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Projekt „Usytuowanie na poziomie samorządów lokalnych instrumentów wsparcia dla MŚP, działających w oparciu o model wielopoziomowego zarządzania regionem” 

finansowany z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w ramach Programu Strategicznego Gospostrateg, realizowany przez konsorcjum w składzie: Województwo Kujawsko-Pomorskie, 

Szkoła Główna Handlowa w Warszawie i Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu. 
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Zagadnienia w ramach analizy społeczno-gospodarczej
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W ramach analizy społeczno-gospodarczej województwa kujawsko-pomorskiego przeprowadzono szereg badań:

Nazwa bloku Nazwa bloku

I. Ogólna charakterystyka sytuacji społeczno-gospodarczej 

województwa

III. Przegląd inteligentnych specjalizacji

II. Analiza najważniejszych sektorów i firm w regionie

IV. Analiza dostępnego wsparcia przedsiębiorców w regionie

V. Czynniki wpływające na poziom innowacyjności 

i konkurencyjności w regionie

VII. Prognozy rozwoju gospodarczego i zapotrzebowanie na 

kapitał ludzki

VI. Analiza popytu na usługi instytucji otoczenia biznesu 

w regionie

VIII. Wnioski (wyzwania przyszłości)  / Rekomendacje
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Metody badawcze i wykorzystane źródła danych możemy podzielić na dwa obszary:

I. Badania społeczne – materiały empiryczne

• Telefoniczne wywiady kwestionariuszowe wspomagane komputerowo (CATI) – 385 przedsiębiorców

• Indywidualne wywiady pogłębione (ponad 30)

• Zogniskowany wywiad grupowy (z przedsiębiorcami działającymi w IS)

• Warsztat kreatywny (Design Thinking) – dot. opracowania scenariuszy rozwoju społ-gosp. Województwa (w tym prognozowanie zapotrzebowania na kapitał ludzki)

• Warsztat strategiczny (analiza popytu na usługi IOB)

II.     Badania eksperckie

• Desk research

• Analiza benchmarkingowa

• Analiza zawartości stron internetowych

• Metoda symulacyjna prognostyczna

Metodyka analizy i źródła danych
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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 

 

Sytuacja społeczno-gospodarcza – wskaźniki rozwoju gospodarczego
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Kluczowe informacje:

• PKB województwa jest stosunkowo 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).

• 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. 

Sektory gospodarki odróżniające województwo
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Charakterystyka i poziom przedsiębiorczości w województwie

Przedsiębiorczość – wskaźniki przedsiębiorczości w 2017 r.
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Społeczne uwarunkowania rozwoju gospodarczego
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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 krajowej, a tylko w 5 

gminach – młodzież osiągała wyniki na poziomie średniej krajowej lub 

wyższe

Sytuacja demograficzna województwa
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Najważniejsze sektory i firmy w regionie oraz ich wpływ na sytuację ekonomiczną 
województwa i gmin

Firmy zatrudniające więcej niż 50 pracowników w 

woj. Kujawsko-pomorskim w podziale na gminy
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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.
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Najważniejsze sektory i firmy w regionie oraz ich wpływ na sytuację ekonomiczną 
województwa i gmin

Firmy z województwa kujawsko-pomorskiego ujęte w Rankingu Listy 500 Rzeczpospolitej w latach 2015-2018
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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 

 

Lp. Firma 
Lokalizacja Pozycja w rankingu 

Powiat Miejscowość 2018 2017 2016 2015 

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 
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Przewagi konkurencyjne w stosunku do innych województw

Syntetyczny wskaźnik innowacyjności przedsiębiorstw w województwie kujawsko-pomorskim
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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 ↓ 
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Przewagi konkurencyjne w stosunku do innych województw

Ocena innowacyjności przedsiębiorstw według województw
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Funkcjonowanie inteligentnych specjalizacji (IS)
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W 2/3 działów PKD tworzących IS w 2018miał miejsce wzrost liczby pracujących. Zdecydowanie największy odnotowały podmioty

zaliczane do działu 52- Magazynowanie i działalność usługowa wspomagająca transport (+132%). Relatywnie duży wzrost (+20%)

odnotowały branże zaliczane do działów: 62 - Działalność związana z oprogramowaniem i doradztwem w zakresie informatyki, 56 -

Działalność usługowa związana z wyżywieniem, 45 - Handel hurtowy i detaliczny pojazdami samochodowymi; naprawa pojazdów

samochodowych.

