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PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ REGIONALNA KUJAW I POMORZA

REGIONAL ENTREPRENEURSHIP 
OF KUYAVIA AND POMERANIA

Streszczenie: Wzrost znaczenia gospodarki na arenie międzynarodowej stał się w pokryzy-
sowej rzeczywistości priorytetem zarządzania w państwach rozwijających się – w tym m.in. 
w Polsce. Bezpieczeństwo ekonomiczne kraju jest uważane jako kluczowe kryterium roz-
woju przedsiębiorczości i  wdrażania innowacji, przyczyniające się pośrednio również do 
eskalacji regionów. Tworzenie konkurencyjnych warunków rozwojowych, promowanie ak-
tywnych postaw społecznych oraz modernizacja infrastruktury techniczno-przestrzennej są 
zadaniami niezwykle ważnymi z punktu widzenia ekspansji regionalnej. Niniejszy artykuł 
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ma charakter przeglądowy. Głównym celem opracowania jest próba analizy i oceny działań 
samorządowych w  stymulowaniu przedsiębiorczości w  wybranym regionie. Autorka do-
konała wieloaspektowej kwerendy literatury przedmiotu omawianej problematyki, a także 
przedstawiła dane makroekonomiczne oraz uwarunkowania przedsiębiorczości występują-
ce w województwie kujawsko-pomorskim.

Słowa kluczowe: ekspansja regionalna, strategia rozwoju województwa, przedsiębiorczość, 
działania samorządowe, kujawsko-pomorskie

Abstract: Rise importance of the economy on the international stage has become in the 
post-crisis reality management priority in developing countries – including in Poland. Eco-
nomic security of the country is considered as a key criterion for the development of ini-
tiative and implementing the innovation, contributing indirectly also to the escalation in 
regions. Creating competitive developmental conditions, promoting active social attitudes 
and the modernization of the technical-spatial infrastructure is an extremely important task 
from a point of view of the regional expansion. This article has a review character. The main 
purpose of the present article is attempt to analyze and evaluate assess the activities of local 
government in stimulating entrepreneurship in the selected region. The author has made 
multifaceted analysis of available literature position of discussed issues and also presented 
macroeconomic data and determinants of entrepreneurship in Kuyavian-Pomeranian.

Keywords: regional expansion, development strategy of province, entrepreneurship, local 
government actions, Kuyavian –Pomeranian.

Wstęp

Termin „przedsiębiorczość” zdaniem wielu specjalistów należy rozpatrywać 
w ujęciu interdyscyplinarnym, ponieważ występuje on na płaszczyźnie kilku dys-
cyplin badawczych, takich jak: ekonomia, nauki o zarządzaniu czy socjologia, a co 
za tym idzie – nie posiada ujednoliconej i  formalnie przyjętej definicji. Przedsię-
biorczość i  powiązana z  nią ekspansja regionalna są następstwem oddziaływania 
różnorodnych czynników – zarówno tworzących potencjał danego obszaru, jak 
i  mających charakter decyzyjny. Uwarunkowania zasobowe danego regionu od-
zwierciedlają prawdopodobieństwo podjęcia aktywności gospodarczej oraz umiej-
scowienia kolejnych inwestycji1. Rozwój przedsiębiorczości terytorialnej w  dużej 
mierze jest uzależniony od intensyfikacji działań organów władzy publicznej i po-
dejmowanych w  tym obszarze decyzji. Władze województwa, chcąc stymulować 
przedsiębiorczość regionalną, zobligowane są do kreowania konkurencyjnych wa-
runków rozwojowych dla podmiotów gospodarczych oraz pozyskiwania nowych 

1  A. Jewtuchowicz, Terytorium, terytorializacja, rozwój regionalny, [w:] Przedsiębiorczość i konkuren-
cyjność a rozwój regionalny, red. A. Klasik, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej w Katowicach, 
Katowice 2006, s. 166.
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strumieni bezpośrednich inwestycji zagranicznych. Jednocześnie przedstawiciele 
samorządów nie mogą zakładać, iż eskalację regionalną zapewnią wyłącznie od-
powiednie decyzje na szczeblu centralnym i w konsekwencji otrzymane subsydia. 
Odpowiedzialność za dynamizację regionu i poziom życia jego mieszkańców sta-
wia przed władzami lokalnymi nowe priorytety oraz wymaga odmiennego stylu 
zarządzania, bazującego na systemie norm zorientowanych na przedsiębiorczość2. 
Pod pojęciem przedsiębiorczości rozumie się każde działania, na które składają się 
poznanie, ocena i wykorzystanie szans wprowadzenia „nowego” produktu, usługi, 
zmiany organizacyjnej etc.3 W  publikacjach uznanych ekonomistów i   – m.in. J. 
Schumpetera4, P. Druckera5, N.C. Churchilla6, R.D. Hirscha i M.P. Petersa7 – ak-
centuje się rolę innowacji jako źródła przedsiębiorczości. Innowacyjność stała się 
współcześnie polem zainteresowania wielu grup społecznych, począwszy od przed-
siębiorców poprzez naukowców, a kończąc na przedstawicielach władzy państwowej 
i samorządowej. Owe ukierunkowanie zauważyli również J. Fagerberg i B. Verspa-
gen, podkreślając, iż „innowacyjność jest wyrazem będącym na ustach wszystkich”8 
oraz S. Chung, uwypuklając znaczenie innowacji w procesie rozwoju regionalnego9.

 W  niniejszym opracowaniu przedstawiono potencjał rozwojowy województw 
w  Polsce. Pogłębiona analiza danych makroekonomicznych została dokonana na 
przykładzie województwa kujawsko-pomorskiego jako regionu charakteryzujące-
go się przeciętnym potencjałem rozwojowym na tle kraju. W związku z powyższym 
powstaje pytanie badawcze: Za pomocą jakich działań samorządowcy aktywizu-
ją postawy przedsiębiorcze na Kujawach i Pomorzu i czym jest uwarunkowana ich 
skuteczność? Możliwości rozwojowe wybranego regionu zostaną ocenione z perspek-
tywy poziomu innowacyjnej przedsiębiorczości występującej w podmiotach gospo-
darczych oraz poprzez poczynania władzy terytorialnej sprzyjające postawom podej-
mowania aktywności gospodarczej. W rozważaniach posłużono się analizą danych 
wtórnych zawartych w raportach Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, Mini-
sterstwa Gospodarki oraz Strategii Rozwoju Województwa Kujawsko-Pomorskiego. 

