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Wprowadzenie 

Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości w województwie kujawsko-pomorskim wymaga 

wykorzystania istniejących zasobów informacyjnych dotyczących zarówno samych 

przedsiębiorstw, jak i jednostek administracyjnych takich jak gminy i powiaty oraz innych 

źródeł, które mogą dostarczyć cennych informacji. W obecnych czasach problemu nie 

stanowi raczej brak danych, wyzwaniem jest wydobycie z danych ukrytej w nich wiedzy, 

która pozwala odpowiedzieć na zadawane pytania oraz zwiększyć świadomość charakteru 

zachodzących procesów i zjawisk. Większa wiedza dotycząca procesów związanych 

z rozwojem przedsiębiorczości pozwala natomiast na bardziej precyzyjne reagowanie oraz 

stymulowanie gospodarki w sposób, który może okazać się skuteczny. Do wydobywania 

wiedzy z danych służyć mogą liczne metody ilościowe i jakościowe (opisane w opracowaniu 

2 – „Opracowanie metodyki wykorzystania metod ilościowych i jakościowych spatial data 

mining do analizy danych przestrzennych MSP w województwie kujawsko-pomorskim”). 

Niezwykle istotne dla osiągnięcia jak najbardziej wiarygodnych wyników jest też 

wykorzystanie przestrzennego potencjału danych (opracowanie 4 – „Opracowanie metodyki 

wykorzystania kontekstu przestrzennego w eksploracyjnej analizie danych przestrzennych 

MSP w województwie kujawsko-pomorskim”) 

Jednak cykl analityczny, który może pomóc wspierać rozwój przedsiębiorczości, przebiega 

niesłychanie podobnie, niezależnie od wybranych metod i danych:  

1. Pozyskanie, integracja i wzbogacanie danych (ang. preprocessing) 

2. Diagnoza i zrozumienie stanu aktualnego 

3. Dynamika i trendy 

4. Prognoza i zmiana parametrów symulacji i jej wpływ na wynik 

Poza pozyskaniem wiedzy z analiz i przeprowadzanych symulacji, niezwykle ważne dla 

możliwości faktycznego wpływu na przedsiębiorczość jest odpowiednio szerokie, ale też 

dostosowane do możliwości i potrzeb odbiorcy, udostępnienie narzędzi analitycznych 

i wyników analiz (numeracja wg numeracji kolejnych rozdziałów):  

5. Gminom – do prowadzenia polityki wspierającej przedsiębiorstwa na poziomie 

lokalnym, 

6. Przedsiębiorcom – jako narzędzie lepszego wglądu w otoczenie gospodarcze. 

Niniejsze opracowanie zostanie uporządkowane wg wyżej wymienionych punktów. 
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1. Pozyskanie, integracja i wzbogacanie danych 

(ang. preprocessing) 

Istnieje wiele źródeł danych, które mogą być wykorzystane w analizach dotyczących 

przedsiębiorczości. Wśród istotnych źródeł oficjalnych należy wymienić:  

 Dane z Banku Danych Lokalnych GUS m.in.: 

o Liczba bezrobotnych zarejestrowanych  

o Struktura zatrudnienia wg działów (powiaty) 

o Dochody jednostek administracyjnych  

o Wydatki jednostek administracyjnych 

o Zobowiązania jednostek administracyjnych 

o Liczba ludności w wieku przed-, po- i produkcyjnym  

o Liczba podmiotów w REGON  

o Liczba szkół zawodowych 

 Dane z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych obejmujące m.in.: 

o Wielkość przedsiębiorstw (samozatrudnieni, mikro: 1-9 osób, małe: 10-49 

osób, średnie: 50-249 osób) 

o Wiek zatrudnionych w przedziałach 

o Liczba osób ubezpieczonych w ZUS (wg PKD i wielkości przedsiębiorstwa) 

o Liczba płatników składek emerytalnych (wg PKD i wielkości przedsiębiorstwa) 

o Podstawa składki emerytalnej (wg PKD i wielkości przedsiębiorstwa) 

o Podmioty zarejestrowane i wyrejestrowane (wg PKD i wielkości 

przedsiębiorstwa) 

 Dane z Urzędu Skarbowego, przede wszystkim dane z deklaracji podatkowych: 

o CIT (CIT8) 

o PIT (PIT28A, PIT28B, PIT36, PIT36L) 

o VAT 

Większość z ww. danych jest agregowana (lub możliwa do zagregowania) na poziomie 

gminy, co wydaje się właściwym poziomem, który może zapewnić analizy regionalne 

uwzględniające zróżnicowanie na poziomie lokalnym.  

