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Wprowadzenie 

Raport stanowi podsumowanie realizacji prac badawczych w ramach Zadania 1 projektu, 
którego celem było: 

 opracowanie metodyki pozyskania informacji o MŚP z baz danych gromadzonych 
przez gestorów publicznych,  

 zapewnienie ich geoprzestrzennej identyfikacji,  

 przeprowadzenie analiz uwzględniających struktury administracji lokalnej.  
 
Raport podsumowuje wyniki przeprowadzonych prac, zawartych również w raportach 
cząstkowych opracowanych w ramach zadania, tj:  
 

1. Raporty dotyczące metodyki konstrukcji i analizy danych:  
1.1. „Opracowanie modelu pojęciowego bazy danych przestrzennych MŚP w 

województwie kujawsko-pomorskim” (Katarzyna Pszonka) 
1.2. „Opracowanie koncepcji wykorzystania istniejących zasobów informacyjnych 

do wspierania rozwoju przedsiębiorczości w województwie kujawsko-
pomorskim, w tym informacji dotyczącej przedsiębiorstw, gmin oraz powiatów w 
województwie kujawsko-pomorskim pochodzących z Banku Danych Lokalnych 
GUS, oraz rejestrów ubezpieczeń społecznych i podatkowych (dane zagregowane 
na poziomie gminy)” (Anna Fiedukowicz) 

1.3. „Sektor mikro, małych i średnich przedsiębiorstw –opracowanie metodyki 
wykorzystania metod ilościowych i jakościowych spatial data mining do analizy 
danych przestrzennych MŚP w województwie kujawsko-pomorskim” (Robert 
Olszewski) 

1.4. „Opracowanie metodyki wykorzystania kontekstu przestrzennego 
w eksploracyjnej analizie danych przestrzennych MSP w województwie kujawsko-
pomorskim” (Anna Fiedukowicz) 

1.5. „Opracowanie metodyki wykorzystania reguł asocjacyjnych w analizie danych 
przestrzennych MŚP w województwie kujawsko-pomorskim” (Jędrzej 
Gąsiorowski) 

1.6. „Model prognozy wskaźnika innowacyjności gminy” – dwa raporty dotyczące 
predukcji na podstawie dwóch zmiennych określających innowacyjność 
przedsiębiorstw w gminach (Karol Przanowski) 

 
2. Raporty podsumowujące wykonane prace związane z geokodowaniem oraz 

przygotowaniem programu raportującego:  
2.1. „Sektor mikro, małych i średnich przedsiębiorstw –geokodowanie danych 

MŚP” (Robert Olszewski” 
2.2. „Opracowanie prototypu programu raportującego informacje zgromadzone 

w bazie danych, generującego automatyczne raporty dla gmin i powiatów 
województwie z podsumowaniem informacji” wraz z przykładowymi raportami 
dla wybranych typów gmin (Jędrzej Gąsiorowski) 
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W pierwszej części omówiona została metodyka pozyskania informacji i opracowania bazy 
danych, następnie przedstawione są prace dotyczące geoprzestrzennej identyfikacji, a w 
kolejnej części podsumowanie przeprowadzonych analiz. Raport zakończony jest 
podsumowaniem.  
 

1. Metodyka pozyskania informacji i opracowania bazy danych 

Dokonując uszczegółowienia metodyki badawczej przyjęte zostało, że pozyskane informacje 
pochodzące z rejestrów administracyjnych będą gromadzone na poziomie gminnym, ze 
względu na brak możliwości prawnych otrzymania danych jednostkowych dotyczących 
przedsiębiorstw z sektora MŚP.  
 
Założenie takie zostało poczynione ma podstawie przeprowadzonej analizy przepisów prawa 
dotyczących możliwości prawnych pozyskania danych jednostkowych dotyczących sektora 
MŚP. Wynikało z niej, że dane te na podstawie obowiązujących obecnie przepisów 
prawnych. można pozyskać jedynie z bazy danych REGON, w tym przypadku istnieje 
bezpośrednia delegacja ustawowa pozwalająca na przekazanie danych z bazy REGON do 
administracji samorządowej (w tym przypadku – wojewódzkiej). Natomiast inne dane 
pochodzące z rejestrów publicznych (Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i Krajowej 
Administracji Skarbowej) mogą być przekazywane w formie zagregowanej (do poziomu 
gminy). Dokonany został przegląd przepisów prawnych regulujących pozyskiwanie danych 
do rejestrów, a także przegląd formularzy podatkowych oraz z ubezpieczeń społecznych. 
Prowadzono konsultacje z gestorami danych (ZUS, Urzędy Skarbowe, GUS), pozyskane 
zostały bazy danych indywidualne (REGON) oraz zagregowane na poziomie gminy (ZUS, 
Urzędy Skarbowe) na podstawie których opracowywana jest końcowa baza danych 
wskaźników dotyczących monitorowania sektora MŚP w województwie kujawsko-
pomorskim. Na tej podstawie ustalono zakres danych, które mają być pozyskane od 
gestorów danych administracyjnych.  
 
Dodatkowo, przeprowadzona została analiza danych gromadzonych w podmiotach 
prywatnych (wywiadownie gospodarcze). Analizy te wykazały, że dane gromadzone 
w wywiadowniach gospodarczych obejmują jedynie wycinek sektora MŚP w województwie, 
w efekcie czego nie są przydatne z punktu widzenia realizacji zadań określonych w projekcie. 
 
W efekcie, podstawowymi rejestrami wybranymi do opracowania bazy danych są rejestry 
publiczne z systemu ubezpieczeń społecznych oraz systemu podatkowego, a także rejestr 
przedsiębiorstw REGON.  
 