2  L. Kaliszczak, Przedsiębiorczość władz samorządowych w rozwoju gminy, Zeszyty Naukowe Uniwersy-
tetu Rzeszowskiego „Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy” 2009, nr 15, Rzeszów 2009, s. 295.
3  S. Shane, A General Theory of Entrepreneurship. The individual – opportunity Nexus, Edward Elgar 
Pub, Northampton 2003, s. 3.
4  J.A. Schumpeter, Business Cycles. A Theoretical, Historical and Statistical Analysis of the Capitalist 
Processs, MCGraw-Hill Book Company, New York – Toronto – London 1939, s. 104.
5  P.F. Drucker, Innovation and Entrepreneurship. Practise and Principle, Harper Business, New York 
1985, s. 19.
6  N.C. Churchill, V.L. Lewis, The Five Stages of Small Business Growth, [w:] The Entrepreneurial Ven-
ture, (eds.) W.A. Sahlman, H.H. Stevenson, Harvard Business School Publications, Boston 1992, s. 27.
7  R.D. Hisrich, M.P. Peters, Entrepreeneurship. Starting, Developing and Managing a New Enterprise, 
Irwing, Boston 1992, s. 6.
8  J. Fagerberg, B. Verspagnen, Innovation studies – The emerging structure of a new scientific field, 
“Research Policy” t. 38, nr 2, Amsterdam 2009, s. 218-233.
9  S. Chung, Building a national innovation system through regional innovation systems, “Technovation” 
t. 22, nr 8, Canada 2002, s. 485-491.
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1. Rola przedsiębiorczości w procesie rozwoju regionalnego 
 
Rozwojem regionalnym nazwać należy proces wszelkich zmian zachodzących 

na danym obszarze. Ekspansja terytorialna może mieć charakter progresywny, kie-
dy to występują pozytywne zmiany w regionie, bądź też regresywny, kiedy zmiany 
te mają wydźwięk negatywny10.  

Główną cechą procesu rozwoju regionalnego jest terytorialny wzrost gospodar-
czy, tj. wzmożenie produkcji dóbr i usług będące następstwem ilościowego przyro-
stu eksploatowanych czynników produkcji oraz zwiększenie skuteczności ich wy-
korzystywania. Jednocześnie zmianom ilościowym powinny towarzyszyć zmiany 
strukturalne w ekonomice regionu oraz zmiany jakościowe, mające odzwierciedle-
nie w poprawie warunków bytu społeczności lokalnej11.

Pierwotne czynniki rozwoju regionalnego swoimi korzeniami sięgają końca 
XVIII w., do osiągnięć przedstawicieli nurtu ekonomii klasycznej. Wśród stymu-
lant eskalacji terytorialnej wyróżniali oni: ziemię, pracę i  kapitał. Współcześnie, 
w związku z rosnącymi wyzwaniami w skali globalnej (m.in. perturbacje gospodar-
cze, następstwa integracji europejskiej), jak również mającymi charakter krajowy  
(m.in. dysproporcje regionalne, zmiany demograficzne), lista czynników ekspan-
sji regionalnej została poszerzona (zob. tabela 1). W poniższej tabeli wyróżnione 
pogrubioną czcionką zostały czynniki rozwoju regionalnego pośrednio powiązane 
z zagadnieniem innowacyjnej przedsiębiorczości.

Tabela 1. Klasyfikacja czynników rozwoju regionalnego
Table 1. Classification of factors of the regional development
CZYNNIKI EKONOMICZNE
- rozmiar i zakres działalności rynku regional-
nego
- trendy na regionalnym rynku pracy
- konfiguracja popytu regionalnego
- sytuacja dochodowa społeczeństwa, przedsię-
biorstw i organów samorządowych
- poziom i struktura nakładów inwestycyjnych
- efektywne zarządzanie gospodarką terytorialną
- sytuacja makroekonomiczna w kraju i za gra-
nicą
- stosowana polityka regionalna

CZYNNIKI SPOŁECZNE

- zmiany w strukturze demograficznej
- tempo i kierunek procesów urbanizacyjnych
- poziom satysfakcji i  sytuacji bytowej społe-
czeństwa
- tendencje w poziomie wykształcenia
- podejmowanie decyzji samorządowych zo-
rientowanych na przedsiębiorczość
- zdolność społeczeństwa do zakładania działal-
ności gospodarczej
- udział lokalnej społeczności w procesie podej-
mowania decyzji regionalnych

10  W. Kosiedowski, Teoretyczne problemy rozwoju regionalnego, [w:] Zarządzanie rozwojem regional-
nym i lokalnym. Problemy teorii i praktyki, red. W. Kosiedowski, Wydawnictwo TNOiK „Dom Orga-
nizatora”, Toruń 2001, s. 28.
11  A. Potoczek, Polityka regionalna i gospodarka przestrzenna, Wydawnictwo TNOiK „Dom Organi-
zatora”, Toruń 2003, s. 15.
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CZYNNIKI TECHNOLOGICZNE
- stan zaplecza techniczno-badawczego
- poziom produkcji wysokotechnologicznej
- stan innowacyjności technicznej i produk-
towej
- modernizacje jakościowe procesów pro-
dukcyjnych
- dywersyfikacja produkcyjna
- struktura kapitału trwałego

CZYNNIKI EKOLOGICZNE
- występowanie zasobów naturalnych
- społeczna świadomość ekologiczna
- racjonalizacja gospodarowania zasobami 
przez przedsiębiorstwa
- decyzje dot. ochrony środowiska przyrod-
niczego
- skuteczność wykorzystywania szerokiego 
zakresu instrumentów ochrony środowiska

Źródło: opracowanie własne na podstawie W. Kosiedowski, Teoretyczne problemy rozwoju 
regionalnego, [w:] Zarządzanie rozwojem regionalnym i lokalnym. Problemy teorii i praktyki, 
red. W. Kosiedowski, Wydawnictwo TNOiK „Dom Organizatora”, Toruń 2001, s. 32.

