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METODYKA BADANIA DO ZADANIA NR 3 

Projekt REGIOGMINA realizowany w ramach programu GOSPOSTRATEG 
 

ZAWARTOŚĆ: 

 Wprowadzenie 

 Omówienie badania 

o Cel główny 

o Cele szczegółowe 

o Pytania badawcze 

o Tezy i hipotezy badawcze 

o Metody, techniki i narzędzia badawcze 

o Populacja badawcza, operat i próba 

 Harmonogram realizacji zadania 

WPROWADZENIE 

Zadanie nr 3 realizowane w ramach projektu REGIOGMINA dotyczy dwóch problemów: po 

pierwsze, kształtowania terytorialnego produktu inwestycyjnego dedykowanego klientom 

wewnętrznym, tj. przedsiębiorstwom zlokalizowanym w regionie, po drugie, optymalizacji 

wydatków związanych z realizacją - wynikającego z Ustawy o samorządzie terytorialnym – 

istotnego zadania gminy, jakim jest wspieranie przedsiębiorczości.  

Oferowanie wsparcia lokalnym przedsiębiorstwom może być działaniem korzystnym dla 

jednostki terytorialnej, istnieje bowiem związek pomiędzy zaangażowaniem władz 

samorządowych w tym zakresie a zdolnością jednostki terytorialnej do realizacji celów 

strategicznych (czyli do rozwoju). Warunkiem zapewnienia wysokiej skuteczności wsparcia 

przedsiębiorstw jest dopasowanie działań podejmowanych w tym zakresie do potrzeb 

przedsiębiorców, z kolei osiągnięcie wysokiej efektywności w tej sferze jest możliwe dzięki 

szacowaniu korzyści i kosztów dla jednostki terytorialnej oraz konceptualizacji jej działań.  

Jako wsparcie MŚP traktowana jest bezpośrednia i pośrednia pomocy o charakterze 

materialnym i niematerialnym, jak również wszelkie czynności służące kreowanie klimatu 

sprzyjającego aktywności podmiotów gospodarczych. Instrumentami służącymi 

urzeczywistnianiu wsparcia są:  

(a) instrumenty informacyjne, 

(b) instrumenty szkoleniowo-doradcze,  

(c) instrumenty promocyjne i organizacyjne, 

(d) instrumenty finansowe,  

(e) instrumenty fiskalne 

(f) instrumenty infrastrukturalne. 
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W zakresie pojęcia „instytucje sektora publicznego” mieszczą się: organy władzy publicznej 

(rządowej i samorządowej wraz z aparatem administracyjnym), organy kontroli państwowej i 

ochrony prawa oraz sądy, państwowe lub samorządowe osoby prawne utworzone na 

podstawie odrębnych ustaw w celu wykonywania zadań publicznych, agencje wykonawcze, 

państwowe fundusze celowe, ZUS, KRUS oraz inne, należące do państwa lub jednostek 

samorządu terytorialnego podmioty tworzące otoczenie biznesu.  

OMÓWIENIE BADANIA 

Cel główny 

Głównym celem badania jest identyfikacja i ocena instrumentów wsparcia oferowanego 

małym i średnim przedsiębiorstwom (MŚP) w regionie kujawsko-pomorskim przez instytucje 

sektora publicznego. 

Cele szczegółowe 

Osiągnięciu wskazanego celu głównego sprzyjać będzie realizacja następujących celów 

szczegółowych: 

 stworzenie katalogu instrumentów wsparcia dla MŚP w regionie kujawsko-pomorskim, 

 rozpoznanie zapotrzebowania przedsiębiorców na wsparcie ze strony instytucji sektora 

publicznego w regionie kujawsko-pomorskim, 

 wytypowanie 10 instrumentów wsparcia o największym znaczeniu dla MŚP w regionie 

kujawsko-pomorskim, 

 wskazanie pożądanych kierunków zmian w ofercie wsparcia proponowanego 

przedsiębiorcom przez instytucje sektora publicznego. 

Pytania badawcze 

W toku prowadzonych analiz zespół podejmie próbę udzielenia odpowiedzi na następujące 

pytania: 

1) czy instytucje sektora publicznego inicjują i planują działania na rzecz rozwoju 

przedsiębiorczości w regionie kujawsko-pomorskim?  