Dane pochodzące z ww. źródeł mają najczęściej postać tabelaryczną. W rzeczywistości 

jednak odnoszą się one do obiektów zlokalizowanych w przestrzeni (przede wszystkim 

gmin). Dlatego też niezwykle istotne jest uwzględnienie w analizie przestrzennego 

charakteru danych oraz wykorzystanie danych przestrzennych, do których najważniejszych 

źródeł można tu zaliczyć:  
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 Państwowy Rejestr Granic (PRG) 

 Bazie Danych Obiektów Topograficznych (BDOT10k) 

 Open Street Map (OSM) 

 Ortofotomapy 

 Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego (MPZP) 

Szczegółowe omówienie charakterystyki, pozyskania i integracji danych przestrzennych 

(także z danymi nie przestrzennymi) a także omówienie sposobu wzbogacania danych 

o aspekty związane z kontekstem przestrzennym i topologią obiektów zawiera opracowanie 

4 – „Opracowanie metodyki wykorzystania kontekstu przestrzennego w eksploracyjnej 

analizie danych przestrzennych MSP w województwie kujawsko-pomorskim”. Część 

z omówionych w tym zadaniu kwestii  dotyczących integracji danych (np. unikalne 

identyfikatory obiektów) dotyczą w podobnej mierze danych nie przestrzennych 

wymienionych powyżej. Powyższe dane z wymienionych źródeł oficjalnych oraz 

z wybranych źródeł przestrzennych (BDOT10k oraz PRG) zintegrowano w postaci spójnej 

bazy danych w ramach opracowania 7 – „Opracowanie modelu pojęciowego bazy danych 

przestrzennych MSP w województwie kujawsko-pomorskim”. 

Innym źródłem danych dotyczących przedsiębiorstw może być baza REGON. Zawiera ona 

m.in. informacje adresowe, które w pośredni sposób pozwalają zlokalizować dane 

przestrzenne. Proces nadawania przestrzennego charakteru wykazowi firm województwa 

kujawsko-pomorskiego, pochodzącego z bazy REGON nazywa się georeferencją i został on 

wykonany oraz opisany w ramach opracowania 1 – „Opracowanie metodyki geokodowania 

MSP w województwie kujawsko-pomorskim na podstawie danych opisowych REGON 

obejmującego około 190 000 małych i średnich przedsiębiorstw”. Wartym polecenia byłoby 

prowadzenie przez organy administracji bazy REGON rozszerzonej o precyzyjną informację 

przestrzenną tj. wzbogacanie w taką informację rekordów dotyczących nowo rejestrowanych 

działalności gospodarczych. 

Dane dotyczące poszczególnych firm mogą służyć do analiz na poziomie regionalnym, ale 

także mogą być przydatne w analizach nieco bardziej szczegółowych – na poziomie powiatu 

i gminy. Na tym poziomie analizy niezbędne jest jednak wykorzystanie informacji 

wynikających z bezpośredniego kontekstu przestrzennego (np. dotyczącego dostępu do 

infrastruktury). Na tym poziomie bowiem nie są udostępniane (a w większości przypadków 

nawet zbierane) dane statystyczne np. GUS. 
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2. Diagnoza i zrozumienie stanu aktualnego 

Jednym z podstawowych celów analizy danych jest zrozumienie aktualnego stanu rzeczy 

oraz zależności między elementami analizy. W przypadku badań dotyczących 

przedsiębiorczości w województwie kujawsko-pomorskim szczególnie ciekawe będą odkryte 

zależności dotyczące wskaźników opisujących stan tej przedsiębiorczości z innymi 

zmiennymi. Do najprostszych spośród takich wskaźników można zaliczyć np.:  

 Podstawową charakterystykę gminy (liczba mieszkańców, dochody gminy itp.) 

 Liczbę i rodzaje przedsiębiorstw w gminie (zwykle odniesioną do ogólnej liczby 

mieszkańców lub osób w wieku produkcyjnym) 

 Liczba i struktura osób ubezpieczonych  

 I inne pozyskane z wymienionych w punkcie 1 niniejszego opracowania źródeł 

 

Powyższe wskaźniki można różnicować w zależności od wielkości przedsiębiorstwa (mikro, 

małe i średnie przedsiębiorstwa powinny być traktowane w analizach rozdzielnie, ze 

względu na ich odmienne charakterystyki), ale także na inne czynniki takie jak np. branże 

w której działają przedsiębiorstwa (np. wg klasyfikacji PKD).  

Do diagnozy stanu aktualnego i zrozumienia zależności między zjawiskami najlepiej 

wykorzystać metody, które:  

 Stosują tzw. uczenie z nauczycielem zwane też uczeniem nadzorowanym 

(ang. supervised learning), 

 Są łatwe w interpretacji. 

