PROSUMENT 

Klaster OZE, które aktywnie wspiera koncepcję tworzenia klastrów energetycznych nie tylko 

w naszym regionie. 

O poziomie konkurencyjności i innowacyjności regionu nie świadczy liczba zawiązanych inicjatyw 

klastrowych. To efektywność działań i ich realny wpływ na wzrost przedsiębiorczości świadczy 

o zasadności powstawania tego rodzaju organizacji, stąd aktywności tego typu powinny być 

monitorowane w długim horyzoncie czasu. 
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Klastry to jedyna forma współpracy firm tworzących inteligentne specjalizacje województwa, na 

którą wskazywano w wywiadach. Ma to być zarazem narzędzie służące poprawie konkurencyjności 

firm i wzmacniania cały sektor, w ramach którego się wyłoniły klastry. Poprawa konkurencyjności 

sektorów/firm związana jest z wzajemnym motywowaniem się firm w ramach klastra, mają większą 

zdolność do stworzenia nowych produktów i usług, mają większą siłę przyciągania do regionu 

potencjalnych klientów i inwestorów (co oznacza nie tylko potencjalny zysk dla zrzeszonych firm, ale 

także dla pozostałych sektorów), zwiększają swoją siłę promocji. Z czasem, wzmacniają się wzajemnie 

w potrzebie poszukiwania i wdrażania rozwiązań innowacyjnych.  

Innym sposobem (poza wsparciem rozwoju klastrów) wzmacniania współpracy między firmami 

tworzącymi inteligentne specjalizacje mogłoby być ich włączenie w grupy robocze w UMWKP 

i oddanie im głosu konsultantów i uczestników procesów budowania polityki prorozwojowej (takie 

rozwiązanie zastosowano w Parku Naukowo-Technologicznym w Poznaniu). Taka formuła była jednak 

krytykowana przez część przedstawicieli instytucji otoczenia biznesu, którzy z tym rozwiązaniem 

wiązali ryzyko upolitycznienia procesu wyłaniania inteligentnych specjalizacji.   

Dla pełnego wykorzystania siły i możliwości klastrów brakuje w regionie właściwych rozwiązań. 

Klastry nie są rozpoznawane przez samorząd wojewódzki jako partner polityki gospodarczej – 

urzędnicy mają niską świadomość istnienia klastrów i ich możliwego wpływu na rozwój regionu 

i rzeczywisty rozwój inteligentnych specjalizacji. Dla wykorzystania potencjału klastrów w rozwoju 

inteligentnych specjalizacji niezbędne jest prowadzenie polityki klastrowej, obejmującej 

w szczególności: 

 Zróżnicowane wsparcie dla klastrów – zależne od etapu rozwoju klastrów (od wsparcia 

finansowego na tworzenie sieci, przez doradztwo, po tworzenie ścieżek dostępu do 

innowacyjnego rozwoju); 

 Wspieranie rozwoju klastrów – w tym np. Przez wprowadzenie preferencji w programach 

unijnych za przynależność do klastra; 

 Ułatwianie realizacji projektów finansowanych zewnętrznych przez powielenie uproszczonych 

wzorów przyjętych na poziomie krajowym (większa elastyczność, krótsze oceny – np. Badania 

próby dokumentów, mniej dokumentów); 

 Stworzenia forum klastrów (grupy roboczej) w UM WKP [np. w Regionalnym Obserwatorium 

Gospodarczym] po to, żeby można było rozmawiać o potrzebach klastrów, ale także stworzyć 

możliwość ukierunkowywania przez nie decyzji samorządu oddziałujących na gospodarkę. 

Klastry jako najlepiej zbadane proinnowacyjne formy współpracy na pewno powinny odgrywać 

w kolejnych latach istotną rolę w procesach tworzenia przewag konkurencyjnych najlepiej 

rozwiniętych w regionie branż. Analizując jednak formy wspierające kooperację nie można także 

pominąć nowej koncepcji, której emanacją są tzw. huby innowacji. Pojęcie to jest kojarzone przede 

wszystkim z obszarem ICT stąd najczęściej mówi się o hubach innowacji cyfrowych (ang. Digital 

Innovation Hubs), które stanowią platformy wspierania digitalizacji krajowych, regionalnych 

i lokalnych gospodarek. Koncepcja hubów jest i będzie silnie promowana przez Unię Europejską, 

która dostrzega w nich skuteczny instrument budowania wysokokonkurencyjnej gospodarki108. 

                                                           

108 https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/digital-innovation-hubs 

https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/digital-innovation-hubs
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W chwili obecnej w regionie kujawsko-pomorskim funkcjonuje w ramach struktur Toruńskiego Parku 

Technologicznego IoT North Poland Hub, do którego zadań należy: 

 Tworzenie powiązań pomiędzy podmiotami poszukującymi rozwiązań w obszarze Internetu 

rzeczy (IoT), Przemysłu 4.0 (automatyzacja, robotyzacja); 

 Działalność edukacyjna i promująca koncepcję Rewolucji Przemysłowej 4.0; 

 Działalność analityczno-badawcza w zakresie trendów i potrzeb przedsiębiorców w odniesieniu 

do kwestii cyfryzacji prowadzonej działalności. 

3.5 Regionalne inteligentne specjalizacje na tle innych 

województw 

Porównanie inteligentnych specjalizacji zidentyfikowanych w województwie kujawsko-pomorskim do 

innych województw jest utrudnione, ponieważ regiony zdefiniowały swoje inteligentne specjalizacje  

w sposób różnorodny. W niektórych wypadkach wybór inteligentnych specjalizacji został 

zintegrowany z procesem tworzenia (aktualizacji) regionalnych strategii innowacji bądź strategii 

rozwoju regionalnego, w innych dokonano odrębnej procedury wyłaniania inteligentnych specjalizacji 

(pomijając metodykę foresightu i benchmarkingu), w jeszcze innych zostały ogłoszone 

„mimochodem”, bez przejrzystego procesu ich wyboru. Wynika to z faktu, że województwa nie 

otrzymały uniwersalnej metodyki wyboru RIS, co poskutkowało w wielu wypadkach wyborami słabo 

merytorycznie umotywowanymi109. Rozproszenie i różnorodność podejścia w wyborze RIS wpływa na 

brak możliwości przeprowadzenia rzetelnego porównania specjalizacji województw. 

                                                           

109 Łukasz Nazarko „Inteligentne specjalizacje polskich regionów – przyczynek do ewaluacji”,  
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Tabela 17. Regionalne inteligentne specjalizacje w odniesieniu do województwa kujawsko-pomorskiego 

Województwo Specjalizacje pokrywające się ze specjalizacjami województwa kujawsko-pomorskiego 

Specjalizacje 
indywidualne Kujawsko-Pomorskie 

Specjalizacje oparte na wartościach Specjalizacje horyzontalne 

Zdrowa i 
bezpieczna 
żywność 

Zdrowie i 
turystyka 
zdrowotna 

Zaawansowane 
materiały i 
narzędzia 

Transport i 
mobilność 

Dziedzictwo 
kulturowe i 
przemysły 
kreatywne Technologie ICT Ekoinnowacje 

Automatyka 
przemysłowa 

Łódzkie 
Innowacyjne 
rolnictwo i 
przetwórstwo 
rolno-spożywcze 

Medycyna, 
farmacja, kosmetyki 

Zaawansowane 
materiały 
budowlane 

 Nowoczesny 
przemysł 
włókienniczy i 
modowy 

Informatyka i 
telekomunikacja 

Energetyka, w tym 
odnawialne źródła 
energii 

  

Mazowieckie 

Bezpieczna żywność Wysoka jakość życia       1. Nowoczesne usługi 
dla biznesu, 

2. Inteligentne systemy 
zarządzania 

Pomorskie 

 Technologie 
medyczne w 
zakresie chorób 
cywilizacyjnych i 
okresu starzenia 

 Technologie off-
shore i portowo-
logistyczne 

 Technologie 
interaktywne w 
środowisku 
nasyconym 
informacyjnie 

Technologie 
ekoefektywne w 
produkcji, 
przemyśle, 
dystrybucji i zużyciu 
energii i paliw oraz 
w budownictwie 

  

Warmińsko-Mazurskie 
Żywność wysokiej 
jakości 

       1. Gospodarka wodna 

2. Przemysł drzewny i 
meblarski 

Wielkopolskie 
Biosurowce i 
żywność dla 
świadomych 
konsumentów 

Nowoczesne 
technologie 
medyczne 

 Wyspecjalizowane 
procesy logistyczne 

1. Wnętrza 
przyszłości 

2. Przemysł jutra 

Rozwój oparty na 
ICT 

   

Lubelskie 
 Medycyna i zdrowie    

Informatyka i 
automatyka 

1. Energetyka 
niskoemisyjna 

2. Biogospodarka 

Informatyka i 
automatyka 
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Województwo Specjalizacje pokrywające się ze specjalizacjami województwa kujawsko-pomorskiego 

Specjalizacje 
indywidualne Kujawsko-Pomorskie 

Specjalizacje oparte na wartościach Specjalizacje horyzontalne 

Zdrowa i 
bezpieczna 
żywność 

Zdrowie i 
turystyka 
zdrowotna 

Zaawansowane 
materiały i 
narzędzia 

Transport i 
mobilność 

Dziedzictwo 
kulturowe i 
przemysły 
kreatywne Technologie ICT Ekoinnowacje 

Automatyka 
przemysłowa 

Lubuskie 
 

Zdrowie i jakość 
życia w regionie 

    Zielona gospodarka  

1. Innowacyjny 
(nowoczesny) przemysł 
tradycyjny, 

2. Współpraca i 
kooperacja biznesowa 

Małopolskie 
  

Produkcja metali i 
wyrobów 
metalowych  

 
Przemysły 
kreatywne oraz 
czasu wolnego 

Technologie 
informacyjne i 
komunikacyjne, w 
tym multimedia ICT 

Energia 
zrównoważona 

Elektrotechnika i 
przemysł 
maszynowy 

1. Nauki o życiu (Life 
science) 

2. Chemia 

Opolskie Technologie rolno-
spożywcze 

Procesy i produkty 
ochrony zdrowia i 
środowiska 

   
Technologie 
informacyjno-
komunikacyjne 

Technologie 
przemysłu 
energetycznego 
(OZE, poprawa 
efektywności 
energetycznej) 

Technologie 
przemysłu 
maszynowego i 
metalowego 

1. Technologie 
chemiczne 

2. Zrównoważone 
technologie 
budownictwa i drewna 

Podkarpackie 
 Jakość życia    Informatyka i 

telekomunikacja 
  1. Lotnictwo i 

kosmonautyka 

2. Motoryzacja 

Podlaskie 

Sektor spożywczy i 
sektory powiązane z 
nim łańcuchem 
wartości 

Sektor medyczny 
oraz nauki o życiu i 
sektory powiązane 

    Ekoinnowacje, 
nauki o środowisku 
i sektory powiązane 
(w tym OZE) 

Przemysł 
maszynowy i 
sektory powiązane z 
nim łańcuchem 
wartości 

 

Śląskie 
 Medycyna    ICT- technologie 

informacyjno-
komunikacyjne 

Zielona gospodarka  1. Przemysły 
wschodzące 

2. Energetyka  

Dolnośląskie 
Żywność wysokiej 
jakości 

Branża chemiczna i 
farmaceutyczna 

Produkcja maszyn i 
urządzeń, obróbka 
materiałów 

Mobilność 
przestrzenna 

 Technologie 
informacyjno-
komunikacyjne 

 Produkcja maszyn i 
urządzeń, obróbka 
materiałów 

Surowce naturalne i 
wtórne 
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Województwo Specjalizacje pokrywające się ze specjalizacjami województwa kujawsko-pomorskiego 

Specjalizacje 
indywidualne Kujawsko-Pomorskie 

Specjalizacje oparte na wartościach Specjalizacje horyzontalne 

Zdrowa i 
bezpieczna 
żywność 

Zdrowie i 
turystyka 
zdrowotna 

Zaawansowane 
materiały i 
narzędzia 

Transport i 
mobilność 

Dziedzictwo 
kulturowe i 
przemysły 
kreatywne Technologie ICT Ekoinnowacje 

Automatyka 
przemysłowa 

Świętokrzyskie 

Nowoczesne 
rolnictwo i 
przetwórstwo 
spożywcze 

Turystyka 
zdrowotna i 
prozdrowotna 

Przemysł 
metalowo-
odlewniczy 

  Technologie 
informacyjno-
komunikacyjne (ICT) 

Zrównoważony 
rozwój 
energetyczny 

 1. Zasobooszczędne 
budownictwo 

2. Branża targowo-
kongresowa 

Zachodniopomorskie 

Nowoczesne 
przetwórstwo 
rolno-spożywcze 

 1. Zaawansowane 
wyroby metalowe 

2. Produkty 
inżynierii 
chemicznej i 
materiałowej 

Multimodalny 
transport i logistyka 

 Produkty oparte na 
technologiach 
informacyjnych 

Opakowania 
przyjazne 
środowisku 

 1. Wielkogabarytowe 
konstrukcje wodne i 
lądowe 

2. Produkty drzewno-
meblarskie 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie badań stron internetowych 
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Biorąc pod uwagę specjalizacje oparte na wartościach zidentyfikowane w województwie dwa 

obszary, żywność i zdrowie pokrywają się z wieloma regionami w Polsce. Obszary podobne do 

specjalizacji Zdrowa i bezpieczna żywność występują w 9 innych województwach, w tym we 

wszystkich ościennych poza województwem pomorskim. Należy zauważyć, że wybrane aspekty tego 

obszaru są również uwzględniane pośrednio w innych specjalizacjach regionów. Specjalizacja Zdrowie 

i turystyka zdrowotna we wszystkich regionach Polski jest związana z rozwojem usług medycznych 

i jakością życia. Wiąże się to z ogólnoświatowym trendem starzenia się społeczeństwa oraz dbałości 

człowieka o zdrowie w szerokim rozumieniu. Specjalizacja ta występuje w 12 innych województwach, 

w tym we wszystkich regionach ościennych poza warmińsko-mazurskim, które jednak wskazało na 

specjalizację określoną jako Gospodarka wodna, gdzie kładzie się nacisk na zakwaterowanie i odnowę 

biologiczną, w tym hotele, spa i wellness, uzdrowiska, itp. 

Wspólne obszary można również zauważyć dla specjalizacji Zaawansowane materiały i narzędzia, 

przy czym w innych regionach specjalizacje są zdefiniowane w zawężający sposób i odnoszą się 

wprost do przemysłu charakterystycznego dla danego obszaru, np. Zaawansowane wyroby metalowe  

w zachodniopomorskim, czy Przemysł metalowo-odlewniczy w świętokrzyskim.   

Ponadto można zauważyć, że dwie z inteligentnych specjalizacji mają charakter bardziej 

uniwersalny i powtarzają się (choć pod różnymi nazwami) w większości województw, rozwój 

technologii ICT oraz innowacje ekologiczne. Zarówno jeden jak i drugi obszar związany jest ściśle 

z obowiązującymi, nie tylko krajowymi, ale i ogólnoświatowymi trendami rozwoju. Wynika to 

z nastawienia na cyfryzację i automatyzację przedsiębiorstw, jak również na ochronę środowiska 

w niemal każdej dziedzinie życia (od segregacji odpadów, modelu gospodarki w obiegu zamkniętym, 

OZE i inne).  W regionie kujawsko-pomorskim Technologie ICT oraz Ekoinnowacje zostały uznane za 

tzw. specjalizacje horyzontalne, ponieważ rozwiązania będące w zakresie powyższych inteligentnych 

specjalizacji znajdują swoje zastosowanie w każdej z opartych na wartościach inteligentnych 

specjalizacjach.   

Za lukę w skali kraju, która z pewnością mogłaby się rozwijać i ma bardzo duży potencjał można 

uznać obszar związany z szeroko pojętym sektorem kreatywnym, w tym kulturą. Tylko trzy inne 

województwa w swoich inteligentnych specjalizacjach uwzględniły ten obszar (łódzkie, małopolskie, 

wielkopolskie). Przy czym województwa wielkopolskie i łódzkie ograniczyły branże kreatywne do 

najbardziej charakterystycznych i najlepiej rozwiniętych branż, Wielkopolska wybrała wyposażenie 

wnętrz a region łódzki przemysł włókienniczy i modę. W województwie kujawsko-pomorskim oraz 

małopolskim potraktowano sektor kreatywny i kulturę bardzo szeroko nie odnosząc się do konkretnej 

gałęzi przemysłu. Z pewnością ma to związek z licznymi inicjatywami organizacji kulturalnych 

występujących w głównych ośrodkach kultury tych dwóch województw.  

Obserwując inne województwa należy podjąć próbę doprecyzowania regionalnych specjalizacji 

poprzez wybór tych działalności gospodarczych (na poziomie podklas PKD), których przychody 

i zatrudnienie stanowią największy udział w danej specjalizacji.  
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II. Potencjał społeczno-

gospodarczy 

  
Analiza dostępnego wsparcia 

przedsiębiorców w województwie
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4.1 Dostępne formy wsparcia 

Kluczowe informacje 

 W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Woj. Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020 na 

cele związane z rozwojem przedsiębiorczości zakontraktowano blisko 1,5 mld zł 

 642,2 mln zł zostało przeznaczone na instrumenty finansowe skierowane do sektora MŚP 

 338,4 mln zł trafiło do instytucji otoczenia biznesu, samorządów terytorialnych i jednostek 

naukowych wspierających pośrednio przedsiębiorstwa  

 Aktywność przedsiębiorstw w pozyskiwaniu środków zewnętrznych jest bardzo zróżnicowana. Na 

terenie województwa znajdują się gminy, w których żaden przedsiębiorca nie skorzystał ze 

wsparcia 

 Blisko połowa gmin prowadzi aktywną politykę wspierania przedsiębiorców zlokalizowanych na 

ich terenie 

 30% gmin nie udostępnia na swoich stronach internetowych żadnych informacji skierowanych do 

sektora przedsiębiorstw 

 

Przedsiębiorstwa mogą być wspierane przez różnego rodzaju podmioty i instrumenty. Wsparcie ze 

strony instytucji otoczenia biznesu zostanie omówione w kolejnych rozdziałach. W tym rozdziale 

zostanie przedstawione wsparcie udzielane z poziomu krajowego i samorządu terytorialnego. 

Szczególnie istotne, z punktu widzenia przedsiębiorstw, jest bezpośrednie wsparcie finansowe, 

którym dysponuje na terenie województwa Urząd Marszałkowski pełniąc rolę Instytucji Zarządzającej 

dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. 
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Rysunek 16. Możliwe formy wsparcia 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie dane udostępnione przez Wydział Analiz i Ewaluacji Departamentu Funduszy 
Europejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu 

 

4.1.1 Bezpośrednie wsparcie przedsiębiorstw 

Podstawowym narzędziem wsparcia dla firm z regionu są środki w ramach osi priorytetowej 

1 Wzmocnienie innowacyjności i konkurencyjności gospodarki regionu110.   

W ramach  ww. osi priorytetowej przeanalizowano działania i poddziałania, które kierują 

bezpośrednie wsparcie do MŚP poprzez dotacje na m.in. na pobudzenie  aktywności badawczo-

rozwojowej przedsiębiorstw oraz przedsiębiorczości akademickiej, jak również te które kierują 

pośrednie wsparcie poprzez instytucje otoczenia biznesu tj. projekty grantowe na działania B+R, 

usługi doradcze i finansowe na wprowadzenie nowych modeli biznesowych, w tym związane 

                                                           

110 Niniejsze opracowanie zostało wykonane na podstawie danych z Departamentu Funduszy Europejskich Wydział Analiz  
i Ewaluacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego stan na 16.01.2020 r.  

Typy wsparcia dostępne na terenie województwa kujawsko-pomorskiego 
 

Wsparcie dotacyjne dla przedsiębiorstw 

• Wsparcie na prowadzenie prac B+R 

• Wsparcie na wdrożenie prac B+R 

• Wsparcie na internacjonalizację 

• Wsparcie na szkolenia i usługi doradcze 

Wsparcie poprzez instrumenty zwrotne 

dla przedsiębiorstw 

• Pożyczki inwestycyjne 

• Pożyczki obrotowe 

• Poręczenie do pożyczek inwestycyjnych i obrotowych 

• Wejścia kapitałowe 

Wsparcie dla osób podejmujących 

działalność gospodarczą 
• Pożyczka inwestycyjno-obrotowa 

• Dotacja na uruchomienie działalności 

• Dotacja na pokrycie kosztów stałych w początkowej fazie 

Wsparcie kosztów zatrudniania i 

utrzymania pracowników pozyskanych z 

grona osób bezrobotnych 

• Refundacja kosztów wyposażenia stanowiska pracy 

• Refundacja wynagrodzenia osób do 30 roku życia 

• Prace interwencyjne 

Wsparcie pośrednie dla przedsiębiorstw  

• Przygotowanie terenów inwestycyjnych 

• Przygotowanie infrastruktury otoczenia biznesu 

• Promocja gospodarcza regionu 

• Przygotowanie infrastruktury na rzecz badań i innowacji 
 

Typ Zakres udzielanego wsparcia 
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z umiędzynarodowieniem działalności gospodarczej. W opracowaniu uwzględniono również 

poddziałanie skierowane do jednostek naukowych, które otrzymały wsparcie infrastrukturalne na 

stworzenie zaplecza naukowego dla potrzeb inteligentnych specjalizacji regionu.  

Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego zawarł w ramach osi priorytetowej 

1 Wzmocnienie innowacyjności i konkurencyjności gospodarki regionu łącznie 264 umów, w ramach 

których udzielił 1 439 732 172,63 zł wsparcia. (stan na 16.01.2020 r.).  

Z pomocy w ramach oferty skierowanej bezpośrednio do firm tj. w ramach Poddziałania 1.2.1, 

Poddziałania 1.3.1 oraz Poddziałania 1.6.2. łącznie skorzystało 231 przedsiębiorstw w tym 112 mikro, 

72 małych, 42 średnich przedsiębiorstw oraz 5 dużych firm.  

 

Wykres 14. Podział zawartych umów wg wielkości przedsiębiorstwa   

  
Źródło: Opracowanie własne na podstawie dane udostępnione przez Wydział Analiz i Ewaluacji Departamentu Funduszy 
Europejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu 

Pozostałe 33 podmioty są to m.in. Instytucje Otoczenia Biznesu, Jednostki Samorządu Terytorialnego, 

Jednostki naukowe oraz Stowarzyszenia i inne działające na rzecz wspierania przedsiębiorczości.  

 

Wsparcie dotacyjne 

Wszystkie umowy zawarte przez przedsiębiorstwa przeanalizowano również pod kątem obszaru 

realizacji projektu w podziale na gminy, co pokazuje poniższa mapa. Analiza danych wskazuje na trzy 

główne ośrodki, w których skoncentrowały się projekty. Najwięcej projektów realizowanych jest 

w Toruniu – 73 projekty, 56 projektów w Bydgoszczy i 24 projekty we Włocławku.  Ponadto 

zauważyć można dużą dysproporcję pomiędzy wskazanymi trzema głównymi ośrodkami, 

a pozostałymi gminami, gdzie liczba realizowanych projektów nie przekracza 10. W przeważającej 

większości gmin realizowany jest tylko 1 projekt.  Istotnym jest również fakt, iż przewagę stanowią 

gminy, w których nie są realizowane w ogóle projekty tzw. białe plamy.  
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Rysunek 17. Miejsca realizacji projektów w województwie kujawsko-pomorskim z podziałem na 
gminy 

 

*n= 252. Jeden projekt może być realizowany na więcej niż 1 obszarze.  

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych udostępnionych przez Wydział Analiz i Ewaluacji Departamentu Funduszy 
Europejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu 

Szczegółowa analiza danych pozwoliła na wyodrębnienie liczby zawartych umów i przyznanych 

środków firmom w podziale na poszczególne poddziałania w osi priorytetowej 1 Wzmocnienie 

innowacyjności i konkurencyjności gospodarki regionu. W ramach Poddziałania 1.2.1 – Wsparcie 

procesów badawczo-rozwojowych zawarto łącznie 70 umów na łączną kwotę wsparcia 

179 790 198,16 zł. W ramach Poddziałania 1.3.1 – Wsparcie procesów B+R w przedsiębiorstwach 

akademickich liczba zawartych umów wynosi 48 (100% mikroprzedsiębiorstwa) na łączną kwotę 

wsparcia 30 681 592,18 zł. Aż 40 zawartych umów dotyczy przedsiębiorstw akademickich 

wywodzących się z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Łącznie 114 umów zawarto 

w ramach Poddziałania 1.6.2 – Dotacje dla innowacyjnych MŚP, a kwota wsparcia wynosi 151 485 

912,39 zł.  

W ramach pośredniego wsparcia dla firm z regionu tj. granty na wsparcie procesów badawczo-

rozwojowych oraz wsparcie procesu umiędzynaradawiania przedsiębiorstw zawarto łącznie 4 umowy 

z IOB na łączną kwotę wsparcia 131 827 950,00 zł procesy B+R oraz 66 094 183,00 Fundusz 

Eksportowy.  

Ze względu na odroczone terminy zakończenia projektów nie są znane jeszcze osiągnięte wskaźniki 

w postaci ilości wspartych przedsiębiorstw i wartości udzielonego wsparcia. 
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Tabela 18. Instrumenty finansowe i wsparcie pośrednie kierowane do przedsiębiorstw 

Instrumenty finansowe 

Poddziałanie  

RPO WKP 
Liczba umów Kwota dofinansowania 

1.2.2 – Wsparcie prac B+R poprzez 

instrumenty finansowe 
1 

Bank Gospodarstwa Krajowego, Toruń 
69 468 280,10 zł 

1.3.2 Wsparcie procesów B+R 

poprzez instrumenty finansowe 
1 

Bank Gospodarstwa Krajowego 
21 573 999,99 zł 

1.4.1 Wsparcie rozwoju 

mikroprzedsiębiorstw 
1 

Bank Gospodarstwa Krajowego 
71 194199,98 zł 

1.5.1   Pożyczki dla MSP i nowe 

modele biznesowe  
1 

Bank Gospodarstwa Krajowego 
43 148 000,05 zł 

1.6.1 Instrumenty finansowe dla 

innowacyjnych MŚP  
1 

Kujawsko-Pomorski Fundusz Rozwoju 
436 935 600,00 zł 

Wsparcie pośrednie dla przedsiębiorstw 

Poddziałanie  

RPO WKP 
Liczba umów Kwota dofinansowania 

1.4.2 Wsparcie MŚP poprzez IOB 2 

Polskie Towarzystwo Ekonomiczne – 
Oddział w Bydgoszczy 

Izba Przemysłowo-Handlowa w Toruniu 

639 285,00 zł 

1.4.3 Rozwój infrastruktury na rzecz 

rozwoju gospodarczego 6 44 103 188,90 zł 

1.5.2 Promocja gospodarcza 

regionu 9 62 715 786,05 zł 

Poddziałania skierowane do 

jednostek naukowych 

Działanie 1.1 Publiczna 

infrastruktura na rzecz badań i 

innowacji  

5 

2 - Uniwersytet Mikołaja Kopernika 

2 – Uniwersytet Kazimierza Wielkiego 

1 -Uniwersytet Technologiczno-
Przyrodniczy 

130 984 565,89 zł 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie dane udostępnione przez Wydział Analiz i Ewaluacji Departamentu Funduszy 
Europejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu 
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4.1.2 Wsparcie przedsiębiorstw poprzez instrumenty rynku pracy 

Działania na rzecz rynku pracy  

Z analizy danych dotyczących działań na rzecz aktywności zawodowej wynika, iż liczba osób, które 

otrzymały bezzwrotne środki na podjęcie działalności gospodarczej w programie wynosi 1035.111 Trzy 

gminy m. Toruń, m. Grudziądz, m. Włocławek charakteryzują się bardzo dużą aktywnością osób 

bezrobotnych w tych gminach liczba osób podejmujących działalność gospodarczą z pomocą 

bezzwrotnych środków wynosi odpowiednio 95, 118, 89. Jedna gmina Inowrocław mieści się  

w przedziale 50-80 z liczbą umów 70. Cztery  gminy Obrowo, m. Bydgoszcz, Lubicz, Nakło nad Notecią 

liczba umów oscyluje między 30 a 40. W przeważającej liczbie gmin (92) liczba umów wynosi od 1 do 

10.  W aż 30 gminach nie podpisano żadnej umowy na podjęcie działalności gospodarczej.   

 

Rysunek 18. Liczba osób w podziale na gminy, które otrzymały dotację na rozpoczęcie działalności 

  

Źródło: Opracowanie własne na podstawie na podstawie list rankingowych publikowanych pod konkursami poddziałania 
8.6.1 na stronie www. mojregion.eu 

 

W ramach poddziałania 8.6.1. Wsparcie na rzecz wydłużenia aktywności zawodowej mieszkańców na 

dzień 31.12.20219 r. zostało wdrożonych 11 projektów w tym 8 realizowanych jest przez podmioty 

publiczne, 3 przez podmioty prywatne. 6 projektów realizowanych jest w m. Toruniu, 4 projekty  

                                                           

111 Na podstawie danych udostępnionych przez Departament Wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Urząd 
Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego stan na dzień 31.12.2019 r. 
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w m. Bydgoszczy oraz 1 projekt w Świeciu. Ostateczna kwota wnioskowanego dofinansowania wynosi 

6789701,35 zł.112  

W roku 2019 roku kwota środków Funduszu Pracy (FP) wydatkowana na podstawowe formy 

aktywizacji zawodowej, realizowane w ramach programów na rzecz promocji zatrudnienia, 

łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej w województwie kujawsko-pomorskim 

wynosiła 265 712,70 tys. zł.  

Najbardziej popularnymi instrumentami rynku pracy w latach 2015-2019 z punktu widzenia 

przedsiębiorców były:  

Tabela 19. Instrumenty rynku pracy 

Beneficjenci Przeznaczenie 

 Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej 

Bezrobotni Środki przeznaczone na rozpoczęcie działalności gospodarczej, w tym na pokrycie 
kosztów pomocy prawnej, konsultacji i doradztwa, związanych z podjęciem tej 
działalności, można otrzymać z Funduszu Pracy w formie bezzwrotnej dotacji do 6-
krotnej wysokości przeciętnego wynagrodzenia. 

Poszukujący pracy niepozostający 
w zatrudnieniu lub 
niewykonujących innej pracy 
zarobkowej opiekunów osoby 
niepełnosprawnej 

Absolwenci centrum integracji 
społecznej oraz absolwenci klubów 
integracji społecznej 

 Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy 

Przedsiębiorcy Pomoc finansowa w wysokości określonej w umowie, nieprzekraczającej 6-krotnej 
wysokości przeciętnego wynagrodzenia, udzielana przez powiatowe urzędy pracy  
w związku ze stworzeniem lub przystosowaniem stanowiska pracy i zatrudnieniem na 
tym stanowisku skierowanego bezrobotnego. 

Refundacja kosztów przysługuje, gdy firma zobowiąże się do zatrudnienia na 
wyposażonym lub doposażonym stanowisku w pełnym wymiarze czasu pracy 
bezrobotnego przez okres 24 miesięcy oraz do utrzymania przez okres 24 miesięcy 
stanowiska pracy utworzonego w związku z przyznaną refundacją. 

 Refundacja wynagrodzenia osób do 30 r.ż. 

Przedsiębiorcy Refundacja przez okres 12 miesięcy części kosztów poniesionych na wynagrodzenia, 
nagrody oraz składki na ubezpieczenia społeczne skierowanych bezrobotnych do 30 
roku życia, w wysokości uprzednio uzgodnionej, nieprzekraczającej jednak kwoty 
ustalonej jako iloczyn liczby zatrudnionych skierowanych bezrobotnych w miesiącu 
oraz kwoty minimalnego wynagrodzenia. 

Refundacja przysługuje, gdy firma utrzyma w zatrudnieniu w pełnym wymiarze czasu 
pracy skierowanego bezrobotnego przez okres, za który dokonywana jest refundacja 
przez okres 12 miesięcy po zakończeniu tej refundacji. 

 Prace interwencyjne 

Przedsiębiorcy Zatrudnienie bezrobotnego przez pracodawcę zawsze na podstawie umowy o pracę, 
które nastąpiło w wyniku umowy zawartej między pracodawcą a powiatowym 
urzędem pracy.   

Refundacja jest przyznawana w wysokości uprzednio uzgodnionej, nie wyższej jednak 
niż 150% przeciętnego wynagrodzenia. Prace interwencyjne, w zależności od decyzji 
powiatowego urzędu pracy, mogą trwać od 6, 12, 18, 24 miesięcy do 4 lat.  