2) jakie instrumenty są wykorzystywane przez instytucje sektora publicznego w celu 

wsparcia MŚP w regionie kujawsko-pomorskim? 

3) jakie są oczekiwania przedsiębiorców co do formy i charakteru wsparcia ze strony 

instytucji sektora publicznego w regionie? 

4) jaka jest dostępność (czyli ilość i jakość) wsparcia udzielanego MŚP w regionie 

kujawsko-pomorskim w porównaniu z innymi regionami w Polsce? 

5) czy istnieje luka w ofercie wsparcia, a jeśli tak to w jaki sposób można ją ograniczyć 

lub wyeliminować? 

6) czy instytucje sektora publicznego w analizowanym regionie nawiązują współpracę w 

procesie kształtowanie instrumentów pomocowych dla przedsiębiorców? 

7) czy podejmowane są działania na rzecz dostosowania instrumentów wsparcia do 

specyfiki sektora przedsiębiorstw w regionie? 
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Teza i hipotezy badawcze 

W regionie kujawsko-pomorskim istnieje deficyt wsparcia dla MŚP ze strony instytucji 

sektora publicznego. 

H1: Oferowane małym i średnim przedsiębiorstwom wsparcie nie jest adekwatne do potrzeb 

i możliwości rozwoju poszczególnych gmin, powiatów i województwa. 

H2: Oferowane w regionie wsparcie nie jest adekwatne do oczekiwań przedsiębiorców 

funkcjonujących w regionie. 

H3: Władze samorządowe w niewielkim stopniu wykorzystują tzw. niskonakładowe 

instrumenty wsparcia (informacyjne, doradcze). 

H4: Niedocenianym przez instytucje publiczne obszarem kształtowania klimatu dla 

przedsiębiorców jest obsługa administracyjna w urzędzie gminy.  

Metody, techniki i narzędzie badawcze  

Realizacja niniejszego zadania opiera się na dwóch metodach badawczych: 

1. analizie danych zastanych (desk research), która umożliwi wstępną charakterystykę 

wykorzystywanych instrumentów wsparcia oraz określenie potencjalnego 

zapotrzebowania na poszczególne instrumenty z punktu widzenia realizacji celów 

strategicznych regionu oraz specyfiki przedsiębiorstw działających w regionie; 

2. sondażu diagnostycznym, którego istotą będzie rozpoznanie rzeczywistego 

zapotrzebowania na wsparcie ze strony instytucji publicznych w regionie oraz 

określenie poziomu satysfakcji przedsiębiorców z dotychczasowej aktywności 

instytucji publicznych w tym zakresie; 

Technikami wykorzystywanymi w badaniu będą:  

 badanie dokumentów (raporty, ekspertyzy, bazy danych, akty prawne, dokumenty 

strategiczne zamieszczone na stronach internetowych); 

 ankietowanie MŚP woj. Kujawsko-pomorskiego. 

Narzędziem, które znajdzie zastosowanie w procesie gromadzenia danych za pomocą 

ankietowania będzie elektroniczny kwestionariusz ankiety. W kwestiach technicznych 

związanych z uruchomieniem i realizacją badania ankietowe oraz zebraniem związanych  

z nim danych empirycznych zespół zamierza skorzystać z wsparcia Centrum Technologii 

Informatycznych SGH 

Populacja badawcza, operat, próba 

Badaną populacją są małe i średnie przedsiębiorstwa zlokalizowane w regionie kujawsko-

pomorskim. Operat losowania stanowić będzie baza Rejestru Gospodarki Narodowej 

(REGON). Próba zostanie określona za pomocą metody nielosowej kwotowej. 