 

Uczenie nadzorowane polega na tym, że tworząc model podajemy danej metodzie zarówno 

dane wejściowe jak i oczekiwane wyniki (np. rzeczywistą liczbę małych przedsiębiorstw na 

osobę w gminie). Za pomocą wybranej metody budowany jest model, który stara się na 

podstawie dostarczonych uprzednio danych przewidywać rzeczywiste wartości zjawiska 

(np. liczbę przedsiębiorstw). Warto przy tym zwrócić uwagę, że metodę najlepiej testować na 

danych, które nie służyły uprzednio do tworzenia modelu. Tzn. komplet danych, dla których 

oczekiwane wyniki analizy są znane należy uprzednio losowo podzielić na tzw. zbiór uczący 

i zbiór testowy. Zapobiega to tzw. przeuczeniu modelu (ang. overfitting). 

Do metod uczenia z nauczycielem należą m.in.:  

 Regresja liniowa 

 Regresja logistyczna 

 Naiwny klasyfikator bayesowski (ang. Naive Bayes classifier) 
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 Drzewa decyzyjne (ang. Decision Trees) 

 Niektóre sztuczne sieci neuronowe (ang. Artificial Neural Networs – ANN) 

 Metoda wektorów nośnych (ang. Support Vector Machines - SVM) 

 

Szczególnie istotne dla zrozumienia modelowanego zjawiska jest to, aby model stworzony 

przez metodę był łatwy do interpretacji. Istnieją bowiem modele typu black-box 

(z angielskiego „czarna skrzynka”), które, choć skuteczne w modelowaniu zjawiska 

i przewidywaniu wartości oczekiwanej, nie dają wprost informacji o zależnościach między 

zmiennymi, ich charakterze i sile. Takie modele mają inne zastosowania, natomiast do 

pogłębienia rozumienia bieżącej sytuacji nie są dobrym wyborem. Dobrze natomiast 

sprawdzają się wszelkie modele, które można w łatwy sposób przedstawić za pomocą 

języka naturalnego np. w postaci reguł. Do takich modeli należą np.:  

 Drzewa decyzyjne – gdzie każdy z liści może być opisany zestawem reguł 

 Regresja liniowa – gdzie dość łatwa jest interpretacja współczynników przy 

poszczególnych zmiennych świadczących o proporcjonalnym wpływie zmiennej na 

wynik 

Zdecydowanie natomiast nie posiadają tej cechy sztuczne sieci neuronowe i z tego powodu 

nie są wskazane jako narzędzie diagnostyczne stanu aktualnego.  

 

Innym ciekawym do śledzenia aspektem są tzw. wartości odstające. Występują one gdy 

wartości zmiennych znacznie odbiegają od wartości w populacji. Są kłopotliwe przy 

niektórych metodach analitycznych (np. silnie wpływają na średnią zawyżając ją lub 

zaniżając. Potrafią być jednak same w sobie niezwykle interesujące. Zdarza się bowiem, że 

świadczą o szczególnej sytuacji lub warunkach (np. w danej gminie), co warto 

przeanalizować i zrozumieć. 

 

Warto w tym miejscu zauważyć, że wyrażone za pomocą reguł zależności mogą tworzyć 

złudne wrażenie przyczyny (poprzednik reguły) i skutku (następnik reguły). W rzeczywistości 

jednak, ani korelacja występująca między zmiennymi, ani też związek wyrażony za pomocą 

reguły nie mogą być jednoznacznie utożsamiane z zależnością przyczynowo-skutkową. 

Istnieje bowiem wiele zjawisk, które mimo, że statystycznie powiązane, nie mają ze sobą 

związku (Rys. 1). 
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Rysunek 1. Korelacja nie musi oznaczać przyczynowości: silna korelacja 

(99,26%) między współczynnikiem rozwodów w stanie Main w USA a 

spożyciem margaryny na osobę. (https://www.tylervigen.com/spurious-

correlations). 

 

 

Powody, dla których występujące korelacja między dwoma zjawiskami (A i B) mogą być więc 

różne:  

 Faktyczne istnienie zależności A=> B lub B=>A; 

 Istnienie zależności z czynnikiem pośrednim np. A=> C => B lub B=> C=> A; 

 Istnienie wspólnej przyczyny obu badanych zjawisk, ale brak bezpośredniej 

zależności między nimi np. C=> A i C=>B; 

 Przypadek. 

Ponieważ stwierdzenie, która z powyższych sytuacji ma miejsce jest w praktyce bardzo 

trudne, zaleca się ostrożne wyciąganie wniosków z obliczonych korelacji czy wykrytych 

reguł. Potwierdzenie, że zależność faktycznie istnieje wymaga dogłębnej wiedzy i badań 

dziedzinowych. 
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3. Dynamika i trendy 

Jakkolwiek diagnoza i zrozumienie sytuacji aktualnej jest niezwykle istotne, tak aby być 

w stanie realnie wspierać przedsiębiorczość w województwie niezbędne jest poznanie 

zmienności zjawiska w czasie, przede wszystkim zaś trendu, który go określa.  