                                                           

112 Dane na podstawie list rankingowych publikowanych pod konkursami poddziałania 8.6.1 na stronie www. mojregion.eu. 
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Beneficjenci Przeznaczenie 

Wsparcie kształcenia ustawicznego pracodawcy i pracowników (KFS) 

Pracodawca Pracodawcy mogą przeznaczyć środki z KFS na finansowanie takich działań, jak: 

• Określenie potrzeb przedsiębiorstwa w zakresie kształcenia ustawicznego w związku 
z ubieganiem się o sfinansowanie tego kształcenia ze środków KFS, 

• Kursy i studia podyplomowe realizowane z inicjatywy pracodawcy lub za jego zgodą, 

• Egzaminy umożliwiające uzyskanie dokumentów potwierdzających nabycie 
umiejętności, kwalifikacji lub uprawnień zawodowych, 

• Badania lekarskie i psychologiczne wymagane do podjęcia kształcenia lub pracy 
zawodowej po ukończonym kształceniu, 

• Ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków w związku z podjętym 
kształceniem. 

 

Pracownicy 

 Dofinansowania na rozwój w ramach Regionalnego Funduszu Szkoleniowego 

Przedsiębiorcy i ich pracownicy Dotacje na: 

• Kursy i szkolenia, 

• Egzaminy prowadzące do nabycia kwalifikacji,  

• Usługi doradcze, 

• Studia podyplomowe 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych udostępnionych przez Wydział Analiz i Ewaluacji Departamentu Funduszy 
Europejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu, WUP w Toruniu, TARR S.A.  

Wydatki Funduszu Pracy w roku 2019 spadły znacznie w stosunku do poprzednich lat. W latach 2016-

2018 Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej uruchomiło linię refundacji wynagrodzeń osób 

do 30 r.ż., która znacząco pomniejszyła wysokość środków Fundusz Pracy na pozostałe formy 

aktywizacji. Natomiast w 2019 r. środków na wynagrodzenia dla młodych nie zostały uruchomione, 

ale też Fundusz Pracy został bardzo mocno zredukowany.  
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Wykres 15. Kwoty FP wydatkowane na najbardziej popularne instrumenty rynku pracy wśród 
przedsiębiorców w latach 2015-2019 (w tys. zł) 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych WUP w Toruniu 

 

W latach 2015-2019 najczęściej wybierane przez przedsiębiorców instrumenty rynku pracy 

skierowane bezpośrednio do tej grupy stanowiły aż 51,3% ogólnych wydatków z Funduszu Pracy. 

Najwięcej tj. 14,09% wydatków FP w latach 2015-2019 poniesiono na dofinansowanie podejmowania 

działalności gospodarczej. Znaczącą kwotę stanowiła również refundacja kosztów wyposażenia 

i doposażenia stanowiska pracy. 
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Wykres 16. Struktura wydatków Funduszu Pracy na programy na rzecz promocji i zatrudnienia  
w województwie kujawsko-pomorskim w latach 2015-2019 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych WUP w Toruniu 

 

MŚP z województwa kujawsko-pomorskiego mogły również korzystać z dofinansowania na rozwój 

w ramach Regionalnego Funduszu Szkoleniowego utworzonego ze środków RPO WKP Poddziałanie 

8.5.1 Wsparcie dostępu do usług rozwojowych z budżetem 20 mln zł. W latach 2017-2019 skorzystało 

1916 przedsiębiorstw, które przeszkoliły 4546 pracowników. 

Dostępność wsparcia dla przedsiębiorców w gminach  

Nie mniej ważne jest wsparcie niefinansowe jakie przedsiębiorca może otrzymać ze strony 

samorządów lokalnych. Wsparcie przedsiębiorczości przez poszczególne gminy województwa 

kujawsko-pomorskiego jest bardzo zróżnicowane. Może to wynikać zarówno ze zróżnicowanego 

poziomu rozwoju społeczno-gospodarczego gmin (liczby podmiotów gospodarczych na terenie 

gminy, poziomu dochodów własnych gminy, wskaźnika zatrudnienia, stopy bezrobocia itp.), 

charakteru gminy np. turystyczna, jak również z możliwości organizacyjnych w urzędach gmin. 

W analizie oceniono gminy pod kątem najczęściej występujących narzędzi wsparcia lokalnych 

przedsiębiorstwa mających niefinansowy charakter, czyli z pominięciem ulg i zwolnień podatkowych, 

opłat lokalnych oraz wydatków inwestycyjnych. Są to: 

 Organizacja wydarzeń dla przedsiębiorców; 

 Działania promocyjno-informacyjne skierowane do przedsiębiorców; 

 Wyodrębniona jednostka lub działania w zakresie wsparcia przedsiębiorczości; 

 Wyodrębniona jednostka lub działania w zakresie obsługi inwestorów zewnętrznych; 

 Bazy przedsiębiorstw funkcjonujących na terenie gminy. 

Gminy najczęściej wspierają przedsiębiorczość poprzez proste działania informacyjno-promocyjne 

dostępne w aktualnościach na stronie internetowej gminy (68% gmin). Urzędy gmin powinny być 

przyjazne przedsiębiorcom, jednak aż w ponad 30% przypadków gminy nie udostępniają na swoich 

stronach internetowych żadnych informacji skierowanych do przedsiębiorców. Zdarza się, że jedyną 
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formą wsparcia są informacje na temat obowiązkowych działań gminy dotyczących na przykład 

rejestracji działalności gospodarczej czy nowych przepisów podatkowych w tym VAT.  

W gminach, dbających o rozwój gospodarczy, powinien działać aktywnie punkt dla przedsiębiorców. 

W trakcie badania w co trzeciej gminie odnotowano wyodrębnioną jednostkę lub działania gminy 

w zakresie obsługi inwestorów zewnętrznych, a mniej niż w co piątej w zakresie wsparcia 

przedsiębiorczości. Ponadto badane gminy bardzo rzadko organizują wydarzenia skierowane do 

przedsiębiorców. Mniej niż 10% podejmuje takie działania. 

Ciekawą formą wsparcia lokalnych firm jest baza przedsiębiorców funkcjonujących na terenie gminy, 

którą prowadzi na swoich stronach internetowych 18% gmin113. 

W ok. 4,5% badanych gmin zaobserwowano silną współpracę z Lokalnymi Grupami Działania. 

Wówczas to one przejmują funkcję wspierania lokalnych przedsiębiorstw od gmin. 

Badane gminy oceniono pod kątem udzielanego wsparcia lokalnym przedsiębiorcom 

w sześciostopniowej skali114: (1) Brak wsparcia 0 pkt; (2) Bardzo małe wsparcie 1-2 pkt; (3) Małe 

wsparcie 3-4 pkt; (4) Średnie wsparcie 5-7 pkt; (5) Duże wsparcie 8-9 pkt, (6) Bardzo duże wsparcie 

10-11 pkt. 

Analiza oferty dostępnej na stronach internetowych gmin wskazuje, że 22,14% badanych gmin nie 

oferuje żadnego wsparcia dla lokalnych firm, 31,29% oferuje bardzo małe wsparcie, 24,43% małe 

wsparcie, 16,03% średnie, 6,11% duże. Żadna z badanych gmin nie charakteryzuje się bardzo dużym 

wsparciem oferowanym przedsiębiorstwom.  

Analizując mapę oceny oferty kierowanej do przedsiębiorców przez gminy na swoich stronach 

internetowych można dostrzec skupiska gmin z bogatszą ofertą dla przedsiębiorstw. Skupione są one 

często przy największych miastach regionu, takich jak Toruń i Bydgoszcz. Gminy położone 

w południowo i wschodniej części województwa stanowią najwięcej tzw. białych plam. Na stronach 

internetowych tych gmin przedsiębiorcom trudno odnaleźć informacje wspierające ich działalność. 

Poza tym na mapie wyróżniają się pojedyncze ośrodki, które cechuje wyjątkowa aktywność we 

wspieraniu przedsiębiorczości, jak gmina Świecie czy Sępólno Krajeńskie, które dostrzegają potrzebę 

takich działań.  

Założyć można, że część gmin o mniejszym potencjale zakłada, że ciężar podejmowania działań 

wspierających przedsiębiorczość przejmują większe ośrodki a w niewielkich gminach wiejskich, 

w których nie funkcjonują przedsiębiorstwa większe niż mikro takie działania są bezzasadne. 

Niekorzystny natomiast jest fakt, że w gminach, w których liczba mieszkańców i przedsiębiorców jest 

wyższa brakuje wyodrębnionej jednostki lub działań wspierających przedsiębiorczość. 

                                                           

113 Informacje pozyskano na podstawie zawartości stron internetowych gmin w województwie kujawsko-pomorskim, stan 
na styczeń 2020. Łącznie przebadano 131 stron internetowych: 92 strony gmin wiejskich, 35 stron gmin wiejsko-miejskich, 
w tym strony prowadzone wspólnie z gminami miejskimi oraz 4 strony gmin miast na prawach powiatu. 
114 Przypisano następujące wagi do typów wsparcia: (1) organizacja wydarzeń dla przedsiębiorców – waga 2, (2) działania 
promocyjno-informacyjne skierowane do przedsiębiorców – waga 1, (3) wyodrębniona jednostka lub działania w zakresie 
wsparcia przedsiębiorczości – waga 3, (4) wyodrębniona jednostka lub działania w zakresie obsługi inwestorów 
zewnętrznych – waga 3, (5) bazy przedsiębiorstw funkcjonujących na terenie gminy – waga 2. 
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Rysunek 19. Ocena oferty kierowanej do przedsiębiorców przez gminy w województwie kujawsko-
pomorskim 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie badania stron internetowych urzędów gmin 
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4.2 Skuteczność dostępnych form wsparcia w ocenie 

przedsiębiorców 

Kluczowe informacje 

 Ze wsparcia korzystają chętniej przedsiębiorstwa funkcjonujące w różnego rodzaju sieciach 

współpracy. Dzięki nim procesy pozyskiwania i rozliczania wsparcia staja się łatwiejsze. 

 Przedsiębiorstwa pozbawione wsparcia otoczenia biznesu odbierają oferowane wsparcie 

finansowe jako zbyt skomplikowane co wiąże się dla nich z wysokim poziomem ryzyka. 

 

Badani przedsiębiorcy mają umiarkowaną świadomość nt. dostępnych źródeł wsparcia115. Może to 

powodować zaniechanie aktywnych poszukiwań rozwiązań finansowych, które umożliwiłyby im 

rozwój. Zamiast je podejmować, przedsiębiorcy skupiają się na bieżącej działalności. To rodzaj 

pułapki rozwojowej, bowiem silna koncentracja na rozwiązywaniu bieżących problemów, 

absorbująca całą uwagę przedsiębiorcy na pokonywaniu rozmaitych niedoborów (kadr, płynności 

finansowej) i wyzwań, może powodować ograniczanie własnej zdolności do pokonania tych barier.  

Z drugiej strony zarówno przedstawiciele instytucji otoczenia biznesu, jak i sami przedsiębiorstwa 

mogą świadomie rezygnować z możliwości korzystania ze wsparcia ze względu na napotykane 

trudności, w tym w szczególności: 

 Trudności w aplikowaniu i zarządzaniu projektem, które mogą przerastać ich możliwości; 

 Obawa przed niespełnieniem wymogów, jakie stawiane są w wybranych konkursach (jak  

np. Wymóg zwiększenia zatrudnienia pracowników lub uzyskania wzrostu obrotów)  

 Obawa przed nadmierną biurokratyzacją całego procesu: 

- potęgowana przez braku pracowników, którzy mogliby zajmować się prowadzeniem 

dokumentacji 

 Brak zaufania do instytucji zarządzających; 

 Brak pomysłów na rozwój; 

 Poczucie osamotnienia w realizacji całego przedsięwzięcia; 

- nieczytelny system wsparcia finansowego: 

o środki są dostępne z pośrednictwem różnych instytucji, podział ich kompetencji i ścieżka 

dostępu nie jest jasna 

o kompetencje część instytucji nakładają się 

o przedsiębiorcy oczekiwaliby, że w jednym miejscu uzyskają pełne wsparcie lub 

przynajmniej czytelną wskazówkę, gdzie po jakieś wsparcie uzupełniające  

(np. przygotowanie aplikacji) mogą się zwrócić; 

                                                           

115 Podstawą analizy tej są wywiady indywidualne pogłębione i zogniskowane wywiady grupowe z przedsiębiorcami lub ich 
zrzeszeniami (klastry) a także wywiady indywidualne pogłębione z przedstawicielami instytucji otoczenia biznesu.  
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Wszystkie te odnotowywane obawy wskazują na niedostatek kompleksowego wsparcia doradczego 

oraz niedostatek pełnej wiedzy o możliwościach wsparcia rozwoju przedsiębiorstw. Przy tym, wydaje 

się niemożliwe, aby firmy, które same wycofały się z aktywnego poszukiwania możliwości wsparcia 

finansowego dla rozwoju, zmobilizowały się do zmiany stylu funkcjonowania. Niezbędna staje się 

wobec tego zmiana formy docierania do nich z informacją i zachęta do skorzystania ze wsparcia 

i zastąpienie form pasywnych – aktywnymi, jak docieranie do przedsiębiorstw przez animatorów 

rozwoju, brokerów usług doradczych i finansowych.  

Tego rodzaju wsparcie jest mniej potrzebne przedsiębiorstwom, które już teraz odbiegają od 

prezentowanego powyżej wzoru – są aktywne w poszukiwaniu możliwości rozwoju i sięgania przy 

tym po, dostępne w regionie i dopasowane do potrzeb przedsiębiorców, wsparcie finansowe. Są to 

w szczególności przedsiębiorstwa, które: 

 Zrzeszają się – w klastry lub organizacje przedsiębiorców lub pracodawców – tu uzyskują 

wsparcie i budują świadomość, jakie są możliwości działania i jego finansowania; 

 Mają za sobą pozytywne doświadczenie korzystania ze wsparcia – zwłaszcza w przypadku 

korzystania ze środków krajowych (ocenianych jako mniej zbiurokratyzowane, z uproszczonymi 

procedurami) i rozwiązaniami bardziej przyjaznymi przedsiębiorcom; 

 Współpracują lub współpracowały z instytucjami otoczenia biznesu. 

Nie oznacza to, że w przypadku firm o takich doświadczeniach, nie jest niezbędne dalsze wsparcie, 

ale jedynie, że w ich przypadku dotarcie z nim może być łatwiejsze i skuteczniejsze. 

Skuteczniejszemu sięganiu po instrumenty wsparcia oferowane w województwie służy też wysokiej 

jakości wsparcie ze strony instytucji otoczenia biznesu (informacje o problemach i wyzwaniach 

stojących przed IOB znajdują się w rozdziale 6). 
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Czynniki wpływające na poziom 

innowacyjności i konkurencyjności  

w regionie
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Kluczowe informacje 

 Kujawsko-pomorskie w rankingu RCI 2019 uzyskało wynik -0,676 i znalazło się tym samym na 210 

miejscu spośród 268 regionów UE (na 13 miejscu wśród 17 regionów Polski).  

 Szczególnie niską pozycję konkurencyjną region kujawsko-pomorski osiągnął w grupie 

wskaźników podstawowych – 14 miejsce pośród 17 regionów w Polsce. W pozostałych dwóch 

grupach, tj. innowacje i efektywność, kujawsko-pomorskie zajęło odpowiednio 13 oraz 10 pozycję 

wśród regionów Polski.  

 Natomiast mocną stroną regionu kujawsko-pomorskiego w skali kraju (choć w układzie regionów 

UE nadal słabą) była gotowość technologiczna. 

 Poziom nakładów na działalność innowacyjną w przedsiębiorstwach był niski, mimo wzrostu 

nakładów na poziomie województwa.  

 Liczba przedsiębiorstw, w których prowadzona była działalność badawczo-rozwojowa wzrosła, 

ale procesy te odbywały się w całym kraju. W efekcie pozycja regionu nie poprawiła się.  

 Wartość sprzedaży produktów zaawansowanych technologicznych jest niższa niż przeciętna  

w kraju i od 2010 roku spada. 

 Jest to m.in. efekt relatywnie słabego zaplecza badawczo-rozwojowego (29 instytucji,  

6 ośrodków innowacji), które powolnie rozwija się w ostatnich latach, przez podejmowanie 

bardziej aktywnych działań (brokerstwo usług badawczych), rozwijanie własnego potencjału 

(ludzkiego i materialnego), komercjalizację wyników badań naukowych. 

 Stopniowo zwiększa się dostępność usług B+R, z perspektywy przedsiębiorców utrzymują  

się blokady związane z sięganiem po wsparcie na innowacyjny rozwój: mentalne (działania 

innowacyjne oceniane jako ryzykowne), biurokratyczne (procedury finansowania przedsięwzięć 

innowacyjnych oceniane są jako bardziej skomplikowane niż procedury na poziomie wsparcia 

krajowego), potencjał rozwoju branży. 

 

 

5.1 Konkurencyjność regionu 

5.1.1 Czynniki konkurencyjności regionu 

Wspólnym mianownikiem stosowanych definicji konkurencyjności jest aspekt budowania przewagi 

konkurencyjnej nad innymi regionami, która jest wypadkową różnych komponentów oferty 

skierowanej do obecnych i potencjalnych mieszkańców. Należy przyjąć, iż termin konkurencyjności 

ma charakter wartościujący, określa bowiem pewien stan, do którego dany region dąży. 

Problematyka ta obejmuje kilka kluczowych elementów wpływających m.in. na: poziom życia 

mieszkańców, warunki prowadzenia działalności gospodarczej przedsiębiorstw oraz możliwości 

przyciągnięcia inwestorów, a także umiejętności adaptowania pozytywnych trendów pojawiających 

się w otoczeniu, kreujących korzyści wewnętrzne i zewnętrzne (kreowanie wzrostu regionalnego, 
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rozwój przedsiębiorczości)116.  Stąd wynika problem różnorodności przyjmowanych mierników, wśród 

najczęściej występujących można wyróżnić: 

 Poziom życia mieszkańców; 

 Możliwości zapewnienia odpowiednich warunków prowadzenia działalności gospodarczej; 

 Dostęp do wysoko rozwiniętej infrastruktury; 

 Efektywne gospodarowanie zasobami; 

 Dostępność instytucji wspierających przedsiębiorczość; 

 Występowanie instytucji i wydarzeń o zasięgu krajowym i/lub międzynarodowym117. 

Bardzo wiele zestawień rankingujących atrakcyjność regionów ujmuje jako miarę dobrobytu PKB per 

capita, czyli PKB w przeliczeniu na jednego mieszkańca118. W warunkach rynkowej gospodarki 

globalnej konkurować mogą ze sobą nie tylko przedsiębiorstwa, ale jednostki terytorialne 

(województwa, powiaty i gminy). Stąd konkurencyjność stała się jednym z najważniejszych zagadnień 

rozwoju regionalnego i lokalnego, a pojęcie konkurencyjność odnoszone jest również do gospodarki 

jako układu terytorialnego. Konkurencyjność gospodarki należy do priorytetów rozwojowych 

województwa kujawsko-pomorskiego. Ma to swoje odzwierciedlenie w zapisach Strategii rozwoju 

województwa kujawsko-pomorskiego do roku 2020 – Plan modernizacji 2020+, w której aspekt 

rozwoju gospodarczego uznano za najważniejszy. Cel ten stanowi zasadniczą oś rozwoju 

województwa, ponieważ wpływa na wszystkie pozostałe aspekty rozwoju – m.in. na jakość życia 

mieszkańców, dochody samorządów wszystkich szczebli (a więc także ich zdolność do inwestowania), 

rolę i pozycję województwa w gospodarce narodowej. Również Komisja Europejska zajęła się 

tematyką konkurencyjności. Konkurencyjność w jej ujęciu jest to zdolność wytwarzania dóbr i usług, 

które zdają egzamin na rynkach międzynarodowych, przy jednoczesnym utrzymywaniu wysokiego 

i trwałego poziomu dochodów. Komisja Europejska rozumie również konkurencyjność jako zdolność 

przedsiębiorstw, przemysłu, regionów, krajów i ponadnarodowych obszarów geograficznych, 

wystawionych na konkurencję międzynarodową, do osiągania wysokiego poziomu zatrudnienia 

i dochodów119.  

Badania dedykowane pomiarowi atrakcyjności inwestycyjnej i konkurencyjności regionów danego 

kraju prowadzone są między innymi w Wielkiej Brytanii (UK Competitiveness Index), USA (np. The 

State New Economy Index, State Competitiveness Report). Podejmowane są również próby 

budowania indeksu, który ułatwia komparatystykę regionów w skali światowej (The World 

Knowledge Competitiveness Index) oraz europejskiej (European Competitiveness Index). Przykładem 

miernika syntetycznego jest Indeks Regionalnej Konkurencyjności (ang. Regional Competitiveness 

Index; RCI). Za jego pomocą mierzony jest poziom konkurencyjności wszystkich regionów 

wchodzących w skład Unii Europejskiej (UE) z uwzględnieniem czynników, mających wpływ na ich 

                                                           

116 J. Michalak, Teoretyczne aspekty konkurencyjności regionu, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy 

Zarządzania, Finansów i Marketingu 2014, nr 35, s. 39-48. 
117 P. Góralski, M. Lazarek, Czynniki kształtujące konkurencyjność regionów, Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej 

Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Polityki Europejskie, Finanse i Marketing, 2009, nr 1 (2009), s. 307-315. 
118 K. Zawodziński, P. Bartoszczuk: Atrakcyjność inwestycyjna a konkurencyjność regionu, Studia i Analizy Instytutu 

Przedsiębiorstwa 2013, s. 11-41. 
119 M. Hryniewicki, Konkurencyjność regionów w warunkach integracji Polski z Unią Europejską, [w:] Hryniewicki M., 
Sadowski A. (red.), Integracja Europejska. Pierwsze Do świadczenia, Uniwersytet w Białymstoku, Białystok 2006. 

http://bazekon.icm.edu.pl/bazekon/element/bwmeta1.element.ekon-element-issn-1509-0507-issn-1640-6818
http://bazekon.icm.edu.pl/bazekon/element/bwmeta1.element.ekon-element-issn-1509-0507-issn-1640-6818
http://bazekon.icm.edu.pl/bazekon/element/bwmeta1.element.ekon-element-dae43ba5-478e-3679-8986-22292dc0304d
https://fbc.pionier.net.pl/search/query?q=dc_relation%3A%22Zeszyty+Naukowe+Szko%C5%82y+G%C5%82%C3%B3wnej+Gospodarstwa+Wiejskiego+w+Warszawie.+Polityki+Europejskie%2C+Finanse+i+Marketing.+2081-3430.+Nr+1+%282009%29%2C+s.+307-315%22
https://fbc.pionier.net.pl/search/query?q=dc_relation%3A%22Zeszyty+Naukowe+Szko%C5%82y+G%C5%82%C3%B3wnej+Gospodarstwa+Wiejskiego+w+Warszawie.+Polityki+Europejskie%2C+Finanse+i+Marketing.+2081-3430.+Nr+1+%282009%29%2C+s.+307-315%22
http://yadda.icm.edu.pl/yadda/element/bwmeta1.element.ekon-element-960558c2-a1fc-3a7a-92e2-7f31700f8617
http://yadda.icm.edu.pl/yadda/element/bwmeta1.element.ekon-element-960558c2-a1fc-3a7a-92e2-7f31700f8617
http://yadda.icm.edu.pl/yadda/element/bwmeta1.element.ekon-element-13aae15c-56ca-3ebc-9cc6-399ca82051f9
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rozwój a także mocne i słabe strony. Zestawienia te dają syntetyczny obraz konkurencyjności w całej 

UE, a jednocześnie mogą być podstawą do określania strategii i priorytetów rozwoju poszczególnych 

regionów120. Indeks Konkurencyjności Regionalnej jest aktualizowany co trzy lata i pozwala regionom 

monitorować i ocenić ich rozwój w czasie i w porównaniu z innymi regionami. 

Indeks RCI bazuje na 11 czynnikach, które autorzy określają mianem „filarów” (rysunek 20). W ten 

sposób RCI odnosi się do wielu zagadnień, które są uznawane za determinanty konkurencyjności 

regionalnej. Czynniki te są zestawione w trzy powiązane ze sobą grupy, które ukazują wzrastający 

potencjał i poziom rozwoju gospodarczego:  

 Podstawową (Basic Group) – 5 filarów wchodzących w skład tej grupy reprezentuje kluczowe 

czynniki napędzające wszystkie rodzaje gospodarek; 

 Efektywności (Efficiency Group) – 3 filary wchodzące w skład tej grupy reprezentują czynniki 

związane z wykwalifikowaną siłą roboczą oraz efektywnym rynkiem pracy; 

 Innowacji (Innovation Group) – 3 filary wchodzące w skład tej grupy dotyczą czynników, które 

świadczą o zaawansowaniu rozwoju regionów.   

W ramach tych 11 kategorii można zmierzyć natężenie zjawisk nie tylko istotnych dla 

przedsiębiorstw, ale także ważnych dla mieszkańców danego regionu i mających wpływ na jakość ich 

życia. 

Rysunek 20. Ramy analityczne indeksu RCI 
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Źródło:  P. Annoni, L. Dijkstra, N. Gargano, The EU Regional  Competitiveness  Index 2016, „Working Papers” 02/2017, 

European Commission,  

http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/ work/201701_regional_competitiveness2016.pdf 

                                                           

120 D. Grodzka, Konkurencyjność polskich regionów na tle regionów państw członkowskich UE, Studia BAS 2017, nr 1 (49), 

s. 169-202. 

http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/
http://yadda.icm.edu.pl/yadda/element/bwmeta1.element.ekon-element-issn-2082-0658
http://yadda.icm.edu.pl/yadda/element/bwmeta1.element.ekon-element-c4d0f1ee-c564-3b55-b501-663e499bfc48
http://yadda.icm.edu.pl/yadda/element/bwmeta1.element.ekon-element-c4d0f1ee-c564-3b55-b501-663e499bfc48
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Rysunek 21. RCI 2019 mapa punktacji (EU-28=0) 

 
Źródło: P. Annoni, L. Dijkstra, N. Gargano, The EU Regional  Competitiveness  Index 2016, „Working Papers” 02/2017, 

European Commission,  

http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/ work/201701_regional_competitiveness2016.pdf 
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Tabela 20. Porównanie indeksu RCI 2016 oraz indeksu RCI 2019 dla Polski (z-score)121 

Kod 

NUTS REGION 

Indeks RCI 2019 Indeks RCI 2016 

Wynik 2019 

Vs 2016 

Miejsce w 
rankingu 
wśród 268 
regionów UE Wynik 

Miejsce w 
rankingu 
wśród 263 
regionów UE Wynik 

PL91 Warszawski stołeczny  105 0,229 - - - 

PL22 Śląskie 170 -0,290 170 -0,324 ↑ 

PL21 Małopolskie 175 -0,334 171 -0,348 ↑ 

PL63 Pomorskie 182 -0,426 179 -0,448 ↑ 

PL51 Dolnośląskie 183 -0,429 177 -0,444 ↑ 

PL92 Mazowiecki regionalny 187 -0,455 - - - 

PL12 Mazowieckie - - 150 -0,128 - 

PL71 Łódzkie 190 -0,498 181 -0,478 ↓ 

PL41 Wielkopolskie 194 -0,514 190 -0,539 ↑ 

PL52 Opolskie 201 -0,559 205 -0,656 ↑ 

PL42 Zachodniopomorskie 207 -0,645 198 -0,611 ↓ 

PL82 Podkarpackie 208 -0,667 204 -0,650 ↓ 

PL81 Lubelskie 209 -0,675 197 -0,588 ↓ 

PL61 Kujawsko-pomorskie 210 -0,676 211 -0,691 ↑ 

PL84 Podlaskie 211 -0,680 211 -0,692 ↑ 

PL72 Świętokrzyskie 212 -0,681 194 -0,569 ↓ 

PL43 Lubuskie 213 -0,687 202 -0,639 ↓ 

PL62 Warmińsko-mazurskie 225 -0,838 215 -0,699 ↓ 

  

„-„ nie możliwe do określenia w wyniku tzw. rewizji NUTS 2016. W ramach tej rundy rewizji dokonano modyfikacji w 
podziałach na jednostki statystyczne 9 państw członkowskich UE. W odniesieniu do podziału statystycznego Polski na 
jednostki na poziomie NUTS 2 województwo mazowieckie, stanowiące dotychczas jedną jednostkę statystyczną tego 
poziomu, zostało podzielone na dwie jednostki statystyczne: 

 region Warszawski stołeczny, który obejmuje Warszawę wraz z dziewięcioma powiatami: legionowskim, mińskim, 
nowodworskim, otwockim, wołomińskim, grodziskim, piaseczyńskim, pruszkowskim i warszawskim zachodnim; 

 region Mazowiecki regionalny, który obejmuje pozostałą część województwa mazowieckiego. 
Liczba jednostek tego poziomu wzrasta z 16 do 17. Jednocześnie zmianie uległa nazwa poziomu na „regiony” (dotychczasowa 
nazwa to „województwa”). 

 

Źródło: The EU Regional Competitiveness Index 2019; Paola Annoni / Lewis Dijkstra oraz The EU Regional Competitiveness 

Index 2016; Paola Annoni. 

 

                                                           

121 Regionalny z-score to miara stosunku regionalnej wartości RCI do średniej RCI w UE, mierzona jako standardowe 
odchylenie od średniej. Wartości dodatnie pokazują wynik wyższy niż średni wynik w UE; wartości ujemne są niższe niż 
średnia dla UE. 
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Z przywołanych danych wynika, że najbardziej konkurencyjny w Polsce jest region warszawski 

stołeczny, ponieważ jako jedyny w zestawieniach uzyskał wynik dodatni, co oznacza, że osiągnął 

wartość wyższą niż średnio dla wszystkich regionów UE. Jak widać na kartogramie pozostałe regiony 

Polski uzyskały wartości niższe niż średnio w UE. Podobne dysproporcje między regionami 

stołecznymi/metropolitalnymi a resztą kraju występują w zestawieniach innych państw UE122. 

Kujawsko-pomorskie w rankingu RCI 2019 uzyskało wynik -0,676 i znalazło się tym samym na 210 

miejscu spośród 268 regionów UE (na 13 miejscu wśród 17 regionów Polski). Niższe pozycje 

odnotowano w regionie podlaskim, świętokrzyskim, lubuskim oraz warmińsko-mazurskim. 

Szczególnie niską pozycję konkurencyjną region kujawsko-pomorski osiągnął w grupie wskaźników 

podstawowych – 14 miejsce pośród 17 regionów w Polsce. W pozostałych dwóch grupach, tj. 

innowacje i efektywność, kujawsko-pomorskie zajęło odpowiednio 13 oraz 10 pozycję wśród 

regionów Polski.  

Biorąc pod uwagę poszczególne elementy wyżej wymienionych grup, można stwierdzić, iż słabymi 

stronami regionu kujawsko-pomorskiego na tle pozostałych regionów Polski były przede wszystkim: 

filar zdrowie, szkolnictwo wyższe i kształcenie ustawiczne oraz efektywność rynku pracy. Filar 

zdrowie grupuje wskaźniki związane z kapitałem ludzkim, zdrowiem i samopoczuciem ze szczególnym 

uwzględnieniem siły roboczej. Zdrowie jest bowiem kluczowym czynnikiem zwiększającym 

uczestnictwo w rynku pracy. Podnosi produktywność i zwiększa konkurencyjność na poziomie 

krajowym i regionalnym. Dobry stan zdrowia ludności prowadzi do dłuższego życia zawodowego, 

wyższej wydajności i niższych kosztów opieki zdrowotnej oraz kosztów społecznych. W tej grupie 

znalazły się wskaźniki dotyczące ofiar śmiertelnych wypadków drogowych, oczekiwanej długości 

życia, umieralności niemowląt, samobójstw, zgonów z powodu chorób nowotworowych oraz chorób 

serca. Biorąc pod uwagę wszystkie te wskaźniki kujawsko-pomorskie znalazło się w 2019 r. na 16 tj. 

przedostatnim miejscu pośród regionów Polski oraz na odległym 243 miejscu wśród 268 regionów 

Unii Europejskiej. Kolejnym filarem, w którym region kujawsko-pomorski wypadł niekorzystnie dla tle 

pozostałych polskich i europejskich regionów był filar szkolnictwo wyższe i kształcenie ustawiczne. 

Wkład edukacji w wydajność i wzrost gospodarczy był szeroko badany w ostatnich dziesięcioleciach. 