 
Przedstawiona klasyfikacja, zdaniem autorki, w sposób najbardziej zrozumiały 

odzwierciedla poszczególne kategorie ekspansji regionalnej. W tym miejscu należy 
również wspomnieć o barierach ograniczających potencjał terytorialny. Przeszkodą 
komplikującą proces ekspansji danego obszaru może być wszystko to, co w konkret-
nych warunkach, miejscu i czasie blokuje rozwój, powodując konieczność podjęcia 
pewnych posunięć dostosowawczych lub przeciwdziałań12. Zatem czynniki wymie-
nione w tabeli 1, przyjmując właściwości pejoratywne, występować mogą również 
w postaci barier rozwojowych. 

Przedsiębiorczość lokalna w  kontekście rozwoju regionalnego posiada dwa 
wymiary. Pierwszy związany jest z  charakterem inicjatyw jednostek samorządu 
terytorialnego13, z kolei drugi dotyczy realnie podejmowanej i prowadzonej przez 
społeczność działalności gospodarczej14. Przewagi konkurencyjne o charakterze lo-
kalnym wynikają zdaniem M.E. Portera z nagromadzenia specjalistycznej wiedzy 
oraz koncentracji geograficznej instytucji otoczenia biznesu, podmiotów konkuren-
cyjnych, partnerów handlowych i konsumentów15.W kolejnej części zaprezentowa-
no potencjał rozwojowy województwa kujawsko-pomorskiego na tle pozostałych 
jednostek podziału administracyjnego w Polsce.

12  W. Kosiedowski, Teoretyczne problemy…, s. 34.
13  K. Kuciński, Regionalna perspektywa przedsiębiorczości, [w:] Przedsiębiorczość a rozwój regionalny 
w Polsce, red. A. Kuciński, Wydawnictwo Difin, Warszawa 2010, s. 20.
14  M. Zastempowski, The innovative potential of polish enterprises, [w:] “Acta Universitatis Nicolai 
Copernici – Zarządzanie” Zeszyt 415, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika 
w Toruniu, Toruń 2014, s. 27-37.
15  M.E. Porter, The Economic Performance of Regions, “Regional Studies”, t. 37, nr 6-7, Seaford 2003, 
s. 549-578.
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2. Potencjał rozwojowy województw w Polsce 
– analiza danych statystycznych

 
Celem zapoczątkowanej w latach 90. XX w. transformacji systemowej w Polsce 

była budowa gospodarki rynkowej oraz decentralizacja władzy publicznej. Prze-
prowadzone reformy stworzyły szersze perspektywy do decydowania o kierunkach 
rozwoju regionalnego, a  także zainicjowały proces dogłębnych zmian w systemie 
zarządzania jednostkami samorządu terytorialnego16. Wspieranie przedsiębiorczo-
ści, jak już wielokrotnie podkreślano, polega na dostarczaniu specyficznych usług 
oraz kreowaniu otoczenia ekonomiczno-społecznego przychylnego przedsiębiorcy 
i stymulującego społeczność do rozpoczęcia aktywności gospodarczej17.

Sektor małych i średnich przedsiębiorstw (MSP), odpowiadający za blisko po-
łowę wytworzonego w  Polsce PKB, oraz wysoki udział osób pracujących w  tych 
podmiotach (ok. 70%), stanowi potencjał rozwojowy każdego regionu18. Przedsię-
biorstwa należące do tego sektora stanowią najliczniejszą grupę (98,9%) podmiotów 
funkcjonujących we współczesnych gospodarkach rynkowych krajów rozwiniętych 
i  rozwijających się. Ponadto przyczyniają się do realizowania funkcji społeczno-
-gospodarczych, które mają swoje odzwierciedlenie w przemianach systemowych19. 
W poniższej tabeli zaprezentowano wybrane wskaźniki przekładające się na poziom 
przedsiębiorczości w układzie wojewódzkim. 

16  A. Szewczuk, M. Kogut-Jaworska, M. Zioło, Rozwój lokalny i regionalny. Teoria i praktyka, Wydaw-
nictwo C.H. Beck, Warszawa 2011, s. 9.
17  K.B. Matusiak, Budowa powiązań nauki z biznesem w gospodarce opartej na wiedzy, Wydawnictwo 
SGH w Warszawie, Warszawa 2010, s. 109.
18  M. Nieć, Ranking przedsiębiorczości w układzie wojewódzkim, [w:] Raport o stanie sektora małych 
i średnich przedsiębiorstw w Polsce w latach 2013-2014, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, 
Warszawa 2015, s. 54.
19  S. Lachniewicz, M. Matejun, Specyfika zarządzania małymi i średnimi przedsiębiorstwami, [w:] Za-
rządzanie małą i średnią firmą w teorii i ćwiczeniach, red. M. Matejun, Wydawnictwo Difin, Warszawa 
2012, s. 24-26.
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Tabela 2. Kryteria przedsiębiorczości terytorialnej w 2013 r. – ujęcie wojewódzkie
Table 2. Determinants of territorial entrepreneurship in 2013 – regional approach

Wskaźnik/
Województwo-
(miejsce w ran-

kingu)

Liczba 
aktyw-
nych 
MSP

Liczba 
nowo po-
wstałych 

MSP

Liczba 
zlikwi-
dowa-
nych 
MSP

Przy-
chody 
na ak-
tywne 

MSP (w 
mln zł) 

Nakłady 
inwe-

stycyjne 
MSP na 
przed-
siębior-
stwo(w 
tys. zł)

Przeciętne wyna-
grodzenie w ak-
tywnych MSP(w 

zł)