W analizie szeregów wyróżnia się różne składniki o różnych przyczynach i czasie działania. 

Elementami szeregu czasowego są więc:  

 Trend - główny kierunek zmian (Rys. 2) 

 Cykliczność – ponad roczna 

 Sezonowość – w okresie rocznym 

 Interwencje – nagłe zmiany pod wpływem zewnętrznych czynników 

 Składnik losowy – nie ujęty w powyższych 

Analiza trendów i ich dynamiki wymaga wykorzystania i analizy danych z różnych okresów 

(w przypadku analiz dotyczących sytuacji przedsiębiorstw, najczęściej będą to dane 

z kolejnych lat). Często jest dużo bardziej istotne aby wiedzieć jaki jest trend w danym 

zjawisku, niż ile ono w tej chwili wynosi. Np. nawet jeśli w gminie jest dużo MŚP 

przypadających na mieszkańca, ale trend jest spadkowy (czyli przedsiębiorstw ubywa, lub 

przybywa proporcjonalnie wolniej niż mieszkańców), to jest to dużo większy powód do 

niepokoju niż mała liczba przedsiębiorstw na mieszkańca ale o dynamicznym trendzie 

rozwojowym. 

Rysunek 2. Badanie trendu liniowego w szeregu 

czasowym  

(źródło: Fiedukowicz, Gąsiorowski, Olszewski 2015). 

 

Analizę trendów wykonuje się najczęściej za pomocą regresji (przy czym często regresja 

liniowa). Zmienną objaśnianą jest w takiej sytuacji wartość zjawiska (np. liczba MŚP na 

osobę w gminie), natomiast zmienną objaśniającą jest czas (Ryc. 2). W tej metodzie 
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najważniejszym uzyskiwanym wskaźnikiem jest współczynnik kierunkowy prostej regresji, 

który mówi o kierunku i sile zmieniającego się trendu. Współczynnik dodatni oznacza 

tendencję rosnącą, zaś współczynnik ujemny – malejącą. Współczynnik zbliżony do zera 

oznacza stabilną w czasie wartość zjawiska lub nieliniowy charakter jego zmian. Wartość 

bezwzględna współczynnika świadczy natomiast o dynamice tych zmian – im większy tym 

zmiany zachodzą szybciej. 

Rysunek 3. Metodyka badania trendu liniowego w szeregu czasowym – 

zróżnicowanie przestrzenne trendu: powyżej – badanie trendu 

z wykorzystaniem kartodiagramów słupkowych; poniżej – interpolacja 

współczynnika  nachylenia krzywej trendu w postaci powierzchni statystycznej 

(źródło: opracowanie własne oraz Fiedukowicz, Gąsiorowski, Olszewski 2015;  

dane modelowe). 

 

  Wyzwanie stanowi fakt, że podobnie jak samo zjawisko, tak i związane z nim trendy mogą 

być zróżnicowane przestrzennie. W tej chwili nie istnieje zbyt wiele zautomatyzowanych 

narzędzi do badania trendów czasowo-przestrzennych. Jedną z możliwości jest analiza 
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wizualna trendów np. dzięki wykorzystaniu kartogramu (Rys. 3 - góra), innym zaś lokalne 

wyznaczenie współczynnika trendu i jego późniejsza interpolacja (Rys. 3 - dół). Kolejnym 

etapem powinna być zaś ocena błędu takiego modelu przez ocenę błędu standardowego lub 

tzw. współczynnika MAPE (Fiedukowicz, Gąsiorowski, Olszewski 2015). Analizę błędów 

warto też przeprowadzić wizualnie, w celu dostrzeżenia prawidłowości wynikających 

z przestrzennych aspektów, które uprzednio nie były brane pod uwagę, takich jak położenie 

obiektów, które mogą lokalnie zniekształcać zjawisko (Rys. 4). Docelowo można pomyśleć 

o uwzlędnieniu tych elementów na etapie modelowania szeregu czasowo-przestrzennego. 

Prace nad zautomatyzowaniem powyższego rozwiązania prowadzone są w Zakładzie 

Kartografii na Wydziale Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej. 

Rysunek 4. Badanie trendu liniowego w szeregu czasowym – związek błędu 

standardowego modelu z elementami ukształtowania terenu  

(źródło: Fiedukowicz, Gąsiorowski, Olszewski 2015). 

 

 

Oczywiście trend czasowo przestrzenny nie musi mieć liniowego charakteru. Co więcej, 

charakter trendu może się różnić w zależności od lokalizacji (co widać na Rys. 3 - góra). 

