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Abstrakt. Celem opracowania jest identyfikacja i analiza potencjału zasobów pracy przedsiębiorstw wy-
branych branż biogospodarki w Polsce w ujęciu wojewódzkim. Dokonano próby wskazania obszarów, na 
których możliwe jest podjęcie współpracy międzywojewódzkiej w oparciu o wybrane branże biogospodarki 
oraz wdrożenie instytucjonalnych form wsparcia tego typu działalności (np. w postaci klastrów czy parków 
technologicznych). Analizom poddano sekcje (według PKD 2007): A, C – działy 10, 13, 16 oraz 17, E – dział 
38. Wykazano, że w 2014 roku ponadprzeciętnym potencjałem pracowników zatrudnionych w branżach 
związanych z biogospodarką w stosunku do średniej krajowej w największej liczbie branż charakteryzowało 
się województwo wielkopolskie, a także lubuskie, łódzkie i podlaskie. Wskazano grupy województw cechu-
jących się ponadprzeciętnym potencjałem zasobów pracy umożliwiającym stymulowanie instytucjonalnej 
współpracy międzywojewódzkiej o charakterze jedno- i wielosektorowym.

Wstęp
Biogospodarka stanowi koncepcję zasobooszczędnego rozwoju, opartą na zarządzaniu od-

nawialnymi zasobami biologicznymi. Podstawą biogospodarki jest produkcja odnawialnych 
zasobów biologicznych, a także przekształcanie tych zasobów i odpadów w produkty [EC 2012]. 
W koncepcji tej podkreśla się rolę inwestycji w wiedzę, innowacje i umiejętności. Wśród priory-
tetowych działań wspierających rozwój biogospodarki można wskazać: spójne ramy polityczne, 
wzrost inwestycji w badania, opracowanie rynków bioproduktów oraz lepszą komunikację ze 
społeczeństwem [KE 2011]. Biogospodarka obejmuje działania na różnych szczeblach (od glo-
balnego po regionalny), co wymaga zarówno publicznego wsparcia finansowego, jak i inwestycji 
prywatnych. W Polsce biogospodarka stanowi jedną z inteligentnych specjalizacji zarówno na 
szczeblu krajowym, jak i na poziomie niektórych województw [Gołębiewski 2014, Gralak 2015]. 

Warto zauważyć, że nawiązywanie kontaktów i tworzenie sieci współpracy jest bardzo 
ważnym czynnikiem umożliwiającym zwalczanie trudności w rozwoju biogospodarki, np. w 
postaci problemów z finansowaniem przedsięwzięć biogospodarczych, poszukiwaniem rynków 
docelowych, promowaniem transferu istniejących lub nowych rozwiązań wewnątrz sektora lub 
pomiędzy sektorami, poszukiwaniem rozwiązań w oparciu o potrzeby klienta [Rönnlund i in. 
2014]. Kluczowe znaczenie ma tworzenie systemu pozyskiwania, przechowywania i dzielenia 
się wiedzą oraz komercjalizacja wyników badań naukowych, co przyczynia się do stymulowania 
wzrostu innowacyjności i konkurencyjności przedsiębiorstw. W tym kontekście istotną rolę od-
grywa infrastruktura instytucjonalna, w której tworzenie i wspieranie działalności zaangażowane 
jest państwo oraz jednostki samorządu terytorialnego. Są to np. inkubatory przedsiębiorczości, 
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centra technologiczne, ośrodki promocji przedsiębiorczości, parki naukowo-technologiczne 
[Poskrobko 2008]. Ważną rolę odgrywa także obecność jednostek badawczo-rozwojowych oraz 
uczelni wyższych, których działalność przyczynia się do tworzenia i absorpcji innowacji w 
przedsiębiorstwach. Wśród innowacyjnych form wsparcia rozwoju biogospodarki wymienia się 
szczególnie klastry, inkubatory przedsiębiorczości, parki technologiczne oraz technopolis [Mar-
chuk 2015]. Część z tych instytucji ma charakter lokalny (np. inkubatory przedsiębiorczości), 
inne nie funkcjonują na terytorium Polski (technopolis). Klastry oraz parki technologiczne mogą 
stanowić formy wsparcia o charakterze wewnątrzwojewódzkim lub wykraczającym poza granice 
województw1. Potwierdzają to również wyniki badań polskich naukowców dotyczące wsparcia 
instytucjonalnego rozwoju biogospodarki [Kalbarczyk i in. 2015, Łącka 2014, Kryjom 2014]. 
Aby tego typu wsparcie instytucjonalne dostosowane do potrzeb konkretnych sektorów lub ich 
wiązek zostało wdrożone, na danym terytorium powinien istnieć odpowiedni potencjał mierzony 
np. liczbą przedsiębiorstw i zatrudnionych pracowników. 