(na 1 000 
mieszkańców)

małe 
firmy

średnie 
firmy

dolnośląskie (4) 48,6 14,9 9,3 1,0 43,8 2893 3890
kujawsko-po-
morskie (8) 40,6 11,7 8,7 1,1 39,8 2484 3267

lubelskie (15) 34,2 9,6 6,7 1,0 33,3 2341 3176
lubuskie (11) 43,3 13,0 9,2 0,9 34,8 2484 3222
łódzkie (10) 46,0 11,7 9,2 1,0 33,1 2481 3201

małopolskie (5) 48,7 12,7 8,4 1,1 38,3 2632 3720
mazowieckie (1) 57,0 15,9 9,3 1,8 63,0 3699 5354

opolskie (9) 37,4 10,3 7,0 1,1 43,4 2504 3570
podkarpackie (12) 33,1 9,8 5,8 1,1 49,1 2351 2987
podlaskie (13) 36,8 9,7 3,8 1,0 39,5 2423 3276
pomorskie (2) 49,4 15,1 10,3 1,1 47,4 2984 3971

śląskie (3) 45,2 11,4 8,8 1,2 48,3 2721 3724
świętokrzyskie 

(14) 37,9 9,8 7,3 0,9 33,0 2373 3363

warmińsko-ma-
zurskie (16) 35,8 10,3 7,6 0,9 32,2 2316 3107

wielkopolskie 
(6) 51,8 13,4 9,2 1,3 35,2 2675 3530

zachodniopo-
morskie (7) 51,6 15,1 11,0 0,8 48,9 2683 3659

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Departamentu Przedsiębiorstw Głów-
nego Urzędu Statystycznego, Działalność przedsiębiorstw niefinansowych w  2013 r., GUS, 
Warszawa 2014, s. 72-87.

 
Dane umieszczone w tabeli klasyfikują kujawsko-pomorskie dokładnie w po-

łowie rankingu przedsiębiorczości polskich województw. W  poprzednich latach 
wskaźnik syntetyczny przedsiębiorczości omawianego regionu kształtował się na 
zbliżonym poziomie – w  latach 2008-2009 województwo zajmowało 8  pozycję, 
w 2010 roku nastąpił spadek o 2 miejsca, natomiast w okresie 2011-2012 zauwa-
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żalny był progres przedsiębiorczości dający 7 miejsce w zestawieniu. Liderem ran-
kingu niezmiennie od pięciu lat jest województwo mazowieckie. Drugie miejsce 
(z wyjątkiem roku 2010) przypadło województwu pomorskiemu. Kolejne pozycje 
w zestawieniu mają charakter przejściowy – w porównaniu do pozycji z roku 2008 
aż 6 województw spadło w 2013 r. na dalsze miejsca, 4 województwa awansowały 
w rankingu, a jedno województwo pozostało na swojej pozycji. Listę naprzemien-
nie zamykały województwa słabiej zurbanizowane, tj.: podkarpackie, lubelskie oraz 
warmińsko-mazurskie.

Pierwszą grupą czynników wpływających na poziom przedsiębiorczości regio-
nalnej są dane dotyczące ilości aktywnych, nowo powstałych i zlikwidowanych firm 
z sektora MSP. Wartości średnie dla wymienionych determinant w przeliczeniu na 1000 
mieszkańców przyjmują odpowiednio: 43,6 aktywnych MSP; 12,5 nowo powstałych 
firm oraz 8,2 firm zlikwidowanych. Jak wynika z danych zawartych w  tabeli 2, powyżej 
poziomu przeciętnego dla danych wskaźników znajdowała się połowa województw  
(w przypadku aktywności MSP) oraz po sześć regionów (w przypadku liczby nowych 
i zlikwidowanych podmiotów). Województwo kujawsko-pomorskie we wszystkich 
trzech aspektach osiąga wartości poniżej średniej krajowej (40,6 wobec 43,6; 11,7 
wobec 12,5 oraz 8,7 wobec 8,2). Taki stan rzeczy powinien skłonić samorządowców 
do podejmowania przedsięwzięć wspierających powstawanie nowych firm z sektora 
MSP oraz ich efektywne funkcjonowanie w perspektywie co najmniej kilku lat. Ko-
rzystną tendencją widoczną we wszystkich jednostkach podziału administracyjne-
go jest przewaga liczby firm utworzonych nad zlikwidowanymi. W tym miejscu go-
dzi się podkreślić, iż wskaźnik „przeżywalności” polskich przedsiębiorstw wynosi20:

•	 86% – dla pierwszego roku działalności, 
•	 70% – dla pierwszych dwóch lat aktywności,
•	 54% – dla pierwszych trzech lat funkcjonowania,
•	 47% – dla czterech lat, 
•	 44% – dla pięciu lat istnienia na rynku. 
Drugi zespół determinant warunkujących poziom regionalnej przedsiębiorczości 

stanowią przychody na aktywne podmioty, poziom nakładów inwestycyjnych MSP na 
jedno przedsiębiorstwo oraz wysokość przeciętnego wynagrodzenia w funkcjonujących 
zakładach. W przypadku pierwszej kategorii rozpiętość przychodu na aktywne firmy z sek-
tora MSP w poszczególnych regionach wynosi 0,8-1,3 mln zł (pomijając ponadprzeciętny 
rezultat osiągnięty przez przedsiębiorstwa w województwie mazowieckim na poziomie  
1,8 mln zł). Generalny wzrost średnich przychodów w 2013 r. przypadających na ak-
tywne MSP jest powiązany ze wzrostem poziomu nakładów inwestycyjnych (w 11 wo-
jewództwach) w porównaniu do roku ubiegłego (gdzie odnotowano znaczący regres). 