1.1. Charakterystyka rejestrów publicznych wykorzystanych w bazie danych sektora 
MŚP 

Informacje dotyczące sektora MŚP gromadzone są w rejestrach publicznych oraz 
statystycznych bazach danych. Na podstawie identyfikacji kryteriów doboru informacji 
pochodzącej z rejestrów publicznych, skierowano do gestorów danych prośbę o przekazanie 
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informacji dotyczących małych i średnich przedsiębiorstw. Pozyskano następujące bazy 
danych:  

a. Główny Urząd Statystyczny – jednostkowa baza przedsiębiorstw pozyskanych z 
rejestru REGON 

b. Zakład Ubezpieczeń Społecznych – dane zagregowane na poziomie gminnym 
obejmujące: informacje dotyczące płatników składek.  

c. Izba Skarbowa w województwie kujawsko-pomorskim – dane zagregowane na 
poziomie gminnym pochodzące z deklaracji podatkowych. 

 
Głównym rejestrem, w którym gromadzone są informacje o przedsiębiorstwach 
prowadzących działalność na terenie Polski jest Krajowy Rejestr Urzędowy Podmiotów 
Gospodarki Narodowej (REGON). Rejestr ten prowadzi Prezes Głównego Urzędu 
Statystycznego. Rejestr REGON jest bieżąco aktualizowanym zbiorem informacji o 
podmiotach gospodarki narodowej prowadzonym w systemie informatycznym w postaci 
centralnej bazy danych oraz terenowych baz danych posadowionych w 16 urzędach 
statystycznych. CEIDG-2011 Wpisowi do rejestru REGON podlegają następujące podmioty: 

 osoby prawne, 

 jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, 

 osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, w tym prowadzące 
indywidualne gospodarstwa rolne, 

 jednostki lokalne ww. podmiotów. 
 
Osoby fizyczne mają numer REGON przypisany raz na zawsze, przy pierwszej rejestracji w 
rejestrze. Jeżeli po zlikwidowaniu działalności podejmą kiedykolwiek nową działalność (taką 
samą lub inną), ich 9-cyfrowy numer REGON pozostanie niezmieniony. Baza danych REGON 
w przypadku województwa kujawsko-pomorskiego zawiera ogółem ponad 193 tys. 
Rekordów. Zawiera ona zawiera następujące informacje o podmiotach:  

• pełną nazwę 
• numer identyfikacyjny REGON 
• adres siedziby (o ile jest w rejestrze) 
• działalność przeważającą według PKD 2007 (sekcja i dział, o ile jest w 

rejestrze).  
• podstawową formę prawną 
• szczególną formę prawną 
• formę własności (o ile jest w rejestrze) 
• stan aktywności prawnej i ekonomicznej 
• daty: powstania podmiotu, rozpoczęcia działalności, zawieszenia 

i wznowienia działalności, wpisu do ewidencji lub rejestru, orzeczenia 
o ogłoszeniu upadłości, zakończenia postępowania upadłościowego, data 
zgonu,  

• liczbę pracujących w grupach przedziałowych (A: 0-9 osób; B: 10-49 osób; C: 
50-249 osób; D: 250-999 osób; E: 1000 i więcej osób). 

 
 
Kolejnym rejestrem uwzględnionym w bazie danych jest rejestr płatników składek ZUS. 
Informacje obejmują łącznie Rejestr ten zawiera szereg informacji o przedsiębiorstwach, w 
szczególności: 
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• sekcję PKD płatnika składek 
• liczbę osób ubezpieczonych, za które płatnik opłaca składki, które dostarczają 

informacji o wielkości przedsiębiorstw, a także strukturę ubezpieczonych ze 
względu na wiek i płeć 

• przeciętne podstawy wymiaru składek osób ubezpieczonych, także ze 
względu na wiek i płeć, 

• liczbę zarejestrowanych i wyrejestrowanych w okresie sprawozdawczym 
płatników składek.  

Otrzymano dane za 2017 i 2018 r.  
 
Trzecim rejestrem, z którego pozyskane zostały dane jest rejestr podatkowy. Z rejestru 
pobrano informacje dotyczące podatników:  

• CIT 8 
• PIT 28A 
• PIT 28B 
• PIT 36 
• PIT 36 L 
• VAT 

Informacje dotyczące podatników obejmują wysokość zapłaconych podatków oraz 
przychodów według wielkości podatnika. Dane objęły lata 2016-2018. 
 
Podsumowanie liczby podmiotów ujętych w bazie danych pochodzących z wymienionych 
powyżej rejestrów według płatników składek przedstawia tabela 1. 
 
Tabela 1. Liczba podmiotów uwzględnionych w bazie danych za 2018 r.  

 

samodzielna 
działalność mikro małe średnie Razem 

ZUS 47 759 35 705 7 572 1 778 92 814 

Podatki, w 
tym: 81 312 40 642 4 442 836 127 232 

PIT 36 44 288 17 733 433 13 62 467 

PIT 36L 14 273 10 158 2 011 119 26 561 

PIT 28A 22 458 5 297 51 1 27 807 

PIT 28B 293 46 10 - 349 

CIT - 7 408 1 937 703 10 048 

      VAT 38 378 33 770 4 977 1 020 78 145 
Źródło: opracowanie własne 
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1.2. Identyfikacja i pozyskanie danych statystycznych z rejestrów prowadzonych przez 
Główny Urząd Statystyczny oraz innych źródeł 

Dokonano przeglądu danych statystycznych w Banku Danych Lokalnych Głównego Urzędu 
Statystycznego. Zidentyfikowano dane kontekstowe, które będą wykorzystane do 
prowadzonych analiz, obejmujące:  

 Liczba ludności ogółem, w wieku przedprodukcyjnym, produkcyjnym i 
poprodukcyjnym. Dane dla lat 2017 i 2018, dla gmin, powiatów oraz dla 
województwa.  