 

Innym sposobem badania zmienności zjawisk ekonomicznych w czasie mogą być badania 

panelowe. Badania panelowe polegają na wielokrotnym badaniu tej samej próby. Dzięki 

zachowywaniu przez całe badanie tych samych obiektów i ich cech dają one możliwość 

śledzenia wiarygodnego śledzenia zmian i trendów. Takie badania mogłyby być szczególnie 

interesujące w kontekście śledzenia panelu złożonego z przedsiębiorstw. Trudnością 

pozostaje jednak utrzymanie stałego panelu przez wiele lat. W badaniach takich kontekst 

przestrzenny jest jednak najczęściej pomijany lub silnie marginalizowany. 
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4. Prognoza, zmiana parametrów symulacji i jej wpływ na wynik 

Znajomość trendu nie tylko pozwala zrozumieć sytuację obecną i przeszłą. Może też służyć 

prognozowaniu wartości zjawiska w przyszłości. Można tu zastosować dwa podejścia:  

 Prognozę na podstawie istniejących warunków, 

 Zmiany parametrów symulacji. 

W pierwszym z przypadków stworzony wcześniej model jest ekstrapolowany na kolejny 

okres (np. rok). Należy pamiętać, że im dalszy okres modelowania, tym mniejsze powinno 

się mieć zaufanie do modelu. Taki model jest ważny jako model wyjściowy.  

Kolejnym krokiem natomiast są zmiany parametrów symulacji. Czyli stosując wyznaczone 

wcześniej modele, zmieniamy wartości zmiennych objaśniających, obserwując jaki będą one 

wpływ na modelowane zjawisko. Przy takim podejściu najciekawsze są zmiany tych 

zmiennych, na które faktycznie samorząd ma wpływ, jako na otoczenie gospodarcze 

przedsiębiorstw (np. dostęp do wszelkiego rodzaju infrastruktury). Można wtedy 

prognozować, czy podejmowane działania przyniosą oczekiwane rezultaty.  

Należy tu jednak jeszcze raz zaznaczyć, że samo istnienie zależności między badanymi 

zmiennymi nie oznacza jeszcze związku typu przyczyna-skutek (wątek ten szerzej 

omówiono w punkcie 2 niniejszego opracowania). Z tego powodu z dużą ostrożnością 

należy podchodzić do symulacji, które są przeprowadzane w oparciu o zmienione wartości 

wskaźników. W momencie gdy między zmiennymi zachodzi jedynie korelacja a nie 

udowodniony (lub chociaż wysoce prawdopodobny) związek nie można mieć pełnego 

zaufania do wyników symulacji.  
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5. Udostępnianie informacji i narzędzi gminom 

Analizy danych, które prowadzą do uzyskania istotnych informacji, są same w sobie 

interesujące, jednak ich wartość znacząco rośnie, jeśli ich dostęp do nich zostanie 

zapewniony osobom decyzyjnym w samorządach. W szczególności jednostką, która 

powinna mieć dostęp do takiej informacji jest gmina.  

Informacja może być udostępniana w bardzo różnej postaci:  

a. statyczne raporty z podstawowych statystyk 

Aplikację online do generowania takich raportów przygotowania w ramach opracowania 6 

niniejszego projektu – „Opracowanie prototypu programu raportującego informacje 

zgromadzone w bazie danych, generującego automatyczne raporty dla gmin i powiatów 

województwie z podsumowaniem informacji”. Ma ona niesłychanie prosty interfejs, który 

pozwala wybrać z listy gmin odpowiednią gminę (dodatkowo podświetla ją na mapie) oraz 

rok, na który generowany jest raport z dwóch dostępnych lat (2017 lub 2018) (Ryc. 5).  

Rysunek 5. Aplikacja online do generowania raportów, będąca elementem 

projektu Gospostrateg (źródło: https://194.145.103.74/) 

 

Po naciśnięciu przycisku „Generuj raport” tworzony jest automatycznie predefiniowany plik 

PDF z tekstem, tabelami a nawet kilkoma wykresami. Plik czerpie z odpowiednio 

zdefiniowanej bazy danych (opracowanie 7 – „Opracowanie modelu pojęciowego bazy 

danych przestrzennych MSP w województwie kujawsko-pomorskim”), z której otrzymywane 

są wartości odpowiadające poszczególnym statystykom. Raport ma charakter statyczny 

a zawarte w nim statystyki są dość proste. Jest to jednak pierwsze narzędzie do tego, aby 

gmina mogła się zorientować w parametrach dotyczących przedsiębiorczości w niej 

https://194.145.103.74/
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występujących (etap diagnozy), w tym także w tym, jak wypada na tle pozostałych gmin 

województwa kujawsko-pomorskiego. Raport zawiera bowiem m.in. informacje 

pozycjonujące gminę, której dotyczy, na tle innych gmin w województwie. 