20  J. Łapiński [i in.], Przedsiębiorczość i  perspektywy rozwojowe sektora MSP w  Polsce, [w:] Raport 
o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce w latach 2013-2014, Polska Agencja Roz-
woju Przedsiębiorczości, Warszawa 2015, s. 43.
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Zwiększenie poziomu inwestycji może wynikać, zdaniem autorki, z poprawy wskaźni-
ków makroekonomicznych po okresach kryzysowych dla wielu gospodarek oraz z de-
cyzji władz krajowych o  przedłużeniu funkcjonowania specjalnych stref ekonomicz-
nych, na terenie których oferowane są preferencyjne warunki prowadzenia działalności 
gospodarczej. Jak podaje „Dziennik Rzeczpospolita”, „w pierwszym półroczu 2014 r. 
wartość zaplanowanych nakładów okazała się aż sześciokrotnie wyższa, niż w tym sa-
mym czasie przed rokiem”21. Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w małych przedsię-
biorstwach osiągało wartości w przedziale 2316-3699 PLN, a wynagrodzenie w średnich 
firmach wahało się od 2987 do 5354 PLN. Na Kujawach i Pomorzu wartości osiągnięte 
w drugiej grupie czynników przedsiębiorczości wyglądają zdecydowanie korzystniej niż 
w pierwszej. Na przykład poziom przychodów jest równy średniej krajowej i wynikom 
osiągniętym w małopolskim, opolskim, podkarpackim oraz pomorskim. Z kolei wyso-
kość nakładów inwestycyjnych MSP jest wyższa o 4 tys. zł w porównaniu do roku ubie-
głego oraz deklasuje zaangażowanie kapitałowe w ośmiu województwach. Jednakże po-
ziom przeciętnego wynagrodzenia w aktywnych małych i średnich przedsiębiorstwach 
w kujawsko-pomorskim jest jeden z niższych w kraju.

Oprócz kryteriów przedsiębiorczości terytorialnej odnoszących się do aktyw-
ności podmiotów gospodarczych w  regionie, istotne jest również uwzględnienie 
zestawu zmiennych opisujących potencjał rozwojowy regionów w aspekcie: gospo-
darczym, zasobów ludzkich, infrastrukturalnym, naukowo-badawczym oraz jakości 
życia mieszkańców22. Nie należy zapominać o uwzględnieniu implementacji inno-
wacji w poszczególnych obszarach, która stanowi współcześnie jedno ze źródeł sty-
mulujących rozwój społeczno-gospodarczy23. Dalszej interpretacji zostaną poddane 
wskaźniki dotyczące: powierzchni województwa (A), liczby ludności (B), udziału 
województw w krajowym PKB (C), stopy bezrobocia (D), aktywności zawodowej 
(E), przyrostu naturalnego (F), poziomu urbanizacji (G), nakładów inwestycyjnych 
według lokalizacji inwestycji (H), wydatków samorządu na bezpieczeństwo publicz-
ne (I), wydatków inwestycyjnych samorządów (J), udziału nakładów na badania 
i rozwój w całości inwestycji przedsiębiorstw (K), przedsiębiorstw ponoszących na-
kłady na działalność innowacyjną (L), liczby udzielonych patentów (M), liczebności 
instytucji otoczenia biznesu (N), udziału w emisji zanieczyszczeń powietrza (O), 
wytworzonych odpadów poddanych odzyskowi (P). W tabeli 3 przedstawiono po-
zycję województw osiągniętych w poszczególnych kategoriach (A-P). Należy pod-
kreślić, iż większość wskaźników jest stymulantami rozwoju regionalnego, co ozna-
cza, że im wyższa wartość indykatora, tym wyższe miejsce w rankingu. Niemniej 

21  Strefy ekonomiczne biją rekord nowych inwestycji, „Rzeczpospolita” z dnia 24 czerwca 2014 r., War-
szawa 2014, s. B6.
22  J.M. Nazarczuk, Potencjał rozwojowy a aktywność inwestycyjna województw i podregionów Polski, 
Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, Olsztyn 2013, s. 99.
23  M. Zastempowski, Uwarunkowania budowy potencjału innowacyjnego małych i średnich przedsię-
biorstw, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, Toruń 2010, s. 13.
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jednak wskaźniki takie jak stopa bezrobocia oraz udział w emisji zanieczyszczeń 
powietrza określane są mianem destymulant – tj. im niższa wartość indykatora, tym 
wyższe miejsce zajmuje województwo w klasyfikacji.

Tabela 3. Potencjał rozwojowy polskich regionów w 2013 r. – zestawienie wybranych wskaź-
ników
Table 3. The development potential of Polish regions in 2013 – summary of selected indi-
cators

Woje-
wódz-
two*/

Wskaź-
nik

DL KP LL LB ŁD MŁ MZ OP PK PD PM ŚL ŚW WL WM ZP

MIEJSCE WOJEWÓDZTWA W ZESTAWIENIU
A 7 10 3 13 9 12 1 16 11 6 8 14 15 4 2 5
B 5 10 8 15 6 4 1 16 9 14 7 2 13 12 3 11
C  4 8 9 15 6 5 1 16 10 14 7 2 13 3 12 11
D 12 14 9 4 11 10 1 3 16 6 8 5 15 13 2 7
E 12 6 4 11 3 7 1 13 5 9 8 14 10 16 2 15
F 13 8 12 7 16 3 5 14 4 10 1 11 15 2 6 9
G 2 9 14 7 6 13 5 12 16 8 4 1 15 10 11 3
H 4 11 10 14 6 5 1 16 8 15 7 2 13 3 12 9
I 6 12 7 2 5 14 3 4 16 11 8 13 10 15 9 1
J 10 4 6 16 5 13 11 15 7 3 1 2 9 12 14 8
K 6 10 8 15 7 2 1 16 9 13 5 4 14 3 12 11
L 6 13 9 11 7 2 3 5 1 8 15 4 12 14 10 16
M 3 11 7 15 6 4 1 12 10 16 8 2 13 5 14 9
N 1 8 14 2 11 12 9 4 16 13 5 7 15 10 3 6
O 11 9 5 4 7 14 15 10 3 2 6 16 12 13 1 8
P 10 7 12 1 16 4 11 8 2 9 3 6 13 14 5 15

* skróty nazw województw odpowiednio: DL - dolnośląskie, K - kujawsko-pomorskie, LL - 
lubelskie, LB - lubuskie, ŁD - łódzkie, MŁ - małopolskie, MZ- mazowieckie, OP- opolskie, 
PK- podkarpackie, PD- podlaskie, PM- pomorskie, ŚL- śląskie, ŚW - świętokrzyskie, WL - wiel-
kopolskie, WM - warmińsko-mazurskie, ZP - zachodniopomorskie.