 Dane dotyczące liczby ludności dotyczące gmin miejsko-wiejskich w podziale na część 
miejską i część wiejską, uzupełnione o TERYT gminy jako całości.  

 Struktura zatrudnienia: liczba osób zatrudnionych w danym dziale gospodarki i 
procent całości. W podziale na działy: rolnictwo, handel, przemysł, finanse i 
pozostałe. Dane dla powiatów, dla roku 2018  

 Dane o liczbie bezrobotnych zarejestrowanych dla lat 2017, 2018, 2019.  
 Dochody jednostek administracyjnych, w tym dochody własne, w tym z podatku 

dochodowego od osób fizycznych i osób prawnych i z podatków ustalanych i 
pobieranych na podstawie odrębnych ustaw. Dane dla lat 2017 i 2018, dla gmin, 
powiatów oraz dla województwa.  

 Dane o liczbie podmiotów w rejestrze REGON. Bez osób prowadzących gospodarstwa 
indywidualne w rolnictwie. Podmioty klasyfikowane według kryterium liczby 
pracujących. Dane dla roku 2017 i 2018 dla gmin.  

 Dane o liczbie podmiotów  w rejestrze REGON w podziale na liczbę pracujących dla 
części miejskiej i wiejskiej gmin miejsko-wiejskich, uzupełnione o TERYT części gminy 
i gminy jako całości.  

 Dane dotyczące szkół zawodowych - liczba szkół i absolwentów w częściach wiejskich 
i miejskich gmin miejsko-wiejskich. Dane dla 2017 i 2018.  

 Dane dotyczące szkół zawodowych - liczba szkół i absolwentów w poszczególnych 
gminach w latach 2017 i 2018.  

 Wydatki ogółem i wydatki majątkowe gmin w latach 2017 i 2018.  
 

Ponadto, na podstawie danych Ministerstwa Finansów, baza danych została uzupełniona o 
informacje dotyczące zobowiązań jednostki administracyjnej ogółem [PLN] i w przeliczeniu na 

mieszkańca [PLN/osobę], dane dla powiatów i gmin dla roku 2017, 2018, 2019. (w całości oraz na 1 
mieszkańca).  
 
Ponadto, w bazie uwzględnione zostały również dane:  

 Oceny lokalnej polityki wsparcia sektora MŚP (na podstawie raportu PWC 
przygotowanego w ramach projektu) 

 Dane samorządu województwa dotyczące liczby wdrożonych projektów 
wspierających przedsiębiorczość oraz ich finansowania w poszczególnych gminach 

 Pozostałe dane: lokalizacja dużych przedsiębiorstw (dane pozyskane z ogólnopolskich 
rankingów), lokalizacja parków technologicznych i przemysłowych (pozyskane ze 
strony https://investin.kujawsko-pomorskie.pl/pl/gospodarka-regionu/parki-
przemyslowe-technologiczne-i-strefy-aktywnosci-gospodarczej.html), lokalizacja 
terenów Pomorskiej SSE, lokalizacja szkół wyższych (Krajowy Rejestr Sądowy), 
lokalizacja zjazdów z autostrady A1 (GDDKiA).  

https://investin.kujawsko-pomorskie.pl/pl/gospodarka-regionu/parki-przemyslowe-technologiczne-i-strefy-aktywnosci-gospodarczej.html
https://investin.kujawsko-pomorskie.pl/pl/gospodarka-regionu/parki-przemyslowe-technologiczne-i-strefy-aktywnosci-gospodarczej.html
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1.3. Opracowanie bazy danych sektora MŚP w oparciu o informacje pozyskane od 
gestorów 

Prowadzone były prace mające na celu opracowanie bazy danych łączącej dane pozyskane 
ze wszystkich źródeł. Opracowano strukturę bazy danych oraz model pojęciowy bazy danych 
przestrzennych MSP w województwie kujawsko-pomorskim.  
Dokonano analizy możliwości upublicznienia pozyskanych danych, zgodnie z zasadami 
zachowania tajemnicy statystycznej, określono wskaźniki służące monitorowaniu sytuacji 
sektora MŚP oszacowane na podstawie pozyskanych danych. Baza danych została 
dodatkowo uzupełniona o dane przestrzenne (zobacz raport 1.1) 
 
 

2. Geokodowanie informacji o przedsiębiorstwach i kontekst 

przestrzenny 

Pozyskano informacje niezbędne do przeprowadzenia geolokalizacji przedsiębiorstw ujętych 
w bazie danych REGON. Dokonano wstępnej analizy informacji adresowych o 
przedsiębiorstwach, w celu identyfikacji jakości zasobów informacyjnych z perspektywy 
geolokalizacji. Opracowane zostały kody pozwalające na poprawę jakości danych 
adresowych dla potrzeb geolokalizacji. Do geokodowania wykorzystano szereg narzędzi 
geoinformatycznych, np. pakietów GIS: ArcGIS, QGIS, MapInfo oraz narzędzi dedykowanych 
transformacjom informacji przestrzennej –FME. Wobec występowania w udostępnionej 
bazie danych znacznej liczby błędów adresowych obejmującej około 15% danych 
źródłowych, niezbędne było zarówno ręczne modyfikowanie poszczególnych rekordów, jak i 
iteracyjne geokodowanie informacji. Proces ten miał charakter czteroetapowy:  

(i) bezpośrednie geokodowanie udostępnionych danych z wykorzystaniem punktów 
adresowych Państwowego Rejestru Granic,  

(ii) analiza błędów występujących w rekordach, które nie zostały zgeokodowane w 
sposób automatyczny realizowane poprzez autorskie skrypty opracowane przez 
zespół projektowy,  

(iii) powtórne geokodowanie pozostałych obiektów z wykorzystaniem PRG,  
(iv) geokodowanie pozostałych obiektów z wykorzystaniem serwisów OSM i Google 

Maps.  
 