b. wykresy i wizualizacje kartograficzne 

Przedstawiony wyżej raport ma w przeważającej części charakter tekstu uzupełnionego 

statystykami i tabelami. Zawiera też jednak kilka wykresów, które znacząco ułatwiają 

interpretację i zrozumienie danych. Wykresy są metodą, która idzie o krok dalej i pomaga 

w wizualnej interpretacji danych. Kolejnym krokiem są zaś wizualizacje kartograficzne, które 

właściwie wykonane, nie tylko pomagają w interpretacji i zrozumieniu zjawiska, ale także 

pozwalają na zrozumienie jego przestrzennego aspektu zjawiska. Zostało to szerzej 

omówione w opracowaniu 4 – „Opracowanie metodyki wykorzystania kontekstu 

przestrzennego w eksploracyjnej analizie danych przestrzennych MSP w województwie 

kujawsko-pomorskim”. 

 

Rysunek 6. Te same dane przedstawiające liczbę mikroprzedsiębiorstw 

przypadającą na 10 000 mieszkańców w gminach województwa kujawsko-

pomorskiego  w różnych postaciach – od lewej: wykres, kartogram (źródło: 

opracowanie własne) 

 

c. interaktywne narzędzia typu Buisness Intelligence 

Nieco bardziej zaawansowaną formą udostępniania danych są natomiast interaktywne 

narzędzia typu Business Intelligence. Umożliwiają one (w wersji online lub desctop) 

tworzenie interaktywnych raportów, wykresów, a niekiedy nawet prostych map (choć 

niekoniecznie poprawnych kartograficznie) na podstawie danych dostarczanych przez 

użytkownika. Dużą zaletą tego typu rozwiązań  jest ich intuicyjność – nie wymagają one 

zaawansowanej wiedzy z zakresu statystyki czy analizy danych aby pokazać podstawowe, 

atrakcyjne graficznie i dość informatywne elementy. Z drugiej jednak strony możliwość ich 
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modyfikacji, dostosowania, czy przeprowadzania bardziej złożonych analiz jest dość 

ograniczona. Są to narzędzia nastawione na niedoświadczonego użytkownika i takiemu 

użytkownikowi zapewniają podstawowe wsparcie, mogą jednak okazać się niewystarczające 

dla profesjonalnej analizy danych. 

Rysunek 7. Przykład platformy typu BI stworzonej przez Microsoft (źródło: 

https://docs.microsoft.com/pl-pl/learn/modules/explore-power-bi-service/1-

why-power-bi) 

 

d. interaktywny geoportal 

Narzędzia Business Intelligence zawierają niekiedy możliwość generowania map (o różnej 

jakości kartograficznej), jednak to geoportale są narzędziami dedykowanymi interaktywnemu 

przeglądaniu danych przestrzennych. W pierwszej kolejności możliwe jest skorzystanie 

z istniejących portali:  

 Geoportal.gov.pl 

Jest rządowym geoportalem, stanowiącym centralny punkt dostępowy do krajowej 

infrastruktury informacji przestrzennej. Wykorzystuje usługi sieciowe aby umożliwić 

w pierwszej kolejności przeglądanie danych przestrzennych z Krajowego Zasobu 

Kartograficznego (oraz innych zasobów powiatowych czy należących do instytucji, takich jak 

Generalny Inspektorat Ochrony Środowiska). Za pomocą tego geoportalu można więc 

przeglądać dane topograficzne, dane dot. ochrony środowiska, stref zalewowych i inne, 

udostępnione w postaci usług sieciowych takich jak WMS czy WMTS. Geoportal.gov.pl 

szerzej opisano w opracowaniu 4 – „Opracowanie metodyki wykorzystania kontekstu 
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przestrzennego w eksploracyjnej analizie danych przestrzennych MSP w województwie 

kujawsko-pomorskim”. 

 Portal Geostatytyczny 

Portal ten utworzony jest przez Główny Urząd Statystyczny i umożliwia przeglądanie danych 

zebranych przez GUS w postaci kartogramów i kartodiagramów (Rys. 8). Jego dużą zaletą 

jest łatwy dostęp do danych GUS, które są już odpowiednio przygotowane do utworzenia 

wizualizacji kartograficznych a także fakt, że tworzone w tym portalu mapy są w dużej 

mierze poprawne pod względem kartograficznym. Tzn. część opcji została tak ograniczona, 

aby nie możliwe było np. wykonanie kartogramu na danych bezwzględnych (co jest 

niepoprawne). Nie zabezpiecza to przed wszystkimi błędami, niemniej jednak, wedle wiedzy 

autorki, jest to najbardziej kompleksowe i poprawne narzędzie pozwalające na tworzenie 

kartogramów i kartodiagramów (zwłaszcza narzędzia do tworzenia tych drugich są mocno 

ograniczone). Dlatego też warto uświadomić gminom istnienie takiego narzędzia 

i ewentualnie przeszkolić z jego obsługi wybranych pracowników, tak, aby móc wykorzystać 

potencjał leżący w danych zwizualizowanych kartograficznie. 