Oparte na wiedzy i innowacjach gospodarki wymagają dobrze wykształconego kapitału ludzkiego, 

zdolnego do adaptacji i przyswajania nowych technologii. Ten filar próbuje uchwycić wszystkie 

aspekty, które pozwalają na zbadanie jakości kapitału ludzkiego w poszczególnych regionach 

wykorzystując do tego odpowiednie wskaźniki na poziomie regionalnym. Wskaźniki te dotyczą 

dostępności do szkół wyższych, ludności z wyższym wykształceniem, ludności uczestniczącej w 

kształceniu i szkoleniu (life-long learning) oraz osób kończących naukę przedwcześnie. Analiza 

wszystkich wskazanych zmiennych spowodowała, że region kujawsko-pomorski zajął w kraju 14 

miejsce (na 17 regionów w Polsce) oraz 164 miejsce wśród 268 regionów UE. Na takiej samej pozycji 

wśród regionów Polski znalazł się region kujawsko-pomorski pod względem efektywności rynku 

pracy (oraz 203 pozycja w UE na 268 regionów). Autorzy badania określają ten filar jako główny 

czynnik przyczyniający się do rozwoju konkurencyjnego regionu. Wydajne i elastyczne rynki pracy są 

ważnym elementem konkurencyjności regionalnej. Zatrudnienie i stopa bezrobocia dostarczają 

informacji o poziomie aktywności gospodarki regionalnej. Badania zróżnicowania zatrudnia według 

płci są również ważnym aspektem, ponieważ wzrost gospodarczy jest zależny od możliwości 

utrzymania równowagi zarówno mężczyzn i kobiet między karierą zawodową a życiem rodzinnym 

                                                           

122 Więcej informacji na stronie: https://ec.europa.eu/regional_policy/en/information/maps/regional_competitiveness/ 

https://ec.europa.eu/regional_policy/en/information/maps/regional_competitiveness/
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(Eurostat, 2008). Wysoka wydajność pracy przyciąga działalność gospodarczą i zwiększa 

konkurencyjność. Wszystkie te aspekty zostały uchwycone we wskaźnikach wybranych dla tego filaru. 

Należą do nich wskaźniki związane z zatrudnieniem (z uwzględnieniem płci), stopą bezrobocia (w tym 

stopa bezrobocia długotrwałego oraz w podziale na płeć) czy też z wydajnością pracy.  

Natomiast mocną stroną regionu kujawsko-pomorskiego w skali kraju (choć w układzie regionów UE 

nadal słabą) była gotowość technologiczna. Filar ten należy do grupy innowacje i określa na jakim 

poziomie gospodarstwa domowe oraz przedsiębiorstwa korzystają z technologii. Technologie 

informacyjne i komunikacyjne (ICT) głęboko zmieniły i będą zmieniać strukturę organizacyjną firm, 

poprawiają wydajności i przyspieszają procesy handlowe. Dlatego wykorzystanie ICT stało się 

istotnym elementem budowy przewag konkurencyjnych. Natomiast aspekt związany 

z gospodarstwami domowymi również jest brany pod uwagę, ponieważ według RCI sposób, w jaki 

pracownicy w firmach są w stanie korzystać z nowych technologii zależy między innymi od sposobu, 

w jaki technologie przeniknęły do ich codziennego życia. Na poziomie regionów do tego filaru 

zaliczono wskaźniki związane z dostępem gospodarstw domowych do Internetu (w tym 

szerokopasmowego) czy też liczby osób, które zamówiły towary lub usługi w Internecie123. Kujawsko-

pomorski region w 2019 r. w tym aspekcie zajął w kraju 4 miejsce, natomiast w skali wszystkich 

regionów UE 191 miejsce.  

 

 

  

  

                                                           

123 Pełna lista wskaźników wraz z wyjaśnieniem znajduje się pod adresem: 
https://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/work/2011_02_competitiveness.pdf 

https://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/work/2011_02_competitiveness.pdf
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Tabela 21. Punktacja RCI 2019 dla Polski (z-score) 
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PL91 Warszawski stołeczny 150,85 -0,668 -0,315 0,075 -1,197 -0,695 1,245 0,673 0,194 -0,515 -0,771 1,177 -0,560 0,704 -0,036 0,229 

PL22 Śląskie 71,77 -0,648 -0,315 -0,730 -0,974 -0,695 0,273 0,135 0,077 -0,775 -1,275 -0,525 -0,672 0,162 -0,858 -0,290 

PL21 Małopolskie 63,06 -0,610 -0,315 -1,051 -0,713 -0,695 0,461 -0,006 -0,312 -0,775 -1,319 -0,245 -0,677 0,048 -0,780 -0,334 

PL63 Pomorskie 67,22 -0,479 -0,315 -0,482 -1,154 -0,695 0,298 -0,048 -0,849 -0,615 -1,297 -0,185 -0,625 -0,200 -0,699 -0,426 

PL51 Dolnośląskie 77,11 -0,648 -0,315 -0,905 -1,408 -0,695 0,139 0,011 -0,472 -0,905 -1,090 -0,092 -0,794 -0,107 -0,695 -0,429 

PL92 Mazowiecki regionalny 58,91 -0,668 -0,315 -0,968 -1,261 -0,695 0,052 -0,236 -0,313 -0,515 -0,771 -0,761 -0,781 -0,166 -0,682 -0,455 

PL71 Łódzkie 64,32 -0,734 -0,315 -0,588 -1,622 -0,695 0,169 -0,069 -0,451 -0,921 -1,452 -0,710 -0,791 -0,117 -1,028 -0,498 

PL41 Wielkopolskie 75,30 -0,640 -0,315 -1,030 -1,135 -0,695 0,151 -0,040 -0,594 -0,664 -1,476 -0,838 -0,763 -0,161 -0,992 -0,514 

PL52 Opolskie 57,25 -0,558 -0,315 -1,030 -1,255 -0,695 0,183 -0,242 -0,534 -0,905 -1,515 -1,091 -0,771 -0,198 -1,170 -0,559 

PL42 Zachodniopomorskie 58,38 -0,594 -0,315 -0,924 -1,427 -0,695 -0,185 -0,067 -1,107 -0,664 -1,413 -0,664 -0,791 -0,453 -0,913 -0,645 

PL82 Podkarpackie 49,27 -0,718 -0,315 -1,344 -0,868 -0,695 0,257 -0,610 -1,007 -0,860 -1,601 -0,837 -0,788 -0,453 -1,099 -0,667 

PL81 Lubelskie 47,54 -0,721 -0,315 -1,449 -1,310 -0,695 0,245 -0,373 -1,100 -0,860 -1,492 -0,772 -0,898 -0,409 -1,041 -0,675 

PL61 Kujawsko-pomorskie 56,42 -0,578 -0,315 -1,102 -1,638 -0,695 -0,067 -0,398 -0,794 -0,615 -1,565 -0,943 -0,866 -0,420 -1,041 -0,676 

PL84 Podlaskie 50,05 -0,636 -0,315 -1,262 -1,160 -0,695 0,260 -0,130 -1,440 -0,860 -1,588 -0,872 -0,814 -0,437 -1,106 -0,680 

PL72 Świętokrzyskie 49,67 -0,663 -0,315 -1,629 -1,349 -0,695 0,202 -0,453 -0,737 -0,921 -1,624 -1,268 -0,930 -0,329 -1,271 -0,681 

PL43 Lubuskie 57,84 -0,613 -0,315 -1,116 -1,877 -0,695 -0,131 0,002 -0,964 -0,664 -1,649 -1,146 -0,923 -0,364 -1,153 -0,687 

PL62 Warmińsko-mazurskie 49,39 -0,580 -0,315 -1,255 -1,305 -0,695 -0,319 -0,613 -1,350 -0,615 -1,508 -1,225 -0,830 -0,761 -1,116 -0,838 

Źródło: The EU Regional Competitiveness Index 2019

                                                           

124 PPS (ang. Purchasing Power Standard) – standard siły nabywczej, czyli wspólna umowna jednostka walutowa stosowana w Unii Europejskiej do przeliczeń zagregowanych danych 

ekonomicznych dla potrzeb porównań przestrzennych, w taki sposób, aby wyeliminować różnice w poziomach cen między poszczególnymi państwami. PKB na mieszkańca według PPS jest 
realnym wskaźnikiem zamożności poszczególnych społeczeństw. 
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5.1.2 Stolice regionu w rankingach 

Miasta, a szczególnie stolice województw koncentrują zdecydowaną większość potencjału 

odpowiedzialnego za kreowanie konkurencyjności całego regionu. W nich zazwyczaj skupiają się 

ośrodki akademickie, kluczowe instytucje związane z kulturą, zdrowiem mieszkańców czy też 

z obsługą biznesu. Wiąże się to z powszechnie przypisywaną im rolą „lokomotyw rozwoju” regionów. 

Tak więc od potencjału stolicy regionu zależy jego zdolność do samodzielnego kreowania kapitału 

intelektualnego oraz aktywizacji gospodarki regionalnej.  

W realiach województwa kujawsko-pomorskiego opisane procesy wiążą się bezpośrednio 

z potencjałem Bydgoszczy i Torunia. Stan rozwoju tych miast będzie determinował ich rolę i pozycję  

w stosunku do ośrodków krajowych i europejskich125.  

Obydwie stolice regionu są odnotowane w różnego rodzaju zestawieniach uwzględniających czynniki 

konkurencyjności regionów w Polsce (wybrane rankingi znajdują się tabeli 22). Warto zauważyć, że  

w klasyfikacjach, które wskazują na przygotowanie przestrzeni inwestycyjnej, Toruń i Bydgoszcz 

wypadają stosunkowo dobrze.  

W najnowszym zestawieniu miast przyjaznych dla biznesu z regionu Centralnej i Wschodniej Europy 

(CEE)126, opracowanym przez Emerging Europe cieszy wysoka pozycja Bydgoszczy.  

Bydgoszcz oferuje stabilne środowisko biznesowe oraz dostęp do zasobów ludzkich. Tworzy także 

dobry klimat dla nowych inwestycji i rozwoju istniejącego biznesu. Ma to odzwierciedlenie we 

wspomnianym rankingu, gdzie Bydgoszcz znalazła się w czołówce takich kategorii, jak klimat 

biznesowy (2 miejsce), potencjał gospodarczy (7 miejsce) oraz wsparcie biznesu ze strony władz 

lokalnych (7 miejsce). 

Drugim rankingiem, na który warto zwrócić uwagę jest Ranking 100 obszarów funkcjonalnych, który 

powstał po to, aby porównać zarówno obecny potencjał, jak i dynamikę rozwoju polskich miast od 

momentu wejścia Polski do Unii Europejskiej. Autorzy badania przyjęli dłuższy horyzont czasowy 

(2004–2018), który pozwala z jednej strony dostrzec dominujące wzorce rozwojowe, a z drugiej 

zastanowić się, czy rozwój ten był zrównoważony terytorialnie. W rankingu skorzystano 

z różnorodnych wskaźników wykorzystywanych w najpopularniejszych współcześnie modelach 

rozwojowych, aby jak najszerzej ująć procesy rozwojowe. W rezultacie obszary funkcjonalne 

przeanalizowane zostały z perspektywy czterech kategorii:  

1. Gospodarka – analiza ilościowa oraz jakościowa zmian gospodarczych w mieście. Przedmiotem 

zainteresowania w tym aspekcie jest produkcja, inwestycje, zatrudnienie oraz struktura 

gospodarcza, czyli sposób wytwarzania dóbr i usług. 

2. Wiedza i innowacje – analiza poziomu kapitału ludzkiego i zdolności do tworzenia innowacji. 

                                                           

125http://www.mojregion.eu/files/dokumenty%20rpo/konkursy_nabory/3.1_Wspieranie%20wytwarzania%20i%20dystrybu
cji%20energii%20pochodzacej%20ze%20zrodel%20odnawialnych_nr_102_30_05_2017/Strategia_rozwoju_wojewodztwa_k
ujawsko-pomorskiego_do_roku_2020_-_plan_modernizacji_2020+.pdf 
126 Badanie “Emerging Europe Business-Friendly City Perception Survey” zostało przeprowadzone w 2019 po raz pierwszy. 
W analizie uwzględniono otoczenie biznesowe w kluczowych 75 miastach regionu Centralnej i Wschodniej Europy 
(tj. w stolicach państw oraz miastach powyżej 200 000 mieszkańców). Emerging Europe to brytyjska organizacja, która bada 
ekonomiczny oraz społeczny rozwój krajów Europy Wschodniej i Centralnej, a także wspiera region w napływie inwestycji 
zagranicznych.  
 

http://www.mojregion.eu/files/dokumenty%20rpo/konkursy_nabory/3.1_Wspieranie%20wytwarzania%20i%20dystrybucji%20energii%20pochodzacej%20ze%20zrodel%20odnawialnych_nr_102_30_05_2017/Strategia_rozwoju_wojewodztwa_kujawsko-pomorskiego_do_roku_2020_-_plan_modernizacji_2020+.pdf
http://www.mojregion.eu/files/dokumenty%20rpo/konkursy_nabory/3.1_Wspieranie%20wytwarzania%20i%20dystrybucji%20energii%20pochodzacej%20ze%20zrodel%20odnawialnych_nr_102_30_05_2017/Strategia_rozwoju_wojewodztwa_kujawsko-pomorskiego_do_roku_2020_-_plan_modernizacji_2020+.pdf
http://www.mojregion.eu/files/dokumenty%20rpo/konkursy_nabory/3.1_Wspieranie%20wytwarzania%20i%20dystrybucji%20energii%20pochodzacej%20ze%20zrodel%20odnawialnych_nr_102_30_05_2017/Strategia_rozwoju_wojewodztwa_kujawsko-pomorskiego_do_roku_2020_-_plan_modernizacji_2020+.pdf
https://emerging-europe.com/news/polish-and-czech-cities-lead-the-way-in-business-friendly-city-perception-survey/
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3. Usieciowienie – analiza interakcji, jakie zachodzą pomiędzy miastem a innymi ośrodkami. 

Realizowane funkcje mogą mieć różny wymiar: handlowy, finansowy, administracyjny, 

kulturalny, związany z ochroną zdrowia, produkcją, komunikacją czy tworzeniem wiedzy. 

4. Jakość życia – z tej perspektywy rozwój rozumiany jest jako polepszenie warunków życia 

w zakresie: komunikacji, mieszkalnictwa, ochrony zdrowia, ekologii, dostępu do terenów 

zielonych oraz bezpieczeństwa. 

Ranking ma na celu porównanie dynamiki i ścieżki zmian 100 największych ośrodków funkcjonalnych 

w Polsce w latach 2004–2018. Jak wskazują autorzy badania: „na potrzeby raportu zastosowano 

bliższą badaniom geograficznym definicję miasta jako obszaru funkcjonalnego, tzn. układu 

osadniczego, który jest ciągły przestrzennie, złożony z odrębnych administracyjnie jednostek 

i obejmuje zwarty obszar miejski oraz powiązaną z nim funkcjonalnie strefę zurbanizowaną i ośrodki 

bliskiego sąsiedztwa”127. Dlatego też w takim ujęciu Bydgoszcz i Toruń potraktowano łącznie. 

Doprecyzowując w składzie obszaru funkcjonalnego znalazły się: Bydgoszcz, Toruń, powiat bydgoski 

oraz toruński. Zgodnie z rankingiem wśród 100 obszarów funkcjonalnych Bydgoszcz i Toruń zajęły 

w kategorii: 

 Gospodarka – 6 miejsce; 

 Jakość – 8 miejsce; 

 Wiedza – 31 miejsce; 

 Usieciowienie – 4 miejsce. 

Łącznie w klasyfikacji ogólnej Bydgoszcz i Toruń zajęły 5 miejsce. Obszarami, który otrzymały wyższy 

wynik był obszar funkcjonalny: Warszawa, Wrocław, Rzeszów oraz Trójmiasto. 

Tabela 22.Zestawienie rankingów uwzględniających miasta stołeczne województwa 

Ranking Opracowanie Kategorie 

Miejsce w rankingu 

Bydgoszcz Toruń 

Miasta przyjazne dla 
biznesu z regionu128 
Centralnej i Wschodniej 
Europy (CEE) 

Emerging Europe- czerwiec 2019 Klimat biznesowy 2   

Potencjał gospodarczy 7   

Wsparcie biznesu ze strony 
władz lokalnych 

7   

Ranking Samorządów 
2019129 

Rzeczpospolita - wrzesień 2019 Miasta UMP 1   

Miasto na prawach powiatu 4   

Bydgoszcz przyjazna 
seniorom130  

serwis ikalkulator.pl Komfort życia, aktywizacja 
seniorów i działanie władz na 
rzecz osób starszych 

3   

Ranking 100 największych 
polskich131 miast 
„Uciekające metropolie” 

Stowarzyszenie Klub Jagielloński Gospodarka, wiedza i 
innowacje, usieciowienie i 
jakość życia 

5 5 

                                                           

127 Całość raportu dostępna jest na stronie Klubu Jagiellońskiego:  
https://klubjagiellonski.pl/wp-content/uploads/2019/12/uciekajace-metropolie.pdf 
128 https://barr.pl/blog/2019/06/25/dobra-pozycja-bydgoszczy-w-najnowszym-rankingu-emerging-europe/ 
129 https://www.bydgoszcz.pl/aktualnosci/tresc/bydgoszcz-pierwsza-wsrod-miast-unii-metropolii-po/ 
130 https://www.bydgoszcz.pl/kategoria/tresc/bydgoszcz-przyjazna-seniorom-sukces-w-rankingu/ 
131 https://klubjagiellonski.pl/publikacje/uciekajace-metropolie-ranking-100-polskich-miast/ 

https://klubjagiellonski.pl/wp-content/uploads/2019/12/uciekajace-metropolie.pdf
https://barr.pl/blog/2019/06/25/dobra-pozycja-bydgoszczy-w-najnowszym-rankingu-emerging-europe/
https://www.bydgoszcz.pl/aktualnosci/tresc/bydgoszcz-pierwsza-wsrod-miast-unii-metropolii-po/
https://www.bydgoszcz.pl/kategoria/tresc/bydgoszcz-przyjazna-seniorom-sukces-w-rankingu/
https://klubjagiellonski.pl/publikacje/uciekajace-metropolie-ranking-100-polskich-miast/
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Ranking Opracowanie Kategorie 

Miejsce w rankingu 

Bydgoszcz Toruń 

Europejskie miasta i regiony 
przyszłości 2017/2018132 

fDiMagazine Kapitał ludzki i jakości życia 9 5 

Efektywność kosztowa 3  

Przyjazne dla biznesu  5 

Atrakcyjność Inwestycyjna 
Regionów 2017133 

Szkoła Główna Handlowa  Potencjalna atrakcyjność 

inwestycyjna (PAI) 
Klasa A134 Klasa A 

Ranking Polskich Miast 
Zrównoważonych marzec 
2018135 

Arcadis we współpracy z 
Uniwersytetem Ekonomicznym we 
Wrocławiu 

Ogólna 16 2 

w obszarze społeczeństwa 27 14 

w obszarze środowiska 5 8 

w obszarze gospodarki 22 6 

Źródło: Opracowanie własne, źródła podane w przypisach 

 

5.1.3 Wspieranie innowacyjności przedsiębiorstw136 

Dotychczas w województwie kujawsko-pomorskim założono, iż wzrost innowacyjności ma odbywać 

się m.in. w oparciu o koncepcję inteligentnych specjalizacji (IS). Głównym założeniem tej koncepcji 

jest identyfikacja, a w dalszej kolejności rozwój nowoczesnych dziedzin gospodarki regionu w oparciu  

o istniejący potencjał wewnętrzny. Obok dobrze rozwiniętego sektora rolniczego, sektora 

uzdrowiskowego, kujawsko-pomorskie posiada także stosunkowo dobrze rozwinięte niektóre branże 

przemysłu (elektromaszynowy, elektroniczny, chemiczny, materiałów budowlanych, spożywczy), 

które to stały się podstawą do wyłonienia na terenie województwa inteligentnych specjalizacji.137 

Innowacyjność gospodarki regionu stymulowana jest głównie wielkością ponoszonych nakładów 

finansowych. W przypadku województwa kujawsko-pomorskiego w 2017 r., mimo notowanego 

wzrostu, skala poniesionych nakładów na działalność innowacyjną w przedsiębiorstwach138 była 

stosunkowo mała. Województwo pod względem wydawanych środków zajmowało 9. pozycję 

w kraju z wynikiem ok. 1,010 mld zł, co stanowiło 2,5% sumy krajowej, z czego 11,4% (ok. 115 mln zł) 

przypadało na przedsiębiorstwa usługowe oraz 88,6% (ok. 895 mln zł) na przedsiębiorstwa 

przemysłowe. Stanowiły one kolejno 0,9% i ok. 3,2 % sumy krajowej, co odpowiadało 10. i 9. pozycji 

w kraju. Poniżej 30% z wyżej opisanych nakładów na działalność innowacyjną stanowiły nakłady 

przeznaczane na działalność B+R w przedsiębiorstwach usługowych oraz przemysłowych, a ich łączna 

                                                           

132 http://www.coi.kujawsko-pomorskie.pl/static.php?lang=pl&pierwszy=70&dzial=238 
133 https://www.paih.gov.pl/files/?id_plik=30840 
134 Potencjalna atrakcyjność inwestycyjna powiatów dla prowadzenia działalności gospodarczej (sytuacja na rynku pracy, 
wyposażenie w infrastrukturę techniczną oraz społeczną, sytuacja rynkowa oraz uwarunkowania przyrodnicze); klasy A-F, 
przy czym klasa A – najwyżej oceniana, tzw. „złota gwiazda”, F – najniżej oceniana; więcej:  
https://www.paih.gov.pl/files/?id_plik=30840 
135 https://smartcityblog.pl/ogloszono-pierwszy-ranking-polskich-miast-zrownowazonych/ 
136 Na podstawie projektu diagnozy sporządzonej na potrzeby „Strategii rozwoju województwa kujawsko-pomorskiego do 
roku 2030+” pt. "Wyzwania rozwojowe województwa kujawsko-pomorskiego u progu III dekady XXI wieku. Diagnoza stanu 
uwarunkowań rozwoju województwa kujawsko-pomorskiego" - Wyzwanie 4. Wzrost innowacyjności gospodarki 
województwa. 
137 Załącznik do stanowiska Zarządu Województwa Kujawsko Pomorskiego z dnia 8 czerwca 2016r. dotyczący 
charakterystyki obszarów inteligentnych specjalizacji dla projektów realizowanych w ramach RPO WK-P 2014-2020 
138 Wszelkie wydatki na innowacje produktowe i procesowe (bieżące i inwestycyjne), niezależnie od źródeł finansowania, 
poniesionych na prace zakończone sukcesem, czyli wdrożeniem innowacji, bądź niezakończone, ale kontynuowane oraz 
przerwane lub zaniechane - łącznie w przedsiębiorstwach przemysłowych i usługowych. 

https://www.paih.gov.pl/files/?id_plik=30840
https://smartcityblog.pl/ogloszono-pierwszy-ranking-polskich-miast-zrownowazonych/
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skala (blisko 300,5 mln zł) była stosunkowo niska i obejmowała zaledwie 2,5% wydatków 

ponoszonych w kraju (9. pozycja wśród pozostałych województw). Wprawdzie za pozytywne należy 

uznać wzrost poziomu nakładów przeznaczanych na działalność innowacyjną w województwie 

kujawsko-pomorskim w relacji do 2010 r. (w przedsiębiorstwach przemysłowych i usługowych) 

niemniej ilość środków finansowych przekazywana na te cele w stosunku do pozostałych 

województw jest nadal na stosunkowo niskim poziomie i stanowi pewne ograniczenie w rozwoju 

innowacyjności gospodarki województwa 

Wykres 17. Nakłady na działalność innowacyjną w przedsiębiorstwach w 2017 r. (mln zł) 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS (BDL) 

Relatywnie niskie nakłady na badania i rozwój mają swoje odzwierciedlenie w stosunkowo małej 

liczbie zgłoszeń patentowych. W 2017 r. z terenu województwa kujawsko-pomorskiego odnotowano 

135 zgłoszeń, podczas gdy w 2010 r. ich liczba wynosiła 124 (kolejno 3,9% i 3,6% ogólnej liczby 

zgłoszeń w kraju; odpowiednio 11. i 9. pozycja w kraju). Z kolei liczba udzielonych patentów 

kształtowała się na poziomie 35 w 2010 r. oraz 93 w 2017 r. Mimo 2,5-krotnego wzrostu, liczba 

udzielonych patentów  

w 2017 r. stanowiła zaledwie 3,2% ogólnej liczby udzielonych patentów w kraju (11. pozycja). Nieco 

lepiej natomiast wypadało województwo pod względem liczby zgłoszeń wniosków o rejestrację 

wzorów użytkowych (49 wniosków w 2017 r., co stanowiło 5,1% wszystkich wniosków złożonych  

w kraju), przy czym, jeśli chodzi o liczbę już udzielonych praw ochronnych w przeliczeniu na 100 tys. 

ludności zajmowało dopiero 13. pozycję w kraju (z wartością 1,3 przy średniej dla kraju wynoszącej 

2,0). 

Zgłoszenia patentowe podejmowane są (z racji występowania dużej liczby podmiotów gospodarczych 

i jednostek naukowych) najczęściej w Bydgoszczy i Toruniu, ale dotyczą również innych powiatów, 

w tym: bydgoskiego, żnińskiego czy toruńskiego. 
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Tabela 23. Liczba i charakterystyka zgłoszeń patentowych w podziale na powiaty w 2018 r. 

Nazwa 

Zgłoszenia 
w UPRP - 
ogółem 

Zgłoszenie 
w UPRP - 
jednostki 
naukowe 
Polskiej 
Akademii 
Nauk, 
instytuty 
badawcze, 
szkoły 
wyższe 

Zgłoszenie 
w UPRP - 
podmioty 
gospodarcze 

Zgłoszenie 
w UPRP - 
osoby 
fizyczne 

Patenty 
udzielone 
przez 
UPRP - 
ogółem 

Patenty 
udzielone 
przez 
UPRP - 
jednostki 
naukowe 
Polskiej 
Akademii 
Nauk, 
instytuty 
badawcze, 
szkoły 
wyższe 

Patenty 
udzielone 
przez UPRP 
- podmioty 
gospodarcze 

Patenty 
udzielone 
przez 
UPRP - 
osoby 
fizyczne 

Udział 
zgłoszeń 
wynalazków 
w liczbie 
zgłoszeń 
wynalazków 
ogółem 

Zgłoszenia 
wynalazków 
w UPRP na 1 
mln 
mieszkańców 

Udział 
patentów 
udzielonych 
w liczbie 
udzielonych 
patentów 
na 
wynalazki 
ogółem 

Patenty 
udzielone 
przez UPRP 
na 1 mln 
mieszkańców 

Patenty 
udzielone 
przez UPRP 
na 100 tys. 
mieszkańców 

KUJAWSKO-
POMORSKIE 

135 49 71 15 93 38 45 10 3,2 64,9 2,7 44,7 4,5 

Powiat m. 
Bydgoszcz 

58 25 26 7 27 13 12 2 1,4 165,1 1,4 76,9 7,7 

Powiat m. 
Toruń 

41 24 16 1 37 25 10 2 1,0 202,5 1,3 182,7 18,3 

Powiat 
bydgoski 

10 0 9 1 7 0 7 0 0,2 85,8 0,0 60,0 6,0 

Powiat żniński 5 0 3 2 1 0 1 0 0,1 71,0 0,0 14,2 1,4 

Powiat 
toruński 

4 0 4 0 0 0 0 0 0,1 37,7 0,0 0,0 0,0 

Powiat 
nakielski 

3 0 1 2 2 0 1 1 0,1 34,6 0,0 23,1 2,3 

Powiat świecki 3 0 3 0 0 0 0 0 0,1 30,2 0,0 0,0 0,0 

Powiat m. 
Grudziądz 

3 0 2 1 4 0 2 2 0,1 31,5 0,0 41,9 4,2 

Powiat 
inowrocławski 

2 0 1 1 1 0 1 0 0,0 12,4 0,0 6,2 0,6 

Powiat 
aleksandrowski 

1 0 1 0 0 0 0 0 0,0 18,1 0,0 0,0 0,0 

Powiat 
brodnicki 

1 0 1 0 3 0 2 1 0,0 12,7 0,0 38,0 3,8 

Powiat 
lipnowski 

1 0 1 0 0 0 0 0 0,0 15,1 0,0 0,0 0,0 

Powiat 
radziejowski 

1 0 1 0 1 0 1 0 0,0 24,5 0,0 24,5 2,5 
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Nazwa 

Zgłoszenia 
w UPRP - 
ogółem 

Zgłoszenie 
w UPRP - 
jednostki 
naukowe 
Polskiej 
Akademii 
Nauk, 
instytuty 
badawcze, 
szkoły 
wyższe 

Zgłoszenie 
w UPRP - 
podmioty 
gospodarcze 

Zgłoszenie 
w UPRP - 
osoby 
fizyczne 

Patenty 
udzielone 
przez 
UPRP - 
ogółem 

Patenty 
udzielone 
przez 
UPRP - 
jednostki 
naukowe 
Polskiej 
Akademii 
Nauk, 
instytuty 
badawcze, 
szkoły 
wyższe 

Patenty 
udzielone 
przez UPRP 
- podmioty 
gospodarcze 

Patenty 
udzielone 
przez 
UPRP - 
osoby 
fizyczne 

Udział 
zgłoszeń 
wynalazków 
w liczbie 
zgłoszeń 
wynalazków 
ogółem 

Zgłoszenia 
wynalazków 
w UPRP na 1 
mln 
mieszkańców 

Udział 
patentów 
udzielonych 
w liczbie 
udzielonych 
patentów 
na 
wynalazki 
ogółem 

Patenty 
udzielone 
przez UPRP 
na 1 mln 
mieszkańców 

Patenty 
udzielone 
przez UPRP 
na 100 tys. 
mieszkańców 

Powiat rypiński 1 0 1 0 0 0 0 0 0,0 22,8 0,0 0,0 0,0 

Powiat 
wąbrzeski 

1 0 1 0 1 0 1 0 0,0 29,0 0,0 29,0 2,9 

Powiat 
tucholski 

0 0 0 0 2 0 2 0 0,0 0,0 0,0 41,3 4,1 

Powiat 
włocławski 

0 0 0 0 1 0 0 1 0,0 0,0 0,0 11,6 1,2 

Powiat m. 
Włocławek 

0 0 0 0 6 0 5 1 0,0 0,0 0,0 53,9 5,4 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS (BDL) 
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Na terenie województwa odsetek przedsiębiorstw, zarówno przemysłowych, jaki i usługowych, 

które w 2017 r. wykazały aktywność w zakresie działalności innowacyjnej poprzez wprowadzenie 

nowych lub istotnie ulepszonych produktów i/lub procesów był niższy od wartości wskazywanych 

dla kraju i większości pozostałych województw. Dla przedsiębiorstw przemysłowych wynosił 17,4% 

(13. pozycja w kraju), zaś dla przedsiębiorstw usługowych 6,8% (12. pozycja w kraju). W przypadku 

przedsiębiorstw przemysłowych aktywność innowacyjna była wyższa od średniej krajowej jedynie 

w grupie średniej wielkości przedsiębiorstw (zatrudniających od 50 do 249 pracowników) i wynosiła 

33,11%. Z kolei w przypadku przedsiębiorstw sektora usługowego poziom innowacyjności niezależnie 

od ich wielkości nie przekraczał średniej krajowej i wynosił od 5,4% (podmioty zatrudniające od 10 do 

49 osób) poprzez 13,0% (podmioty zatrudniające od 50 do 249 osób) do 19,2% (podmioty 

zatrudniające powyżej 250 osób). 

W ostatnich latach wzrosła w województwie liczba podmiotów w sektorze przedsiębiorstw, 

w których prowadzona była działalność badawczo-rozwojowa. W 2010 r. wynosiła ona 64 

przedsiębiorstwa  

(8. pozycja w kraju), podczas gdy w 2017 r. - 235 (9. pozycja w kraju). W odniesieniu do liczby 

przedsiębiorstw ogółem (przemysłowych i usługowych) prowadzących działalność badawczo-

rozwojową w całym kraju ich udział wynosił 5,3%. 

Sprzedaż w postaci innowacyjnych nowych produktów wykazało 61,7% innowacyjnych 

przedsiębiorstw przemysłowych (o 2,5 p. p. mniej niż w kraju) oraz 29,9% innowacyjnych 

przedsiębiorstw usługowych (o 21,0 p. p. mniej niż w kraju). Niestety, udział przychodów netto ze 

sprzedaży produktów podmiotów zaliczanych do wysokiej i średnio-wysokiej techniki w 2017 r. 

w przypadku województwa kujawsko-pomorskiego był dość niski i wynosił 22,2% (13. pozycja 

w kraju). Wartość ta była niższa od wartości dla kraju (34,1%) i jednocześnie uległa znacznemu 

spadkowi w stosunku do 2010 r. (o 11,8 p. p.). 

Za pozytywne należy jednak uznać fakt, iż kujawsko-pomorskie obok województwa lubelskiego 

cechowało się najwyższym w kraju udziałem przedsiębiorstw przemysłowych139 współpracujących 

w ramach inicjatywy klastrowej lub innej sformalizowanej współpracy w przedsiębiorstwach 

aktywnych innowacyjnie (wynoszącym 12,7%). Wartość tego wskaźnika na przestrzeni ostatnich lat,  

tj. 2010-2017 wzrosła o 10,1 p. p., co świadczy o poprawiających się warunkach dla rozwoju 

przedsiębiorczości i korzyściach dla firm je tworzących (m.in. współpraca przy tworzeniu nowych 

technologii, produktów, współtworzenie lokalnej sieci dostaw).  