Pod względem ilościowym dominują dane o wysokiej lub bardzo wysokiej precyzji 
lokalizacji przestrzennej, stanowiące niemal 90% wszystkich zgeokodowanych obiektów 
MŚP (170 955 obiektów MŚP). Pozostałe 17 754 obiektów MŚP zostały zgeokodowane 
na podstawie niepełnego adresu (dokładność do kilkudziesięciu metrów) oraz 4 383 
obiektów o ograniczonej informacji adresowej z dokładnością kilkuset metrów. Ogólnie 
baza danych zawiera 193 092 obiekty (w porównaniu do założonych 80 tys. obiektów) 
(zobacz raport 2.1) 
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Uzupełnieniem informacji dotyczącej lokalizacji przedsiębiorstw są dane przestrzenne. 
Najważniejsze źródła tego typu danych to:   

 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 raport 1.4. 
 

3. Prowadzenie analiz statystycznych i ekonometrycznych 

Prowadzone były prace analityczne mające na celu uporządkowanie i scalenie pozyskanych 
baz danych w celu ich wykorzystania do monitorowania sytuacji sektora MŚP oraz 
prowadzenia analiz. Główne typy przeprowadzonych analiz to:  

 Analizy mające na celę identyfikację zróżnicowania stanu sektora MŚP w 
województwie kujawsko-pomorskim, w tym grup gmin o podobnych 
charakterystykach. 

 Analizy mające na celu identyfikację czynników wpływających na rozkład 
przedsiębiorstw sektora MŚP w poszczególnych gminach, z uwzględnieniem danych 
przestrzennych (spatial data analysis).  

 Zbudowanie udowanie modelu statystycznego, który pozwala prognozować wskaźnik 
innowacyjności oparty na jednorazowym przeprowadzeniu ankiety i subiektywnych 
odpowiedziach przedsiębiorców (w ramach Zadania 2) oraz wyjaśnienia 
innowacyjności przez zmienne pochodzące z opracowanej bazy danych (raport 1.6). 

 Analiza danych dotyczących poszczególnych gmin (we współpracy z Zadaniem 3), na 
podstawie których opracowany został końcowy wzorzec raportów gminnych, które 
są generowane automatycznie.  

 
Opracowany został program łączący i raportujący dane dotyczące sektora MŚP dla 
poszczególnych gmin. Program ten pozwala na automatyczne generowanie raportów 
przedstawiających sytuację sektora MŚP w poszczególnych gminach województwa na tle 
podobnych gmin w województwie (zidentyfikowanych na podstawie przeprowadzonej 
analizy skupień) oraz na tle wszystkich gmin w województwie. Raporty te są dostępne za 
pośrednictwem strony internetowej i stanowią wkład do budowy regionalnego 
obserwatorium przedsiębiorczości.  
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3.1. Zróżnicowanie przestrzenne osób prowadzących działalność na własny rachunek 

Dane pochodzące z rejestrów Urzędów Skarbowych i ZUS poza sektorem MŚP objęły 
również osoby prowadzące działalność na własny rachunek. Informacje te nie są 
wykorzystywane w dalszych analizach, niemniej jednak warto jest spojrzeć na rozkład 
przestrzenny tej grupy przedsiębiorców. Mapa 1 przedstawia liczbę osób prowadzących 
działalność na własny rachunek w poszczególnych gminach. Widać wyraźnie, że największa 
liczba osób samozatrudnionych jest w największych miastach: Bydgoszczy, Toruniu, 
Grudziądzu, Inowrocławiu i Włocławku. Zwraca również uwagę fakt, że liczba 
przedsiębiorców według danych Urzędu Skarbowego jest wyższa – wynika to z faktu, że 
osoby, które prowadzą działalność na własny rachunek, a jednocześnie są zatrudnione na 
umowę o pracę nie opłacają składek na ubezpieczenia społeczne z tytułu prowadzonej 
działalności gospodarczej.  
 
Mapa 1. Liczba osób prowadzących działalność na własny rachunek według gmin 

 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie bazy danych sektora MŚP w województwie 
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Warto przyjrzeć się również liczbie osób prowadzących działalność na własny rachunek w 
relacji do liczby mieszkańców, co przedstawiają mapy 2 i 3. Jak można zauważyć, również w 
tym przypadku najwięcej osób prowadzących działalność gospodarczą występuje w 
wymienionych powyżej miastach. Jednocześnie widać, że relatywnie więcej osób 
prowadzących działalność na własny rachunek jest w gminach znajdujących się w otoczeniu 
miast, a także położonych wzdłuż głównych dróg.  
 