Celem opracowania jest identyfikacja i analiza potencjału zasobów pracy przedsiębiorstw 
wybranych branż biogospodarki w Polsce w ujęciu wojewódzkim. W pracy podjęto próbę wska-
zania obszarów, na których możliwe jest podjęcie współpracy międzywojewódzkiej w oparciu 
o wybrane branże biogospodarki oraz wdrożenie instytucjonalnych form wsparcia tego typu 
działalności (np. w postaci klastrów czy parków technologicznych). 

Materiał i metodyka badań
W pierwszym etapie badań nad potencjałem biogospodarki wzięto pod uwagę zidentyfikowane 

przez Agnieszkę Komor następujące sekcje i działy według PKD 20072: sekcje A, C – działy: 10, 
11, 13, 15, 16, 17, 20, 21, 31, E – dział 38 oraz M – dział 72 [Komor 2014].

Identyfikacja potencjału zasobów pracy poszczególnych branż wchodzących w skład biogospo-
darki napotyka na trudności związane z dostępnością danych zawartych w statystyce publicznej. 
Biorąc pod uwagę te trudności ostatecznie badaniem objęto: 
 – sekcję A. „Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo”; 
 – sekcję C, działy: 10. „Produkcja artykułów spożywczych”, 13. „Produkcja wyrobów tekstyl-

nych”, 16. „Produkcja wyrobów z drewna, korka, słomy i wikliny”, 17. „Produkcja papieru 
i wyrobów z papieru”; 

 – sekcję E, dział 38. „Działalność związana ze zbieraniem, przetwarzaniem i unieszkodliwianiem 
odpadów, odzysk surowców”.
Wykorzystano dane ze statystyki publicznej, w tym dane zawarte w Banku Danych Lokalnych 

GUS, w biuletynach statystycznych poszczególnych województw, a także dane pozyskane z 
informatoriów statystycznych województw (działających w strukturach wojewódzkich urzędów 
statystycznych). Okres badawczy obejmował 2014 rok.

Do oceny zróżnicowania potencjału zasobów pracy biogospodarczych przedsiębiorstw w uję-
ciu wojewódzkim wykorzystano dane statystyczne dotyczące udziału pracujących w wybranych 
branżach biogospodarki w liczbie pracujących ogółem w danej jednostce przestrzennej. Następnie 
zidentyfikowano województwa charakteryzujące się ponadprzeciętnym udziałem pracujących 
w biogospodarce w stosunku do średniej krajowej. Ponadprzeciętny potencjał zasobów pracy 
przedsiębiorstw biogospodarczych predestynuje województwa do realizacji strategii rozwoju 
z wykorzystaniem biogospodarki oraz do nawiązywania współpracy międzywojewódzkiej w 
odniesieniu do wybranych branż biogospodarki. W kolejnym etapie badania zaprezentowano 
przestrzenne rozmieszczenie branż biogospodarki cechujących się ponadprzeciętnym potencjałem 
w poszczególnych województwach. W ten sposób zidentyfikowano grupy województw, które 
mogłyby wspólnie wdrażać instytucjonalne formy wsparcia o charakterze ponadwojewódzkim, 
przy założeniu, że bliskość terytorialna sprzyja nawiązywaniu współpracy pomiędzy jednostkami.
1 Współpraca ponadwójewdzka w ramach klastrów może mieć również charakter współpracy transgranicznej [EC 2002, 26].
2 Należy podkreślić, że ze względu na brak danych statystycznych w analizach nie uwzględniono energetyki nisko-

emisyjnej, produkcji biopaliw i enzymów, które stanowią elementy składowe biogospodarki [BECOTEPS 2011].
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Wyniki badań
W 2014 roku wśród województw charakteryzujących się ponadprzeciętnym potencjałem pracow-

ników zatrudnionych w branżach związanych z biogospodarką w stosunku do średniej krajowej w 
największej liczbie branż wymienić można: wielkopolskie (4 branże), lubuskie, łódzkie i podlaskie 
(po 3 branże) – tabela 1. Warto wskazać również województwa dolnośląskie, kujawsko-pomorskie, 
mazowieckie i warmińsko-mazurskie, w których zidentyfikowano znaczny potencjał w odniesieniu 

Tabela 1. Udział pracujących w wybranych branżach biogospodarki w Polsce w pracujących ogółem według 
województw (stan w końcu grudnia 2014 roku)*

Table 1. The share of employees in chosen branches of bio-economy in Poland in total number of employees 
according to regions (situation at the end of December 2014)
Województwo/ 
Province