Żaden ze wskazanych działów nie reprezentuje głównego PKD dla wyłonionych w regionie IS. Wszystkie reprezentują działy

określone jako wspierające lub wręcz tzw. specjalizacje horyzontalne Technologie ICT (dział 62). W większości głównych działów PKD

wszystkich inteligentnych specjalizacji odnotowano wzrost zatrudnienia, z wyjątkiem działów: 58 - Działalność wydawnicza i 63 -

Działalność usługowa w zakresie informacji zaliczanych do IS Dziedzictwo Kulturowe i Przemysły Kreatywne.

W ponad połowie (23/43) działów PKD zakwalifikowanych do IS wzrosła liczba podmiotów. Odnotowano w dziale 51 - Transport

lotniczy (+82%). Jednocześnie pozostaje on najmniej licznym działem spośród wszystkich analizowanych. Inne: +42% wzrost

liczebności podmiotów w dziale 72 - Badania naukowe i prace rozwojowe, +33% w dziale 62. Należy zauważyć, że wyżej wskazane

działy nie reprezentują głównych PKD dla regionalnych IS. Pierwszy reprezentuje dział określony jako wspierający, drugi z działów

został przypisany do specjalizacji horyzontalnej Technologie ICT.

Jednocześnie w 20 z 43 wszystkich działów zaliczanych do regionalnych IS zaobserwowano zmniejszenie się liczby podmiotów

(2018 a 2015). Największe spadki dotyczyły: Nadawania programów ogólnodostępnych i abonamentowych (ICT) oraz Produkcji

metalu (zaawansowane materiały i narzędzia) – w obu przypadkach spadek liczby podmiotów był ponad 20%.
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Znaczenie inteligentnych specjalizacji (IS)

Struktura projektów współfinansowanych z 

RPO WK-P w latach 2014-2020 wpisujących się 

w inteligentne specjalizacje
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Rozkład przestrzenny projektów 

współfinansowanych z RPO WK-P 23014-2020 

wpisujących się w IS według gmin realizacji
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Współpraca między firmami w ramach inteligentnych specjalizacji

Aktywne klastry w podziale na inteligentne specjalizacje
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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 Fundcja im. Kuby Rumińskiego Toruń 

Klaster Przemysłów Kreatywnych Fundacja GAUDEAMUS Bydgoszcz 

Zaawansowane 
materiały i narzędzia 

Bdygoski Klaster Przemysłowy 
Stworzyszenie 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 
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Kujawsko-pomorskie inteligentne specjalizacje na tle kraju

• Biorąc pod uwagę specjalizacje oparte na wartościach zidentyfikowane w województwie dwa obszary, żywność i 
zdrowie pokrywają się z wieloma regionami w Polsce. 

• 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

• 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. 

• 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. 

• 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. 

14
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Bezpośrednie wsparcie przedsiębiorstw

Miejsca realizacji projektów w województwie 

kujawsko-pomorskim w podziale na gminy
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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
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Bezpośrednie wsparcie przedsiębiorstw

Ocena oferty kierowanej do przedsiębiorców 

przez gminy w województwie kujawsko-

pomorskim
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Kluczowe informacje:

• 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
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Wsparcie przedsiębiorstw przez instrumenty rynku pracy

Liczba osób w podziale na gminy, które 

otrzymały dotację na rozpoczęcie działalności

17

Struktura wydatków Funduszu Pracy na 

programy na rzecz promocji zatrudnienia w woj. 