Mapa 2. Liczba osób prowadzących działalność na własny rachunek na 1000 mieszkańców 
według gmin – urzędy skarbowe  

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie bazy danych sektora MŚP w województwie 
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Mapa 3. Liczba osób prowadzących działalność na własny rachunek na 1000 mieszkańców 
według gmin – ZUS  

 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie bazy danych sektora MŚP w województwie 
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3.2. Grupy gmin ze względu na specyfikę sektora MŚP 

W ramach prowadzonych na podstawie bazy danych analiz dokonano grupowania gmin ze 
względu na charakterystykę sektora MŚP oraz jego otoczenia w poszczególnych gminach. 
Uwzględniono w niej następujące zmienne:  
 
 

 liczba ludności 

 liczba ludności w wieku 
produkcyjnym 

 liczba bezrobotnych 

 dochody własne gminy na 
mieszkańca 

 dochody własne gminy z PIT na 
miezkańca 

 liczba samozatrudnionych (ZUS) 

 liczba przedsiębiorstw mikro (ZUS) 

 liczba przedsiębiorstw małych 
(ZUS) 

 liczba przedsiębiorstw średnich 
(ZUS) 

 udział płatników w usługach 

 udział płatników w przemyśle 

 zatrudnienie w przedsiębiorstwach 
poniżej 250 osób 

 liczba zatrudnionych w przemyśle 

 liczba zatrudnionych w usługach 

 liczba zatrudnionych w sektorze 
publicznym 

 średnie zatrudnienie w 
przedsiębiorstwach mikro 

 średnie zatrudnienie w 
przedsiębiorstwach małych 

 średnie zatrudnienie w 
przedsiębiorstwach średnich 

 przeciętna podstawa wymiaru 
składek kobiety 

 przeciętna podstawa wymiaru 
składek mężczyźni 

 przeciętna podstawa wymiaru 
składek przedsiębiorstwa  małe 

 przeciętna podstawa wymiaru 
składek przedsiębiorstwa średnie 

 Przychody podatkowe na 
przedsiębiorstwo - 
samozatrudniein 

 Przychody podatkowe na 
przedsiębiorstwo - mikro 

 Przychody podatkowe na 
przedsiębiorstwo - małe 

 Przychody podatkowe na 
przedsiębiorstwo - średnie 

 liczba przedsiebiorstw mikro na 10 
tys. mieszkańców 

 liczba przedsiebiorstw małych na 
10 tys. mieszkańców 

 liczba przedsiebiorstw średnich na 
10 tys. mieszkańców. 

 
Wśród wymienionych powyżej zmiennych warto zwrócić uwagę na zmienne dotyczące 
udziału przedsiębiorstw w usługach i w przemyśle. Większy udział przedsiębiorstw w 
usługach wskazuje na wyższy poziom rozwoju danej gminy. Jak widać na Wykresie 1, gminy 
w województwie kujawsko-pomorskim różnią się od siebie pod względem tych udziałów. 
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Wykres 1. Udział płatników składek ZUS w usługach i w przemyśle w gminach w 
województwie kujawsko-pomorskim 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie bazy danych sektora MŚP w województwie 
 
W celu ograniczenia wymiarów w analizie skupień, przeprowadzona została analiza 
czynnikowa, w ramach której wyodrębniono 11 czynników odzwierciedlających zmienność 
uwzględnionych danych. Tabela 2 przedstawia podsumowanie udziału zmiennych w sześciu 
pierwszych zidentyfikowanych czynnikach, które uwzględniają: 

 Czynnik 1: ogólny poziom rozwoju gminy 

 Czynnik 2: zamożność gminy i relatywna liczba przedsiębiorstw i wynagrodzenia w 
sektorze MŚP 

 Czynnik 3: przeciętne zatrudnienie w poszczególnych typach przedsiębiorstw i 
podstawy wymiaru składek 

 Czynnik 4: struktura zatrudnienia według sektorów  

 Czynnik 5: rola mikro i małych przedsiębiorstw  

 Czynnik 6: rola średnich przedsiębiorstw.  
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Tabela 2. Udział zmiennych w wyodrębnionych czynnikach  

Variable

Czynniki 1: 

ogólny poziom rozwoju 

danej gminy 

Czynnik 2: 

zamożność gminy, 

duża liczba 

przedsiębiorst mikro, 

małych i śednich 

dostarczających usługi 

na potrzeby lokalnej 

konsumpcji, przy 

małym przeciętnym 

zatrudnieniu

Czynnik 3: 

większe przeciętne 

zatrudnienie w 

przedsiębiorstwach 

mikro i małych, więcej 

przedsiębiorstw 

średnich na 10 tys. 

mieszkańców - sektor 

MŚP na dalszym etapie 

rozwoju

Czynnik 4: 

rozwój rynku pracy w 

gminie (mniejsze 

zatrudnienie w 

usługach, większe w 

przemyśle), dużal 

liczba małych 

przedsiębiorstw na 10 

tys. mieszkańców

Czynnik 5: 

większe przeciętne 

zatrudnienie w mikro i 

małych, duża liczba 

przedsiębiorstw 

małych i średnich na 10 

tys. mieszkańców (w 

kierunku 

innowacyjności)

Czynnik 6: 

rozwój przedsiębiorstw 

średnich (większe 

zatrudnienie vs. Więcej 

przedsiębiorstw na 10 

tys. mieskzańców)