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Systemu Monitorowania Rozwoju GUS, 
http://strateg.stat.gov.pl/Home/Strateg [dostęp: 10.11.2015].
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Wielu autorów podkreśla, iż kluczowe znaczenie dla dynamizacji terytorialnej ma 
kształtowanie skali oraz struktury inwestycji adekwatnie do specyfiki regionu24. Wo-
jewództwo kujawsko-pomorskie jest dziesiątą jednostką podziału administracyjnego 
zarówno pod względem powierzchni, jak i zamieszkałej na tym terenie ludności. Wy-
stępujące dysproporcje w rozwoju regionalnym mają swoje odzwierciedlenie w udziale 
poszczególnych województw w krajowym PKB. Pięć regionów (mazowieckie, śląskie, 
wielkopolskie, dolnośląskie oraz małopolskie) generuje ponad 60% wielkości krajowej 
produkcji. W tej kategorii Kujawy i Pomorze plasują się na 8 pozycji i odpowiadają za 
4,5% udział w polskim PKB. Kolejne dwie zmienne (C i D) odzwierciedlają sytuację na 
rynku pracy. W wieku przedprodukcyjnym w Polsce jest 18,2% populacji – najwięcej 
osób, które nie ukończyły 18. roku życia znajduje się na Pomorzu, a najmniej w woje-
wództwie opolskim. Zbliżony odsetek społeczeństwa (18,4%) mieści się w przedziale 
wieku poprodukcyjnego. Najwięcej takich osób jest w województwie świętokrzyskim, 
a najmniej w wielkopolskim i pomorskim. Osoby znajdujące się między 18-60 (dla ko-
biet) oraz 18-65 (dla mężczyzn), tj. w wieku produkcyjnym25, stanowią w Polsce 63,4% 
ludności. Maksimum osiągnęły województwa opolskie i  warmińsko-mazurskie (po 
64,7%), a minimum występuje w łódzkim i mazowieckim (po 63,7%).

W  przypadku większości determinant (10 na 16) ujętych w  wykazie w  powyż-
szej tabeli, województwo kujawsko-pomorskie osiąga wartości poniżej średniej krajo-
wej. Najgorsze wyniki dotyczą: stopy bezrobocia rejestrowanego (14 miejsce), udziału 
przedsiębiorstw ponoszących nakłady na działalność innowacyjną w  ogólnej liczbie 
przedsiębiorstw przemysłowych (13 miejsce) oraz wydatków samorządu na bezpieczeń-
stwo publiczne (12 miejsce). Jednakże w sferach, których dotyczą wymienione wskaź-
niki, odnaleźć można również wymiar optymistyczny. Mimo jednego z najwyższych 
poziomów bezrobocia współczynnik aktywności zawodowej26 wynosi 55,8%, co daje re-
gionowi szóstą pozycję na tle kraju. Analogicznie do niewielkiego odsetka firm (26,5%), 
ponoszących nakłady na innowacje, dostrzec należy intensyfikację działań samorządo-
wych w pokrewnym zakresie – wydatki inwestycyjne stanowią w kujawsko-pomorskim 
ok. 1/5 wydatków ogółem, ustępując w tej kategorii tylko trzem województwom (po-
morskiemu, śląskiemu i podlaskiemu). Taka struktura wydatków jest potwierdzeniem 
rosnącej świadomości władz regionalnych odnośnie do potrzeby ponoszenia inwestycji, 
przekładających się z kolei w perspektywie kolejnych lat na wzrost przedsiębiorczości 
terytorialnej. Poniekąd usprawiedliwieniem stosunkowo niskich wydatków samorządo-

24  H. Godlewska-Majkowska, P. Zarębski, Atrakcyjność inwestycyjna polskich regionów jako podstawa 
korzyści aglomeracji, [w:] Atrakcyjność inwestycyjna jako źródło przedsiębiorczych przewag konkuren-
cyjnych, red. H. Godlewska-Majkowska, Oficyna Wydawnicza Szkoła Główna Handlowa w Warsza-
wie, Warszawa 2012, s. 14.
25  Portal Informacyjny GUS, http://stat.gov.pl/metainformacje/slownik-pojec/pojecia-stosowane-w-
-statystyce-publicznej/862, pojecie.html [dostęp: 10.11.2015].
26  Współczynnik aktywności zawodowej stanowi stosunek zasobów siły roboczej do ludności w wie-
ku produkcyjnym.
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wych na bezpieczeństwo publiczne mogą być m.in. malejąca liczba przestępstw stwier-
dzonych na 1000 mieszkańców (z 36 w 2005 r. do 25 w 2013 r.) czy też rosnący wskaźnik 
wykrywalności sprawców przestępstw (z 58% w 2005 r. do 68% w 2013 r.)27. Analizowa-
ne województwo jest również „przyjazne” środowisku, co potwierdza nieznaczny udział 
w emisji zanieczyszczeń powietrza z zakładów szczególnie uciążliwych (3,4%) oraz wy-
soki odsetek wytworzonych odpadów poddanych odzyskowi (90,2%).

Dokonana inferencja czynników mających wpływ na poziom przedsiębiorczości 
w  regionie uzewnętrzniła kilka „luk rozwojowych” występujących na terenie kujaw-
sko-pomorskiego. Należą do nich wysoki poziom bezrobocia, niski poziom przedsię-
biorstw innowacyjnych oraz ograniczone nakłady samorządu terytorialnego na poziom 
bezpieczeństwa publicznego. Czy owe niedociągnięcia znajdą odzwierciedlenie w prio-
rytetach opracowanej strategii rozwoju regionalnego? Komparacja przyjętych w doku-
mencie założeń oraz bieżąca ocena ich realizacji stanowi meritum kolejnej części pracy.