  

                                                           

139 Zatrudniających od 10 do 249 pracowników  
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Wykres 18. Liczba ośrodków innowacji i przedsiębiorczości w 2017 r. 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie publikacji „Ośrodki Innowacji i przedsiębiorczości w Polsce – Raport 2018”, 
SOOIiP, 2018 

 

Rozwój innowacyjności wymaga sprawnie funkcjonującego zaplecza badawczo-rozwojowego, 

w postaci ośrodków innowacji i przedsiębiorczości140 oraz uczelni wyższych. Pod względem liczby 

ośrodków innowacji i przedsiębiorczości141 województwo kujawsko-pomorskie w 2017 r. znajdowało 

się na 11. pozycji w kraju (posiadało 29 funkcjonujących instytucji, z czego zaledwie 6 to ośrodki 

innowacji), prezentując stan ilościowy zbliżony do takich województw jak lubelskie, podkarpackie, 

warmińsko-mazurskie. Tego typu instytucje koncentrują się głównie w Bydgoszczy i w Toruniu142. 

Watro zaznaczyć, że w 2017 r. na jedną instytucję przypadało około 6 749 podmiotów gospodarczych, 

a biorąc pod uwagę wyłącznie ośrodki innowacji aż 32 619 podmiotów. 

Poza funkcjonującymi ośrodkami innowacji i przedsiębiorczości na terenie województwa działalność 

prowadzi także kilkanaście placówek badawczych i badawczo-wdrożeniowych (podmioty działające 

w strukturach Polskiej Akademii Nauk czy instytutów resortowych, których agencje zlokalizowane są 

głównie w Bydgoszczy i Toruniu). Duży wpływ na dobry stan rozwoju i funkcjonowanie sektora 

                                                           

140 Ośrodki innowacji - podmioty zajmujące się transferem technologii i dostarczaniem usług proinnowacyjnych oraz 
współpracą z biznesem, m.in. w postaci parków technologicznych, naukowych, naukowo-technologicznych, przemysłowo-
technologicznych, techno-parków, inkubatorów technologicznych, centrów transferu technologii oraz centrów innowacji. 
Efektem ich działalności jest rozwijanie innowacji produktowych i procesowych (źródło: 
https://www.gov.pl/web/przedsiebiorczosc-technologia/osrodki-innowacji). W przypadku zaś ośrodków przedsiębiorczości 
podstawowa oferta obejmuje przede wszystkim usługi szkoleniowe, doradcze, usługi związane z wynajmem infrastruktury 
oraz usługi finansowe. 
141 Ośrodki innowacji i przedsiębiorczości to pojęcie szersze, oprócz ośrodków innowacji obejmuje też inkubatory 

przedsiębiorczości, ośrodki szkoleniowo-doradcze oraz instytucje finansowe, w tym fundusze pożyczkowe i poręczeniowe i 
fundusze kapitałowe.   Powszechnie - ośrodki innowacji i przedsiębiorczości oferujące szereg usług dla biznesu. 

142 „Ośrodki Innowacji i przedsiębiorczości w Polsce – Raport 2018”, SOOIiP, 2018 
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rolniczego w województwie mają w regionie liczne placówki działające w strukturze instytutów 

związanych z rolnictwem, stacje doświadczalne hodowli, oceny odmian roślin, zakłady doświadczalne, 

ośrodki doradztwa rolniczego. Własną działalność badawczo-rozwojową prowadzą także niektóre 

zakłady produkcyjne. 

Wśród funkcjonujących na terenie województwa uczelni wyższych większość stanowią uczelnie 

prywatne, kształcące studentów głównie w profilach pozatechnicznych. Brakuje natomiast uczelni 

technicznych (w postaci politechnik), które stanowią ważne ogniwo w rozwoju innowacyjności, 

zwłaszcza gdy gospodarka regionu opiera się także na branży przemysłowej. Niestety większość 

regionalnych szkół wyższych zajmuje niskie lokaty w ogólnopolskich rankingach (wyjątek stanowi 

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu), a ich potencjał akademicki na tle kraju jest stosunkowo 

niski. 

Na wszystkich uczelniach publicznych funkcjonują Centra Transferu Technologii. Odpowiadają 

w uczelniach za trzy podstawowe rodzaje działań143: 

 Współpraca z przedsiębiorcami: 

- aktywne poszukiwanie firm zainteresowanych badaniami i rozwojem – potencjalnych 

zlecających badania: wizyty w firmach i brokerstwo usług badawczych; 

- realizacja badań zleconych; 

- poszukiwanie firm zainteresowanych wdrożeniem wyników prac badawczych zrealizowanych 

na uczelniach 

 Rozwijanie potencjału uczelni, przejawiające się w: 

- wyszukiwaniu badaczy i naukowców, którzy są zdolni do prowadzenia badań, na które jest 

zapotrzebowanie; 

- motywowanie kadry naukowej do zwiększenia aktywności badawczej o zastosowaniu 

praktycznym; 

- budowanie świadomości kadry o koniecznym rozwoju funkcji użytkowej prowadzonych 

badań; 

- budowanie kultury współpracy z biznesem; 

- proponowanie rozwiązań ułatwiających kontakt przedsiębiorcy z uczelnią i zespołem 

badawczym; 

- wyszukiwanie zdolnych studentów, którzy mogą być przyszłymi pracownikami działów 

badawczych firm lub członkami przyszłych lub już istniejących zespołów badawczych; 

- tworzenie inkubatora innowacyjności/przedsiębiorczości (UTP, UMK); 

 Pośrednia komercjalizacja wyników badań naukowych” 

- tworzenie spółek spin-off; 

- tworzenie spółek spin-out; 

                                                           

143 Źródło: wywiady indywidualne z przedstawicielami uczelni wyższych. 



 

143 

- nadawanie wartości komercyjnej wynikom prowadzonych badań: postępowania patentowe, 

udział w konkursach i targach, pozyskiwanie uznania dla wynalazków. 

Uczelnie wykazują rosnącą aktywność w dążeniu do komercjalizacji prowadzonych badań. Jest to 

oznaka, że we wszystkich trzech uczelniach (UKW, UMK, UTP) jest aprobata dla tego kierunku działań. 

Mierzą się przy tym z kilkoma wyzwaniami: 

 Relatywnie niska gotowość środowiska naukowego do działań komercyjnych: „naukowcy się 

często zatrzymują na etapie przedwrożeniowym – robią to, co przynosi korzyść w ich rozwoju 

naukowym”, co oznacza, że bywają bardziej zainteresowani uzyskaniem patentu, prestiżowej 

nagrody dla wyników swoich badań, a mniej wdrożeniem wynalazku w praktyce; 

 Konieczność autodiagnozy potencjału komercyjnego prowadzonych badań (narzędziem, które ma 

pomagać jest tworzenie katalogów uczelni, w których wydziały mają określić pola, w których 

mogą prowadzić badania); 

 Konieczność rozpoznania rzeczywistych potrzeb przedsiębiorców; 

 Skomplikowane procedury zawiązywania współpracy z przedsiębiorcami; 

 Kultura pracy uczelni odmienna od kultury pracy w biznesie – tendencje do wydłużania czasu 

realizacji badań; 

 Niski poziom zaufania ze strony przedsiębiorców; 

 Ograniczenie pól badawczych atrakcyjnych dla biznesu do specjalności technicznych –  

w przypadku uczelni wielodyscyplinowych – UMK, UKW – oznacza to niewykorzystanie 

potencjału znaczącej części uczelni. 

Tabela 24. Aktywność innowacyjna uczelni publicznych 

 

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego  
w Bydgoszczy 

Uniwersytet Mikołaja Kopernika  
w Toruniu 

Uniwersytet Technologiczno-
Przyrodniczy w Bydgoszczy 

2018 2019 2018 2019 2018 2019 

Liczba badań 
zleconych 

25 44 169 bd 57 56 

Wartość badań 
zleconych 

603 106,47 1 165 480,09 2 741 043,18 bd 11 257 554,20 4 760 824,50 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych przekazane przez uczelnie 

 

Centra Transferu Technologii – w opinii wszystkich badanych - mają być skuteczną odpowiedzią na te 

wyzwania. Jednocześnie jednak same te centra mierzą się z trudnościami organizacyjnymi:  

 Mają małą obsadę kadrową (zwłaszcza w UKW i UMK); 

 CTT i AIP wymaga wysokich kwalifikacji – najlepiej łączących kompetencje organizacyjne, 

badawcze (pozwalające zrozumieć bariery i sposób myślenia badaczy/naukowców) i biznesowe 

(możliwość rozumienia potrzeb przedsiębiorcy); 

 Wynagrodzenia pracowników są relatywnie niskie i mało motywujące do przyjmowania postaw 

proaktywnych. 
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Wymienione tu wyzwania po stronie uczelni pokrywają się z problemami dostrzeganymi przez 

przedsiębiorców144, wśród których wymieniano: 

 Terminowość – czas przygotowań i realizacji badań jest bardzo długi, często przekraczany; 

 Dostępność: 

- ścieżka docierania do badań i zespołów jest wydłużona, trudna do opanowania, 

- ograniczenia kadrowe – zespoły badawcze są małe, czas realizacji badań jest długi, 

- jakość kadr – uczelnie regionalne specjalizują się w wybranych typach badań, nie zaspokajają 

wszystkich potrzeb przedsiębiorców  

 Zaplecze badawcze – zasoby laboratoriów; 

 Dostęp do środków wspierających rozwój. 

Według części badanych przedsiębiorców utworzenie Centrów Transferu Technologii może znieść 

część z tych problemów. Podobnie optymistycznie nastawieni są przedstawiciele badanych uczelni. 

Opinia ta nie znajduje jeszcze uzasadnienia w postaci zwiększenia liczby badań zlecanych uczelniom 

przez przedsiębiorców, jest jednak zbyt wcześnie by formułować jednoznaczną ocenę możliwego 

wpływu CTT na ten proces. 

 

  

                                                           

144 Przywołane opinie pochodzą z indywidualnych wywiadów pogłębionych 
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5.2 Czynniki warunkujące poziom innowacyjności 

Jest wiele klasyfikacji uwarunkowań aktywności innowacyjnej w przedsiębiorstwach. Według  

A. Kłopotka145, na możliwość, sposób i rodzaj prowadzenia działalności innowacyjnej w dużym 

stopniu wpływa otoczenie, które oddziałuje na przedsiębiorstwo.  

 

Rysunek 22. Czynniki zewnętrzne i wewnętrzne warunkujące innowacyjność 

 

Źródło: Opracowanie własne na postawie A. Kłopotek, Polityka proinnowacyjna jako warunek wzrostu konkurencyjności 
przedsiębiorstw. Materiały i Prace Instytutu Funkcjonowania Gospodarki Narodowej, Tom LXXXIII. Konkurencyjność-
Marketing-Informacja. SGH, Warszawa 2002, s. 30 i S. Rychtowski, Zewnętrzne i wewnętrzne uwarunkowania 
innowacyjności a sytuacja przedsiębiorstw w Polsce; Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu nr 1045. 
Wrocław 2004, s. 589 

 

Na część z wymienionych warunków region nie ma wpływu (polityka podatkowa warunki 

ogólnorynkowe lub klimat społeczno-polityczny). Należy stwierdzić, że pewne cechy uwarunkowań 

regulacyjnych nadal niekorzystnie wpływają na inwestycje i klimat gospodarczy. Mimo ogólnie 

                                                           

145 A. Kłopotek: Polityka proinnowacyjna jako warunek wzrostu konkurencyjności przedsiębiorstw. Materiały i Prace 

Instytutu Funkcjonowania Gospodarki Narodowej, Tom LXXXIII. Konkurencyjność-Marketing-Informacja. SGH, Warszawa 

2002, s. 30. 
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sprzyjającego otoczenia dla prowadzenia działalności gospodarczej konieczność spełnienia pewnych 

wymogów i procedur administracyjnych stanowi obciążenie dla firm. Ze względu na zmiany głównie 

dotyczące VAT i podatku dochodowego od osób prawnych proces płacenia podatków stał się bardziej 

złożony. Procedury administracyjne stosowane w przypadku wydawania pozwolenia na budowę 

nadal są długie i skomplikowane, co przedłuża procesy inwestycyjne. Inwestycje przedsiębiorstw są 

także opóźniane przez sposób wydawania decyzji administracyjnych dotyczących obszarów 

nieobjętych planami zagospodarowania przestrzennego.  

Na poziomie regionu jest natomiast możliwe prowadzenie: 

 Polityki pieniężno-kredytowej; 

 Polityki innowacyjnej (pisano o tym w rozdz. 4) 

Polityka pieniężno-kredytowa regionu polega przede wszystkim na tworzeniu dostępu do 

preferencyjnych pożyczek i poręczeń dla przedsiębiorstw ze strony krajowych, regionalnych 

i lokalnych instytucji finansowych.  

W ramach RPO 2014-2020 województwo kujawsko-pomorskie przeznaczyło w sumie 893 milionów 

złotych na uruchomienie zwrotnych instrumentów finansowych. To pieniądze, którymi można 

wielokrotnie obracać, co pozwala na generowanie większego wolumenu inwestycji. Wśród instytucji, 

którym Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko – Pomorskiego powierzył zarządzanie tymi 

pieniędzmi są: Kujawsko-Pomorski Fundusz Rozwoju; Bank Gospodarstwa Krajowego i Europejski 

Bank Inwestycyjny.  

Bank Gospodarstwa Krajowego otrzymał 205 mln zł dla przedsiębiorców w zakresie udzielania 

pożyczek  

z zakresu:  

 Wspierania najmniejszych przedsiębiorców; 

 Wdrażania prac badawczo-rozwojowych (B+R); 

 Rozwoju przedsiębiorczości akademickiej; 

 Pomocy we wprowadzeniu nowych modeli biznesowych w działalności przedsiębiorstw. 

Instytucja pełni rolę menadżera (tzw. funduszu funduszy) czuwa nad wyborem pośredników 
finansowych oferujących usługi dla biznesu. 

Kujawsko-Pomorski Fundusz Rozwoju administruje 437 mln zł unijnych środków na pożyczki 
w zakresie: 

 Inwestycji w innowacje i poprawę konkurencyjności MŚP.  

Europejski Bank Inwestycyjny otrzymał 250 mln zł, dzięki którym będzie udzielał wsparcia w formie 
pożyczek na: 

 Odnawialne źródła energii; 

 Termomodernizacje; 

 Wsparcie efektywności energetycznej. 

http://www.mojregion.eu/index.php/dowiedz-sie/instrumenty-finansowe-alternatywa-dla-dotacji/kujawsko-pomorski-fundusz-rozwoju/articles/dowiedz-sie-instrumenty-finansowe-alternatywa-dla-dotacji-kujawsko-pomorski-fundusz-rozwoju
http://www.mojregion.eu/index.php/dowiedz-sie/instrumenty-finansowe-alternatywa-dla-dotacji/bank-gospodarstwa-krajowego/articles/dowiedz-sie-instrumenty-finansowe-alternatywa-dla-dotacji-bank-gospodarstwa-krajowego
http://www.mojregion.eu/index.php/dowiedz-sie/instrumenty-finansowe-alternatywa-dla-dotacji/europejski-bank-inwestycyjny/articles/dowiedz-sie-instrumenty-finansowe-alternatywa-dla-dotacji-europejski-bank-inwestycyjny
http://www.mojregion.eu/index.php/dowiedz-sie/instrumenty-finansowe-alternatywa-dla-dotacji/europejski-bank-inwestycyjny/articles/dowiedz-sie-instrumenty-finansowe-alternatywa-dla-dotacji-europejski-bank-inwestycyjny
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Pomoc jest kierowana przede wszystkim w formie atrakcyjnych pożyczek, poręczeń i wejść 

kapitałowych. Blisko 90% wszystkich środków jest przeznaczonych na wsparcie regionalnej 

przedsiębiorczości.  W ten sposób województwo tworzy solidne podstawy dla racjonalnego 

i efektywnego zarządzania rozwojem regionu kujawsko-pomorskiego w nowej perspektywie 

finansowej polityki spójności, w której zgodnie z przewidywaniami dominować będą zwrotne 

instrumenty wspierania rozwoju. Dzięki powracającym środkom projekt będzie mógł wesprzeć 

większą liczbę przedsiębiorstw.  

Menadżer Funduszu Funduszy (MFF) w celu wdrożenia ww. instrumentów finansowych współpracuje 

z wybranymi Pośrednikami Finansowymi (np. funduszami pożyczkowymi, poręczeniowymi, bankami 

spółdzielczymi itp.), którzy są odpowiedzialni za udzielanie wsparcia przedsiębiorcom. Środki będą 

dostępne do 2023 roku. 

Polityka innowacyjna to system wsparcia finansowanego oferowany dla firm i instytucji badawczych 

w ramach RPO WKP (opisany w rozdziale 4). Składają się na niego w szczególności: 

 Działania skierowane na zwiększanie innowacyjności i konkurencyjności firm: 

- Poddziałanie 1.2.1 – Wsparcie procesów badawczo-rozwojowych (ok. 180 mln zł) 

- Poddziałanie 1.3.1 – Wsparcie procesów B+R w przedsiębiorstwach akademickich  

(ok. 31 mln zł) 

- Poddziałanie 1.6.2 – Dotacje dla innowacyjnych MŚP (151 mln zł) 

 Instrumenty finansowe 

- Poddziałanie 1.2.2 – Wsparcie prac B+R poprzez instrumenty finansowe (69 mln zł) 

- Poddziałanie 1.3.2 Wsparcie procesów B+R poprzez instrumenty finansowe (22 mln zł) 

- Poddziałanie 1.4.1 Wsparcie rozwoju mikroprzedsiębiorstw (72 mln zł) 

- Poddziałanie 1.4.2 Wsparcie MŚP poprzez IOB (639 tys. zł) 

- Poddziałanie 1.4.3 Rozwój infrastruktury na rzecz rozwoju gospodarczego (44 mln zł) 

- Poddziałanie 1.5.1 Pożyczki dla MSP i nowe modele biznesowe (43 mln zł) 

- Poddziałanie 1.5.2 Promocja gospodarcza regionu (62 mln zł) 

- Poddziałanie 1.6.1 Instrumenty finansowe dla innowacyjnych MŚP (436 mln zł) 

 Poddziałania skierowane do jednostek naukowych 

- Działanie 1.1 Publiczna infrastruktura na rzecz badań i innowacji (131 mln z) 

Drugą grupę czynników zewnętrznych, które wpływają na zdolność przedsiębiorstw do 

podejmowania działań innowacyjnych są cechy otoczenia, w jakim funkcjonują. Tu w szczególności 

należy podkreślić znaczenie: 

 Jakość infrastruktury technicznej; 

 Procesów usługowych obejmujących system badań naukowych; 

 System informacji naukowo-technicznej, ekonomicznej i organizacyjnej. 
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Wreszcie czynniki warunkujące innowacyjność leżą też po stronie przedsiębiorstw. Trzy ich cechy  

w szczególności wpływają na zdolność do tego rodzaju działań: 

 

 Poziom zasobów: 

- zasoby materialne - możliwości (współ)finansowania innowacji 

o przedsiębiorcy mają świadomość możliwości korzystania ze wsparcia zewnętrznego 

działań innowacyjnych, jednocześnie jednak oceniają je jako dość ryzykowne 

- zasoby ludzkie, jakimi dysponują firmy 

o przedsiębiorcy doświadczają narastającej trudności w zatrudnianiu specjalistów, 

szczególnie takich, którzy wyposażeni są nie tylko w wiedzę kierunkową, ale także mają 

zdolność do inicjowania działań 

o zwiększenie zasobów kadrowych jest konieczne także ze względu na poziom trudności 

prowadzenia działań w oparciu o dostępne środki publiczne – ten oceniany jest jako 

bardzo wysoki: 

 ilość i szczegółowość przedkładanej dokumentacji jest bardzo wysoka, 

 poziom ocen wniosków oraz wnikliwości rozliczeń jest – w ocenie przedsiębiorców – 

znacznie wyższy niż na poziomie krajowym (POIR) 

 brak ciągłości obsługi po stronie IZ potęguje trudności z prowadzeniem projektów, 

 niski jest poziom decyzyjności opiekunów projektów, 

 decyzje IZ bywają zmienne – część decyzji jest ponownie weryfikowana, co zwiększa 

ryzyko i obniża poziom ufności do IZ. 

 Branża: 

- możliwości rozwoju branży determinują zachowania firm, które ją reprezentują, zarówno 

możliwości zwiększania własnych zasobów (w tym kadrowych – pisaliśmy o tym w rozdz. 2), 

jak i potrzeby inwestycji i podejmowania działań innowacyjnych, 

- w najmniejszym stopniu gotowi są na wprowadzanie innowacji przedstawiciele dwóch 

inteligentnych specjalizacji regionu, to jest kultura i przemysły kreatywne oraz zdrowie 

i turystyka zdrowotna;  

- na drugim krańcu jest dynamicznie rozwijająca się branża zaawansowanych materiałów 

i narzędzi oraz automatyka; 

- branża wpływa także na typ działań innowacyjnych – np. w przypadku producentów zdrowej 

i bezpiecznej żywności wysiłek skierowany jest na innowacje w zakresie metody dystrybucji 

produktów i ich wyglądu, a w przypadku zaawansowanych materiałów i narzędzi, 

automatyce, ICT wysiłek skierowany jest na rozwój produktów i usług. 
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Wykres 19. Przedmiot działań innowacyjnych w podziale na inteligentne specjalizacje 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie badania przedsiębiorców (CATI, n=385) 

 Ocena ryzyka związanego z innowacyjnym rozwojem firmy, które obecnie oceniane jest jako 

dość duże ze względu na: 

- oczekiwanie na dostęp do środków przeznaczanych na rozwój innowacyjny jest dość długie, 

- niski jest poziom zaufania do instytucji zawiadujących funduszami wspierającymi 

innowacyjność – oceniany jako mało udany początek działania spółki zarządzającej 

funduszami przeznaczonymi na innowacje spowodowały wstrzemięźliwość w sięganiu po te 

środki przez przedsiębiorców, 

- przesunięcia w czasie uruchomienia wsparcia materialnego kierowanego do przedsiębiorców 

na działania innowacyjne spowodowały, że przewidywane mechanizmy wsparcia zawiodły: 

o pierwotnie planowano, że przedsiębiorca będzie mógł skorzystać z dotacji na 

zaprojektowanie innowacji i ze środków zwrotnych na jej wdrożenie – przesunięcia 

w harmonogramie działań spowodowały, że obie pule środków stały się dostępne w tym 

samym czasie i konkurują ze sobą (wybierane są dotacje, ponieważ oceniane są jako 

mniej ryzykowne), 

o skrócenie czasu na realizację całego przedsięwzięcia czyni je bardzo ryzykownym – 

wprowadzenie innowacji ma w zbyt krótkim czasie przynosić wymierne skutki, 

 -

 25

 50

 75

 100

 125

 150

 175

 200

 225

 250

 275

 300

 325

 350

 375

zdrowa i
bezpieczna

żywność

zaawansowane
materiały i
narzędzia

kultura i
przemysły
kreatywne

zdrowie i
turystyka

transport i
mobilność

automatyka ekoinnowacje ICT

lic
zb

a 
o

d
p

o
w

ie
d

zi

Inteligentna Specjalizacja

Produkt lub usługę Strategię cenową

Wygląd produktu lub opakowania Formę organizacji w firmie

Metodę dystrybucji produktów/usług Metodę produkcji

Żadne z powyższych



 

150 

- brakuje usług zaawansowanego doradztwa i audytów technologicznych, które pozwoliłyby na 

obniżenie poziomu ryzyka związanego z działaniami innowacyjnymi.  

5.3 Dostępność usług B+R146 

Przedsiębiorcy dostrzegają ograniczenie w dostępności usług B+ R. Ograniczenia mają wiązać się 

z kilkoma czynnikami: 

 Wysokim kosztem badań (konieczność wkładu własnego jest barierą dla mniejszych 

przedsiębiorstw); 

 Dużym ryzykiem prowadzenia działań innowacyjnych za środki zwrotne; 

 Ograniczoną dostępnością środków bezzwrotnych przeznaczanych na badania i rozwój 

(przewlekłość procedur przyznawania środków na rozwój); 

 Ograniczonymi możliwościami badawczymi uczelni (niska świadomość przedsiębiorców, jaki jest 

potencjał badawczy uczelni w regionie); 

 Trudnym dostępem do uczelnianych zespołów badawczych. 

Z drugiej strony, wypowiedzi przedstawicieli uczelni, jak i instytucji otoczenia biznesu powołanych 

przez samorząd wojewódzki wskazują, że część z barier wskazywanych przez przedsiębiorców ma 

mniej ograniczający charakter: 

 Przedstawiciele uczelni podkreślają podejmowanie działań, które sprzyjają dostępności badań – 

jednym z nim jest utworzenie Centrów Transferu Technologii, innym – brokerstwo badań (UTP); 

- pracują też nad kulturą współpracy z biznesem, w tym nad zwiększeniem terminowości 

badań. 

 W województwie istnieje system wsparcia działań przedsiębiorstw sprzyjających ich 

innowacyjności,  

w szczególności są to środki RPO WKP (zawiaduje nimi KPAI oraz – częściowo KPFP); 

- jednym z narzędzi finansowych są vouchery badawcze, które cieszyły się dużym 

zainteresowaniem firm; 

- wadą jest nakładanie się konkurencyjnych rozwiązań – działania badacze mogły być 

finansowane zarówno dzięki dotacjom, jak i środkom zwrotnym; ze względu na ryzyko, jakie 

wiąże się z działaniami innowacyjnymi (rezultat tych działań dla konkurencyjności firm nie 

jest oczywisty) – przedsiębiorcy niechętnie sięgali po środki zwrotne, 

 Podejmowane są inwestycje (finansowane z RPO WKP), które pozwalają na zmniejszenie 

deficytów w zapleczu badawczym uczelni. 

Zauważamy zatem, że istnieje wyraźna sprzeczność perspektywy przedsiębiorców i tych, którzy 

oferują im usługi badawcze lub ich finansowanie. Zmiana tych nastawień (po obu stronach) wymaga 

intensywnego działania i stopniowego budowania świadomości potrzeb jednej strony i możliwości 

drugiej.  

                                                           

146 Dane pochodzą z indywidualnych wywiadów pogłębionych z przedsiębiorcami, przedstawicielami instytucji otoczenia 
biznesu oraz przedstawicielami uczelni wyższych. 
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6.1 Oferta usług IOB 

Kluczowe informacje 

 W regionie funkcjonuje łącznie 89 instytucji otoczenia biznesu. Ponad połowa z nich to 

organizacje zrzeszające przedsiębiorców.  

 Liczba IOB jest stabilna, nie zmieniała się w ostatnich latach.  

 Poza głównymi ośrodkami (Toruń i Bydgoszcz) instytucje otoczenia biznesu występują w 

niewielkiej liczbie oraz niewielkim zróżnicowaniu, jeśli chodzi o typ podmiotu. W efekcie oferta 

dostępna na pozostałych terenach jest ograniczona głównie do dystrybucji środków za 

pośrednictwem LGD oraz towarzyszących temu usług informacyjnych i szkoleniowo-doradczych.   

 Poza Business Link Toruń w zasadzie nie istnieje kompleksowa oferta, z której mogłyby skorzystać 

osoby planujące założenie działalności, które nie należą do szczególnych grup, takich jak 

mieszkańcy terenów wiejskich, bezrobotni lub osoby zagrożone wykluczeniem społecznym.  

 Poza organizacjami członkowskimi, które mają możliwość oferowania usług w oparciu 

o finansowanie ze składek członkowskich tylko nieliczne podmioty po okresie finansowania ze 

środków unijnych będą w stanie utrzymać się na rynku oferując swoje usługi komercyjnie.  

 

Typy IOB147 

W regionie funkcjonuje łącznie 89148 instytucji otoczenia biznesu. Ponad połowę z nich stanowią 

podmioty zrzeszające przedsiębiorców: organizacje pracodawców, izby przemysłowe, organizacje 

turystyczne i lokalne grupy działania z obszarów wiejskich. Na szczególnie dużą liczebność tych 

ostatnich niewątpliwie ma wpływ fakt stabilnego zewnętrznego finansowania (również bieżącej 

działalności) w ramach dedykowanych środków unijnych, co współwystępuje z ograniczeniem 

działalności lokalnych organizacji turystycznych. 

Z punktu widzenia firm, lokalne grupy działania (LGD) powoływane na obszarach wiejskich, w wielu 

miejscach na mapie województwa od lat pełnią funkcję jedynej IOB. Te niedziałające dla zysku 

partnerstwa terytorialne zrzeszają nie tylko mieszkańców terenu, ale i przedstawicieli lokalnych 

organizacji, w tym z sektora prywatnego. LGD wiejskie (w przeciwieństwie do LGD miejskich 

nieuwzględnionych w analizie) prowadzą działania na rzecz rozwoju przedsiębiorczości, oferując 

bezzwrotne wsparcie finansowe na rozpoczęcie i rozwój działalności gospodarczej.  

W okresie ostatnich trzech lat niezmienna pozostawała liczba agencji rozwoju regionalnego, centrów 

transferu technologii, parków przemysłowych/technologicznych. Zlikwidowano dwa fundusze 

pożyczkowe/ poręczeniowe. W miejsce Włocławskiego Inkubatora Innowacji i Przedsiębiorczości 

zarządzanego przez gminę powołano Włocławskie Centrum Biznesu w formule spółki celowej.  

  

                                                           

147 Analizy oparte na badaniu desk research stron internetowych IOB oraz uczelni, uzupełniany wywiadami telefonicznymi. 
148 Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. pełni również funkcję parku przemysłowego, a Grudziądzki Park 
Przemysłowy Sp. z o.o. pełni również funkcję inkubatora przedsiębiorczości, stąd wartości na wykresie 19 sumują się do 91. 
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Wykres 20. Liczba instytucji otoczenia biznesu w woj. kujawsko-pomorskim w podziale na typy 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie analizy stron internetowych IOB 

 

W momencie realizacji badania (zima 2019/2020) wsparcie przedsiębiorczości akademickiej w 

formule inkubatorów w zasadzie nie było realizowane. Działająca w tym zakresie przez wiele lat 

fundacja AIP zlikwidowała sześć biur regionalnych na terenie województwa. Tym samym z mapy 

regionu zniknął główny podmiot umożliwiający testowanie pomysłów biznesowych bez zakładania 

działalności gospodarczej, którego oferta była dedykowana społeczności akademickiej. Aktualnie w 

województwie działają dwa uczelniane inkubatory (na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu i 

Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego w Bydgoszcz), przy czym jeden jako jednostka wewnętrzna, a 

drugi jako spółka celowa. Pierwszy z nich planuje jednak w bieżącym roku zmianę formuły 

działalności, która obejmując jedynie szkolenia bez infrastruktury i możliwości udostępniania 

osobowości prawnej, nie odpowiadała na realne potrzeby. Do podmiotów na etapie inkubacji i 

preinkubacji swoją ofertę kierują aktualnie trzy ośrodki prowadzone przez Kujawsko-Pomorski 

Fundusz Pożyczkowy (głównie najem powierzchni biurowych na preferencyjnych warunkach). 

Ponadto w Toruniu inkubator jest prowadzony również przez Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej 

i Business Link, a poza dużymi miastami – w ramach Sępoleńskiej Strefy Aktywności Gospodarczej i 

przez Stowarzyszenie Wspierania Rozwoju Gospodarczego Ziemi Świeckiej. W okresie ostatnich 

trzech lat zakończyły działalność dwa inkubatory zlokalizowane w mniejszych miastach (Solcu 

Kujawskim i Inowrocławiu). W 2019 roku pojawiła się możliwość stworzenia nowych instytucji w 

oparciu o środki unijne dystrybuowane przez lokalne grupy działania. Jednak ogłoszone nabory 

wniosków nie cieszyły się szczególnym zainteresowaniem. Na ten moment powstaje jeden nowy 

podmiot: Inkubator Przedsiębiorczości przy Gminie m. Chełmża. 

Specjalna strefa ekonomiczna została ujęta w niniejszym zestawieniu jako pojedynczy podmiot, 

w szczególności w kontekście oferowania ulg podatkowych, inwestycyjnych. Jednak należy mieć na 
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uwadze, że reprezentuje nie tylko własną ofertę wsparcia procesów inwestycyjnych, ale również 

promuje oferty poszczególnych gmin z całego województwa.149 

 

Lokalizacja IOB 

W miastach wojewódzkich (Bydgoszcz i Toruń) występuje zdecydowana koncentracja instytucji 

otoczenia biznesu, zarówno ze względu na liczbę podmiotów, jak i liczbę zatrudnionych 

pracowników. Ponadto są tu reprezentowane wszystkie typy IOB (poza LGD wiejskim). Łącznie na 

terenie Torunia i powiatu toruńskiego występuje taka sama liczba podmiotów, co na terenie 

Bydgoszczy i powiatu bydgoskiego (25). Na terenie powiatów innych niż miasto Toruń lub Bydgoszcz 

najczęściej ma siedzibę jeden typ IOB, tj. wiejska lokalna grupa działania. Jedynie Świecie, Grudziądz  

i Włocławek posiadają na swoim terenie lokalizację takich IOB jak fundusz pożyczkowy/poręczeniowy 

lub izba przemysłowa. 