Udział pracujących w wybranych branżach/The share of employees in chosen branches
rolnictwo, 
leśnictwo, 
łowiectwo 
i rybactwo/ 
agriculture, 

forestry, 
hunting, 
fishery

produkcja 
artykułów 

spożywczych/ 
agri-food 
products 

production

produkcja 
wyrobów 

tekstylnych/
manufacture 

of textiles

produkcja 
wyrobów 
z drewna, 

korka, 
słomy i 
wikliny/ 

manufacture 
of products 

of wood, 
cork, straw 
and wicker

produkcja 
papieru i 
wyrobów 
z papieru/ 

manufacture 
of paper 

and paper 
products

działalność 
związana ze 
zbieraniem, 

przetwarzaniem 
i unieszkodli-

wianiem 
odpadów; odzysk 

surowców/
collecting, 

processing and 
disposing of 
wastes, raw 

materials recovery
Dolnośląskie 8,49 1,18 0,63 0,29 0,33 0,49
Kujawsko-
pomorskie 15,48 3,22 b.d./nd 0,52 1,17 b.d./nd

Lubelskie 38,08 2,24 0,05 0,45 0,22 b.d./nd
Lubuskie 11,26 2,24 0,51 1,76 0,75 0,34
Łódzkie 19,00 2,93 1,07 0,32 0,24 b.d./nd
Małopolskie 21,09 2,23 0,07 0,46 0,20 b.d./nd
Mazowieckie 12,90 3,38 0,08 0,18 0,42 0,42
Opolskie 15,96 2,05 b.d./nd 0,76 0,47 0,32
Podkarpackie 32,30 1,39 b.d./nd 0,76 0,12 0,29
Podlaskie 31,07 3,40 0,17 0,90 0,19 0,29
Pomorskie 8,64 2,78 0,13 1,34 0,35 0,38
Śląskie 6,18 2,05 0,26 0,34 0,18 0,49
Świętokrzyskie 32,54 1,85 0,07 0,52 0,17 0,33
Warmińsko-
mazurskie 16,51 4,20 b.d./nd 1,67 0,28 b.d./nd

Wielkopolskie 15,17 3,62 0,67 1,12 0,59 0,35
Zachodnio-
pomorskie 9,80 2,54 0,15 1,54 0,30 0,40

Polska/Poland 16,77 2,92 0,38 0,89 0,41 0,46
* dane dotyczą podmiotów, w których liczba pracujących przekracza 9 osób/data concerns the entities where 
the number of employees exceeds 9 persons, b.d. – brak danych/no data
Źródło: opracowanie własne na podstawie Banku Danych Lokalnych, GUS [2015, s. 213-214], biuletyny 
statystyczne województw [US 2016], dane z informatoriów statystycznych województw
Source: own study based on Local Data Bank, GUS [2015, p. 213-214], statistical bulletins of regions [US 
2016], data from regional information centers
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do dwóch badanych branż. Wobec powyższego można stwierdzić, że są to regiony mające najwięk-
szą zdolność do nawiązania współpracy międzywojewódzkiej, np. w postaci klastrów czy parków 
technologicznych, mającej na celu stymulowanie rozwoju w oparciu o biogospodarkę. 

Przestrzenne rozmieszczenie potencjału zasobów pracy przedsiębiorstw wybranych branż 
biogospodarki wskazuje na możliwość kreowania powiązań o charakterze międzywojewódzkim. 
Instytucjonalne formy wsparcia mogą dotyczyć poszczególnych rodzajów działalności w ramach 
biogospodarki lub mieć charakter interdyscyplinarny i dotyczyć wiązek sektorów. Instytucje po-
winny tworzyć i przekazywać wyspecjalizowaną wiedzę dostosowaną do potrzeb konkretnych 
branż lub ich wiązek oraz ułatwiać komercjalizację wyników badań naukowych. 

Instrumenty stymulowania współpracy obejmującej sekcję A powinny być wdrażane przede 
wszystkim na obszarze wschodniej Polski (województwo podlaskie, lubelskie, podkarpackie, 
świętokrzyskie) w relacji z województwem małopolskim i łódzkim (rys. 1). W tym kontekście 
wskazane wydaje się nawiązywanie współpracy z przedsiębiorstwami przetwórstwa spożyw-
czego, szczególnie z województw położonych w pewnej bliskości przestrzennej, tj. łódzkiego, 
mazowieckiego, podlaskiego i warmińsko-mazurskiego. 