Kujawsko-pomorskim 2015-2019



PwC

Skuteczność dostępnych form wsparcia w ocenie przedsiębiorców
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Badani przedsiębiorcy mają umiarkowaną świadomość nt. 

dostępnych źródeł wsparcia. Może to powodować zaniechanie 

aktywnych poszukiwań rozwiązań finansowych, które 

umożliwiłyby im rozwój. 

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) 

• nieczytelny system wsparcia finansowego:

• środki dostępne z pośrednictwem różnych instytucji, 

• niejasny podział kompetencji i zawiłe ścieżki dostępu,

• kompetencje części instytucji nakładają się.

Przedsiębiorcy oczekiwaliby, że 

• w jednym miejscu uzyskają pełne wsparcie 

• lub przynajmniej czytelną wskazówkę, gdzie po jakie wsparcie 

uzupełniające mogą się zwrócić

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. 

 

Tego rodzaju wsparcie jest mniej potrzebne 

przedsiębiorstwom, które już teraz 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.
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Konkurencyjność regionu

Czynniki konkurencyjności regionu:

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. 
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RCI 2019 mapa punktacji (EU-28=0)
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Oferta usług instytucji otoczenia biznesu (IOB)

Liczba IOB w woj. kujawsko-pomorskim 

w podziale na typy
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Liczba IOB w woj. kujawsko-pomorskim 

w podziale na powiaty
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Zapotrzebowanie na usługi IOB

Podmioty, z którymi współpracują 

przedsiębiorstwa we wprowadzaniu zmiany

21

Powody nieposzukiwania wsparcia w sytuacji 

planowania zmiany lub jej wdrażania w IOB
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Przyszłe usługi IOB

Usługi poszukiwane na rynku
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Trendy rozwoju gospodarczego i charakteru gospodarki regionalnej

Trendy wpływające na regionalne inteligentne specjalizacje oparte na wartościach
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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

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.

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. 

 

IS Trendy Opis 

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.  

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 
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Zapotrzebowanie na rodzaje wykształcenia i kwalifikacje zawodowe

Obszary rozwiązań niezbędnych do podołania wyzwaniom przyszłości
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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   
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Rekomendacje 

Obszary interwencji
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OBSZAR I  

Skoordynowany system wspierania przedsiębiorstw 

1.1. Profesjonalizacja i specjalizacja Instytucji Otoczenia Biznesu 

1.2.  Podnoszenie kompetencji kadr Instytucji Otoczenia Biznesu  

1.3. Koordynacja informacji i promocji skierowanej do firm i osób planujących 
działalność gospodarczą 
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Kompleksowa i powszechnie dostępna oferta dla 

przedsiębiorstw 

2.1. Pakiet dla starterów 3+ 

2.2. Pakiet Gospodarka 4.0 

2.3. Pakiet Eksport 

2.4. Pakiet Innowacje 
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Współpraca dla rozwoju gospodarczego 

3.1. Wspieranie współpracy pomiędzy interesariuszami 

3.2. Angażowanie dużych przedsiębiorstw w rozwój regionu 
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Edukacja nastawiona na rozwój 

4.1. Szkoły techniczne na poziomie średnim zogniskowane na kształcenie 
kompetencji rynkowych 

4.2. Kierunki zamawiane na poziomie wyższym dla Inteligentnych Specjalizacji  

4.3.  Koordynacja edukacji realizowanej w systemie oświaty i poza systemem 

oświaty 
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Wzmocnienie Regionalnych Inteligentnych specjalizacji  

5.1.  Precyzowanie katalogu Inteligentnych Specjalizacji 

5.2.  Kompleksowe rozwiązania wsparcia służące wzmacnianiu Regionalnych 

Inteligentnych Specjalizacji 
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