 
Rysunek 23. Liczba instytucji otoczenia biznesu w woj. kujawsko-pomorskim w podziale na powiaty  

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie analizy stron internetowych IOB 

 

Oferta IOB 

Analizowane instytucje otoczenia biznesu posiadają w swojej ofercie 34 rodzaje usług, które można 

zgrupować w następujące typy: usługi informacyjne, szkoleniowe, doradcze, inwestycyjne i najem, 

                                                           

149 Aktualnie 104 tereny inwestycyjne ujęte w bazie: https://baza.paih.gov.pl/ (dostęp 30.01.2020 r.), w tym jedynie działki  
w Grudziądzu i Barcinie są własnością Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, pozostałe są JST lub prywatne. 

 

https://baza.paih.gov.pl/
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finansowe, networking, wsparcie w rekrutacji pracowników. IOB są również podmiotami, które 

udzielają dotacji przedsiębiorstwom, w ramach projektów o charakterze grantowym.  

Tabela 25. Rodzaje usług oferowanych przez IOB 

Usługa Zakres 

Usługi informacyjne 

Informacyjne nt. Instrumentów 
finansowych i dotacji na otwarcie 
działalności gospodarczej 

Świadczenie nieodpłatnych usług dla osób, które planują rozpoczęcie 
działalności gospodarczej na temat środków finansowych dostępnych  
w regionie 

Informacyjne nt. Instrumentów 
finansowych i dotacji na rozwój działalności 
gospodarczej 

Świadczenie nieodpłatnych usług dla przedsiębiorstw, które planują 
rozwój działalności gospodarczej na temat środków finansowych 
dostępnych z poziomu regionalnego i krajowego 

Usługi szkoleniowe 

Szkolenia z zakresu zakładania i 
prowadzenia działalności gospodarczej w 
początkowej fazie rozwoju 

Szkolenia o tematyce związanej z prowadzeniem działalności 

gospodarczej (np. prawne, finansowo-księgowe, w zakresie 
promocji i marketingu) lub w zakresie dostępnego wsparcia (np. 

podnoszące świadomość na temat dostępnych dotacji, kształtowanie 
umiejętności przygotowania dokumentacji projektowej itp.) 

Szkolenia specjalistyczne Szkolenia dla przedsiębiorstw znajdujących się w dojrzałej fazie rozwoju  
z zakresu min. eksportu, systemów jakości, technologii produkcji  

Usługi doradcze 

Doradztwo z zakresu zakładania i 
prowadzenia działalności gospodarczej  
w początkowej fazie rozwoju 

Doradztwo o tematyce związanej z zakładaniem i prowadzeniem 

działalności gospodarczej (np. rejestracja firmy, wybór formy 
opodatkowania, biznes plan)  

Doradztwo z zakresu instrumentów 
finansowych i dotacji na rozwój działalności 

Doradztwo w zakresie dostępnego wsparcia (np. wybór właściwej formy 
dofinansowania, przygotowanie dokumentacji projektowej itp.) 

Podstawowe usługi doradcze (np. prawne, 
finansowo-księgowe, w zakresie promocji  
i marketingu) 

Doradztwo o tematyce związanej z prowadzeniem działalności 
gospodarczej (np. w zakresie zmian prawnych istotnych z punktu 

widzenia działalności, przygotowanie wniosku kredytowego, 
opracowanie strategii marketingowej) 

Inne specjalistyczne usługi doradcze (np.  
w zakresie eksportu, systemy jakości) 

Doradztwo o tematyce związanej z prowadzeniem działalności 

gospodarczej (np. opracowanie strategii eksportowej, audyt 
systemu jakości) 

Doradztwo B+R (np. audyt innowacyjności, 
ochrona własności intelektualnej) 

Doradztwo o tematyce związanej z prowadzeniem prac badawczo-

rozwojowych (np. opracowanie agendy badawczej, wystawienie 
opinii o innowacyjności, analiza opłacalności wdrożenia) 

Doradztwo technologiczne (np. audyt 
technologiczny) 

Doradztwo o tematyce związanej z procesami technologicznymi (np. 

wybór dostawcy technologii, opracowanie procesu wdrożenia 
technologii) 

Doradztwo strategiczne w zakresie modelu 
biznesowego   

Przeprowadzenie analizy Business Model Canvas  

Usługi inwestycyjne i najem 

Dostępna oferta uzbrojonych terenów 
inwestycyjnych 

Udostępnienie terenów uzbrojonych we wszystkie media z drogami 
dojazdowymi 

Pomoc w planowaniu procesów 
inwestycyjnych (wsparcie prawne, 
administracyjne) 

Przygotowanie i wsparcie firm w przygotowaniu inwestycji (np. uzyskanie 
pozwoleń administracyjnych, zmiany w MPZP, operaty szacunkowe) 
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Usługa Zakres 

Udostępnianie powierzchni  Udostępnianie powierzchni biurowej, produkcyjnej, magazynowej, 
laboratoryjnej 

Ulgi podatkowe, inwestycyjne Zwolnienie z podatków udzielane przez Specjalną Strefę Ekonomiczną 
związanych z prowadzonymi inwestycjami przedsiębiorstw   

Usługi finansowe 

Udzielanie pożyczek inwestycyjnych Udzielanie pożyczek na budowę zakładu pracy i zakup środków trwałych  

Udzielanie pożyczek obrotowych Udzielanie pożyczek na zakup materiałów i surowców do produkcji  

Udzielanie poręczeń Udzielanie poręczeń na pożyczki obrotowe i inwestycyjne. 

Wadia i gwarancje do przetargów Zabezpieczenie gwarancji podpisania umowy w postępowaniach 
przetargowych oraz zabezpieczenie prawidłowości wykonanej usługi lub 
dostawy w umowach  

Wsparcie kapitałowe poprzez zakup 
akcji/udziałów 

Zakup udziałów lub akcji spółek w celu podniesienia wartości spółek  
i przyszłego ich zbycia  

Networking 

Budowanie relacji/ wydarzenia biznesowe/ 
wsparcie współpracy lokalnych firm 

Sieciowanie współpracy pomiędzy przedsiębiorcami (np. informowanie 
dużych przedsiębiorców o lokalnych firmach mogących w przyszłości stać 
się dostawcami/ podwykonawcami, wymiana doświadczeń, realizacja 
wspólnych projektów) 

Wspieranie współpracy nauka-biznes, 
pośrednictwo w kontaktach 

Wsparcie firm w zakresie wyboru właściwej jednostki naukowej, pomoc 
w identyfikacji oczekiwań przedsiębiorstw, pomoc w określeniu zakresu, 
budżetu i harmonogramu współpracy 

Wspólna promocja na targach, w 
katalogach 

Tworzenie zintegrowanych katalogów prezentujących ofertę 
przedsiębiorców (w tym również w formie multimedialnej i internetowej) 
oraz promocja produkowanych przez nich towarów i świadczonych usług. 

Misje handlowe, giełdy kooperacyjne, 
poszukiwanie zagranicznych partnerów 
biznesowych 

Organizacja wydarzeń pozwalających na nawiązanie kontaktów 
biznesowych pomiędzy przedsiębiorcami oraz wsparcie przedsiębiorców 
w udziale w tego typu imprezach – np. targi, wystawy      

Grupa zakupowa Połączenie podmiotów, które dokonują łącznie zakupów, w celu 
osiągnięcia efektu skali, silniejszej pozycji w negocjacjach z dostawcami 
oraz uzyskania lepszych warunków handlowych. 

Wsparcie w procesie rekrutacji 

Pośrednictwo i inne wsparcie w rekrutacji 
pracowników 

Pomoc w znalezieniu pracowników spełniających wymagania 
pracodawców   

Udzielanie dotacji 

Dotacje na otwarcie działalności Bezzwrotne środki finansowe na zakupy inwestycyjne i środki obrotowe 
niezbędne do uruchomienia działalności gospodarczej 

Dotacje na rozwój działalności (inwestycje) Bezzwrotne środki finansowe na konkretny cel związany z działalnością 
przedsiębiorstwa, min. rozbudowa przedsiębiorstwa, zakup linii 
technologicznej, zakup wyposażenia 

Dotacje na B+R Bezzwrotne środki finansowe na prowadzenie prac badawczo-
rozwojowych, zakup infrastruktury do prowadzenia tych prac, ochronę 
własności intelektualnej. 

Dotacje na rozwój eksportu Bezzwrotne środki finansowe na rozpoczęcie lub rozwój eksportu, min. 
na udział w targach międzynarodowych, promocję na zagranicznych 
rynkach, dostosowanie wzornictwa do wymagań rynków docelowych, 
doradztwo w zakresie certyfikacji  
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Usługa Zakres 

Dotacje na usługi rozwojowe (szkoleniowe, 
doradcze) 

Bezzwrotne środki finansowe na szkolenia I studia podyplomowe 
pracowników I kadry zarządzającej przedsiębiorstw, usługi doradcze 
prowadzące do zaspokojenia potrzeb rozwojowych przedsiębiorstwa  

Źródło: Opracowanie własne na podstawie analizy stron internetowych IOB 

Blisko 40% podmiotów oferuje usługi informacyjne na temat instrumentów finansowych i dotacji na 

rozwój działalności gospodarczej, podobnie usługi informacyjne na temat instrumentów finansowych 

i dotacji na otwarcie działalności gospodarczej.  
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Wykres 21. Liczba instytucji otoczenia biznesu w woj. kujawsko-pomorskim ze względu na rodzaj 
oferowanych usług 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie analizy stron internetowych IOB 

Jedna trzecia podmiotów oferuje dotacje na otwarcie działalności gospodarczej. W większości na tę 

liczbę składają się lokalne grupy działania z obszarów wiejskich.  
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Wspomniane usługi informacyjne współwystępują z oferowaniem (w ramach projektu 

dofinasowanego ze środków unijnych) dotacji/pożyczek na otwarcie lub rozwój działalności 

gospodarczej lub pełnieniem roli partnera w takim projekcie. Podobnie jest w przypadku szkoleń 

i doradztwa z zakresu zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej w początkowej fazie 

rozwoju. Wobec powyższego poza okresem i terenem realizacji oraz grupą docelową projektów 

dofinansowanych ze środków unijnych polegających na udzielaniu dotacji/pożyczek na otwarcie lub 

rozwój działalności gospodarczej, usługi takie w zasadzie nie są oferowane.  

Blisko 40% podmiotów oferuje usługi z zakresu networkingu. Budowanie relacji i wsparcie 

współpracy lokalnych firm, organizacja wydarzeń biznesowych jest domeną instytucji członkowskich, 

takich jak organizacje pracodawców, izby przemysłowe, organizacje turystyczne i lokalne grupy 

działania  

z terenów wiejskich. Aktywne na tym polu są również agencje rozwoju regionalnego. Podobną usługę 

tyle że w odniesieniu do budowania relacji ze światem nauki oferują centra transferu technologii.  

Usługi finansowe w zakresach takich jak: pożyczki obrotowe, poręczenia, wadia i gwarancje, dotacje 

na B+R, dotacje na rozwój eksportu, dotacje na usługi rozwojowe są oferowane przez pojedyncze 

podmioty, jednak w promocję takiej oferty są włączane podmioty partnerskie. Natomiast wsparcie 

kapitałowe poprzez zakup akcji/udziałów oferowane przez pięć podmiotów (głównie centra transferu 

technologii) nie jest obudowane działaniami promocyjnymi większej liczby instytucji.  

Mniej niż 10% IOB oferuje usługi z zakresu doradztwa specjalistycznego (np. w zakresie modelu 

biznesowego, ochrony własności intelektualnej, audytu innowacyjności, audytu technologicznego, 

badań rynku, certyfikacji). Podobnie usługi związane z eksportem (misje handlowe, giełdy 

kooperacyjne, poszukiwanie zagranicznych partnerów biznesowych), pracownikami (pośrednictwo 

i inne wsparcie w rekrutacji) lub oferowaniem najmu powierzchni innych niż biurowe – są oferowane 

przez mniej niż 5% IOB. 

 

Odbiorcy usług  

Większość usług jest skierowana do sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, co jest 

determinowane. w głównej mierze, realizacją tych usług w ramach projektów dofinansowanych ze 

środków unijnych. W przypadku lokalnych grup działania z terenów wiejskich, czyli najliczniejszego 

typu IOB oferującego dotacje na rozwój działalności, brakuje komunikowania o wykluczeniu dużych 

przedsiębiorstw z grupy docelowej, co ma znaczenie w kontekście szczególnie rozbudowanej 

i skomplikowanej dokumentacji regulującej ubieganie się o usługi oferowane przez LGD. W przypadku 

pozostałych IOB informacje o grupie docelowej są formułowane w sposób klarowny, w ramach 

podstawowych cech oferty. 
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Tabela 26. Liczba instytucji otoczenia biznesu w woj. kujawsko-pomorskim ze względu na 
odbiorców usług oraz rodzaj oferowanej usługi 

Lp Rodzaj usługi 

Odbiorcy usług 

Osoba planująca 
działalność 
gospodarczą 

Przedsiębiorstwo 

Mikro Małe Średnie Duże 

Usługi informacyjne 

1 Inf. nt. Instrumentów finansowych i dotacji na otwarcie 
działalności  

31 4 2 1 1 

2 Inf. nt. Instrumentów finansowych i dotacji na rozwój 
działalności 

21 35 34 33 7 

Usługi szkoleniowe 

3 Szkolenia z zakładania i prowadzenia działalności w 
początkowej fazie  

18 8 5 5 3 

4 Szkolenia specjalistyczne 10 19 19 19 14 

Usługi doradcze 

5 Doradztwo z zakładania i prowadzenia działalności w 
początkowej fazie  

9 7 4 3 3 

6 Doradztwo z instrumentów finansowych i dotacji na 
rozwój działalności 

21 26 26 25 3 

7 Podstawowe doradztwo (np. prawne, finansowo-
księgowe, promocja) 

2 8 4 3 2 

8 Inne specjalistyczne doradztwo (np. eksport, systemy 
jakości) 

0 7 7 7 5 

9 Doradztwo B+R (np. audyt innowacyjności, ochrona 
własności intelektualnej) 

0 4 4 4 3 

10 Doradztwo technologiczne (np. audyt technologiczny) 1 3 4 4 3 

11 Doradztwo strategiczne w zakresie modelu biznesowego   0 3 3 3 1 

Usługi inwestycyjne i najem 

12 Dostępna oferta uzbrojonych terenów inwestycyjnych 0 6 6 6 4 

13 Pomoc w planowaniu procesów inwestycyjnych 
(wsparcie prawne, admin.) 

0 5 5 5 4 

14 Udostępnianie powierzchni biurowej 1 11 6 5 2 

15 Udostępnianie powierzchni produkcyjnej 0 5 5 4 1 

16 Udostępnianie powierzchni magazynowej 0 4 4 4 1 

17 Udostępnianie powierzchni laboratoryjnej 0 1 1 1 1 

18 Ulgi podatkowe, inwestycyjne 0 1 1 1 1 

Usługi finansowe 

19 Udzielanie pożyczek inwestycyjnych 4 7 6 6 1 

20 Udzielanie pożyczek obrotowych 0 2 2 2 0 

21 Udzielanie poręczeń 2 3 3 3 0 

22 Wadia i gwarancje do przetargów 0 2 3 3 0 

23 Wsparcie kapitałowe poprzez zakup akcji/udziałów 4 3 2 2 0 

Networking 
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Lp Rodzaj usługi 

Odbiorcy usług 

Osoba planująca 
działalność 
gospodarczą 

Przedsiębiorstwo 

Mikro Małe Średnie Duże 

24 Budowanie relacji lokalnych firm/ wydarzenia biznesowe 12 28 25 25 21 

25 Wspieranie współpracy nauka-biznes, pośrednictwo w 
kontaktach 

1 10 10 10 8 

26 Wspólna promocja na targach, w katalogach 9 10 10 10 9 

27 Misje handlowe, giełdy kooperacyjne, poszukiwanie 
kontrahentów zagr. 

0 2 2 2 0 

28 Grupa zakupowa 0 2 2 2 2 

Wsparcie w procesie rekrutacji 

29 Pośrednictwo i inne wsparcie w rekrutacji pracowników 0 3 3 3 3 

Udzielanie dotacji 

30 Dotacje na otwarcie działalności 26 0 0 0 0 

31 Dotacje na zakupy inwestycyjne 0 21 21 21 0 

32 Dotacje na B+R 0 1 1 1 1 

33 Dotacje na rozwój eksportu 0 1 1 1 0 

34 Dotacje na usługi rozwojowe 0 1 1 1 0 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie analizy stron internetowych IOB 
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Wykres 22. Liczba instytucji otoczenia biznesu w woj. kujawsko-pomorskim ze względu na 
finansowanie usług 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie analizy stron internetowych IOB 



 

163 

Finansowanie usług  

Nieco ponad połowa usług oferowanych przez instytucje otoczenia biznesu jest bezpłatna. W tabeli 

26 jako usługi wprost dofinansowane ze środków unijnych wskazano te, które wiążą się z udzielaniem 

pomocy publicznej dla korzystającego z nich przedsiębiorstwa. W przypadku usług informacyjnych 

i szkoleniowo-doradczych najczęściej są bezpłatne, gdyż stanowią uzupełnienie do wsparcia 

finansowego (dotacja lub preferencyjna pożyczka) oferowanego w ramach projektu 

dofinansowanego ze środków unijnych lub innego zadania publicznego. W pozostałych przypadkach 

usługi bezpłatne są oferowane dla członków organizacji w ramach działalności statutowej i są 

finansowane ze składek członkowskich.   

W ofercie komercyjnej najczęściej występuje udostępnianie powierzchni biurowych oraz szkolenia 

specjalistyczne i doradztwo specjalistyczne. Można zaobserwować bardzo ograniczony katalog usług 

świadczonych odpłatnie przez regionalne instytucje otoczenia biznesu. Również liczba instytucji 

zdolnych do funkcjonowania bez wsparcia publicznego jest niezadawalająca. Należy pamiętać, że 

instytucje uwzględnione na wykresie często mają w swojej ofercie kilka odpłatnych usług, ostatecznie 

tylko 30 IOB, co stanowi 33% ogółu świadczy usługi komercyjnie. 

Wykres 23. Komercyjna oferta wsparcia instytucji otoczenia biznesu w woj. kujawsko-pomorskim  

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie analizy stron internetowych IOB  
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6.2 Zapotrzebowanie na usługi IOB 

Kluczowe informacje 

 Przedsiębiorcy mają pewne doświadczenie we wprowadzaniu ulepszeń. Większość z nich (96.6%)  

z nich wprowadzała jakieś zmiany w ostatnich trzech latach.  

  Przeszkodą do wprowadzania zmian nie był brak oferty wsparcia, ale przede wszystkim bariery 

mentalne oraz intelektualne (brak zdolności oceny własnych potrzeb). Jeśli pojawiały się bariery 

obiektywne, to dotyczyły zasobów kadrowych lub finansowych umożliwiających zmianę.  

- Ponad połowa firm nie podejmuje z nikim współpracy w związku z wprowadzanym 

ulepszeniem; 

- Dzieje się tak ze względu na brak zaufania do IOB oraz negatywne doświadczenia związane  

z wcześniejszym poszukiwaniem usług: 

o wsparcie było dość trudno dostępne, 

o wsparcie było umiarkowanie skuteczne, 

o występowało zróżnicowanie terytorialne w dostępie do wsparcia. 

- Obecna samodzielność działania powoduje, że małe jest zainteresowanie współpracą z IOB  

w przyszłości wśród tych (mniej niż połowa), którzy chcą wprowadzać ulepszenia  

w kolejnych latach.  

 Gotowość do partycypowania w kosztach tam, gdzie uzyskana pomoc ma wymierny materialny 

charakter. Nie są natomiast chętni do finansowania doradztwa, szkoleń lub korzystania  

z zasobów IOB (np. oferty terenów uzbrojonych). 

 

Potrzeba rozwoju150 

Zdecydowana większość badanych (96,6%) zadeklarowała wprowadzenie jakiegoś ulepszenia  

w swojej firmie w ciągu ostatnich trzech lat. Zmiana najczęściej dotyczyła nowego lub ulepszonego 

produktu lub usługi (43,9%) lub zmiany strategii cenowej (39,2%). Nieco rzadziej zmiana dotyczyła 

zmian wyglądu lub dystrybucji produktu lub organizacji w firmie. Najrzadziej wprowadzana zmiana 

wymagała zmiany metody produkcji (4,7%).  

                                                           

150 Przywoływane dane pochodzą z badania przedsiębiorców (CATI, n=385) 
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Wykres 24. Wprowadzenie lub ulepszenie w firmie w ciągu ostatnich trzech lat przynajmniej 
jednego elementu 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie badania przedsiębiorców (CATI, n=385) 

 

Na strategię rozwoju wpływają zarówno wiek firmy, jak i specjalizacja, którą reprezentuje. 

Najmniejszą gotowość do zmian mają firmy, które niedawno osiągnęły względni stabilną pozycję (2-5 

lat). Pozostałe firmy wykazują podobny poziom aktywności, ale różnią się pola, w których 

dokonywane są zmiany. Najmłodsze firmy skupiają się przede wszystkim na wprowadzaniu lub 

ulepszaniu produktów lub usług. Dojrzalsze przedsiębiorstwa uzupełniają prace nad produktami (i ich 

wyglądem) ulepszeniem organizacji samej firmy oraz strategią cenową. Tylko w tej grupie 

podejmowane są próby zmiany metody produkcji, co jest wyrazem innowacyjności.  
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Wykres 25. Długość funkcjonowania przedsiębiorstwa a rodzaj wprowadzanych zmian 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie badania przedsiębiorców (CATI, n=385) 

 

Najmniej gotowe na wprowadzanie zmian były firmy specjalizujące się w turystyce zdrowotnej  

i przemyśle kreatywnym. Rozwój produktu i usług to najczęstszy cel działań firm specjalizującej się  

w automatyce, zaawansowanych materiałach i narzędziach oraz w transporcie lub ICT. Firmy 

zajmujące się produkcją zdrowej i bezpiecznej żywności koncentrowały się na ulepszeniu metody 

dystrybucji atrakcyjniej wyglądających produktów. Wreszcie firmy zajmujące się usługami 

zdrowotnymi oraz eko-innowacjami prace nad produktem lub usługą uzupełniały zmianą działania 

własnych organizacji.   

Jeśli rezygnowano z wprowadzania zmian, to najczęściej w przekonaniu, że nie są one potrzebne, bo 

wszystko jest dobrze przemyślane. Podobnie często wskazywano na obiektywne przeszkody (brak 

wsparcia, brak środków na inwestycje, braki zasobów kadrowych), jak te, które wskazują na bariery 

mentalne (brak potrzeby, brak pomysłu na zmianę) lub bariery intelektualne (trudność w dokonaniu 

diagnozy problemu, w określeniu możliwych rozwiązań lub możliwych skutków zmiany).  
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Wykres 26. Powody, dla których nie udało się przeprowadzić planowanej zmiany lub nie rozważano 
zmiany 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie badania przedsiębiorców (CATI, n=385) 

 

Rola IOB w rozwoju firm 

Ponad połowa z firm, które zdecydowały się na rozwój (rozumiany tu jako wprowadzenie nowego 

lub ulepszenie dowolnego istniejącego rozwiązania) prowadzi go samodzielnie, bez współpracy z 

innymi podmiotami. Najczęstszym partnerem dla firm jest bank (28,8%). Rzadziej jest to jednostka 
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członkom. Jeszcze bardziej wyjątkowa jest współpraca z funduszami pożyczkowymi, poręczeniowymi 

lub inwestycyjnymi z poziomu regionalnego lub rządowego. 

 

5

14

23

23

25

27

28

28

30

94

144

0 50 100 150 200

Sposób działania firmy (brak czasu na planowanie zmian)

Brak wsparcia zewnętrznego doradcy

Trudność w ocenie możliwych skutków zmiany

Brak kadr – brak osób, które mogłyby wprowadzić w firmie 
zmianę

Brak potrzeby – zbliżam się do zakończenia działalności

Brak pomysłu na zmianę

Trudność w określeniu możliwych rozwiązań

Niewystarczające środki na inwestycje

Trudność w określeniu potrzeb zmiany (diagnozy
problemów)

Inne powody, jakie?

Brak potrzeby – wszystko jest dobrze przemyślane

Liczba firm

P
o

w
o

d
y 

n
ie

w
p

ro
w

ad
ze

n
ia

 z
m

ia
n

y



 

168 

Wykres 27. Podmioty, z którymi współpracują przedsiębiorcy we wprowadzaniu zmiany 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie badania przedsiębiorców (CATI, n=385) 

 

Przedsiębiorcy polegają na sobie głównie ze względu na wyobrażenie o własnej roli – aż 43,7% z nich 

uznało, że powinni polegać tylko na sobie. Dla 11,3% blokadą do korzystania z pomocy IOB jest brak 

zaufania i lęk związany z koniecznością ujawnienia szczegółów planowanych przedsięwzięć lub 

własnej działalności. Wprawdzie tylko 5,2% uznało, że w ich otoczeniu nie funkcjonują instytucje, 

które mogłyby udzielić im wsparcia, ale istotną korektę do tego optymistycznego stwierdzenia 

znajdujemy w deklaracji aż 19,7% badanych, że ich potrzeby przekraczać mają możliwości tych 

instytucji, które są dla nich dostępne. Obawy relatywnie niewielkiej grupy badanych budziło 

potencjalne rozciągnięcie w czasie pomocy oraz jej wysoki koszt (odpowiednio 8,9% i 8,5%).  
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Wykres 28. Powody nieposzukiwania wsparcia w sytuacji planowania zmiany lub jej wdrażania  
w instytucji otoczenia biznesu 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie badania przedsiębiorców (CATI, n=385) 

 

Mniej niż połowa firm (44,7%) planuje wprowadzanie zmian w dalszych latach. Tylko co trzeci z tych 

przedsiębiorców bierze pod uwagę możliwość skorzystania ze wsparcia IOB.  

 

Wykres 29. Gotowość do współpracy z IOB w wypadku dalszych zmian 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie badania przedsiębiorców (CATI, n=385) 
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Rodzaj poszukiwanego wsparcia – inwestycje 

Przedsiębiorcy relatywnie rzadko poszukiwali wsparcia dotyczącego planowanych inwestycji. Jeśli się 

po nie zwracano, to dotyczyło to doradztwa w zakresie finansowania inwestycji (26,2%), szukano 

pomocy np. z opracowaniem biznesplanu lub wniosku o pożyczkę lub dotację. Poszukiwano 

preferencyjnych pożyczek (11,4%) lub poręczeń dla nich (8,8%). Małe było zainteresowanie ofertą 

terenów inwestycyjnych (6,0%), lokali lub wsparciem kapitałowym. W przypadku bardziej 

pożądanego wsparcia było ono umiarkowanie dostępne – uzyskiwało je ok. 2/3 przedsiębiorców (na 

100 przedsiębiorców szukających doradztwa w zakresie finansowania inwestycji – odpowiednią 

informację uzyskało 68). Łatwiej docierano do oferty uzbrojonych terenów inwestycyjnych lub 

wsparcia prawnego i administracyjnego. Wyraźnie mniej dostępne były natomiast dla badanych 

preferencyjne pożyczki i poręczenia.  

Opinie przedsiębiorców są pod tym względem sprzeczne z deklaracjami instytucji otoczenia biznesu – 

wedle których w regionie zapewniono dobry dostęp do preferencyjnych pożyczek i poręczeń. Można 

zakładać, że różnica tych opinii jest wyrazem braku wiedzy o instrumentach wsparcia finansowego 

innych niż bankowe.  

 

Wykres 30. Rodzaj wsparcia poszukiwany w instytucjach wspierających inwestycje 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie badania przedsiębiorców (CATI, n=385) 
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Rodzaj poszukiwanego wsparcia – innowacje i  konkurencyjność  

W przypadku działań związanych z podnoszeniem konkurencyjności i innowacyjności przedsiębiorcy 

poszukiwali rozmaitych form doradztwa – od ogólnego, po doradztwo w zakresie konkretnych 

rozwiązań stosowanych w firmie. Te działania, które cieszyły się większym zainteresowaniem wiązały 

się z budowaniem konkurencyjnej pozycji. Znacznie mniejsze było zainteresowanie wsparciem 

odnoszącym się do innowacji. Skuteczność wsparcia jest umiarkowana (nie więcej niż połowa 

przedsiębiorców znalazła poszukiwaną pomoc) i jest zależna przede wszystkim od lokalizacji firmy  

w regionie. Oddalenie od głównych ośrodków zwiększa trudność w otrzymaniu poszukiwanego 

wsparcia.  

 

Wykres 31. Rodzaj wsparcia poszukiwany w instytucjach wspierających innowacyjność  
i konkurencyjność  

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie badania przedsiębiorców (CATI, n=385) 

 

Gotowość finansowania usług  

Przedsiębiorcy wykazują większą gotowość do partycypowania w kosztach tam, gdzie uzyskana 

pomoc ma wymierny materialny charakter. Nie są natomiast chętni do finansowania doradztwa lub 

korzystania z zasobów IOB (np. oferty terenów uzbrojonych). 
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Wykres 32. Czy byliby Państwo skłonni zapłacić za wsparcie dot. inwestycji? 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie badania przedsiębiorców (CATI, n=385) 

Ta sama zależność występuje także w odniesieniu do usług związanych z podnoszeniem 

konkurencyjności i innowacyjności firm.  

Wykres 33. Czy byliby Państwo skłonni zapłacić za wsparcie dot. innowacyjności 
i konkurencyjności?  

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie badania przedsiębiorców (CATI, n=385) 
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6.3 Luka pomiędzy podażą a popytem 

Kluczowe informacje 

 Niewielu przedsiębiorców gotowych jest poszukiwać wsparcia IOB w planowanych przyszłych 

inwestycjach lub działaniach służących zwiększeniu innowacyjności lub konkurencyjności firm.   

 Porównanie potrzeb przedsiębiorców i dostępności poszukiwanych usług (w ich subiektywnej 

ocenie) wskazuje na to, że oferta IOB rozmija się z oczekiwaniami firm. 

 Luka między poszukiwanymi a dostępnymi usługami IOB wskazują na to, jak rozszerzać wachlarz 

tych usług. Miałoby to być zwłaszcza: 

- system preferencyjnych pożyczek i poręczeń, 

- wsparcie kapitałowe firm, 

- doradztwo specjalistyczne odnoszące się do różnych etapów udoskonalania działań: od 

doskonalenia produktu i wprowadzania innowacji (tu potrzeba doradztwa technologicznego, 

dotacji na działalność badawczą oraz wsparcia w kontaktach ze środowiskiem naukowym), 

przez budowanie zasobów firmy (wsparcie w rekrutacji, szkolenia z zakresu promocji), po 

wsparcie w działaniach sprzyjających rozszerzeniu rynku (organizacja spotkań B2B). 

 

Porównanie poszukiwanych i dostępnych usług związanych z planowanymi inwestycjami prowadzi do 

kilku obserwacji. Relatywnie niewielu przedsiębiorców będzie poszukiwało wsparcia instytucji 

otoczenia biznesu. Mają oni przekonanie, że najłatwiej będzie im uzyskać pomoc w postaci 

doradztwa związanego z finansowaniem instytucji, wsparcia prawnego i administracyjnego oraz 

uzyskać dostęp do oferty terenów inwestycyjnych.  

Z drugiej strony, spodziewają się trudności w dostępnie do preferencyjnych pożyczek na inwestycje, 

poręczeń tych pożyczek lub kredytów oraz w uzyskaniu wsparcia kapitałowego. Więcej jest też 

chętnych do znalezienia lokali udostępnianych na preferencyjnych kierunkach niż ofert takiego 

wsparcia w regionie.  
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Wykres 34. Różnica między dostępnymi i poszukiwanymi usługami IOB – inwestycje 

 

 Źródło: Opracowanie własne na podstawie badania przedsiębiorców (CATI, n=385) 

 

Bardziej krytyczne są oceny przedsiębiorców rozważających sięgnięcie po wsparcie w związku 

z planowanymi działaniami innowacyjnymi i służącymi podnoszeniu konkurencyjności firmy. 

Przedsiębiorcy spodziewają się, że – z wyjątkiem oferty szkoleniowej i konferencyjnych oraz 

poradnictwa prawnego i finansowo-księgowego – wszystkie usługi, których mogą poszukiwać są w ich 

opinii mniej dostępne niż tego potrzebują. Najsłabiej dostępne (największa różnica między tym, co 

jest dostępne, a tym czego potrzebują zainteresowanie) mają być w ich opinii dotacje na działalność 

B+R, pośrednictwo w kontaktach ze środowiskiem naukowym i doradztwo w zakresie B+R (audyt 

innowacyjności) oraz poręczenia na pożyczki obrotowe. 
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Wykres 35. Różnica między dostępnymi i poszukiwanymi usługami IOB – innowacyjności  
i konkurencyjność 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie badania przedsiębiorców (CATI, n=385) 
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6.4 Przyszłe usługi IOB 

Kluczowe informacje 

 Należy wprowadzić do oferty regionalnych IOB nowe usługi w celu wyrównania popytu i podaży 

usług. 