Ponadprzeciętny w stosunku do średniej krajowej potencjał zasobów pracy umożliwiający 
stymulowanie współpracy międzywojewódzkiej odnotowano ponadto (rys. 1):
 – w zakresie produkcji wyrobów tekstylnych – w zachodniej Polsce (województwa dolnośląskie, 

lubuskie i wielkopolskie), a także w województwie łódzkim,
 – w odniesieniu do produkcji wyrobów z drewna, korka, słomy i wikliny – w województwach 

północnej i zachodniej Polski (podlaskie, warmińsko-mazurskie, pomorskie, zachodniopo-
morskie, lubuskie i wielkopolskie),

 – w odniesieniu do produkcji papieru i wyrobów z papieru – w województwach lubuskim, 
wielkopolskim, opolskim, kujawsko-pomorskim i mazowieckim, 
Wsparcie w zakresie kreowania bezodpadowej produkcji oferują przedsiębiorstwa zajmujące 

się działalnością związaną ze zbieraniem, przetwarzaniem i unieszkodliwianiem odpadów oraz 
odzyskiem surowców, których znaczący potencjał w zakresie angażowania zasobów pracy odnoto-
wano w województwach śląskim i dolnośląskim. W tym kontekście ważną rolę odgrywa również 
energetyka niskoemisyjna czy produkcja biopaliw, które są odbiorcami produktów ubocznych 
powstających w różnych branżach biogospodarki. 

Rysunek 1. Przestrzenne rozmieszczenie 
ponadprzeciętnego potencjału zasobów 
pracy przedsiębiorstw biogospodarki 
według PKD 2007 w 2014 roku
Figure 1. The spatial arrangement of 
above the average potential of labor 
resources in the enterprises of bio-
economy according to Polish Activity 
Classification 2007 in 2014
Źródło: opracowanie własne
Source: own study
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Tabela 1. Udział pracujących w wybranych branżach biogospodarki w Polsce w pracujących ogółem 
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ŹRÓDŁO DO TABELI 1: 

Źródło: opracowanie własne na podstawie Banku Danych Lokalnych, [GUS 2015, [s. 213-214], 
biuletyny statystyczne województw [US 2014 2016], dane z Informatoriów statystycznych 
województw  
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[US 2016], data from regional statistical guides Information Centers 
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Stymulowanie współpracy międzywojewódzkiej mającej na celu wsparcie kilku branż biogo-
spodarki jest wskazane m.in. pomiędzy województwami wielkopolskim a lubuskim w odniesieniu 
do przemysłu tekstylnego, papierniczego i drzewnego. 

Podsumowanie i wnioski
Dokonano próby identyfikacji i analizy potencjału zasobów pracy przedsiębiorstw wybranych 

branż biogospodarki w Polsce w ujęciu wojewódzkim wraz ze wskazaniem obszarów predesty-
nowanych do podjęcia współpracy międzywojewódzkiej w zakresie wdrażania instytucjonalnych 
form wsparcia biogospodarki. Wśród form tego typu wsparcia wymienić można np. klastry i parki 
technologiczne, których działalność powinna mieć na celu tworzenie systemu pozyskiwania, 
przechowywania i dzielenia się wiedzą oraz komercjalizacji wyników badań naukowych dosto-
sowanych do potrzeb konkretnych sektorów biogospodarki lub ich wiązek.

W badaniach wykazano, że przestrzenne rozmieszczenie potencjału zasobów pracy przedsię-
biorstw wybranych branż biogospodarki (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo, produkcja 
artykułów spożywczych, wyrobów tekstylnych, wyrobów z drewna, korka, słomy i wikliny; papieru 
i wyrobów z papieru oraz działalność związana ze zbieraniem, przetwarzaniem i unieszkodliwia-
niem odpadów i odzysk surowców) wskazuje na możliwość kreowania powiązań o charakterze 
międzywojewódzkim. Wskazano grupy województw cechujących się ponadprzeciętnym w 
stosunku do średniej krajowej potencjałem zasobów pracy umożliwiającym stymulowanie insty-
tucjonalnej współpracy międzywojewódzkiej o charakterze jedno- i wielosektorowym. W 2014 
roku ponadprzeciętnym potencjałem zasobów pracy w branżach związanych z biogospodarką w 
stosunku do średniej krajowej w największej liczbie branż charakteryzowały się województwa: 
wielkopolskie, lubuskie, łódzkie i podlaskie. 
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Summary
This paper identifies and examines the labor resources potential of chosen branches’ enterprises in 

Poland regarding voivodeships. An author made an attempt to point the areas where there is an opportunity 
to cooperate among voivodeships basing upon chosen bio-economy branches and moreover implementing 
the institutional support forms in this kind of activity (clusters, technological parks). An analysis concerned 
(according to Polish Activity Classification 2007): section A, section C – parts; 10, 13, 16 and 17 and also 
section E – part 38. The survey showed that Wielkopolska region(Great Poland) was characterized by above 
the average potential of staff employed in the greatest number of branches connected with bio-economy in 
relation to national average and also regions: Lubuskie, Łódzkie, Podlaskie. In the paper one pointed the 
groups of regions characterizing with above the average labor resources potential thus making possible to 
stimulate institutional cooperation among voivodeships of one and many-sectors character.
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