ludność 0.978

ludność w wieku produkcyjnym 0.979

liczba bezrobotnych 0.895

dochody własne gminy na mieszkańca 0.554 0.560

dochody własne gminy z PIT na miezkańca 0.580 0.672

liczba samozatrudnionych (ZUS) 0.937

liczba przedsiębiorstw mikro (ZUS) 0.983

liczba przedsiębiorstw małych (ZUS) 0.985

liczba przedsiębiorstw średnich (ZUS) 0.980

udział płatników w usługach 0.397 0.415 -0.651

udział płatników w przemyśle -0.414 -0.343 0.632

zatrudnienie w przedsiębiorstwach poniżej 250 osób 0.956

liczba zatrudnionhych w przemyśle 0.967

liczba zatrudnionhych w usługach 0.974

liczba zatrudnionhych w sektorze publicznym 0.959

średnie zatrudnienie w przedsiębiorstwach mikro -0.409 0.562 0.534

średnie zatrudnienie w przedsiębiorstwach małych -0.436 0.588 0.378

średnie zatrudnienie w przedsiębiorstwach średnich -0.356 0.496

przeciętna podstawa wymiaru składek kobiety 0.396 0.625 0.335

przeciętna podstawa wymiaru składek mężczyźni 0.492 0.640

przeciętna podstawa wymiaru składek przedsiębiorstwa  małe 0.556 0.339

przeciętna podstawa wymiaru składek przedsiębiorstwa średnie 0.339 0.475

Przychody podatkowe na przedsiębiorstwo - samozatrudniein 0.964

Przychody podatkowe na przedsiębiorstwo - mikro 0.967

Przychody podatkowe na przedsiębiorstwo - małe 0.978

Przychody podatkowe na przedsiębiorstwo - średnie 0.924

liczba przedsiebiorstw mikro na 10 tys. mieszkańców 0.433 0.737

liczba przedsiebiorstw małych na 10 tys. mieszkańców 0.648 0.300 0.437

liczba przedsiebiorstw średnich na 10 tys. mieszkańców 0.337 0.529 0.553  
Źródło: opracowanie własne na podstawie bazy danych sektora MŚP w województwie 
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Na podstawie dendrogramu (Wykres 2) dla przeprowadzonej analizy skupień zdecydowano 
się na wybór 7 grup gmin w województwie.  
 
Wykres 2. Dendrogram w analizie skupień gmin w województwie kujawsko-pomorskim 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie bazy danych sektora MŚP w województwie 
 
Grupy te różnią się liczebnością, a także charakterystykami sektora MŚP ujętymi w 

zmiennych, które były wzięte pod uwagę w analizie. Charakterystykę tych grup prezentuje 

Tabela 3. 

Tabela 3. Charakterystyka wyodrębnionych grup gmin w województwie kujawsko-
pomorskim 

 Grupa 
Liczba 
gmin 

Charakterysyka danej grupy gimn, w tym miast na prawach powiatu 

1. Rozwinięte 
gminy 
wiejskie 
blisko miast 

22 

Grupa gmin przeważająco wiejskich, o średniej liczbie ludności z większym 
udziałem osób w wieku produkcyjnym i niskim bezrobociu, posiadające 
relatywnie wysokie dochody na mieszkańca. W grupie tej jest przeciętnie 
więcej przedsiębiorstw mikro przypadających na 10 tys. mieszkańców, liczba 
przedsiębiorstw małych i średnich jest zbliżona do przeciętnej. Liczba osób 
zatrudnionych w przedsiębiorstwach sektora MŚP jest niższa niż w całym 
województwie, natomiast przeciętne zarobki są wyższe niż średnia.  

2.Gminy 
miejskie i 
miejsko-
wiejskie 

61 

Grupa gmin z dużym udziałem gmin miejsko-wiejskich i miejskich, w tym 
również siedziby powiatów. Są to gminy, w których liczba ludności jest 
większa od mediany, w gminach tych jest nieco wyższy udział osób 
bezrobotnych w ogólnej liczbie populacji. W tej grupie dochody własne na 
mieszkańca są niższe niż średnia. Przeciętne zatrudnienie na 
przedsiębiorstwo w sektorze MŚP jest zbliżone do średniej w województwie, 
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 Grupa 
Liczba 
gmin 

Charakterysyka danej grupy gimn, w tym miast na prawach powiatu 

przeciętne zarobki są również zbliżone do średniej, a w przypadku średnich 
przedsiębiorstw poniżej średniej. Przychody podatkowe na przedsiębiorstwo 
są poniżej średniej. Liczba przedsiębiorstw MŚP na 10 tys. mieszkańców jest 
poniżej średniej.  

3.Powiatowe 
centra 

12 

Grupa gmin z przeważającym udziałem gmin z siedzibą powiatu, a także 
leżące wzdłuż dróg krajowych lub ze znaczącą rolą dużych przedsiębiorstw. 
W tych gminach liczba ludności jest powyżej mediany, a ryzyko bezrobocia 
zbliżone do średniej w województwie.  Są to gminy o wysokim poziomie 
dochodów własnych na mieszkańca. W tej grupie ponad połowa 
przedsiębiorstw MŚP działa w sektorze usług natomiast niski jest udział 
płatników w przemyśle. W tej grupie gmin liczba przedsiębiorstw na 10 tys. 
mieszkańców jest relatywnie wysoka, natomiast średnia zatrudnienie w 
przedsiębiorstwach jest znacząco poniżej średniej w województwie. Średni 
poziom wynagrodzeń w tej grupie jest zbliżony do średniej, a przychody 
podatkowe na przedsiębiorstwo nieznacznie wyższe niż średnia.   

4.Gminy 
peryferyjne 

29 

Grupa gmin z przeważającym udziałem gmin wiejskich, raczej o charakterze 
peryferyjnym. Są to gmin o niskiej liczbie mieszkańców, o wyższym ryzyku 
bezrobocia. W tej grupie dochody własne na mieszkańca są najniższe, w tym 
również niskie są dochody własne gmin z PIT. Liczba przedsiębiorstw na 10 
tys. mieszkańców (z wyłączeniem firm małych) jest niższa niż przeciętna, a 
średnie zatrudnienie w przedsiębiorstwach małych i średnich zbliżone do 
średniej w województwie, natomiast wyższe w przypadku przedsiębiorstw 
średnich. Przeciętne wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw są nieco 
poniżej średniej, największa różnica widoczna jest w przypadku wynagrodzeń 
osób pracujących w małych przedsiębiorstwach. W tej grupie gmin udział 
płatników w sektorze usług jest poniżej średniej.  