 

Rysunek 8. Geoportal statystyczny (źródło: Witkowski, Dygaszewicz 2013) 

 

 

e. dostęp do narzędzi analitycznych 

Ostatnim, najbardziej zaawansowanym sposobem wspomagania procesu decyzyjnego 

w gminach za pomocą wiedzy pochodzącej z danych jest umożliwienie gminom dostępu do 

narzędzi analitycznych. Takie rozwiązanie jest najbardziej wymagające jeśli chodzi 
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o konieczność dodatkowych szkoleń dla pracowników gmin, ale także jeśli chodzi 

o organizację, kupno licencji (w przypadku niektórych narzędzi) oraz wsparcie techniczne, 

które trzeba by było zapewnić. Dlatego, jakkolwiek dostęp do narzędzi analitycznych może 

wspomagać gminy we wspieraniu przedsiębiorczości na ich terenie, tak zalecane byłoby 

raczej dostarczenie tego typu narzędzi i wsparcia na wyższym poziomie. Wydaje się, że 

poziom regionalny – wojewódzki mógłby pełnić taką rolę. Dostęp może być realizowany 

bezpośrednio przez władze województwa, jak również w postaci eksperckich usług 

zewnętrznych. Poziom wojewódzki realizacji analiz ma też dodatkową zaletę, którą jest 

ujednolicenie metodyki analitycznej we wszystkich gminach województwa, co zapewnia 

porównywalność analiz a także analizy wyższego poziomu, dotyczące obszarów szerszych 

niż gmina. Do realizacji analiz mogą być wykorzystane rozmaite narzędzia zarówno służące 

stricte analizom statystycznym, narzędzia do analiz przestrzennych, jak i języki 

programowania, które umożliwiają tworzenie analiz zindywidualizowanych pod konkretne 

potrzeby. 
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6. Udostępnianie informacji i narzędzi przedsiębiorcom 

Udostępnianie informacji i narzędzi pozwalających tę informację uzyskać przedsiębiorcom 

jest o tyle istotne, że może umożliwić pozyskanie cennych dla przedsiębiorców informacji na 

temat otoczenia gospodarczego, w którym działają lub planują działać. Z punktu widzenia 

przedsiębiorcy istotne mogą być informacje dotyczące konkurencji, ale także wszystkie 

informacje związane z potencjalnym popytem na towary czy usługi – zarówno ze strony 

osób prywatnych, jak i innych przedsiębiorców, które mogą być ich odbiorcą. Nie bez 

znaczenia pozostaje też dostęp do właściwie wykwalifikowanych pracowników, czy też 

w przypadku niektórych firm miejsc wytwarzania towarów, będących np. półproduktami do 

prowadzonej działalności. Innym ważnym czynnikiem są możliwości zakładania i rozwoju 

przedsiębiorstwa o określonym profilu w danym miejscu (związane np. z zapisami 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego). Istotny jest też dostęp do szeroko 

pojętej infrastruktury – poczynając od dostępu do mediów, przez infrastrukturę drogową czy 

kolejową, która może być istotna w niektórych branżach (w związku z transportem towarów).  

Nie wszystkie z ww. informacji mogą być udostępniane przedsiębiorcom w sposób otwarty 

jawny i nieprzetworzony m.in. ze względu na konieczność zachowania tajemnicy 

statystycznej. Rolą samorządu może być jednak zidentyfikowanie źródeł informacji, do 

których przedsiębiorcy mają bezpłatny dostęp bez ograniczeń oraz promocja takich źródeł 

w postaci prowadzonych szkoleń czy konsultacji. Gminy lub województwo mogą też 

rozważyć tworzenie własnych źródeł informacji, które mogą być oparte o bardziej złożone 

analizy (w tym także takie bazujące na informacjach, które nie mogą być ujawnione 

bezpośrednio). O ile bowiem część informacji nie może być ujawniana bezpośrednio (bo np. 

mogłaby się przyczynić do pozyskania danych o konkretnym przedsiębiorstwie), takie dane, 

odpowiednio przetworzone i zagregowane mogą być cennym źródłem informacji, które 

w takiej postaci może być udostępniane dalej.  