3. Strategia rozwoju Kujaw i Pomorza
 
Opracowanie strategii ekspansji województwa jest inicjatywą o znacznym stop-

niu złożoności. Dokument ten zawiera elementy odnoszące się m.in. do: diagnozy 
sytuacji ekonomicznej regionu, założeń strategicznych oraz sposobów ich realizacji, 
sfery metodologicznej analiz, a  także do instrumentów monitorowania realizacji 
koncepcji. Biorąc jednak pod uwagę perspektywy urzeczywistnienia poszczegól-
nych zapisów, można zauważyć, że w wielu środowiskach wyrażana jest wątpliwość 
co do realności wykonania części postulatów, częstokroć mających charakter postu-
latywny28. Polskie regiony cechują się nie tylko heterogenicznym stopniem rozwoju, 
ale również wewnętrznym zróżnicowaniem na poziomie samego województwa. Na 
przestrzeni ostatnich kilku lat kujawsko-pomorskie było marginalizowane w struk-
turze centralnego zaangażowania kapitałowego. Środki unijne kierowane były 
w głównej mierze do pięciu województw „ściany wschodniej”, a nasilone nakłady 
finansowe związane były z infrastrukturą transportową oraz obiektami sportowymi 
w największych miastach Polski29. Powszechne wyzwania dla krajowych obszarów 
terytorialnych stanowią między innymi: postępujące zmiany demograficzne (tj. 
proces starzenia się społeczeństwa), przekonanie o dominującej roli innowacyjno-
ści oraz przedsiębiorczości w profilowaniu procesów gospodarczych, a także wio-
dąca rola metropolii w  stymulowaniu rozwoju regionalnego30. Każde województwo 

27  System Monitorowania Rozwoju GUS, http://strateg.stat.gov.pl/Home/Strateg [dostęp: 10.11.2015].
28  A.F. Bocian, Polityka regionalna – problemy realizacyjne, [w:] Rozwój regionalny a wzrost gospodar-
czy, red. A.F. Bocian, Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok 2002, s. 13.
29  W związku z organizacją Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej Euro 2012.
30  Strategia rozwoju województwa kujawsko-pomorskiego do roku 2020 – Plan Modernizacji 2020+, 
Załącznik do uchwały Nr XLI/693/13 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 21 paź-
dziernika 2013 r., Toruń 2013, s. 10-11.
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posiada również charakterystyczne wyzwania, stojące na przeszkodzie do wzrostu 
gospodarczego. Dla Kujaw i Pomorzą są to31:

•	 konieczność ograniczenia poziomu bezrobocia,
•	 wysoki odsetek społeczeństwa powiązany ekonomicznie z rolnictwem,
•	 ograniczone impulsy rozwojowe wobec miast wschodniej części regionu 

(Włocławek i Grudziądz),
•	 potrzeba modyfikacji założeń polityki miejskiej w kontekście funkcjonal-

nych miast,
•	 budowa tożsamości regionalnej.
W ponad piętnastoletniej historii regionu uchwalone zostały trzy strategie roz-

woju regionalnego. Pierwsza z nich (2000 r.) miała na celu dążenie do usunięcia 
barier przestrzennych i społecznych powstałych wskutek trójstopniowego podzia-
łu administracyjnego oraz przystosowanie się do nowych warunków zarządzania 
przestrzenią. Kolejna strategia (2005 r.) została formułowana w okresie akcesyjnym, 
a  więc główny nacisk położony został na możliwość absorpcji środków unijnych 
w  ramach regionalnego programu operacyjnego32. Dodatkowo w  dokumencie 
przedstawione zostały rezultaty realizacji dotychczasowych założeń rozwojowych 
w formie 14 celów operacyjnych33: 1. Podniesienie poziomu wykształcenia miesz-
kańców, 2. Stworzenie szans dla równomiernego rozwoju powiatów, 3. Rozwój 
infrastruktury komunikacyjnej i  telekomunikacyjnej, 4. Rozwój funkcji metropo-
litalnych ośrodków stołecznych regionu, 5. Rozwój obszarów wiejskich i  małych 
miast, 6. Restrukturyzacja rynku pracy i ograniczenie bezrobocia, 7. Modernizacja 
infrastruktury otoczenia biznesu w celu aktywizacji MSP, 8. Wykorzystanie walo-
rów przyrodniczych i  kulturowych na potrzeby turystyki, 9. Rozwój Włocławka, 
Grudziądza i Inowrocławia, 10. Gospodarcze wykorzystanie Wisły, 11. Rozwój in-
frastruktury technicznej, 12. Ochrona struktur przyrodniczych województwa, 13. 
Zapewnienie bezpieczeństwa publicznego, 14. Rozwój współpracy międzynarodo-
wej. Poniższy rysunek zawiera wymierne rezultaty osiągnięte w wyżej wymienio-
nych czternastu płaszczyznach pierwszej strategii regionalnej Kujaw i Pomorza.

31  Ibidem, s. 12-13.
32  Ibidem, s. 7.
33  Strategia rozwoju województwa kujawsko-pomorskiego – Wizja rozwoju do 2010 r., Załącznik nr 
1 do uchwały Nr 439/2000 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 20 czerwca 2000 r., 
Toruń 2000, s. 20-21.
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Rysunek 1. Wybrane efekty realizacji pierwszej strategii rozwoju województwa kujawsko-
-pomorskiego w podziale na cele operacyjne w latach 2001-2004
Figure 1. Selected results of the implementation the first development strategy Kuyavian-
-Pomeranian in the division into operational objectives in 2001-2004

Źródło: opracowanie własne na podstawie Strategii rozwoju województwa kujawsko-po-
morskiego na lata 2007-2020, s. 5-12.

 
Poziom skuteczności podejmowanych działań samorządowych na przestrzeni 

pierwszych kilku lat od sformułowania polityki rozwojowej jest trudny do jednoznacz-
nej oceny. W większości celów strategicznych możliwe było przedstawienie mierzalnych 
efektów – jednak w przypadku 1/3 płaszczyzn rezultaty mają charakter wyłącznie in-
formacyjny. Wynika to pośrednio z wczesnego etapu niektórych projektów, a co za tym 
idzie – z braku możliwości oszacowania konkretnych poczynań w 2005 roku. 