 Należy przeanalizować ofertę usług finansowych pod kątem jej większego dopasowania do 

specyfiki lokalnej. 

 Wsparciem publicznym należy objąć te usługi, które są istotne z punktów widzenia rozwoju 

gospodarczego, za które przedsiębiorstwa nie są skłonne wnosić pełnej odpłatności. 

 Warunkiem dostosowania oferty regionalnych IOB do zapotrzebowania ze strony sektora 

przedsiębiorstw jest poprawa kondycji tych instytucji i koordynacja oferty na poziomie regionu 

 

Przedsiębiorstwa uczestniczące w badaniu wskazały usługi, których będą najbardziej potrzebowali 

w przyszłości, przy czym analizie eksperckiej poddano usługi, dla których popyt przewyższa podaż 

usług na rynku. Dlatego w zestawieniu znalazły się również usługi, które są już oferowane na rynku, 

ale  

w opinii przedsiębiorstw ich obecność lub forma nie zaspakaja wszystkich potrzeb. Ponadto 

zaznaczono usługi, które zdaniem przedsiębiorstw wymagają dofinansowania publicznego, jako 

wskaźnik przyjęto skłonność do zapłaty za usługę, którą wyraziło mniej niż 60% badanych. Kwestia 

współfinansowania usług została skonfrontowana z możliwościami wynikającymi z zasad udzielania 

pomocy publicznej oraz znanymi już obecnie założeniami nowej perspektywy finansowej. Eksperci 

wskazali najbardziej pożądane usługi, które powinny znaleźć się w ofercie regionalnych instytucji 

otoczenia biznesu w następującej kolejności: (1) Wyszukiwanie i dobór partnerów na docelowych 

rynkach zagranicznych; (2) Udzielanie preferencyjnych pożyczek na inwestycje; (3) Doradztwo 

w zakresie B+R. 

Zwrócono uwagę na potrzebę podzielenia usług wspierających eksport na te, które mogą być 

świadczone bezpłatnie (dotychczas takie usługi świadczą w regionie min. COIE czy biuro EEN), od 

usług dofinansowanych częściowo spełniających warunki pomocy publicznej (min. opracowanie 

strategii eksportowej) od tych usług, które nie mogą być objęte wsparciem publicznym ze względu na 

przepisy o niedozwolonej pomocy wywozowej.  

Jako istotne i dotychczas nie zaspakajane na rynku usług komercyjnych wybrano kolejno usługi: (4) 

Wsparcie prawne/administracyjne w zakresie uzyskania dokumentów uprawniających wprowadzenie 

produktu lub usługi na wybrane rynki zagraniczne; (5) Doradztwo technologiczne; (6) Wsparcie 

kapitałowe poprzez zakup akcji/udziałów firmy. W przypadku doradztwa technologicznego eksperci 

nie zauważają potrzeby dofinasowania usług ze środków publicznych.  

Ponadto eksperci doceniają znaczenie usług wspierających finansowanie przedsiębiorstw takich jak: 

(7) Doradztwo w zakresie finansowania B+R i doradztwo w zakresie finansowania inwestycji, przy 

czym wskazali na potrzebę kompleksowej obsługi przedsiębiorstw poprzez doradztwo 

w optymalizacji montażu finansowanego inwestycji i przedsięwzięć MŚP polegającego na 

wskazywaniu odbiorcom możliwości łączenia dotacji oraz różnych form instrumentów zwrotnych. 

Eksperci podkreślali, że dofinansowanie usług polegających już na opracowaniu dokumentów 
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aplikacyjnych powinno być zarezerwowane dla projektów o wysokim poziomie innowacyjności, 

potwierdzonych odpowiednim certyfikatem, min. seel of excellence.    

Jako istotne, jednak mniej ważne z punktu widzenia prognozowanego zapotrzebowania ze strony 

MŚP z województwa kujawsko-pomorskiego, zidentyfikowano usługi: (8) Umieszczanie informacji 

o firmach, ich produktach i usługach w zbiorczych broszurach, katalogach, w tym internetowych, 

w różnych wersjach językowych; (9) Udzielanie poręczeń na pożyczki i kredyty inwestycyjne; (10) 

Wsparcie prawne/administracyjne w uzyskaniu dokumentów związanych z planowaną inwestycją/ 

usługa inwestora zastępczego; (11) Pośrednictwo w kontaktach  ze środowiskiem naukowym. 

 

Rysunek 24. Usługi poszukiwane na rynku 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie wywiadów indywidualnych 
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w ankiecie. W stosunku do ostatniej z usług zauważono potrzebę zintegrowania wsparcia 

pośrednictwa w kontaktach ze środowiskiem naukowym z sieciowaniem wszystkich innych 

interesariuszy w ramach regionalnych inteligentnych specjalizacji. Wyrażono również obawę 

o zdolność do samofinansowania tego rodzaju usług w okresie trwałości, po zakończeniu etapu 

finansowania publicznego. 

Eksperci zwrócili uwagę na usługi doradztwa z zakresu wdrażania innowacji, które nie zostały ujęte  

w badaniu, do których można zaliczyć analizę finansową planowanego wdrożenia, doradztwo prawne 

związane z wdrożeniem innowacji oraz analizę ryzyka procesu wdrażania. 

Podczas podejmowania decyzji o współfinansowaniu publicznym należy mieć na uwadze zdolność do 

samofinansowania usług po okresie trwałości projektów zapewniających finasowanie. 

Ważnym głosem eksperckim było zwrócenie uwagi na poprawę kondycji regionalnych IOB, co jest 

warunkiem koniecznym, do wprowadzenia oferty nowych usług na rynek lub dopasowania warunków 

już istniejących usług do skali i specyfiki zapotrzebowania MŚP.  Należy równolegle zapewnić środki 

publiczne na profesjonalizację IOB w zakresie świadczenia ww. usług. Można liczyć się z koniecznością 

sfinansowania kosztów akredytacji IOB lub usługi. Eksperci rekomendują w celu zwiększenia liczby 

IOB, które będą się profesjonalizować i realizować ww. usługi oraz podmiotów chętnych do 

korzystania z ww. usług wprowadzenie systemu popytowego, w ramach którego usługi świadczone 

dla MŚP powinny być im refinansowane, podobnie jak są finansowane koszty szkoleń w ramach 

obecnie funkcjonującego Podmiotowego Systemu Finansowania Usług Rozwojowych. 

Opinie przedstawicieli IOB zarówno wyrażane w wywiadach indywidualnych, jak i w trakcie warsztatu 

strategicznego wskazują, że w przyszłości ich instytucje muszą zmierzyć się z kilkoma wyzwaniami, 

które dziś rozpoznawane są jako: 

 Słabe dopasowanie wybranych produktów do potrzeb przedsiębiorców (np. Zmiana modelu 

biznesowego; instrumenty zwrotne na innowacje); 

 Brak ciągłości wsparcia (i ścieżki „zaopiekowania” klientów); 

 Nieprzejrzysty podział kompetencji; 

 Nieprzejrzystość oferty regionalnej; 

 Nakładanie się form dotacyjnych i zwrotnych (innowacje); 

 „Kanibalizacja” IOB – przejmowanie kompetencji innych IOB; 

 Brak współpracy: 

- marginalizacja IOB (pozasamorządowych) we współpracy z UM WKP; 

- marginalizacja IOB poza miastami metropolitalnymi; 

 Konflikty interesów (np. nieudzielanie doradztwa dla własnych produktów); 

 Sztywność reguł urzędowych. 

Powyższa lista pozwala uznać, że przedstawiciele IOB skupiają się nie tylko na liście usług, ale przede 

wszystkim na rozwiązaniach. Wydaje się, że dotychczasowe doświadczenia współpracy IOB 

(gotowość do dialogu, realizacja wspólnych projektów, wcześniejsze doświadczenia związane ze 

wspólnym promowaniem instrumentów wsparcia) tworzą szanse na skuteczne wprowadzenie 

proponowanych rozwiązań.  



 

179 

 

III. Prognozy 

   
Prognozy rozwoju gospodarczego 

i zapotrzebowania na kapitał 

ludzki 
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7.1 Trendy rozwoju gospodarczego i charakteru gospodarki 

regionalnej 

Kluczowe informacje 

 Trendy, które w sposób horyzontalny będą oddziaływać na gospodarkę regionu, to: 

wieloaspektowa digitalizacja, zmiany klimatu i stopniowe odchodzenie od technologii węglowych 

oraz starzenie się społeczeństwa. 

 Kluczowe dla rozwoju regionu będą trendy krótkookresowe (1-5 lat) i średniookresowe  

(5-20 lat). 

 Zastosowanie innowacyjnych technologii powoduje, że niezależnie od perspektywy czasu 

odnoszącej się do upowszechnienia danego trendu przedsiębiorcy działający obrębie 

poszczególnych IS już dzisiaj muszą pracować nad skutecznym przygotowaniem się do 

odpowiedzi na nowe wyzwania. 

 

W niniejszym rozdziale omówiono kolejno trendy o charakterze globalnym, a następnie w celu 
ustrukturyzowania informacji omówiono je w następujący sposób:  

 Trendy wpływające na Regionalne Inteligentne Specjalizacje oparte na wartościach; 

 Trendy wpływające na horyzontalne Inteligentne Specjalizacje; 

 Trendy o wymiarze uniwersalnym; 

 Wpływ trendów na kapitał ludzki. 

 

Trendy o charakterze globalnym możemy podzielić według obszarów tematycznych na: społeczne, 

technologiczne, ekonomiczne, środowiskowe, komunikacyjne.  

 Należy mieć na uwadze również perspektywę czasu, w której będą one realnie oddziaływać na 

rzeczywistość gospodarczą. Tutaj można wyróżnić następujące okresy: 

- Foresight zone – perspektywa długoterminowa, trend potrzebuje >20 lat, żeby wejść do 

mainstreamu, 

- Innovation zone – perspektywa średnio terminowa, trend potrzebuje 5-20 lat, żeby wejść do 

mainstreamu, 

- Reactive zone – perspektywa krótkoterminowa, trend potrzebuje 1-5 lat, żeby wejść do 

mainstreamu,  

- New normal – aktualnie wiodące trendy.151 

 

  

                                                           

151 Mapa trendów 2020 przygotowana przez Infuture http://infuture.institute/raporty/mapa-trendow-2020/ 

http://infuture.institute/raporty/mapa-trendow-2020/
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Rysunek 25. Mapa Trendów 2020 (InFuture Institute) 

 

 

Źródło: Mapa trendów 2020 przygotowana przez Infuture http://infuture.institute/raporty/mapa-trendow-2020/ 

 

Najważniejsza z punktu widzenia możliwego wpływu trendów na gospodarkę regionu jest 

krótkookresowa (1-5 lat) i średniookresowa (5-20 lat) perspektywa ich upowszechniania. Wyjątek 

stanowi trend Starzejące się społeczeństwo, który pomimo tego, że już obecnie jest wiodącym 

trendem będzie oddziaływał na gospodarkę również w dłuższej perspektywie. 

Rozpatrując możliwości rozwoju województwa należy brać pod uwagę globalne trendy, które będą 

miały istotny wpływ na koniunkturę przedsiębiorstw działających w obszarze zidentyfikowanych 

w regionie inteligentnych specjalizacji, gdyż to właśnie one będą miały najistotniejszy wpływ na 

wzmacnianie istniejących i tworzenie nowych przewag konkurencyjnych. Od ich sukcesów lub 

porażek w znacznej mierze zależeć tym samym będzie jakość życia (w tym bezpieczeństwo) 

mieszkańców regionu. 

Biorąc pod uwagę aktualny poziom rozwoju gospodarczego, w tym zaawansowanie technologiczne 

kujawsko-pomorskim nadchodzące trendy będą stanowiły dla każdej z inteligentnych specjalizacji 

znaczące wyzwania.  

Dużym wyzwaniem dla specjalizacji Zdrowa i bezpieczna żywność będzie dostosowanie produkcji 

przemysłowej do oczekiwań coraz bardziej świadomych konsumentów wymagających żywności 

zdrowej i produkowanej z zachowaniem etycznych reguł w stosunku do środowiska. Z kolei 

najbardziej rozwinięta w naszym województwie branża przetwórstwa tworzyw sztucznych działająca 

w ramach specjalizacji Zaawansowane materiały i narzędzia będzie musiała przestawić produkcję na 

tworzywa biodegradowalne i większe wykorzystanie surowców wtórnych. Specjalizacja Zdrowie 

http://infuture.institute/raporty/mapa-trendow-2020/
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i turystyka zdrowotna w stosunkowo krótkim czasie powinna dostosować swoją ofertę do obsługi 

znacznie większej liczby osób starszych, co będzie wymagało zastosowania technologii. Podmioty 

działające we wspomnianych dwóch inteligentnych specjalizacjach już teraz muszą podejmować 

energiczne działania dostosowujące do przykładowych trendów, gdyż te najprawdopodobniej 

upowszechnią się w ciągu najbliższych 5 lat. 

Z nieco inną sytuacją mamy do czynienia w przypadku specjalizacji Transport i mobilność. Wszystkie 

brane pod uwagę w przypadku regionu kujawsko-pomorskiego realnie zaczną oddziaływać na branże 

działające w obrębie tej IS w okresie od 5 do 20 lat. Założenie, że firmy działające w szeroko pojętej 

branży transportu mają więcej czasu, by rozpocząć wdrażanie zmian jest jednak czysto teoretyczne. 

Skomplikowany proces projektowania nowych rozwiązań oraz konieczność poszukiwania nowych 

technologii i materiałów powoduje, że znaczący producenci części i podzespołów z województwa 

kujawsko-pomorskiego już dzisiaj muszą pracować nad rozwiązaniami związanymi z pojazdami 

autonomicznymi oraz o napędzie elektrycznym.  

Do skutecznej odpowiedzi na nadchodzące zmiany muszą również przygotowywać się twórcy 

i rzemieślnicy funkcjonujący w obszarze przemysłów kreatywnych, którzy – pod warunkiem 

wykorzystania technologii – będą mogli nie tylko zindywidualizować przekaz, czy spowodować 

większe zaangażowanie odbiorców, ale również zwiększyć swój zasięg oddziaływania.  

Tabela 27. Trendy wpływające na Regionalne Inteligentne Specjalizacje oparte na wartościach 

IS Trendy Opis 

Zdrowa i bezpieczna 
żywność 

Świadomy konsumpcjonizm 
To trend, który nawiązuje do rosnącej świadomości konsumentów 
oraz odpowiedzialnego tworzenia produktów przez marki 

Zdrowie i turystyka 
zdrowotna 

Starzejące się 
społeczeństwo 

- urządzenia 

Do 2050 roku co trzeci Europejczyk będzie miał ponad 60 lat. Trend 
odpowiada na potrzeby nowej grupy, której aktywność w różnych 
obszarach życia będzie się zwiększać. 

E-zdrowie 
Trend wskazujący na rozwój cyfrowych rozwiązań w obszarze szeroko 
pojętego zdrowia w oparciu o m.in. takie technologie jak VR, AR, AI 
czy IoT. 

Człowiek + 
Trend Human+ dotyczy rozwoju obszarów i rozwiązań związanych  
z usprawnianiem ciała człowieka przy pomocy technologii, tak, aby 
przezwyciężać ludzkie ograniczenia 

Zaawansowane 
materiały i narzędzia 

Rzeczywistość „Post-
Plastikowa” 

Trend środowiskowy zwracający uwagę na nadmierne wykorzystanie 
plastiku (zwłaszcza jednorazowego) oraz na szukanie równie 
wytrzymałych i tanich alternatyw dla tego materiału. 

Kultura ponownego 
wykorzystania 

Trend Implementing Sustainability to rozwiązania skupione wokół 
Celów Zrównoważonego Rozwoju ustanowionych przez ONZ. Wśród 
nich są m. in. takie postulaty jak: eliminacja ubóstwa, ochrona 
środowiska naturalnego czy promocja zrównoważonego przemysłu. 

Nowe materiały 
Trend ten wskazuje na wykorzystanie m.in. sztucznej skóry do 
tworzenia nowych produktów codziennego użytku, wpisując się  
w zrównoważone podejście do designu. 

Transport I mobilność 

Autonomiczne pojazdy 

Coraz częściej mówi się o wpływie samochodów autonomicznych na 
wiele obszarów naszego życia, w tym funkcjonowania miast czy 
utrzymanie bezpieczeństwa. Z pewnością ich pojawienie się na rynku 
zrewolucjonizuje wiele branż. 

Rozwój elektromobilności 
W ramach tego trendu samochody elektryczne stają się integralną 
częścią inteligentnego, zrównoważonego miasta.  
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IS Trendy Opis 

Wzrost znaczenia 

transportu o niskim śladzie 

węglowym 

W dobie rosnącej świadomości środowiskowej trend ten wskazuje na 
poczucie odpowiedzialności za kondycję środowiska i rezygnację  
z podróży lotniczych na rzecz takich o niższym śladzie węglowym. 

Dziedzictwo 

kulturowe i przemysły 

kreatywne 

Angażująca sztuka 
To trend mówiący o coraz częściej spotykanym połączeniu sztuki  
i technologii, w ramach którego powstają rozwiązania w pełni 
angażujące odbiorcę. 

Biodesign 
W ramach trendu Biodesign wykorzystuje się żywe organizmy  
(w tym m.in. grzyby, bakterie czy glony) do produkowania 
zrównoważonych materiałów. 

LEGENDA  
Okres wejścia do 

mainstreamu 1-5 lat 
 Okres wejścia do mainstreamu 5-20 lat 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie trendów Infuture 

 

Konsekwencje trendów odnoszących się do specjalizacji Technologie ICT i Automatyka przemysłowa 

spowodują, że postępować będą skutki izolacji społecznej będącej efektem niekontrolowanej 

digitalizacji (org. Loneliness epidemic) - Digitalizacja życia będąca z jednej strony stymulatorem 

rozwoju gospodarczego z drugiej strony stała się determinantem negatywnych zjawisk społecznych, 

które z czasem będą oddziaływać na efektywność poszczególnych branż, ale przede wszystkim 

zdrowie człowieka. Z tego powodu istotną rolę w przyszłości będą odgrywać elementy gospodarki 

wspierające szeroko pojmowane zdrowie społeczeństwa: dostęp do wysokiej jakości usług 

medycznych, ale także zdrowej żywności i rekreacji.152 

W obszarze specjalizacji Ekoinnowacji nastąpi rozwój infrastruktury odpornej na zmiany 

środowiskowe (org. Rise of climate resliance instrastructure) - zmiany klimatu powodujące 

nasilające występowanie ekstremalnych zjawisk będą oddziaływać nie tylko na szeroko pojmowane 

ekoinnowacje, ale także na kwestie związane z ich projektowaniem, opracowywaniem nowych 

materiałów itd. Nastąpią również rewolucyjne zmiany w zakresie sposobów zasilania (org. Great 

battery revolution) - postępująca dekarbonizacja gospodarek będzie wymagała poszukiwania coraz 

bardziej efektywnych źródeł zasilania i działających dzięki nim urządzeń, w tym środków transportu. 

Zmiany te będą także miały wpływ na kwestię projektowania, produkcji materiałów i narzędzi.  

  

                                                           

152 Kearney – trendy globalne 2019-2024 https://www.kearney.com/web/global-business-policy-council/global-
trends/2019-2024 

https://www.kearney.com/web/global-business-policy-council/global-trends/2019-2024
https://www.kearney.com/web/global-business-policy-council/global-trends/2019-2024
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Tabela 28. Trendy wpływające na horyzontalne Inteligentne Specjalizacje  

IS Trendy Opis 

Technologie ICT Prawdziwie inteligentne 
miasta 

To miasto tworzone w myśl zasady szeroko pojętego zrównoważonego 
rozwoju, gdzie technologia jest jednym z narzędzi budowania 
bezpiecznej, efektywnej i funkcjonalnej przestrzeni. 

Sieć 5G Nowa generacja technologii mobilnej piątej generacji ma szansę zmienić 
i przyspieszyć rozwój wielu obszarów, m.in. transportu, internetu rzeczy, 
telemedycyny czy inteligentnych miast. 

Technologie głosowe Wykorzystywanie w komunikacji asystentów głosowych czy chatbotów 
jest już wdrażane w przemyśle, m.in. w branży FMCG, ale rozwój tej 
technologii będzie wkraczał we wszystkie obszary naszego życia. 

Technologie w wychowaniu Technologie (w tym m.in. IoT, VR, AI) wkraczają już we właściwie każdy 
obszar naszego życia. Obecnie wspierają rodziców w trosce o 
wychowanie i zdrowie ich dzieci. 

Sztuczna inteligencja dla 
ludzkości 

Trend AI for Humanity dotyczy tych rozwiązań, gdzie człowieczeństwo to 
priorytet. Sztuczna inteligencja może być wykorzystana już w każdej 
dziedzinie: od medycyny, przez sport, edukację, aż po kulturę i sztukę. 

Kwantowe komputery Komputery kwantowe znajdują się na wczesnym etapie rozwoju. Jednak 
już dziś wiemy, że rozwój ten redefiniuje takie pojęcia, jak wydajność, 
szybkość działania czy bezpieczeństwo danych. 

Komunikacja na linii mózg - 
urządzenia 

Trwają zaawansowane badania nad stworzeniem interfejsu, który 
umożliwiałby komunikację pomiędzy mózgiem a urządzeniem 
zewnętrznym. Takie rozwiązanie może całkowicie zmienić nasz sposób 
komunikacji oraz relację z technologią w przyszłości. 

Gospodarka oparta na 
blockchain 

Rozwiązania, produkty i usługi oparte o blockchain (zdecentralizowaną  
i rozproszoną bazę danych), wpisują się obecnie w nowy nurt gospodarki 
opartej o transparentność. 

Automatyka 
przemysłowa 

Wdrażanie sztucznej 
inteligencji 

Implementacja sztucznej inteligencji do rozwiązań, które oparte są o big 
data i sieci neuronowe wdrażane w wielu obszarach życia. Aktualnie 
znajdują się one na wstępnym etapie rozwoju. 

Cyfrowe odwzorowanie 
świata 

Rozwijane wciąż technologie z obszaru XR (Extended Reality) dążą  
w kierunku świata, w którym wszystko ma swój odpowiednik i 
reprezentację w świecie cyfrowym. 

Globalizacja 4.0 Globalizacja 4.0 to obszar łączący rozwiązania i idee, które odpowiadają 
na zmieniające się potrzeby i realia współczesnego, zdigitalizowanego 
świata oraz firm i organizacji w nim funkcjonujących 

Ekoinnowacje Gospodarka efektywna 
energetycznie  

Dziś gospodarka powinna być zorientowana na świadome  
i zrównoważone korzystanie z zasobów, dlatego tak ważny jest tu obszar 
związany z energetyką przyszłości, która staje się znaczącym motorem 
rozwoju gospodarczego. 

Wdrażanie zrównoważenia Trend Implementing Sustainability to rozwiązania skupione wokół Celów 
Zrównoważonego Rozwoju ustanowionych przez ONZ. Wśród nich są m. 
in. takie postulaty jak: eliminacja ubóstwa, ochrona środowiska 
naturalnego czy promocja zrównoważonego przemysłu. 

Gospodarka o obiegu 
zamkniętym 

Trend zakłada, że wartość produktów, materiałów i zasobów ma być 
utrzymywana w gospodarce tak długo jak to możliwe, by w efekcie 
ograniczyć wytwarzanie odpadów do minimum. 

Eko energia Rosnąca świadomość energetyczna i lobbing ekologiczny sprawia, że 
rynek i zainteresowanie odnawialnymi źródłami energii stale wzrasta. 

LEGENDA  Okres wejścia do mainstreamu 1-5 lat  Okres wejścia do mainstreamu 5-20 lat 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie trendów Infuture 
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Oprócz trendów oddziałujących na gospodarkę należy brać pod uwagę również te trendy, których 

ogólnospołeczny charakter będzie miał wpływ na wszystkie aspekty życia społeczno-gospodarczego,  

w tym szczególnie na życie codzienne mieszkańców.  

Tabela 29. Trendy o wymiarze uniwersalnym 

Trendy o wymiarze uniwersalnym 

Włączanie i różnorodność Inkluzywność i różnorodność to trend, który wskazuje na rosnącą potrzebę otwartości na 
wszystkie grupy społeczne oraz wspieranie ich aktywności 

Wzmocniona rola kobiet Trend, określany także jako #girlpower czy #womenomics, dotyczy rosnącej roli kobiet  
w życiu społecznym, ekonomicznym czy politycznym. 

Równowaga psychiczna Mind Care to trend, którego założeniem jest osiągnięcie w społeczeństwie tzw. mental 
wellbeing (dobrostanu psychicznego). Obejmuje wszystkie działania związane z szeroko 
pojętą kategorią zdrowia psychicznego. 

Etyczna technologia Dynamiczny rozwój sztucznej inteligencji (w tym wybory dokonywane przez AI na tle 
rasistowskim i szowinistycznym) sprawia, że coraz więcej mówi się o potrzebie stworzenia 
kodeksu, w myśl którego sztuczna inteligencja miałaby rozwijać się i funkcjonować. 

Płaskie miasta To idea miasta niesilosowego, w którym mieszkańcom łatwiej jest wchodzić w relacje ze 
sobą i otaczającymi ich miejscami. Technologia jest jednym z narzędzi wspierających ten 
proces. 

Wzrost znaczenia 
analogowych doświadczeń 

Rozwiązania i inicjatywy przedstawione w obrębie tego trendu koncentrują się na 
budowaniu społeczeństwa, które przesycone digitalizacją, zaczyna świadomiej żyć, coraz 
częściej wybierając doświadczenia analogowe zamiast cyfrowych. 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie trendów Infuture. 

 

Ponadto, należy podkreślić, iż w najbliższej perspektywie region odczuje wpływ na kapitał ludzki 

aktualnych trendów, takich jak starzenie się społeczeństwa, migracje wewnętrzne i zewnętrzne, 

odpływ specjalistów do większych ośrodków naukowych i przemysłowych oraz postępujące procesy 

automatyzacji i informatyzacji. Przewidywane skutki przedstawiono na poniższym rysunku. 
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Rysunek 26. Trendy związane z kapitałem ludzkim 

 
a Według zapisów Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego 2030, Rozwój społecznie wrażliwy i terytorialnie 
zrównoważony: "Proces suburbanizacji dotyczy również miast średniej wielkości. Pod względem intensywności tego procesu 
wyróżniają się województwa pomorskie, wielkopolskie, dolnośląskie i kujawsko-pomorskie, gdzie prognozowany jest 
przyrost liczby ludności na obszarach wiejskich, podczas gdy miasta odnotują znaczący ubytek mieszkańców. Będzie miało to 
wpływ na pogłębianie się problemu suburbanizacji, szczególnie gdy jest ona niekontrolowana i związanych z nią kosztów 
społecznych, jak również kosztów dotyczących budowy i utrzymania infrastruktury dla nowo powstającej zabudowy 
mieszkaniowej.” 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie warsztatu kreatywnego. 

  

Trendy związane z kapitałem ludzkim 

Migracje wewnętrzne i 
międzynarodowe 

• Dostosowanie oferty usług społecznych do potrzeb obcokrajowców 
(głównie ze wschodu) 

• Dalsza intensywna suburbanizacjaa miast średniej wielkości, związana z 
migracjami ze wsi do miast oraz z miast na obszary podmiejskie 

• Rozwój infrastruktury transportowej, w tym rozwój dróg i autostrad, oraz 
środków transportu odpowiednio do potrzeb 

Starzenie się 
społeczeństwa 

• Rozwój sektora związanego z opieką nad osobami starszymi, ochroną 
zdrowia i podtrzymywanie/podnoszenie kompetencji osób starszych 

• Nacisk na telemedycynę oraz e-edukację jako remedium na wydłużenie 
obecności seniorów na rynku pracy 

• Transport dostosowany do potrzeb osób starszych 
• Powstawanie ośrodków dla aktywnych seniorów 

Odpływ specjalistów do 
większych ośrodków 
naukowych i 
przemysłowych 

• Utrata potencjału intelektualnego co spowoduje zmniejszanie się szans 
rozwojowych regionu 

• Niższe know-how przedsiębiorstw, wolniejszy rozwój technologiczny  
• Spadek atrakcyjności regionu dla inwestorów 
• Niski udział hi-tech w inwestycjach  

Automatyzacja i 
informatyzacja 

• Zmiany na rynku pracy - likwidacja stanowisk łatwo zastępowalnych przez 
maszyny 

• Zapotrzebowanie na wysoko wykwalifikowanych pracowników do prac 
nierutynowych  

• Rozwój zdalnej nauki i zdalnej pracy 
• Zmniejszenie zatrudnienia w rolnictwie 

Spodziewana zmiana Konsekwencje zmiany 
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7.2 Zapotrzebowanie na rodzaje wykształcenia i kwalifikacje 

zawodowe 

Kluczowe informacje 

 W regionie nie są prowadzone badania prognostyczne. 

 Podstawą planowanych działań związanych z rynkiem pracy i rynkiem edukacyjnym jest bieżący 

monitoring rynku pracy oraz krótkoterminowe prognozy.  

 Według krótkoterminowych prognoz należy spodziewać się deficytów w 34 grupach zawodów,  

z których 23 powiązane są z inteligentnymi specjalizacjami regionu. 

 Eksperci wskazują, że prognoza długoterminowa powinna uwzględniać najważniejsze wyzwania 

przyszłości. Do tych zaliczono: zmiany środowiskowe i klimatyczne, zmiany demograficzne, 

rozwój technologiczny, skutkujący cyfryzacją i automatyzacją a także migracje, które prowadzą 

do nowych wyzwań społecznych oraz dla rynku pracy.  

 Wobec braku możliwości przewidzenia jakie zawody będą potrzebne w przyszłości, eksperci 

formułują listę zawodów i kompetencji, które miałyby być odpowiedzią na nie.  Na liście tej  

nie znalazł się żaden z zawodów, który obecnie i w najbliższej przyszłości jest zawodem 

deficytowym. 

 

Ostatnie badanie prognostyczne odnoszące się do rynku pracy przeprowadzono w 2014 roku na 

zlecenie Wojewódzkiego Urzędu Pracy. Powoduje to, że głównym źródłem oceny potrzeb rynku 

pracy staje się jego bieżący monitoring, w tym monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych 

(Barometr Zawodów) lub obwieszczenie Ministerstwa Edukacji Narodowej w sprawie zawodów, na 

które prognozowane jest istotne zapotrzebowanie na regionalnym i krajowym rynku pracy. 

Dodatkowym źródłem informacji o przyszłych potrzebach pracodawców dotyczących wykształcenia 

i kwalifikacji zawodowych są dane wskazujące na dynamikę zatrudnienia w poszczególnych branżach. 

Każde z tych źródeł jest niedoskonałe, ponieważ dostarczają one prognoz krótkoterminowych lub 

diagnoz (ich użyteczność rośnie, jeśli badania prowadzone są w ten sam sposób i można obserwować 

trendy). 

Według raportu GUS z 2018 roku, w perspektywie 3 lat pracodawcy planowali zatrudnić 

pracowników w poniższych zawodach (zgodnych z Klasyfikacją Zawodów Szkolnictwa Zawodowego): 

sprzedawca, murarz-tynkarz, operator maszyn i urządzeń do przetwórstwa tworzyw sztucznych, 

krawiec, kierowca mechanik, monter konstrukcji budowlanych, ślusarz, kelner, operator obrabiarek 

skrawających, dekarz153.  

Według prognozy krótkookresowej (Barometr Zawodów 2020) w najbliższym roku (2020), podobnie 

jak w ostatnich 2 latach, utrzymywać się będzie zapotrzebowanie na zawody, obecnie wskazywane 

jako deficytowe. Zwraca uwagę, że w grupie zawodów deficytowych (34) aż 23 to zawody powiązane  

z inteligentnymi specjalizacjami regionu (automatyka przemysłowa, transport i zdrowie). 

Rozpoznawane deficyty zasobów rynku pracy mogą w konsekwencji prowadzić do wyhamowania 

                                                           

153 Główny Urząd Statystyczny, Zapotrzebowanie rynku pracy na zawody z systemu szkolnictwa zawodowego, Raport 
Końcowy, Warszawa 2018 
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wzrostu tych dziedzin gospodarki. Z drugiej strony, może powodować to dalsze różnicowanie 

terytorialne. 