Istotną rolą samorządu może się okazać lokalna współpraca z przedsiębiorcami w postaci 

szkoleń czy paneli dyskusyjnych, które mogą stanowić forum wymiany informacji między 

samorządem i przedsiębiorcami. Gminy mogą też pozyskiwać dodatkowe informacje od 

przedsiębiorców w postaci odpowiednio przygotowanych ankiet. Zachętą do wzięcia udziału 

w takich ankietach mogłaby być np. możliwość dostępu do dodatkowych danych 

i opracowań (także powstałych  w oparciu o ww. ankiety). Takie dodatkowe informacje mogą 

pomóc w bardziej precyzyjnej diagnozie stanu i potrzeb lokalnych przedsiębiorców, niż 

umożliwiają to dane statystyczne, zbierane na dużo ogólniejszym poziomie. 

Wszystkie wymienione dla gmin (punkt 5 a-e niniejszego opracowania) poziomy dostępu 

do informacji o otoczeniu gospodarczym, mogą być w jakimś stopniu pomocne także 
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przedsiębiorcom. Niektóre z nich jak geoportale, czy bezpłatnie dostępne dane statystyczne 

są dostępne już teraz, jednak być może wskazanym byłoby upowszechnienie wiedzy o nich, 

aby stymulować ich pełniejsze wykorzystanie. Inne, bardziej zaawansowane i mniej 

dostępne wymagają przemyślenia strategii wspierania dostępu przez organy 

administracyjne. Lokalne samorządy mogą wspierać dostęp do informacji przez 

organizowanie szkoleń i konsultacji dla przedsiębiorców, w których informowano 

by o dostępnych źródłach oraz wspierano naukę obsługi bardziej zaawansowanych 

narzędzi. Innym sposobem na wsparcie przedsiębiorców jest zapewnienie im dostępu do już 

gotowych analiz podanych w łatwo interpretowanej postaci (dzięki czemu przedsiębiorca nie 

musi dodatkowo szkolić się z obsługi odpowiednich narzędzi). Dostęp do takich raportów 

może być bezpłatny, można jednak rozważyć także raporty płatne (zwłaszcza 

o zindywidualizowanym charakterze) lub raporty do których przedsiębiorcy mogą uzyskać 

dostęp po wzięciu udziału w ankietyzacji prowadzonej przez gminę (zapewniającej 

jednocześnie dodatkowe dane do ich tworzenia). 
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7. Podsumowanie 

We współczesnym świecie dostęp do danych jest ogromny, większy niż kiedykolwiek 

w historii. Jednak nawet tak szeroki dostęp do danych nie zapewnia jeszcze sam z siebie 

informacji, wiedzy i zrozumienia (Rys. 9). W tym celu niezbędne jest wyekstrahowanie 

informacji z danych, poprzez ich odpowiednie zebranie, integrację, przetworzenie i analizę 

i wizualizację (w tym wizualizację kartograficzną). Dane przetworzone w sposób celowy, 

pozwalają uzyskać wizualizacje i modele, które mogą służyć zarówno lepszemu 

zdiagnozowaniu bieżącej sytuacji gospodarczej dotyczącej przedsiębiorczości 

w województwie kujawsko-pomorskim, jak i (w ograniczonym zakresie) przewidywaniu 

rozwoju sytuacji oraz wpływu zmiany poszczególnych czynników na ten rozwój.  

 

Rysunek 9. Piramida DIWK (źródło: Fiedukowicz, Gąsiorowski, 

Olszewski 2015) 

 

 

Dlatego też pozyskiwanie zgodnie ze stwierdzeniem „data is new oil but models are new 

gold” (Humby 2006), czyli „dane są [wprawdzie] nową ropą, ale to modele są nowym złotem” 

budowa modeli wyjaśniających rzeczywistość powinna pozostawać na wysoko na liście 

priorytetów. Jednocześnie, bez upowszechniania dostępu do tak wytworzonej wiedzy, nie 

jest możliwe budowanie społeczeństwa informacyjnego, które na tym nowym „złocie” 

mogłoby się (dosłownie i w przenośni) bogacić. Budowa gospodarki opartej na wiedzy jest 

nie tylko modnym trendem, ale w dzisiejszych czasach koniecznością aby nadążyć za 

szybko zmieniającym się rynkiem towarów i usług, który jest na tyle złożony, że najczęściej 

niemożliwy do analizy za pomocą „know how” pojedynczej osoby. 
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Rolą samorządów (w szczególności samorządów gminnych) powinno być więc z jednej 

strony gromadzenie danych, budowa na ich podstawie modeli i otrzymywanie cennych 

informacji. Z drugiej zaś strony upowszechnianie tej wiedzy i ułatwianie do niej dostępu 

zarówno przez działania twarde (dostęp do raportów i narzędzi) jak i „miękkie” 

(np. konsultacje, szkolenia, panele dyskusyjne). Takie działania mogą przyczynić się do 

budowy konkurencyjnej gospodarki opartej na wiedzy, która za kolei przyniesie korzyści 

całemu społeczeństwu. 
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