Ostatni dokument strategiczny (2013 r.), wraz z szeregiem programów wspie-
rających34 skupia się w głównej mierze na strukturalnych przekształceniach trzech 
obszarów, tj. gospodarki, społeczeństwa oraz przestrzeni regionu. Idea moderni-
zacji polega na włączeniu wszystkich jednostek funkcjonujących na danym obsza-
rze w  inicjatywy rozwojowe. Równie ważne jest kreowanie społecznej otwartości 
oraz postaw innowacyjnej przedsiębiorczości. W nawiązaniu do powyższych stref 
konstrukcja koncepcji ekspansji województwa opiera się na czterech filarach (prio-
rytetach) rozwojowych. Priorytety są realizowane za pomocą kilku pakietów dzia-
łań (celów strategicznych). Z kolei w ramach celów strategicznych wskazywane są 
pożądane kierunki działań. Na poniższym schemacie przedstawiono zarys założeń 
strategicznych na lata 2013-2020.

 

34  M.in. Regionalna Strategia Innowacji Województwa na lata 2014-2020, Program na rzecz Ekonomii 
Społecznej na lata 2013-2020, Plan Zrównoważonego Rozwoju Publicznego Transportu Zbiorowego, 
Program Opieki nad Zabytkami na lata 2013-2016 etc.
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Rysunek 2. Priorytety, cele strategiczne oraz przykładowe kierunki działań strategii rozwoju 
województwa
Figure 2. Priorities, strategic objectives and sample action directions of the regional deve-
lopment strategy

Źródło: Strategia rozwoju województwa kujawsko-pomorskiego do roku 2020 – Plan Mo-
dernizacji 2020+, Toruń 2013, s. 23-65.

W strategii ekspansji województwa kujawsko-pomorskiego trzy cele strategicz-
ne (wyróżnione na schemacie 2) są bezpośrednio powiązane z przedsiębiorczością 
terytorialną. Niemniej jednak liczba dotychczas zrealizowanych przedsięwzięć 
w tym zakresie (umieszczona w nawiasach na schemacie) jest zdecydowanie mniej-
sza niż w pozostałych kategoriach – stanowi niecałe 22% podjętych działań35. Zda-
niem autorki ma to związek z  ograniczonymi możliwościami dostrzeżenia przez 
społeczeństwo efektów poniesionych nakładów na cele innowacyjne w porównaniu 
do „widocznych rezultatów celów standardowych”, m.in. odnowionych zabytków, 
zbudowanych odcinków dróg publicznych i ścieżek rowerowych, zorganizowanych 
wydarzeń kulturalnych, powstałych żłobków czy miejskich lodowisk.

35  Zrealizowano 42 przedsięwzięcia znajdujące się w grupie innowacyjnych celów strategicznych oraz 
150 inicjatyw niezawierających pierwiastka innowacyjności. 
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Zakończenie
 
Poszukiwanie i odpowiednie wykorzystywanie nowych źródeł przewag konku-

rencyjnych jest wyzwaniem nie tylko dla właścicieli przedsiębiorstw, ale również dla 
zarządzających jednostkami samorządu terytorialnego. Szansą na zwiększenie efek-
tywności gospodarowania i wzmożony rozwój regionalny są innowacje. J. Schumpe-
ter podkreślał, iż niezbędnym warunkiem przedsiębiorczości jest innowacyjność, któ-
ra odgrywa decydującą rolę w ekspansji nowego ładu ekonomicznego, tj. gospodarki 
opartej na wiedzy36. Ponadto w literaturze przedmiotu wskazuje się, iż dla poprawy 
ekonomiki funkcjonowania województwa potrzebne jest umiejętne przygotowanie 
koncepcji rozwojowej37, opierającej się na wykorzystaniu zasobów wewnętrznych re-
gionu w symbiozie z potencjałem oferowanym przez otoczenie zewnętrzne.

Analiza kryteriów przedsiębiorczości terytorialnej oraz podstawowych wskaź-
ników obrazujących potencjał regionalny pozwala na umieszczenie województwa 
kujawsko-pomorskiego w okolicach 8-10 miejsca w rankingu polskich województw. 
Środkowa pozycja w zestawieniu wydaje się być odległa wobec stosunkowo dobre-
go stanu podstawowych dziedzin gospodarki regionu oraz unikatowego kształtu sie-
ci osadniczej38. Analogiczną szansą na uzyskanie wyższych ocen byłoby osiągnięcie 
przez Bydgoszcz i Toruń poziomu pozostałych wojewódzkich „lokomotyw rozwojo-
wych”. Jednakże szansa na wielopłaszczyznową współpracę obu miast jest mało praw-
dopodobna – z powodu nieustających konfliktów o podział przyznawanych środków 
i dominację w aglomeracji bydgosko-toruńskiej. Dodatkowo utrzymująca się wysoka 
stopa bezrobocia w połączeniu ze stosunkowo niskim poziomem kapitału ludzkiego 
przekłada się spadek znaczenia województwa na mapie inwestycyjnej kraju.

Władze samorządowe kujawsko-pomorskiego stopniowo realizują założenia 
strategii rozwoju regionalnego. Przeważającą część stanowią jednak przedsięwzię-
cia, których efekty są widoczne zarówno w trakcie, jak i po zakończeniu inwesty-
cji. Z  kolei inicjatywy wykorzystujące podejście innowacyjnej przedsiębiorczości 
stanowią zaledwie ok. 1/5 całości działań. Rezultaty tych prac są odłożone w per-
spektywie długookresowej i zależeć będą od stopnia implementacji poszczególnych 
wytycznych. Należy pamiętać, iż pokłosiem skutecznego zarządzania regionem, po-
łączonego z upowszechnianiem kreatywnych rozwiązań technologicznych oraz sty-
mulowaniem postaw przedsiębiorczych będzie wzrost poziomu życia mieszkańców 
oraz dynamizacja województwa w najbliższym czasie.  

 

36  Z. Makieła, Przedsiębiorczość i innowacyjność terytorialna. Region w warunkach konkurencji, Wy-
dawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2013, s. 9.
37  J. Polski, Ekonomika rozwoju regionalnego. Teoria i praktyka, [w:] Rozwój regionalny. Podstawowe 
cele i wyzwania, red. A.F. Bocian, Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok 2007.
38  Strategia rozwoju województwa kujawsko-pomorskiego do roku 2020, s. 6.
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