 

Tabela 30. Zawody deficytowe – prognoza krótkoterminowa 

Dział gospodarki Grupy zawodów deficytowych 

Przemysł Elektrycy, elektromechanicy, elektromonterzy 

Krawcy, pracownicy produkcji odzieży 

Operatorzy maszyn do produkcji wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych 

Robotnicy obrabiarek skrawających 

Spawacze 

Ślusarze 

Specjaliści elektroniki, automatyki i robotyki 

Transport Kierowcy samochodów ciężarowych i ciągników siodłowych 

Kierowcy autobusów 

Blacharze i lakiernicy samochodowi 

Mechanicy pojazdów samochodowych 

Budownictwo Betoniarze i zbrojarze 

Brukarze 

Cieśle i stolarze budowlani 

Dekarze i blacharze budowlani 

Monterzy instalacji budowlanych 

Monterzy konstrukcji metalowych 

Murarze i tynkarze 

Operatorzy i mechanicy sprzętu do robót ziemnych 

Robotnicy budowlani 

Gastronomia Kucharze 

Szefowie kuchni 

Piekarze 

Opieka zdrowotna Lekarze 

Pielęgniarki i położne 

Psycholodzy i psychoterapeuci 

Opiekunowie osoby starszej lub niepełnosprawnej 

Źródło: Barometr Zawodów 2020, s. 16-19 

 

Zmiana tych trendów wymaga – według badanych na warsztacie kreatywnym ekspertów - potrzebę 

zmian w szkolnictwie branżowym, w związku z jego niedopasowaniem do potrzeb rynku pracy. 

Przede wszystkim wskazują na potrzebę kształcenia dualnego, zdobywania doświadczenia 

zawodowego  

u potencjalnych pracodawców w toku nauki szkolnej. Istotne są również problemy kadrowe – 

nauczycieli zawodu jest mało albo są w zaawansowanym wieku, przez co kształcenie jest planowane 

pod wymagania kadry, a nie rynku pracy. W związku z tym potrzebne jest kształcenie młodych kadr, 

wzrost wynagrodzeń i uczenie w nowoczesny sposób. Szkolnictwo branżowe wymaga doposażenia 

pracowni oraz nowych pomocy dydaktycznych. Niekorzystnym wizerunek szkół branżowych mógłby 

się zmienić dzięki kreatywnemu i elastycznemu kształceniu opiniowanemu przez biznes. Eksperci 

wskazali także na potrzebę kształcenia kompetencji miękkich. 
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Istotną potrzebą zmiany w edukacji akademickiej jest odpływ zdolnych absolwentów do większych 

ośrodków przemysłowych i naukowych. Według ekspertów, w województwie kujawsko-pomorskim 

powinno powstać więcej kierunków technicznych, a w związku z tym, więcej atrakcyjnych ofert pracy. 

Obecnie staże są mało atrakcyjne ze względu na niskie płace - zmiana w tej kwestii mogłaby dodać 

dynamiki rynkowi pracy. Co do samych studiów - potrzebne jest lepsze wyposażenie pracowni 

i laboratoriów oraz więcej godzin nauczania praktycznego. Tutaj znów pojawia się kwestia 

współpracy nauki i biznesu, a także współpracy między uczelniami. W edukacji akademickiej 

wskazano również na brak systemu motywacji dla kadr (potrzeba wyższych wynagrodzeń). Sposobem 

na zachęcenie do studiowania i zamieszkania w kujawsko-pomorskim mógłby być atrakcyjny system 

stypendialny czy mieszkania dla najlepszych absolwentów.  Także na tym poziomie kształcenia 

istnieje potrzeba kształcenia kompetencji miękkich. 

Badani eksperci rynku pracy wobec braku systematycznych prognoz zapotrzebowania na rodzaje 

wykształcenia i kwalifikacje zawodowe proponują, aby w przewidywaniach przyszłych potrzeb 

pracodawców kierować się najważniejszymi wyzwaniami, z którymi trzeba będzie się zmierzyć 

w regonie i kraju. Wśród tych wyzwań są w szczególności: 

 Automatyzacja; 

 Cyfryzacja i rozwój sztucznej inteligencji; 

 Starzenie się społeczeństwa wymuszające nowe formy zatrudnienia; 

 Migracje i odpływ specjalistów oraz wyzwania kulturowe; 

 Zmiana znaczenia wybranych sektorów gospodarki, w tym w szczególności: 

- obniżenie znaczenia rolnictwa i jego zdolności do wchłonięcia dużej liczby pracowników (ze 

względu na automatyzację)  

- wzrost znaczenia alternatywnego sektora energetycznego (ze względu na zmiany 

środowiskowe i wyzwań klimatycznych) 

- wzrost znaczenia i sposobów świadczenia opieki, w szczególności dla osób starszych. 

Wszystkie te wyzwania niosą ze sobą niezbędne zmiany odnoszące się do rodzaju kompetencji, 

sposobu ich budowania (w systemie edukacyjnym i w procesie samokształcenia), wspomagania 

i kierunkowania ścieżek zawodowych (doradztwo zawodowe i wprowadzanie nowych instrumentów 

rynku pracy). 
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Tabela 31. Obszary zmian w budowaniu ścieżek zawodowych powiązanych z wyzwaniami 
przyszłości 

 Starzenie się 
społeczeństwa 

(Ekologia) 
środowisko 

Odpływ 
specjalistów 

Informatyzacja Personalizacja 

Wykwalifikowane 
kadry 

Zarządzanie wiekiem PR zdrowego 
regionu, blisko 
natury 

Zachęty dla 
najlepszych 
absolwentów do 
pozostania w 
regionie 

Praca zdalna Indywidualne 
ścieżki kariery 

Kształcenie 
praktyczne 

Mentoring Eko-technologie studia dualne, 
klasy patronackie 

Uczenie na odległość  

Samokształcenie    E-learning  

Doradztwo 
zawodowe 

Zmiana kwalifikacji na 
różnych etapach życia 

 Doradztwo 
uwzględniające 
kontekst 
lokalnego rynku 
pracy 

Użycie narzędzi IT 
przez doradców 

Giełda pracy 

Nowe zawody 

Nowe 
kompetencje 

Nowe 
kwalifikacje 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie warsztatu kreatywnego 

 

Tabela 32. Obszary rozwiązań niezbędnych dla podołania wyzwaniom przyszłości 

 
Starzenie się 
społeczeństwa 

Cyfryzacja i sztuczna 
inteligencja 

Rosnąca 
różnorodność 
zasobów ludzkich Zmiana klimatu Mobilność 

Rynek pracy Problemy rekrutacyjne 

Konieczność 
aktywizacji osób 
starszych 

Zanikanie 
tradycyjnych 
zawodów 

Nowe zawody 

Nowe zawody 

Nowe kompetencje 
kadry zarządzającej 

Konieczność 
przebranżowienia 

Trudności z 
pozyskaniem 
pracowników 

Trudności ze 
znalezieniem pracy 

Edukacja Lifelong learning 

Braki kadrowe w 
kształceniu 
zawodowym (stara 
kadra) 

Umiejętność 
myślenia zamiast 
wiedzy pamięciowej 

Unowocześnienie 
podstaw 
programowych 

Nowe metody i 
narzędzia edukacyjne 

Tolerancja  
i otwartość na 
inność w szkole 

Edukacja 
ekologiczna 

Marginalizacja 
małych ośrodków 

Prawo i polityka Wydłużenie aktywności 
zawodowej 

Pełna dostępność 
administracji online 

Upraszczanie 
procedur 
migracyjnych 

Odejście od 
polityki węgla 

 

Zdrowie Dostępność do opieki 
medycznej i socjalnej 

Telemedycyna  SMOG Nowe zawody 

Nowe kompetencje 

Nowe kwalifikacje 

Rolnictwo KRUS (niewydolny) Wykorzystanie GPS 

Zmniejszenie 
zatrudnienia w 
rolnictwie 

 Rolnictwo 
ekologiczne 

Susza 

 

Kultura Uniwersytet trzeciego 
wieku 

Cyfrowe biblioteki Multikulturowość   

Źródło: Opracowanie własne na podstawie warsztatu kreatywnego 
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W wyniku przeprowadzonego warsztatu powstała lista rodzajów wykształcenia i kwalifikacji 

zawodowych, na które będzie zapotrzebowanie w związku ze zmianami gospodarczymi w najbliższych 

dwóch dekadach. 

 

Tabela 33. Zawody przyszłości jako odpowiedź na kluczowe wyzwania przyszłości 

Wyzwanie przyszłości Zawody i kompetenje przyszłości 

Migracje wewnętrzne i 
międzynarodowe 

Logistyka 

Spawalnictwo 

Transport niskoemisyjny  

Wykształcenie techniczne 

Badania i rozwój 

CNC 

Języki obce 

Kulturoznawstwo 

Administracja 

Starzenie się społeczeństwa Kadra medyczna 

Rehabilitant  

Fizjoterapeuta  

Opiekun osoby starszej  

Asystent czasu wolnego  

Medycyna estetyczna 

 Dietetyk 

Geriatra  

Psycholog 

Telemedycyna  

Terapia spersonalizowana  
Marketing uzdrowisk  

Komunikacja międzypokoleniowa 

Kadra przygotowana do uczenia osób starszych  

(Uniwersytet Trzeciego Wieku) 

Mentoring 

Coaching 

Odpływ specjalistów do większych 
ośrodków naukowych i 
przemysłowych 

Inżynier 

Manager 

Materiałoznawstwo 

Specjalista B+R 

Zarządzanie innowacyjnością 

Współpraca nauki z biznesem 

Automatyzacja i informatyzacja Inżynier 

Programista 

Teleinformatyka 

Telekomunikacja 

Robotyka 

Automatyka 

Tester gier 
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Wyzwanie przyszłości Zawody i kompetenje przyszłości 

Agrotronika 

Telemedycyna 

Zmiany klimatu Inżynierowie odnawialnych źródeł energii 

Genetyka środowiskowa 

Biotechnologiarozwij 

Materiałoznawstwo 

Kontrola jakości żywności 

Rolnictwo ekologiczne 

Hydrologia 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie warsztatu kreatywnego 
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Wnioski. Wyzwania przyszłości 
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Region rozwija się w tempie zbliżonym do przeciętnego. W żadnej dziedzinie gospodarczej nie 

nastąpiło jednak wyraźniejsze przyspieszenie rozwojowe. Jednocześnie obserwowane są intensywne 

działania (głównie o charakterze finansowym), które mają wzmacniać rozwój gospodarczy regionu. 

To prawdopodobna przyczyna, dla której nie następuje regres rozwojowy. W województwie 

kujawsko-pomorskim utrzymuje się niższy poziom przedsiębiorczości niż przeciętnie w Polsce. Rozwój 

przedsiębiorczości jest powiązany z wielkością miejscowości oraz położeniem względem centralnych 

miast regionu. Najmniej korzystna sytuacja miała miejsce w gminach wiejskich położonych we 

wschodniej oraz północno-wschodniej części województwa oraz gminach oddalonych od Bydgoszczy 

i Torunia. Najmniej korzystna sytuacja miała miejsce w gminach wiejskich położonych we wschodniej 

oraz północno-wschodniej części województwa oraz gminach oddalonych od Bydgoszczy u Torunia. 

Jednym z poważnym z wyzwań staje się wobec tego zwiększenie liczby przedsiębiorstw.  

Ze względu na bariery mentalne obserwowane wśród przedsiębiorców (przejawiające się zarówno 

niską gotowością zmiany, jak i brakiem zaufania do innych oraz lękiem przed podejmowaniem 

śmielszych działań) niezbędne jest wspomaganie ich przez system powiązanych usług ze strony 

otoczenia biznesu – tworzenie uzupełniającej się oferty usług, intensywniejsze kształtowania rynku 

edukacyjnego (dostarczającego kadr rozwijającym się firmom), jak i dbanie o dalsze zwiększanie 

jakości i dostępności usług badawczych.  

Bariery dla rozwoju mają zarówno subiektywny, jak obiektywny charakter. Jedną z takich barier jest 

koncentracja IOB występuje w miastach wojewódzkich (Bydgoszcz i Toruń). Są tu reprezentowane 

wszystkie typy IOB (poza LGD wiejskim). Na terenie powiatów innych niż miasto Toruń lub Bydgoszcz 

najczęściej ma siedzibę jeden typ IOB, tj. lokalna grupa działania. Jedynie Świecie, Grudziądz 

i Włocławek posiadają na swoim terenie lokalizację takich IOB jak fundusz pożyczkowy/poręczeniowy 

lub izba przemysłowa. Kolejnym wyzwaniem jest zatem zapewnienie przedsiębiorcom, 

zlokalizowanym w gminach oddalonych od Bydgoszczy i Torunia, powszechnego dostępu do 

podstawowych usług instytucji otoczenia biznesu 

Drugą z obiektywnych barier jest trudność w powszechnym dostępie do finansowania. Ponadto 

niezbędne jest stworzenie systemu zachęt, wykraczających poza standardowe instrumenty 

stosowane w obecnej perspektywie finansowej, dla młodych i wykształconych osób, które uruchomią 

nowe przedsiębiorstwa w województwie.  

Gospodarki, które chcą pozostać konkurencyjne muszą skutecznie odpowiadać na wyzwania 

stawiane przez aktualne trendy. Obecnie przedsiębiorstwa muszą sprostać cyfrowym 

przekształceniom prowadzonej działalności i tworzeniu nowych, zwinnych modeli biznesowych, które 

są bezpośrednio powiązane ze zjawiskiem określanym jako Przemysł 4.0. Termin ten jest stosowany 

w odniesieniu do czwartej rewolucji przemysłowej, której głównymi siłami napędowymi są: 

 analiza wielkich ilości danych (Big Data),  

 automatyzacja i robotyzacja,  

 włączenia do ogólnoświatowej sieci transferu danych przedmiotów użytkowych o charakterze 

osobistym i przemysłowym (Internet Rzeczy – IoT),  

 uczenie maszynowe oraz rozwój sztucznej inteligencji. 
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Jak wynika z badań przeprowadzonych na cele raportu Digital Transformation Scoreboard 2018154. 

firmy, które przeprowadziły cyfrową transformację, mają ok. 30 proc. większe zyski od analogowej 

konkurencji, której grozi wyparcie z rynku155. Warto nie tylko inwestować w implementację rozwiązań 

P 4.0, ale także w ich dostarczanie. Szacuje się, że skumulowany roczny wskaźnik wzrostu (CAGR) 

globalnego rynku P 4.0 w latach 2017-2023 wyniesie ok. 37%. Oznacza to zmianę z poziomu 47 mld $ 

w roku 2017 do poziomu 310 mld $ w roku 2023156. Wyzwaniem dla regionu jest dostosowanie 

przedsiębiorstw do założeń Gospodarki 4.0. poprzez zmianę procesów produkcyjnych 

i sprzedażowych, co wymaga zapewnienia dostępności do zaawansowanych usług doradczych 

wspierających innowacyjność i konkurencyjność ze strony instytucji otoczenia biznesu i środowiska 

naukowego. Celem IOB działalności jest zaspokajanie potrzeb lokalnych przedsiębiorców związanych 

m.in. z rozwojem innowacyjności produktowej, procesowej, organizacyjnej i/lub marketingowej.  

W praktyce jednak ich działalność koncentruje się głównie na działaniach doradczych i 

szkoleniowych. Znacznie rzadziej prowadzone jest doradztwo w zakresie komercjalizacji wyników 

badań czy ochrony własności intelektualnej. 

Rozwój innowacyjności wymaga sprawnie funkcjonującego zaplecza badawczo-rozwojowego, 

w postaci ośrodków innowacji i przedsiębiorczości oraz uczelni wyższych. Wyzwaniem jest 

zapewnienie przedsiębiorstwom z regionu dostępności do zaawansowanych usług wspierających 

innowacyjność i konkurencyjność. Według Komisji Europejskiej wyniki Polski w zakresie innowacji są 

znacznie niższe od średniej UE, co w dużym stopniu wynika z niewystarczających inwestycji w 

badania i rozwój, zwłaszcza inwestycji prywatnych, oraz ograniczonej współpracy partnerów 

publicznych  

i prywatnych w zakresie innowacji. Niniejsze potrzeby inwestycyjne określono jako wysoce 

priorytetowe w celu zwiększenia potencjału w zakresie badań i innowacji oraz wykorzystania 

zaawansowanych technologii, w synergii z innymi programami i inicjatywami UE.157 Rozwój 

gospodarczy regionu także w nikłym stopniu opiera się na innowacyjnych rozwiązaniach (poziom 

innowacyjności firm jest przeciętny). Powoduje to, że większość przedsiębiorstw zmuszona jest do 

konkurowania nie tyle jakością lub nowoczesnością produktu lub usługi, co ceną. 

Stworzenie komplementarnego systemu wysokiej jakości usług dla firm musi poprzedzać 

wprowadzenie spójnych zasad odpłatności za te usługi. Wśród usług, które należy zaoferować 

podmiotom gospodarczym, żeby zwiększyć ich dynamikę rozwojową są usługi stymulujące rozwój 

eksportu, doradztwo w zakresie badań i rozwoju powiązane z pośrednictwem w kontaktach ze 

środowiskiem naukowym, doradztwo technologiczne i inwestycyjne oraz wzajemnie się 

uzupełniająca oferta instrumentów finansowych dostosowanych do etapu rozwoju przedsiębiorstw 

i ich możliwości ustanawiania zabezpieczeń. 

Skuteczna interwencja wymaga koordynacji systemu wsparcia przedsiębiorstw, począwszy od 

spójnej polityki informacyjnej uwzględniającej pełen katalog oferty wszystkich instytucji 

uczestniczących w dystrybucji środków publicznych, poprzez zapewnienie tożsamych standardów 

obsługi przedsiębiorstw po wdrożenie specjalizacji podmiotów w obszarach odpowiadających 

zapotrzebowaniu ze strony środowiska gospodarczego.    

                                                           

154 Ibidem, s. 32. 
155 https://www.parkiet.com/Akademia-inwestycyjna/309169927-Cyfryzacja-biznesu---szansa--i-koniecznosc.html 
156 https://iot-analytics.com/wp/wp-content/uploads/2018/11/Industry-4.0-and-Smart-Manufacturing-Market.png 
157 Country Report – Dokument roboczy służb Komisji. Sprawozdanie krajowe – Polska 2019, Załącznik D. Wytyczne 
inwestycyjne dla Polski w zakresie finansowania polityki spójności na lata 2021–2027. 

https://www.parkiet.com/Akademia-inwestycyjna/309169927-Cyfryzacja-biznesu---szansa--i-koniecznosc.html
https://iot-analytics.com/wp/wp-content/uploads/2018/11/Industry-4.0-and-Smart-Manufacturing-Market.png
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Ważną rolę w tym procesach rozwoju gospodarczego województwa mogą odgrywać duże 

przedsiębiorstwa, o ile uda się zwiększyć ich zaangażowanie. Obecnie duże przedsiębiorstwa nie 

angażują się w działania sprzyjające pobudzeniu rozwoju gospodarczego województwa. Nie tworzą 

wokół siebie firm, którym mogłyby przekazać własną potrzebę rozwoju i innowacji, nie uczestniczą 

także w klastrach. Podczas gdy według stanowiska KE aktywność dużych przedsiębiorstw działających 

wspólnie z podmiotami sektora małych i średnich przedsiębiorstw przyczynia się do wzrostu 

nakładów prywatnych na B+R= (z 0,16% w 2004 r. do 0,67% w 2017 r.). Jedną z rekomendowanych 

form podniesienia poziomu współpracy jest tworzenie, w oparciu o współfinansowanie ze środków 

publicznych, programów akceleracji startupów, które skorzystają z możliwości rozwinięcia swoich 

innowacyjnych produktów w partnerskiej współpracy z dużymi przedsiębiorstwami, które wnoszą do 

programu swoje doświadczenie, posiadaną wiedzę i infrastrukturę. Tym samym powinien zostać 

utworzony regionalny system akceleratorów biznesu, który pozwoliłby na kierowanie zamówienia do 

start-upów przez duże korporacje z regionu kujawsko-pomorskiego. 

Rozwój regionu opiera się (w założeniu) na filarach gospodarczych tworzonych przez inteligentne 

specjalizacje. Najbardziej dynamicznie rozwija się specjalizacja: Zaawansowane materiały i narzędzia 

(zwiększa się liczba podmiotów, zatrudnienie, udział w gospodarce regionalnej). Na drugim biegunie 

są takie sektory, które odróżniają region, ale których (duży) potencjał nie jest wykorzystany. Są to  

w szczególności specjalizacje: Zdrowa i bezpieczna żywność (zasoby i potencjał rolniczy przewyższa 

możliwości produkcyjne sektora przetwórczego) oraz zdrowie i turystyka zdrowotna.  

Wymienione specjalizacje postrzegane są jednocześnie jako te, z którymi wiążą się szczególne 

wyzwania w przyszłości. Rolnictwo jest zarazem atutem jak i potencjalnym obciążeniem rozwojowym 

dla regionu. Struktura i poziom rolnictwa sprzyjają produktywności. Brak rozwiniętej branży 

przetwórstwa spożywczego powoduje, że potencjał ten nie jest wykorzystywany. Wyzwaniem dla 

regionu jest zwiększenie liczby przedsiębiorstw działających w branży przetwórstwa rolno-

społecznego. W przypadku drugiej z wymienionych specjalizacji problemem jest brak polityki 

promocyjnej, która pozwoliłaby na wykorzystanie potencjału sektora uzdrowiskowego 

i przyciągnięcie do województwa zagranicznych gości korzystających z turystyki medycznej. 

W regionie działają dwa klastry skupiające podmioty oferujące usługi zdrowotne i uzdrowiskowe. Ich 

poziom dojrzałości jest bardzo niski, co powoduje, że nie są w stanie samodzielnie docierać do 

potencjalnych zagranicznych klientów.  

Zwiększenie poziomu współpracy podmiotów działających w obszarze inteligentnych specjalizacji 

pozwoli na większe oddziaływanie kluczowych branż regionu na wzrost wskaźników gospodarczych. 

Dzięki współpracy możliwa będzie skoordynowana promocja na rynku wewnętrznym i rynkach 

zagranicznych Na zwiększenie tempa procesów rozwojowych korzystnie wpłynie zaangażowanie do 

współpracy dużych przedsiębiorstw, dysponujących znacznie większym potencjałem, którym należy 

zapewnić dofinansowanie uzbrojenia terenów inwestycyjnych pod warunkiem kooperacji z lokalnym 

środowiskiem gospodarczym. Duże przedsiębiorstwa mogą być naturalnymi mentorami rozwoju 

inteligentnych specjalizacji. Tę rolę mogą pełnić m.in. uczestnicząc w klastrach, które obecnie są 

w niewielkim stopniu wspierane bezpośrednio (finansowo) lub pośrednio przez województwo. 

Wreszcie, bardzo ważny dla przyszłości regionu jest kapitał ludzki. Obecnie obserwujemy 

w województwie takie zjawiska jak zwiększające się obciążenie demograficzne, drenaż intelektualny, 

brak zasobów ludzkich niezbędnych do rozwoju. Powolny rozwój gospodarczy pociąga za sobą m.in. 

niskie wynagrodzenia – region przestaje być atrakcyjny jako miejsce pracy, szczególnie dla 
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specjalistów, wybierających sąsiednie, dynamiczniej rozwijające się województwa. Utrudniony dostęp 

do dobrze wykształconych kadr (zarówno specjalistów, jak i osób z wysokiej jakości wykształceniem 

technicznym na poziomie średnim) może prowadzić do zmniejszenia szans rozwojowych. Konieczne 

jest zatem kształtowanie edukacji dla rozwoju. 
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Rekomendacje
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Rekomendowane obszary interwencji 

Na podstawie przeprowadzonej analizy społeczno-gospodarczej zidentyfikowano 5 najważniejszych 

obszarów interwencji (oraz dwa dodatkowe wynikające z analizy eksportowej i inwestycyjnej), których 

wdrożenie może w istotny sposób poprawić warunki prowadzenia działalności gospodarczej przez 

regionalne przedsiębiorstwa i wpłynąć na zmianę pozycji województwa kujawsko-pomorskiego na 

mapie gospodarczej Polski. Ponadto, do każdego z 5 obszarów (wynikających z analizy społeczno-

gospodarczej) przypisano kluczową rekomendację, której wdrożenie będzie najważniejsze dla 

prowadzenia skutecznej polityki gospodarczej. 

Tabela 34. Obszary interwencji 

Obszar Rekomendacja kluczowa 

I 

 

Skoordynowany system wspierania 

przedsiębiorstw 

Utworzenie sieci akredytowanych Instytucji 

Otoczenia Biznesu działających w formule 

„one-stop-shop” oferujących specjalistyczne 

wsparcie dla firm 

II 

 

Kompleksowa i powszechnie 

dostępna oferta dla przedsiębiorstw 

Utworzenie Regionalnego Hubu Cyfrowego 

skupiającego podmioty świadczące usługi w 

zakresie cyfryzacji gospodarki 

III 
 

Współpraca dla rozwoju 

gospodarczego 

Wspieranie budowania i rozwoju klastrów 

działających w ramach inteligentnych 

specjalizacji regionu 

IV 

 

Edukacja nastawiona na rozwój 

Prowadzenie kształcenia praktycznego w 

przedsiębiorstwach w oparciu  o kadrę 

praktyków. 

V 

 

Wzmocnienie inteligentnych 

specjalizacji 

Wspieranie branż o niewykorzystanym 

potencjale rozwojowym (przetwórstwo 

rolno-spożywcze i turystyka uzdrowiskowa) 

 

VI158  Budowanie atrakcyjności inwestycyjnej regionu 

VII159  Zwiększenie poziomu internacjonalizacji przedsiębiorstw 

                                                           

158 Niniejsza część stanowi podsumowanie najważniejszych rekomendacji, które zostały szczegółowo opisane w raporcie pn. 
„Analiza inwestycyjna gospodarki województwa kujawsko-pomorskiego”. Przytoczony dokument ma charakter 
komplementarny w stosunku do „Analizy społeczno-gospodarczej województwa kujawsko-pomorskiego” i został 
opracowany w ramach tego samego zlecenia. 
159 Niniejsza część stanowi podsumowanie najważniejszych rekomendacji, które zostały szczegółowo opisane w raporcie pn. 
„Analiza eksportowa gospodarki województwa kujawsko-pomorskiego”. Przytoczony dokument ma charakter 
komplementarny w stosunku do „Analizy społeczno-gospodarczej województwa kujawsko-pomorskiego” i został 
opracowany w ramach tego samego zlecenia. 
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Każdemu obszarowi przyporządkowano kierunki zmian wraz z propozycjami działań.  

 

OBSZAR I  

Skoordynowany system wspierania przedsiębiorstw 

1.1. Profesjonalizacja i specjalizacja Instytucji Otoczenia Biznesu 

 Utworzenie sytemu akredytacji Instytucji Otoczenia Biznesu – zbudowanie systemu akredytacji 

instytucji świadczących usługi informacyjne, doradcze i finansowe dla przedsiębiorstw na 

ustandaryzowanym poziomie. Akredytację uzyskają ośrodki dysponujące odpowiednim 

potencjałem ludzkim, materialnym i infrastrukturalnym poddające się audytom, co zapewni 

przedsiębiorcom tę samą jakość obsługi niezależnie od podmiotu i miejsca świadczenia usługi, 

w tym usług świadczonych na terenów oddalonych od dużych ośrodków miejskich.  

 Utworzenie sieci wyspecjalizowanych Instytucji Otoczenia Biznesu – zbudowanie sieci 

instytucji specjalizujących się w obsłudze przedsiębiorstw odpowiedniej do zdiagnozowanych 

potrzeb i skali zapotrzebowania. W sieci powinny działać zarówno instytucje świadczące 

podstawowe usługi informacyjne jak i instytucje oferujące zaawansowane usługi doradcze.  

Szczególnie ważny byłby element zbudowania sieci konsultantów „pierwszego kontaktu” (one-

stop-shop) pokrywających teren województwa, posiadających umiejętności oceny potrzeb 

przedsiębiorcy i wyboru właściwej formy wsparcia.  Specjalizacja poszczególnych Instytucji 

Otoczenia Biznesu będzie również chroniła rynek przed „kanibalizacją” oferty zaawansowanych 

usług.  

 Utworzenie systemu wzajemnych świadczeń Instytucji Otoczenia Biznesu - Należy dążyć do 

zapewnienia możliwości identyfikacji aktualnych potrzeb przedsiębiorstwa przez każdą 

instytucję otoczenia biznesu funkcjonującą w sieci a następnie w kolejnym kroku kierowanie 

klientów do właściwej instytucji w przypadku braku danej usługi w ofercie, co pozwoli na 

kompleksową obsługę przedsiębiorstw i pomoże przedsiębiorcom łatwiej dotrzeć do 

odpowiedniej instytucji.  Instytucje polecające wzajemne usługi korzystałyby ze specjalnych 

warunków korzystając z instrumentów promocji i edukacji funkcjonujących w ramach sieci. 

1.2.  Podnoszenie kompetencji kadr Instytucji Otoczenia Biznesu  

 Organizacja szkoleń dla pracowników Instytucji Otoczenia Biznesu – należy dążyć do stałego 

poodnoszenia kwalifikacji konsultantów, których rolą jest rekomendowanie przedsiębiorcom 

najlepszych rozwiązań w oparciu o najbardziej aktualną wiedzę i praktykę gospodarczą. Personel 

świadczący usługi powinien posiadać odpowiednie kwalifikacje dostosowane do specyfiki pracy 

i na bieżąco uzupełniać swoją wiedzę w ramach reprezentowanej specjalizacji. Wysokie  

i aktualne kwalifikacje przełożą się na wysoką jakość obsługi przedsiębiorstw. Niezależnie od 

szkoleń specjalistycznych konsultanci „pierwszego kontaktu” z przedsiębiorcą winni regularnie 

odbywać szkolenia na temat pełnej i aktualnej oferty wspierania przedsiębiorczości w regionie 

oraz z zakresu umiejętności komunikacji z przedsiębiorcą i stosowania przyjętych standardów 

obsługi.  
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 Mentoring – najlepszą formą na przekazanie praktycznej wiedzy początkującym konsultantom, 

zwłaszcza z mniejszych Instytucji Otoczenia Biznesu, jest opieka doświadczonego mentora, 

pracownika dojrzałej instytucji z regionu. Zadaniem mentora będzie przekazanie 

charakterystycznych, typowych dla branży kompetencji, technik a nawet nawyków a zwłaszcza 

specyfiki pracy z przedsiębiorcami wywodzącymi się z różnych sektorów. 

 Organizacja praktyk dla kadr odpowiedzialnych za bezpośredni kontakt z przedsiębiorcami - 

obsługa przedsiębiorstw wymaga ciągłego podnoszenia kompetencji przez konsultantów. Jedną 

ze skutecznych form są praktyki odbywane w wiodących Instytucjach Otoczenia Biznesu, które 

posiadają ugruntowane sukcesy w obsłudze przedsiębiorstw.  Praktyki powinny odbywać się na 

stanowiskach tożsamych z funkcją pełnioną w lokalnych ośrodkach, tylko tego rodzaju wsparcie 

zapewni wdrożenie standardów do codziennej praktyki, co zapewni sprawną obsługę 

przedsiębiorstw na terenie całego województwa.   

1.3. Koordynacja informacji i promocji skierowanej do firm i osób planujących działalność  
gospodarczą 

 Koordynacja działań informacyjnych i promocyjnych skierowanych do firm i osób planujących 

działalność gospodarczą – rekomenduje się prowadzenie zintegrowanych kampanii 

skierowanych do sektora przedsiębiorstw na temat oferty wsparcia finansowanej ze środków 

publicznych, co pozwoli przedsiębiorcom lepiej identyfikować potencjalne instrumenty wsparcia 

i podmioty uczestniczące w systemie dystrybucji wsparcia oraz uprości proces aplikowania.  

 Utworzenie portalu skierowanego do sektora przedsiębiorstw na temat wsparcia publicznego 

dostępnego w regionie – Portal będzie skupiał wszystkie instrumenty wsparcia, aktualizowane 

na bieżąco i publikowane w formie przyjaznej dla przedsiębiorcy z punktu widzenia potrzeb 

firm, według rodzajów wsparcia a nie według działań, konkursów czy instytucji oferujących 

wsparcie.  Obecnie oferta jest bardzo rozproszona i nieczytelna, dystrybucją wsparcia zajmuje 

się wiele instytucji, co wymaga od osób planujących działalność gospodarczą i od 

przedsiębiorstw zaangażowania dużej ilości czasu na wyszukiwanie i filtrowanie informacji. 

 Utworzenie internetowej oferty usług Instytucji otoczenia Biznesu – w regionie potrzebna jest 

platforma internetowa, na której poszczególne instytucje otoczenia biznesu będą mogły 

publikować informacje dotyczące profilu swojej działalności, świadczonych usług, referencji 

byłych klientów.  Przedsiębiorstwa działające na terenie województwa będą mogły wybrać 

podmiot i ofertę kierując się kryterium lokalizacji lub specjalizacji danej instytucji. 