Przedsiębiorstwa składające się na próbę badawczą będą dobierane w taki sposób, aby 

udział procentowy jednostek reprezentujących poszczególne kategorie wielkości 

przedsiębiorstwa (wyrażonej liczbą zatrudnionych) utrzymywał się na jednakowym poziomie 

w próbie  

i w badanej populacji.  
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Zakładając, że populacja liczy 195717 (dane statystyczne z końca grudnia 2017 r., źródło: 

Biuletyn statystyczny województwa kujawsko-pomorskiego IV kwartał 2016 r. Bydgoszcz luty 

2018), przy zakładanym poziomie ufności α=0,95, frakcji 0,5 oraz maksymalnym błędzie 5%, 

wymagana liczba badanych przedsiębiorstw wynosi 383 jednostki.  

W celu uprawdopodobnienia dotarcia do respondentów badania zespół zamierza nawiązać 
współpracę badawczą z instytucjami otoczenia biznesu w woj. kujawsko-pomorskim przy 
których afiliowane są MŚP, w zakresie promocji badania, w tym: Agro Klastrem Kujawy, 
Bydgoskim Klastrem Informatycznym, Bydgoskim Klasterem Przemysłowym, Klastrem 
Turystyki Medycznej i Środowiskowej, Toruńskim Parkiem Przemysłowo-Technologicznym, 
Bydgoskim Parkiem Przemysłowo-Technologicznym, AIP Business Link, Izba Przemysłowo-
Handlowa Woj. Kujawsko-Pomorskiego w Bydgoszczy, Izba przemysłowo-Handlowa  
w Toruniu, Business Centre Club Lożą Bydgoską, Business Center Club Lożą Toruńską, 
Włocławskim Inkubatorem Innowacji i Przedsiębiorczości, Toruńską Agencją Rozwoju 
Regionalnego, Pracodawcy Pomorza i Kujaw oraz Kujawsko-Pomorska Izba Rzemiosła  
i Przedsiębiorczości w Bydgoszczy. 

Harmonogram realizacjizadania 

 

Oś wykonania zadania 

Lp.  Opis zadania 
Data 
rozpoczęcia 

Data 
zakończenia 

Czas 
trwania Rezultaty 

1. Przygotowanie 
metodyki i narzędzia 
badawczego 
(ustrukturyzowanego 
kwestionariusza 
ankiety)  

01.04.2019 30.04.2019 1 
miesiąc 

Kwestionariusz 
w wersji do 
pilotażu 

2. Przeprowadzenie 
badania pilotażowego 
na niedużej próbie i 
dopracowanie 
narzędzia 
badawczego 

01.05.2019 31.05.2019 1 
miesiąc 

Kwestionariusz 
w wersji do 
badania 
właściwego 

3. Przeprowadzenie 
badania właściwego 

01.06.2019 30.06.2019 1 
miesiąc 

Zebrany materiał 
empiryczny z 
badania 
właściwego 
(dane 
wytworzone w 
ramach badania) 

4. Analiza zebranego 
materiału 
empirycznego oraz 
opracowanie układu 
treści raportu z 

01.07.2019 31.07.2019* 1 
miesiąc 

Układ treści 
raportu z 
badania 
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badania  

5. Opracowanie 
pierwszej 
wersji raportu 
końcowego 

01.09.2019 30.09.2019 1 
miesiąc 

Pierwsza wersja 
raportu 
końcowego z 
zadania 3, cz. 1
  

6. Prezentacja raportu 
końcowego, zebranie 
uwag/komentarzy, 
opracowanie finalnej 
wersji raportu 

01.10.2019 31.10.2019 1 
miesiąc 

Finalna wersja 
raportu 
końcowego z 
zadania 3, cz. 1 

*Uwaga: miesiąc sierpień 2019 – urlop akademicki (obowiązkowy zgodnie z regulacjami SGH). 

OCZEKIWANE EFEKTY I REZULTATY 
 

Efektem realizacji będzie wiedza o faktycznym zapotrzebowaniu na wsparcie MŚP w 

regionie kujawsko-pomorskim oraz rekomendacje dotyczące sposobu zwiększania 

dostępności oferowanego przez instytucje sektora publicznego wsparcia MŚP, w tym 

propozycje zmian o charakterze regulacyjnym. Rezultatem realizacji zadania 3, cz. 1 będzie 

raport z badania. 