5.Główne 
miasta  

2 

Największe miasta o dużej liczbie ludności, wyższych dochodach własnych, 
wysokim zatrudnieniu i niskim ryzyku bezrobocia, o najwyższych dochodach 
własnych na mieszkańca, w tym dochodach z PIT. W tych miastach jest 
najwyższy udział przedsiębiorstw w sektorze usług, średnie zatrudnienie w 
przedsiębiorstwach sektora MŚP jest poniżej średniej wojewódzkiej, 
natomiast przeciętny poziom zarobków znacznie wyższy. Przeciętne 
przychody podatkowe na przedsiębiorstwo są tutaj znacznie powyżej 
średniej, a liczba przedsiębiorstw mikro, małych i średnich na 10 tys. 
mieszkańców znacznie wyższa niż średnia.  

6.Gminy 
najmniejsze 

5 

Grupa  gmin wiejskich o najniższej liczbie mieszkańców, o zbliżonym do 
średniego ryzyku bezrobocia. W tej grupie gmin dochody własne na 
mieszkańca są najniższe wśród wszystkich grup, udział przedsiębiorstw MŚP 
w sektorze usług jest poniżej 50%. Średnie zatrudnienie w 
przedsiębiorstwach sektora MŚP jest wyższe niż przeciętnie w 
województwie, przychody podatkowe na przedsiębiorstwo są znacząco 
poniżej średniej.  

7.Gminy z 
otoczenia 

miast  
13 

Grupa gmin wiejskich połączonych z gminami miejskimi często z siedzibą 
powiatu. Są to gminy o relatywnie niskiej liczbie ludności, o nieco wyższym 
ryzyku bezrobocia. Dochody własne w tych gminach są nieznacznie niższe niż 
średnia, udział przedsiębiorstw MŚP w sektorze usług również jest zbliżony 
do średniej. Średnie zatrudnienie w sektorze MŚP jest znacznie niższe niż 
przeciętnie w województwie. Przeciętny poziom wynagrodzeń w tej grupie 
gmin jest poniżej średniej. Niższe są także przychody podatkowe 
przypadające na przedsiębiorstwo.  

Źródło: opracowanie własne na podstawie bazy danych sektora MŚP w województwie 
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Mapa 3 przedstawia podział gmin na wyodrębnione grupy. 
 
Mapa 4. Gminy w województwie kujawsko-pomorskim według wyodrębionych grup  

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie bazy danych sektora MŚP w województwie 
 
Wyodrębnione w analizie grupy gminy różnią się pod względem przeciętnych wartości 
wskaźników, które były wzięte pod uwagę w analizie, co prezentuje Tabela 4. W 
szczególności grupa największych miast (Toruń i Bydgoszcz) w przypadku większości 
wskaźników cechuje się wartościami znacznie wyższymi niż przeciętna, natomiast grupy 4 i 6 
– gminy peryferyjne i najmniejsze w większości zmiennych mają wartości wskaźników 
znacznie poniżej przeciętnej. W grupie 2 gmin miejskich i miejsko-wiejskich wyraźnie 
wyróżniają się wyższe zarobki i niższe bezrobocie, odwrotnie niż w grupie 7.  
 
Z kolei w Tabeli 5 podsumowane są wyniki przeprowadzonej analizy skupień na tle rating 
gmin opracowanego przez PwC w ramach projektu. Podziały te w dużym stopniu się 
pokrywają. Jak można było się spodziewać, w grupie największych miast występują 
najwyższe oceny w ratingu sprzyjania przedsiębiorczości, z kolei w gminach najmniejszych 
rating nie był przeprowadzony ze względu na braki informacji niezbędne do dokonania 
ratingu.  
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Tabela 4. Przeciętne wartości zmiennych wziętych pod uwagę w analizie w poszczególnych 
grupach gmin 

ogółem 1 2 3 4 5 6 7

ludność 14 429    10 458    13 313    13 950    6 404      276 126    4 247      8 386      

ludność w wieku produkcyjnym 8 793      6 576      8 126      8 550      3 964      163 123    2 633      5 301      

udział populacji w wieku produkcyjnym 60.94% 62.89% 61.04% 61.29% 61.90% 59.08% 62.00% 63.22%

liczba bezrobotnych 505         306         586         513         282         5 223        144         361         

bezro/pop 5.74% 4.66% 7.21% 6.00% 7.10% 3.20% 5.48% 6.82%

dochody własne gminy na mieszkańca 1 782.58 2 031.45 1 688.08 2 274.60 1 600.25 3 332.07   1 390.04 1 669.97 

dochody własne gminy z PIT na miezkańca 632.91    862.09    565.87    826.67    499.88    1 413.04   534.39    595.44    

liczba samozatrudnionych (ZUS) 1 101.48 1 064.68 1 136.51 1 090.68 1 024.86 1 021.52   894.61    1 272.16 

liczba przedsiębiorstw mikro (ZUS) 329.94    253.41    189.93    298.17    105.00    8 381.00   58.80      513.15    

liczba przedsiębiorstw małych (ZUS) 52.58      37.55      42.23      67.17      20.41      1 150.00   13.80      31.00      

liczba przedsiębiorstw średnich (ZUS) 12.62      7.68        11.39      17.25      3.00        294.50      6.20        3.00        

udział płatników w usługach 48.91      51.73      50.50      53.31      41.34      60.41        46.25      48.74      

udział płatników w przemyśle 30.17      29.43      28.62      26.06      36.29      18.64        33.71      29.26      

zatrudnienie w przedsiębiorstwach poniżej 250 osób 4 051.09 2 725.32 3 425.18 4 445.42 1 392.45 68 825.00 2 059.40 5 599.31 

liczba zatrudnionhych w przemyśle 1 891.26 1 264.86 1 721.64 2 249.04 800.76    28 328.50 1 111.80 2 082.17 

liczba zatrudnionhych w usługach 2 501.97 1 627.59 2 007.54 2 556.53 652.21    55 920.50 1 189.20 2 664.40 

liczba zatrudnionhych w sektorze publicznym 1 568.70 874.23    1 188.05 1 776.29 416.17    27 198.00 564.40    3 352.79 

ogółem 1 2 3 4 5 6 7

średnie zatrudnienie w przedsiębiorstwach mikro 4.80        3.54        4.82        2.35        4.51        2.67          22.66      3.13        