 

OBSZAR II 

Kompleksowa i powszechnie dostępna oferta dla przedsiębiorstw 

2.1. Pakiet dla starterów 3+ 

 Wsparcie finansowe na start - należy utrzymać dotychczasowe formy wsparcia na utworzenie 

działalności gospodarczej jednocześnie podnosząc limity wysokości wsparcia do poziomu, który 

pozwoli na uruchomienie działalności produkcyjnej oraz dopuszczając możliwość montażu 

dotacji z instrumentami finansowymi. Obecnie wartości jednostkowego wsparcia skutkują 

uruchamianiem firm usługowych i drobnego handlu, ponieważ działalność produkcyjna wymaga 

znacznie wyższego zaangażowania finansowego. Należy otworzyć programy dotacyjne dla 
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wszystkich zainteresowanych niezależnie od ich statusu na rynku pracy. 

 Podstawowe wsparcie doradcze – pożądane jest, aby przedsiębiorcy znajdujący się na 

początkowym etapie funkcjonowania mogli liczyć na wsparcie profesjonalnych doradców 

w trzech podstawowych obszarach: finansowym, sprzedażowym i prawnym, ponieważ pierwsze 

36 miesięcy to najtrudniejszy okres dla firmy. Wsparcie byłoby ograniczone limitami rocznymi. 

Obecne programy dotacyjne uniemożliwiają pomoc w okresie po rejestracji działalności 

gospodarczej. 

 Wsparcie dla absolwentów z wyższym wykształceniem technicznym – w celu zatrzymania oraz 

pozyskania spoza województwa osób młodych i wykształconych zgodnie z potrzebami 

regionalnej gospodarki winno się oferować dodatkowe wsparcie na zagospodarowanie związane 

z zaspokojeniem potrzeb bytowych osoby rejestrującej przedsiębiorstwo na terenie 

województwa. 

2.2. Pakiet Gospodarka 4.0 

 Wsparcie finansowe na cyfryzację – sugeruje się dopuścić finansowanie działań związanych  

z cyfrowymi przekształceniami prowadzonej działalności i tworzeniu nowych, zwinnych modeli 

biznesowych, które są bezpośrednio powiązane ze zjawiskiem określanym jako Przemysł 4.0. 

Zakres wsparcia powinien obejmować min. obszary: analiza wielkich ilości danych (Big Data), 

automatyzacja i robotyzacja, transfer danych przedmiotów użytkowych o charakterze osobistym 

i przemysłowym (Internet Rzeczy – IoT) oraz rozwój sztucznej inteligencji. 

 Usługi doradcze w zakresie cyfryzacji – należy zapewnić wsparcie finansowe przedsiębiorstwom 

na usługi z zakresu cyfryzacji. Wsparcie doradcze winno zakończyć się przygotowaniem dla 

danego przedsiębiorcy planu transformacji cyfrowej jego przedsiębiorstwa.  

 Utworzenie Regionalnego Hubu Cyfrowego – stopień złożoności technologii cyfrowych wymaga 

współpracy wielu wyspecjalizowanych podmiotów (uniwersytety, stowarzyszenia branżowe, 

izby handlowe, inkubatory/akceleratory, agencje rozwoju regionalnego, administracja, 

dostawcy usług). Dzięki współpracy zostanie zapewnione korzystanie z innowacji cyfrowych 

w celu uaktualnienia swoich produktów, usprawnienia procesów i dostosowania swoich modeli 

biznesowych do zmian związanych z cyfryzacją wszystkim gałęziom przemysłowym. Zadaniem 

Hubu jest prowadzenie działań informacyjnych, demonstracyjnych, dzięki którym przedsiębiorcy 

będą mogli w sposób praktyczny zapoznać się z procesami opartymi na technologiach 

cyfrowych, wraz z możliwością wykorzystania ich w swojej firmie (symulacja procesów, 

wykonanie prototypów), edukacyjnych,  oraz implementacyjnych, w tym wdrożeniowych, 

w formie pomocy przy integracji i uruchamianiu nowych maszyn, urządzeń oraz 

oprogramowania i integrujących, których celem jest ułatwienie przez Hub przekazywania, 

wymiany doświadczeń i budowa sieci kompetencji. Hub może być zbudowany w oparciu o IoT 

North Poland Hub funkcjonujący w ramach struktur Toruńskiego Parku Technologicznego, który 

co warte podkreślenia jest jednym z trzech hubów w Polsce odnotowywanych na mapach 

instytucji unijnych160. 

 

                                                           

160 https://i4ms.eu/dihs/map 

https://i4ms.eu/dihs/map
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2.3. Pakiet Eksport 

 Wsparcie finansowe eksportu – należy zachować dotychczasowe mechanizmy wspierania 

eksportu, polegające na udzielaniu dotacji na udział w targach i wystawach międzynarodowych 

w charakterze wystawcy i zwiedzającego oraz w wizytach studyjnych i misjach gospodarczych. 

Nadal niezbędne jest dofinansowanie kosztów certyfikacji produktów na zagranicznych rynkach. 

 Usługi doradcze w zakresie eksportu – należy zapewnić wsparcie finansowe przedsiębiorstwom 

z zakresu rozpoznania rynku, nawiązywania kontaktów handlowych i obsługi działalności 

eksportowej. Winno się ustalić odrębne warunki dla startujących eksporterów z sektora mikro 

i małych przedsiębiorstw, dla których rozpoczęcie działalności wiąże się z wysokimi kosztami 

w stosunku do ich potencjału finansowego. 

 Organizacja regionalnych giełd kooperacyjnych – należy promować formy nawiązywania 

stałych, międzynarodowych kontaktów biznesowych, generujące stosunkowo niskie koszty 

w stosunku do tradycyjnych form promocji takich jak udział w targach i wystawach 

międzynarodowych czy wizytach studyjnych. Dzięki wcześniejszemu przygotowaniu, szczególnie 

dopasowaniu profili partnerów giełda daje możliwość spotkania w tym samym czasie wielu 

potencjalnych kontrahentów.  

2.4. Pakiet Innowacje 

 Wsparcie finansowe na innowacje – winno się utrzymać dotychczasowe formy wsparcia na 

dotacyjnego na prowadzenie prac badawczo-rozwojowych jednocześnie oferując instrumenty 

finansowe na etap uruchamiania produkcji. Dostępność rynkowa instrumentów winna być 

skoordynowana w czasie. Zgodnie z rekomendacjami Komisji Europejskiej wsparcie powinno 

obejmować: 

- wspieranie ryzykownych elementów inwestycji przedsiębiorstw w badania i rozwój, w tym 

linii pilotażowych, wczesnej walidacji produktów, certyfikacji i zaawansowanych systemów 

produkcji, 

- ułatwianie wdrażania inicjatyw i projektów opartych o współpracę nauki i biznesu w celu 

umożliwienia szerszej komercjalizacji wyników badań naukowych oraz zapewnienia 

innowacyjnych i opartych na badaniach naukowych rozwiązań dla przedsiębiorstw, 

- budowanie masy krytycznej badań naukowych i przyciąganie talentów w strategicznych 

obszarach inteligentnej specjalizacji. 

Formy wsparcia powinny być adekwatne do typów projektów. W szczególności, finansowanie 

dotacyjne powinno być zapewnione dla projektów najbardziej innowacyjnych (przede 

wszystkim na prowadzenie własnych prac B+R, jak również na wdrożenie wyników prac B+R, 

szczególnie  

w przypadku przedsiębiorstw, które sfinansowały badania ze środków własnych) i najbardziej 

ryzykownych (np. wsparcie start-upów, zielonych technologii, które są z założenia droższe, a tym 

samym mniej atrakcyjne dla przedsiębiorstw, ekoprojektowanie). Z kolei instrumenty finansowe 

powinny być dostępne dla projektów o niższym lub znikomym poziomie ryzyka.  

 Usługi doradcze w zakresie Innowacji – Zapewnienie przedsiębiorstwom z regionu dostępności 

do zaawansowanych usług wspierających innowacyjność. Należy pamiętać, że rozwój 
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innowacyjności wymaga sprawnie funkcjonującego zaplecza badawczo-rozwojowego, w postaci 

ośrodków innowacji i przedsiębiorczości oraz uczelni wyższych. Usługi powinny obejmować nie 

tylko etap prowadzenia badań, tj. opracowania produktu/usługi, a powinny się raczej 

koncentrować na komercjalizacji wyników badań i etapie wprowadzenia produktu na rynek.  

 

OBSZAR III  

Współpraca dla rozwoju gospodarczego 

3.1. Wspieranie współpracy pomiędzy interesariuszami 

 Wspieranie klastrów – konieczne jest zapewnienie finansowania inicjatyw polegających na 

budowaniu i rozwoju współpracy podmiotów działających w obszarze inteligentnych 

specjalizacji, w tym podmiotów reprezentujących sektor nauki, duże przedsiębiorstwa, sektor 

MŚP i instytucje otoczenia biznesu. Idea ta jest zgodna z rekomendacjami Komisji Europejskiej, 

która dostrzega potrzebę rozwijania sieci kontaktów i współpracy, szczególnie w zakresie badań 

i rozwoju (w tym wewnątrz regionów, na szczeblu regionalnym), zwłaszcza w ramach 

inteligentnej specjalizacji i w celu wspierania prawdziwie przełomowych projektów oraz 

zapewnienia lepszej integracji z regionalnymi i globalnymi sieciami innowacyjnymi. Wsparcie 

powinno obejmować również duże przedsiębiorstwa zgodnie z rekomendacją Komisji 

Europejskiej, która uważa, że konieczne jest dalsze wsparcie dużych przedsiębiorstw 

(działających wspólnie z podmiotami sektora małych i średnich przedsiębiorstw - MSP).  Komisja 

nie wyklucza w celu wsparcia zwiększenia wzrostu i konkurencyjności MŚP wsparcia 

przedsiębiorstw wykraczających poza definicje MŚP, np. przedsiębiorstw, które uczestniczą 

w sektorze publicznym oraz small mid-caps o średniej kapitalizacji zatrudniającej mniej niż 499 

pracowników. 

 Animatorzy współpracy - skuteczne nawiązywanie współpracy pomiędzy środowiskiem 

naukowym a sektorem przedsiębiorstw wymaga ogniwa pośredniczącego, które będzie w stanie 

przedstawić obydwu stronom korzyści pomimo rozbieżności celów w realizowanych wspólnie 

projektach innowacyjnych, podejścia do prac badawczych czy innego poziomu ryzyka w 

przypadku niepowodzenia projektu. Przedsiębiorcy i naukowcy potrzebują wsparcia w zakresie 

budowania wzajemnych relacji, najlepiej przez neutralny podmiot, który rozumie potrzeby obu 

stron. Pośrednictwo w kontaktach mogłoby dotyczyć w szczególności organizacji forum 

wymiany informacji, wspólnych wydarzeń – konferencji, warsztatów i spotkań świata biznesu 

i nauki, a także dostarczania informacji o potencjalnych wspólnych projektach i wskazywanie 

rzetelnych partnerów zajmujących się daną dziedziną badawczą. Certyfikowani animatorzy 

współpracy funkcjonujący w obydwu środowiskach, tj. w instytucjach otoczenia biznesu 

funkcjonujących przy uczelniach wyższych oraz w środowisku gospodarczym, wyposażeni 

w ustandaryzowane narzędzia, będą stanowili system skutecznej komunikacji. 

3.2. Angażowanie dużych przedsiębiorstw w rozwój regionu 

 Programy akceleracyjne realizowane we współpracy z dużymi przedsiębiorstwami – jedną 

z rekomendowanych form wykorzystania potencjału dużych przedsiębiorstw do rozwoju 

mniejszych podmiotów   jest tworzenie, w oparciu o współfinansowanie ze środków publicznych, 

programów akceleracji start-up’ów, które korzystają z możliwości rozwinięcia swoich 

innowacyjnych produktów w partnerskiej współpracy z dużymi przedsiębiorstwami. Duże firmy 
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wnoszą do programu swoje doświadczenie, posiadaną wiedzę i infrastrukturę.  Regionalny 

system akceleratorów biznesu polegałby na kierowaniu zamówień przez duże korporacje z 

regionu kujawsko-pomorskiego na produkty opracowane i walidowane w ramach programu 

przez mikro firmy. 

 Dostęp dużych przedsiębiorstw do uzbrojonych terenów inwestycyjnych – Wsparcie dla dużych 

przedsiębiorstw powinno być uwarunkowane efektem dyfuzji, podobnie jak ma to miejsce 

w dotacjach na prowadzenie prac badawczo-rozwojowych. W przypadku dostępu do terenów 

inwestycyjnych uzbrojonych ze wsparciem publicznym inwestorzy z sektora dużych 

przedsiębiorstw byliby zobowiązani do zapewnienia współpracy z MŚP z regionu poprzez m.in.: 

- udział w regionalnych strukturach klastrowych, 

- współpracę z regionalnymi uczelniami wyższymi lub szkołami o profilu technicznym 

w zakresie kształcenia kadr dla regionalnej gospodarki, 

- współpracę z regionalną organizacją badawczą w zakresie dużych projektów badawczo-

rozwojowych. 

Pożądany efekt wpływu dużego przedsiębiorstwa na region byłby możliwy poprzez: 

- aktywne uczestnictwo we wspólnych projektach innowacyjnych z innymi podmiotami (MŚP, 

instytucje niekomercyjne), 

- kooperację w zakresie działalności produkcyjnej/usługowej, w której zaangażowany będą 

MŚP jako poddostawca/podwykonawca określonych surowców/elementów/części finalnego 

produktu oferowanego przez dużego przedsiębiorcę na rynku, 

- współpracę z regionalną organizacją badawczą w zakresie dużych projektów badawczo-

rozwojowych. 

 

 

OBSZAR IV  

Edukacja nastawiona na rozwój 

4.1. Szkoły techniczne na poziomie średnim zogniskowane na kształcenie kompetencji rynkowych 

 Wyposażanie uczniów szkół technicznych w kompleksowe kompetencje – wobec zmian 

gospodarczych niezbędne jest wzmocnienie takich kompetencji, które pozwolą na szybką 

adaptację do zmieniającego się rynku pracy i oczekiwań pracodawców (także z dziedzin 

kluczowych dla rozwoju regionu) przez wyposażanie uczniów szkół technicznych 

w kompetencje: zawodowe ogólne, osobiste, techniczne i komputerowe oraz komunikacyjne. 

Wymaga to wspierania nauczycieli w ich rozwoju i zdolności do budowania kompleksu 

powiązanych kompetencji.  

 Wprowadzenie obligatoryjności zajęć praktycznych w siedzibach przedsiębiorstw – obowiązek 

praktyki w zakładzie pracy wpłynie na nawiązanie relacji z lokalnym środowiskiem 

gospodarczym, ograniczy ilość kształconych zawodów, które nie znajdują uzasadnienia 

rynkowego i kształcenie w kierunkach, których uczniowie będą odbywać praktyki ze względu na 

wystarczającą ilość zakładów pracy. Tego rodzaju optyka wymaga dofinansowania zakładów 

pracy w narzędzia i urządzenia do odbywania praktyk oraz zabezpieczenie środków na 
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wynagrodzenia dla kadr kształcących uczniów po stronie pracodawcy.  

 Wprowadzanie do wybranych szkół pilotażowo nowych kierunków kształcenia zgodnie  

z mapą trendów – w zawiązku z długim procesem przygotowania i realizacji ścieżki edukacyjnej 

warto wprowadzić już obecnie pilotażowo nowe kierunki kształcenia (np. asystent czasu 

wolnego, tester gier, itp.) we współpracy z dużymi przedsiębiorstwami z regionu, które są w 

stanie zapewnić zatrudnienie pierwszym rocznikom absolwentów. W przypadku rosnącego 

zapotrzebowania na dany zawód szersze wprowadzenie w innych placówkach w innych 

placówkach kierunku po udanym pilotażu będzie znacznie łatwiejsze. 

 Rozwój doradztwa zawodowego – konieczne jest zwiększanie świadomości konsekwencji 

wyborów edukacyjnych u osób młodych. Niezbędna jest współpraca pomiędzy uczestnikami 

rynku, wymiana informacji i badania dotyczące potrzeb kadrowych poszczególnych sektorów 

(oparte m.in. o prognozy zmian zachodzące w poszczególnych branżach) i ukierunkowanie 

wyborów edukacyjnych osób młodych. 

4.2. Kierunki zamawiane na poziomie wyższym dla Inteligentnych Specjalizacji  

 Zwiększenie liczby absolwentów kierunków o kluczowym znaczeniu dla gospodarki regionu – 

utworzenie w szkołach wyższych kierunków zamawianych przez Samorząd Województwa. 

Kierunki zamawiane służą ukierunkowaniu kompetencji absolwentów w taki sposób, aby były 

one w największym stopniu przydatne dla rozwoju gospodarki regionalnej. Kierunki zamawiane 

wymagają wsparcia finansowego, pozwalającego zarówno na rozwój odpowiedniego zaplecza 

technicznego, wzmocnienie kwalifikacji kadr uczelni, ale także finansowanie udziału 

zewnętrznych podmiotów w systemie kształcenia (praktycy, przedstawiciele przedsiębiorstw) 

oraz zachęty stypendialne dla młodzieży studiującej. Jednocześnie studia powinny mieć 

charakter interdyscyplinarny, to jest integrować wiedzę z różnych dziedzin, na której opierają się 

kluczowe branże. 

 Włączenie elementów kształcenia praktycznego do programów kierunków zamawianych – ze 

względu na funkcje kierunków zamawianych niezbędna jest taka ich organizacja, aby ich 

absolwenci byli możliwie najlepiej przygotowani do podjęcia pracy w kluczowych działach 

gospodarki regionu, mieli zarówno niezbędną wiedzę, jak i umiejętności zawodowe oraz 

kompetencje społeczne pozwalające na łatwą adaptację do rynku pracy. Oczekiwany poziom 

przygotowania powinien być możliwy dzięki: 

- przeniesieniu do systemu kształcenia na poziomie wyższym modelu kształcenia dualnego – 

połączenia kształcenia teoretycznego z kształceniem praktycznym w potencjalnym 

przyszłym środowisku pracy, 

- wprowadzeniu systemu zachęcania przedsiębiorstw do współfinansowania lub 

współorganizowania kształcenia poszczególnych studentów lub określonych kierunków 

studiów, 

- włączeniu praktyków do systemu kształcenia, 

- uwzględnieniu w procesie kształcenia umiejętności komunikowania i dostosowywania się do 

szybko zachodzących zmian, 

- zwiększanie praktycznej wiedzy wykładowców przez organizację dla nich „praktyk” 
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w przedsiębiorstwach, w których studenci nabywają praktycznych umiejętności, 

- włączanie studentów do realizacji projektów innowacyjnych prowadzonych na uczelniach 

wyższych, 

- zastąpienie prac dyplomowych projektami realizowanymi pod opieką promotora (pracownik 

naukowy) oraz mentora (przedstawiciela dużego przedsiębiorstwa reprezentującego 

kluczową branżę), co ma wzmacniać świadomość konieczności transferu innowacji do 

praktyki. 

 Powołanie do życia Politechniki   – W związku z rosnącym zapotrzebowanie na kadry techniczne 

oraz prace rozwojowe funkcjonowanie w regionie Politechniki zapewniłoby odpowiednie kadry 

dla gospodarki jednocześnie dostarczając ofertę w zakresie prac badawczo-rozwojowych 

w dziedzinach poszukiwanych przez regionalny przemysł. 

4.3.  Koordynacja edukacji realizowanej w systemie oświaty i poza systemem oświaty 

 Prognoza kompetencji przyszłości – konieczne jest regularne prognozowanie potrzeb 

edukacyjnych o wymiarze średnioterminowym, które pozwoli na dopasowywanie ścieżek 

kształcenia do potrzeb przyszłego, a nie bieżącego rynku pracy. 

 Monitoring oferty kształcenia poza systemem oświaty – konieczna jest stała ocena kształcenia 

poza systemem oświaty: rodzaju, dostępności i użyteczności oferty edukacyjnej dla rozwoju 

gospodarczego regionu.  Dodatkową funkcją monitoringu powinna być ocena jakości oferty 

edukacyjnej i wypracowanie mechanizmów dofinansowania oferty kształcenia do bieżących 

przyszłych potrzeb rynku pracy z uwzględnieniem jakości kształcenia. 

 

OBSZAR V 

Wzmocnienie Regionalnych Inteligentnych specjalizacji  

5.1.  Precyzowanie katalogu Inteligentnych Specjalizacji 

 Zawężenie Inteligentnych Specjalizacji – obecne specjalizacje zdefiniowane są bardzo szeroko, 

co nie pozwala znaleźć właściwych przewag regionu w stosunku do innych województw. W 

ramach poszczególnych specjalizacji można wyróżnić te działy PKD, które mają lepsze od innych 

wyniki finansowe czy przyrost zatrudnienia (min. produkcja urządzeń elektrycznych). Jednak 

wskazanie nowych, węższych specjalizacji wymaga zbadania innych kryteriów, takich jak min. 

wprowadzanie innowacji, aktywność eksportowa, współpraca z regionalnym środowiskiem 

naukowym.  

 Wspieranie branż o niewykorzystanym potencjale rozwojowym – niezbędne jest wspieranie 

tych dziedzin gospodarki, które odróżniają region, ale ich potencjał nie jest w pełni 

wykorzystany, w szczególności są to rolnictwo, którego nie uzupełnia rozwój przetwórstwa 

spożywczego lub turystyka uzdrowiskowa, która bazuje głównie na odbiorcach krajowych. 

Konieczna jest wsparcia tych branż w postaci: 

- specjalnej linii finansowej; 

- objęcie ich programem kompleksowych usług doradczych, w szczególności pośrednictwa 

w kontaktach pomiędzy potencjalnymi partnerami w łańcuchu dostaw; 
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5.2.  Kompleksowe rozwiązania wsparcia służące wzmacnianiu Regionalnych Inteligentnych 

Specjalizacji 

 Systematyczny monitoring rozwoju i potencjału rozwojowego poszczególnych Inteligentnych 

Specjalizacji – winno się systematycznie (co najmniej raz na dwa lata) monitorować kierunki 

 i tempo rozwoju Inteligentnych Specjalizacji w celu antycypowania tych branż, które mają 

większą szansę rozwoju i wsparcia tego rozwoju odpowiednimi finansowymi i pozafinansowymi 

narzędziami pomocy. Monitoring wymaga badania na poziomie podklas PKD i powinien 

dotyczyć w szczególności osiąganych wyników finansowych, przyrostu (stagnacji lub spadku) 

zatrudnienia w danej branży, wprowadzaniu innowacji lub współpracy ze środowiskiem 

naukowym, aktywności eksportowej oraz trendów globalnych zmian. Wyniki monitoringu 

powinny służyć precyzowaniu Inteligentnych Specjalizacji, ich ewentualnemu zawężaniu po to, 

żeby można było precyzyjniej kierować narzędzia wsparcia dla przedsiębiorstw. 

 Wyłanianie nowych Inteligentnych Specjalizacji – analiza danych statystycznych nie jest 

wystarczającą przesłanką do wskazania specjalizacji. Wymagana jest realna współpraca 

partnerów w regionie. Dobrą praktyką jest organizacja konkursów na wybór specjalizacji, gdzie 

najważniejszym kryterium jest ilość współpracujących partnerów i przedstawienie realnej 

współpracy w łańcuchu wartości. 

 

 

OBSZAR VI  

Budowanie atrakcyjności inwestycyjnej regionu 

6.1. Działania infrastrukturalne na rzecz podnoszenia atrakcyjności inwestycyjnej regionu 

 Uzbrojenie terenów inwestycyjnych – wsparcie powinno dotyczyć w szczególności terenów 

położonych w sąsiedztwie dróg podlegających rozbudowie S5 oraz (w przyszłości) S10; terenów 

położonych w gminach, które posiadają potencjał związany ze społecznością lokalną oraz 

lokalizacją i transportem (rating A lub B w tych kategoriach), ale charakteryzują się niskim 

potencjałem w filarze tereny inwestycyjne (C lub D), a także innych terenów o powierzchni 

większej niż średnia dla regionu (11,43 ha). 

 Podejmowanie działań mających na celu przygotowanie dużych terenów inwestycyjnych 

mogących przyjąć inwestycje o znaczeniu krajowym i rozbudowa istniejących parków 

przemysłowych – dążenie do powiększania istniejących terenów inwestycyjnych  

(w szczególności tych o powierzchni powyżej średniej) o działki sąsiadujące i przygotowanie ich 

pod inwestycje (tam, gdzie to możliwe) wraz z uzbrojeniem, niezbędnymi pracami 

melioracyjnymi, makroniwelacyjnymi itp. 

 Wyznaczenie nowych terenów inwestycyjnych – zwłaszcza w gminach (o charakterze nie-

rolniczym), w którym dostępność terenów jest obecnie niewielka (mała liczba bądź brak 

terenów, mała dostępna powierzchnia). 

 Jednolita baza ofert terenów inwestycyjnych w formie elektronicznej wraz z różnymi wersjami 

językowymi i wyszukiwarką po wybranych kryteriach – w obecnym systemie istnieje możliwość 

wprowadzania przez gminy ofert do bazy, które są następnie weryfikowane i akceptowane przez 

KP COI, jednak wymagany jest nadzór nad ciągłością procesu. Ponadto baza terenów powinna 
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obejmować możliwie wiele typów terenów – będących nie tylko własnością samorządową, lecz 

również Skarbu Państwa oraz właścicieli prywatnych, o ile zostanie z nimi nawiązana 

współpraca. Ponadto baza powinna zawierać jak najwięcej informacji o terenach – nie tylko ich 

opis, lecz również przykładowo – ocena niezbędnych nakładów do przystosowania terenu  

(np. melioracja, niwelacja gruntu, rozbudowa przyłączy), wcześniejszy sposób użytkowania  

(np. zagrożenie skażenia gruntu), warunki przyrodnicze (odległości od obszarów chronionych, 

zidentyfikowane siedliska zwierząt chronionych w okolicy), zdjęcia lotnicze terenu itp. Baza 

terenów inwestycyjnych powinna być interaktywna – pozwalać użytkownikowi na dostosowanie 

kryteriów wyszukiwania do jego potrzeb, np. w zakresie wielkości, uzbrojenia, odległości od 

głównych ciągów komunikacyjnych (Amber One, portu w Gdyni i Gdańsku, węzła Styków 

łączącego A1 z A2), odległość od głównych miast regionu itp. 

6.2. Działania „miękkie” sprzyjające podnoszeniu atrakcyjności inwestycyjnej regionu 

 Opracowanie analizy dobrych praktyk w zakresie obsługi inwestora w regionie i opracowanie 

na tej podstawie wojewódzkiego standardu obsługi dla gmin – pożądane jest, by relacje i usługi 

w obszarze G2B (government-to-business) nie odbiegały standardami oraz jakością od usług 

świadczonych w obszarze B2B (business-to-business). W województwie kujawsko-pomorskim 

istnieją instytucje, których bogate doświadczenia mogą stanowić przykłady dobrych praktyk  

w zakresie obsługi inwestora w regionie. Na podstawie ich doświadczeń opracowany powinien 

zostać wojewódzki standard obsługi inwestora stanowiący zbiór dobrych praktyk oraz reguł 

postępowania obejmujących zarówno etap poszukiwania inwestora, prowadzenie negocjacji  

i wsparcie w momencie podjęcia korzystnej decyzji lokalizacyjnej. Standard ten powinien zostać 

wypracowany w porozumieniu z funkcjonującymi w regionie przedsiębiorcami i inwestorami oraz 

przedstawicielami gmin z województwa kujawsko-pomorskiego. Ta ostatnia grupa powinna dążyć 

do wprowadzenia standardu w swoich gminach. 

 Utworzenie bazy wiedzy w formie e-learningowej – podnoszenie kompetencji pracowników 

gmin odpowiedzialnych za obsługę inwestora nie musi przybierać jedynie formy cyklicznych 

szkoleń, których organizacja zazwyczaj nastręcza wielu problemów logistycznych oraz bywa 

kosztowna. Dla pracowników chcących się doskonalić, warto utworzyć platformę internetową 

stanowiącą bazę wiedzy (w zakresie dobrych praktyk w pozyskiwaniu inwestorów, światowych 

trendów gospodarczych, podejmowanych w regionie działań itp.), wraz z ewentualnym modułem 

konkretnych kursów (e-learning) wraz z walidacją (testem opanowania treści itd.), która służyłaby 

podnoszeniu kompetencji w dowolnym miejscu i czasie. 

 Podnoszenie kompetencji kadr odpowiedzialnych za obsługę inwestora i przedsiębiorcy  

w województwie i poszczególnych gminach – w tym w szczególności opracowanie rocznego 

planu szkoleniowego dla pracowników za obsługę inwestora; organizacja szkoleń podnoszących 

kompetencje oraz organizacja wizyt studyjnych dla kadr odpowiedzialnych za obsługę inwestora w 

regionie i gminach. 

 Wzmacnianie współpracy gospodarczej w regionie, m.in. poprzez stworzenie internetowej 

„giełdy usług regionalnych”, angażowanie już obecnych w regionie inwestorów w wyznaczanie 

strategicznych kierunków rozwoju gospodarczego, pośrednictwo w relacjach biznesu ze 

środowiskiem naukowym, a także wsparcie uczniów szkół średnich i podstawowych  

w kształtowaniu wiedzy i umiejętności sprzyjających rozwojowi przedsiębiorczości, na które jest 
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zapotrzebowanie. 

 Promocja regionu jako miejsca przyjaznego inwestycjom, w tym organizacja zagranicznych misji 

gospodarczych i udział w targach, działania promocyjne z wykorzystaniem różnych kanałów 

komunikacyjnych oraz promocja w państwach perspektywicznych z punktu widzenia 

potencjalnych inwestycji. 

 

 
 

OBSZAR VII 

Zwiększenie poziomu internacjonalizacji przedsiębiorstw 

7. Rekomendowane obszary wsparcia przedsiębiorców w zakresie działalności eksportowej 

 Uspójnienie i zintegrowanie informacji na temat wsparcia działalności eksportowej – 

rekomenduje się utworzenie zespołu doradców przedsiębiorcy, którzy dysponowaliby 

odpowiednią wiedzą na temat instrumentów wsparcia, jak i umiejętnościami oceny potrzeb 

przedsiębiorcy i potrafili udzielić wyczerpujących informacji. Zespół doradców powinien pełnić 

rolę one-stop-show dla przedsiębiorców w regionie. 

 Wsparcie finansowe działalności związanej z rozpoczęciem bądź rozwojem eksportu – 

szczególnie ważne jest wsparcie finansowe przedsiębiorstw z sektora MŚP, których zasoby 

kadrowe i finansowe często nie pozwalają na rozwój działalności eksportowej. Konieczne jest 

rozplanowanie dystrybucji dostępnych środków w sposób, który pozwoli na dostęp do 

finansowania w trybie ciągłym. MŚP zgłaszają zapotrzebowanie na finansowanie usług 

doradczych, badań rynków, tworzenia strategii eksportowych, zatem aktualnie wdrażane 

instrumenty powinny być kontynuowane, ewentualnie należy zwiększyć ich dostępność. Warto 

jest rozważyć możliwość wykorzystania instrumentów zwrotnych na wsparcie kosztów 

certyfikacji produktów bądź usług quasi-administracyjnych (np. tłumaczenia dokumentów), 

które warunkują wprowadzenie produktów na nowe rynki. Należy w sposób szczególny zadbać o 

zgodność tego rodzaju instrumentów z obostrzeniami dotyczącymi pomocy publicznej. 

 Promocja eksporterów – rekomenduje się organizację wspólnych przedsięwzięć regionu  

z przedsiębiorcami działającymi na terenie województwa kujawsko-pomorskiego. Korzyści  

z partnerskich inicjatyw byłyby obopólne – województwo może budować własną markę  

w oparciu o znane i cenione marki z regionu. Przedsiębiorcy zaś, angażując się w wydarzenia 

międzynarodowe zyskają możliwość pojawienia się bądź zwiększenia obecności na rynkach 

zagranicznych. Należy także kontynuować organizację misji gospodarczych, które warto jest 

profilować pod kątem specjalności eksportowych z województwa.  

 Utworzenie działu eksportowego w Regionalnym Obserwatorium Gospodarczym – 

przedsiębiorcy podkreślają, że w rozpoczęciu lub rozwoju działalności eksportowej, poza 

środkami finansowymi, najbardziej brakuje im wiedzy i informacji na temat rynków, na które 

chcą wprowadzać swoje produkty i usługi. Dział eksportowy mógłby monitorować priorytetowe 

rynki dla eksportu z województwa kujawsko-pomorskiego i udostępniać dane oraz 

specjalistyczne analizy przedsiębiorstwom, które będą współpracowały z ROG w zakresie 

udostępniania danych statystycznych na potrzeby prowadzonych przez ROG badań i analiz. 

        Działania prowadzone na poziomie regionalnym powinny być zaprojektowane w sposób 
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komplementarny do instrumentów wdrażanych na poziomie centralnym. Efektywny system 

wsparcia internacjonalizacji przedsiębiorstw wymaga współpracy i wzajemnego uzupełniania się 

programów krajowych z działaniami prowadzonymi przez władze samorządowe. 
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