ZESPÓŁ REALIZUJĄCY ZADANIE 

Dr hab. Jan Klimek, prof. SGH – kierownik zespołu, Instytut Przedsiębiorstwa SGH  

w Warszawie (Zakład Przedsiębiorstwa Rodzinnego), e-mail: klimek@janklimek.pl 

Dr Beata Żelazko – badacz, Instytut Przedsiębiorstwa SGH w Warszawie (Zakład 

Przedsiębiorstwa Rodzinnego), e-mail: beata.zelazko@sgh.waw.pl 

Dr Tomasz Pilewicz – badacz, Instytut Przedsiębiorstwa SGH w Warszawie (Zakład 

Otoczenia Biznesu), e-mail: tomasz.pilewicz@sgh.waw.pl 
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Załącznik nr 1. Harmonogram realizacji zadania 3, część 1 

 

 

Nazwa projektu: GOSPOSTRATEG "REGIOGMINA", ZADANIE 3, CZĘŚĆ 1 (DIAGNOZA INSTNIEJĄCYCH INSTRUMENTÓW WSPARCIA MŚP) Opracował: Tomasz Pilewicz, członek zespołu projektowego ds. zadania 3, cz. 1 w dn. 25.03.2019

Data realizacji: 01.04.2019-31.10.2019 Aktualizacja: dd/mm/rrrr

ID Opis zadania

Nr tygodnia 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44

1
Przygotowanie metodyki i narzędzia badawczego (ustrukturyzowany 

kwestionariusz ankiety) do pilotażu
M1 M2 D1

2 Badanie pilotażowe i dopracowanie narzędzia badawczego M3 M4 D2

3 Rozpoczęcie i zakończenie badania właściwego D3 M7 D4

4

Rozpoczęcie prac nad analizą zebranego materiału empirycznego, opracowanie 

układu treści raportu z badania oraz peer review planowanego układu treści 

raportu

5

Zakończenie prac nad analizą zebranego materiału empirycznego, opracowanie 

pierwszej wersji raportu końcowego, peer review pierwszej wersji raportu 

końcowego

M8 M9 M10 D5

6
Prezentacja raportu końcowego, zebranie uwag/komentarzy, opracowanie finalnej 

wersji raportu końcowego
M11 M12 D6

Kroki milowe (Milestones - M) Rezultaty projektu (Deliverables - D)

M1 Przedstawienie metodyki realizacji zadania 3, część 1 D1 Kwestionariusz badawczy w wersji do pilotażu

M2 Przedstawienie propozycji kwestionariusza badawczego dla zespołu projektowego, zebranie uwagD2 Kwestionariusz badawczy w wersji do badania właściwego

M3 Pilotaż z wykorzystaniem kwestionariusza badawczego na niedużej próbie docelowych respondentów badaniaD3 Zebrany materiał empiryczny z badania właściwego (dane wytworzone w ramach badania)

M4 Dopracowanie kwestionariusza badawczego w oparciu o wyniki pilotażu D4 Układ treści raportu z badania

M5 Uruchomienie i realizacja badania właściwego D5 Pierwsza wersja raportu końcowego z zadania 3, cz. 1

M6 Zakodowanie zebranego w badaniu właściwym materiału empirycznego D6 Finalna wersja raportu końcowego z zadania 3, cz. 1

M7 Przedstawienie spisu treści raportu z badania dla zespołu projektowego, zebranie uwag

M8 Przedstawienie pierwszej wersji raportu końcowego

M9 Zebranie uwag/komentarzy do pierwszej wersji raportu końcowego 

M10 Spotkanie robocze zespołu projektowego – prezentacja i dyskusja nad pierwszą wersją raportu końcowego z badania

M11 prezentacja raportu końcowego, zebranie uwag/komentarzy, opracowanie finalnej wersji raportu końcowego

M12 Zebranie uwag/komentarzy do finalnej wersji raportu końcowego

M5 M6

październiksierpień wrzesień

WORK PACKAGE: ZADANIE 3, CZĘŚĆ 1 (DIAGNOZA ISTNIEJĄCYCH INSTRUMENTÓW WSPARCIA MŚP), zespół: dr hab. J. Klimek, prof. SGH, dr B. Żelazko, dr T. Pilewicz

kwiecień maj czerwiec lipiec