średnie zatrudnienie w przedsiębiorstwach małych 32.76      30.40      34.85      15.17      27.42      17.63        127.25    21.13      

średnie zatrudnienie w przedsiębiorstwach średnich 137.42    129.92    140.28    68.47      190.72    68.91        233.35    55.14      

przeciętna podstawa wymiaru składek kobiety 2 588.14 2 823.55 2 602.36 2 597.14 2 578.60 2 782.71   2 650.35 2 082.17 

przeciętna podstawa wymiaru składek mężczyźni 2 905.08 3 147.74 2 871.24 2 909.43 2 873.71 3 098.55   2 969.97 2 664.40 

przeciętna podstawa wymiaru składek przedsiębiorstwa  mikro 2 121.82 2 160.97 2 117.59 2 086.85 2 134.26 2 056.86   2 142.07 2 082.17 

przeciętna podstawa wymiaru składek przedsiębiorstwa  małe 2 721.30 2 984.18 2 683.42 2 780.17 2 600.03 3 089.12   2 589.65 2 664.40 

przeciętna podstawa wymiaru składek przedsiębiorstwa średnie 3 374.95 3 639.22 3 268.31 3 313.44 3 403.17 3 571.58   3 476.16 3 352.79 

Przychody podatkowe na przedsiębiorstwo - samozatrudniein 175.00    206.00    121.00    192.00    39.80      4 100.00   16.80      115.00    

Przychody podatkowe na przedsiębiorstwo - mikro 248.00    204.00    209.00    251.00    72.60      5 530.00   63.40      150.00    

Przychody podatkowe na przedsiębiorstwo - małe 216.00    193.00    165.00    278.00    67.20      4 770.00   40.20      136.00    

Przychody podatkowe na przedsiębiorstwo - średnie 329.00    135.00    224.00    339.00    28.10      12 200.00 50.20      102.00    

liczba przedsiebiorstw mikro na 10 tys. mieszkańców 144.52    166.67    134.53    189.30    123.29    211.79      116.86    160.22    

liczba przedsiebiorstw małych na 10 tys. mieszkańców 32.87      32.76      29.04      50.35      32.42      42.18        32.05      34.81      

liczba przedsiebiorstw średnich na 10 tys. mieszkańców 6.42        6.95        6.92        12.81      4.04        10.90        3.59        2.91        

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie bazy danych sektora MŚP w województwie 
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Tabela 5. Grupy gmin a ich rating w wybranych obszarach korzystnych dla rozwoju 
przedsiębirczości  

 

 Społeczność 

 Lokalizacja i 

transport 

 Tereny 

inwestycyjne 

 Obsługa 

inwestora 

A 18.2           9.1             4.5             -             

B 36.4           54.5           9.1             4.5             

C 18.2           13.6           13.6           9.1             

D 9.1             4.5             54.5           68.2           

Brak 18.2           18.2           18.2           18.2           

A -             6.6             6.6             4.9             

B 23.0           23.0           19.7           4.9             

C 37.7           27.9           8.2             9.8             

D 4.9             8.2             31.1           45.9           

Brak 34.4           34.4           34.4           34.4           

A 8.3             8.3             8.3             8.3             

B 33.3           33.3           25.0           16.7           

C 58.3           50.0           25.0           25.0           

D -             8.3             41.7           50.0           

Brak -             -             -             -             

A -             3.4             -             6.9             

B 10.3           27.6           10.3           3.4             

C 44.8           17.2           10.3           -             

D -             6.9             34.5           44.8           

Brak 44.8           44.8           44.8           44.8           

A -             100.0         -             100.0         

B 100.0         -             100.0         -             

C -             -             -             -             

D -             -             -             -             

Brak -             -             -             -             

A -             -             -             -             

B -             -             -             -             

C -             -             -             -             

D -             -             -             -             

Brak 100.0         100.0         100.0         100.0         

A -             7.7             -             7.7             

B 23.1           30.8           15.4           -             

C 38.5           23.1           7.7             15.4           

D 7.7             7.7             46.2           46.2           

Brak 30.8           30.8           30.8           30.8           

7

22

61

12

29

2

5

13

1

2

3

4

5

6

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie bazy danych sektora MŚP w województwie oraz 
raportu PwC 
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4. Podsumowanie 

Dane administracyjne są cennym źródłem wiedzy o sytuacji sektora małych i średnich 
przedsiębiorstw na poziomie lokalnym. Opracowana w ramach projektu baza danych 
sektora MŚP pozwoliła na potwierdzenie tego faktu. Przeprowadzone na podstawie danych 
w niej zgromadzonych analizy pogłębiają wiedzę o uwarunkowaniach funkcjonowania 
sektora MŚP w województwie, zróżnicowań pomiędzy grupami gmin, wpływie czynników 
przestrzennych na rozwój sektora, czy też charakterystyk, które są powiązane z poziomem 
innowacyjności w gminach. 
 
Dane te mogą również służyć gminom, które mogą uzyskać wiedzę dotyczącą 
funkcjonowania przedsiębiorstw na swoim terenie, również w porównaniu do podobnych 
jednostek. Prototypowe rozwiązanie w tym zakresie zawarte jest w automatycznych 
raportach gminnych, opracowanych w ramach fazy badawczej projektu.  
 


