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WSTĘP, CZYLI DLACZEGO WARTO ANALIZOWAĆ KLASTRY  

W ODNIESIENIU DO EKONOMII SPOŁECZNEJ? 
 

Dynamicznie zmieniające się życie społeczne stawia przez przedsiębiorstwami ciągle 

nowe wyzwania. Globalizujące się rynki dóbr i usług, wymóg konkurencyjności, płynność 

zatrudnienia, elastyczność w zakresie dopasowywania się do oczekiwań klienta – te wszystkie 

czynniki sprawiają, że wciąż muszą one szukać nowych form optymalizowania swojej 

działalności. Poszukiwania te prowadzą je także do tworzenia nowych form organizacyjnych. 

Jedną z takich form są klastry. 

Rozwój idei klastrów, który na świecie możemy obserwować od lat 

dziewięćdziesiątych minionego wieku (choć sama idea klastra ma bardzo długą historię, 

niektóre opracowania wskazują nawet, że sięgającą nawet czasów starożytnych), a w Polsce 

od 10-15 lat, stanowi odpowiedź na cztery główne potrzeby nowoczesnych przedsiębiorstw: 

podnoszenie konkurencyjności, kooperacja międzybranżowa, dążenie do innowacyjności oraz 

sieciowanie usług. Ewoluuje również sektor ekonomii społecznej. Jego przemiany stanowią 

przejaw ciągłych prób zaadaptowania podmiotów działających w jego ramach  

do efektywnego wdrażania w życie trzech ważnych wartości: solidarności, współpracy  

i przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu. 

W dalszej części wstępu dokonana zostanie konceptualizacja podstawowych obszarów 

analizowanych w tym dokumencie: ekonomia społeczna (z uwzględnieniem typologii 

podmiotów ekonomii społecznej), klaster oraz klaster ekonomii społecznej. Tak zarysowany 

początek ekspertyzy ułatwi czytelnikowi poruszanie się po dalszych jego fragmentach.  

Niniejsze opracowanie, oprócz wstępu (cz. I), składa się jeszcze z czterech części: 

analizy otoczenia normatywnego i strategicznego klastrów (cz. II), analizy funkcjonujących 

klastrów z udziałem podmiotów ekonomii społecznej (cz. III), analizy SWOTklastrów  

z udziałem podmiotów ekonomii społecznej (cz. IV) oraz rekomendacji (cz. V). 
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Ekonomia społeczna – podstawowe ustalenia 

 

Choć obszar ekonomii społecznej (ES) został w ostatnich latach dość precyzyjnie 

opisany, zarówno na poziomie dokumentów strategicznych, jak i opracowań tematycznych 

oraz prac naukowych, to na potrzeby czynionej tutaj ekspertyzy należy zdefiniować jej pole. 

Precyzyjnie określa je Krajowy Program Rozwoju Ekonomii Społecznej. Stwierdza on, że 

ekonomia społeczna to sfera aktywności obywatelskiej, która poprzez działalność 

ekonomiczną i działalność pożytku publicznego służy: integracji zawodowej i społecznej 

osób zagrożonych marginalizacją społeczną, tworzeniu miejsc pracy, świadczeniu usług 

społecznych użyteczności publicznej (na rzecz interesu ogólnego) oraz rozwojowi 

lokalnemu
1
. 

Według tej definicji w sferze ekonomii społecznej działają podmioty ekonomii społecznej, 

należące do czterech głównych grup: 

 przedsiębiorstwa społeczne, będące fundamentem ekonomii społecznej; 

 podmioty reintegracyjne, służące reintegracji społecznej i zawodowej osób zagrożonych 

wykluczeniem społecznym, tj. Zakłady Aktywności Zawodowej, Warsztaty Terapii 

Zajęciowej, Centra Integracji Społecznej, Kluby Integracji Społecznej; formy te nie będą 

w żadnym przypadku przedsiębiorstwami społecznymi, ale mogą przygotowywać do 

prowadzenia lub pracy w przedsiębiorstwie społecznym lub być prowadzone jako usługa 

na rzecz społeczności lokalnej przez przedsiębiorstwa społeczne; 

 podmioty działające w sferze pożytku publicznego, które prowadzą działalność 

ekonomiczną i zatrudniają pracowników, choć ich aktywność nie jest oparta na ryzyku 

ekonomicznym. Są to organizacje pozarządowe prowadzące działalność odpłatną  

i nieodpłatną pożytku publicznego; podmioty te mogą stać się przedsiębiorstwami 

społecznymi, o ile podejmą działalność gospodarczą w pewnym zakresie, podejmując 

również zobowiązania statutowe odnośnie do dystrybucji zysku; 

 podmioty sfery gospodarczej, które tworzone były jednak w związku z realizacją celu 

społecznego, bądź dla których leżący we wspólnym interesie cel społeczny jest racją bytu 

                                                           
1
 Krajowy Program Rozwoju Ekonomii Społecznej, Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Warszawa 2014, 

s. 14. Zobacz:http://www.pozytek.gov.pl/Krajowy,Program,Rozwoju,Ekonomii,Spolecznej,3495.html [dostęp – 

do tego i do wszystkich innych elektronicznych dokumentów: 27.11.2015]. 

http://www.pozytek.gov.pl/Krajowy,Program,Rozwoju,Ekonomii,Spolecznej,3495.html


5 

 

działalności komercyjnej. Są to podmioty, które nie posiadają wszystkich cech 

przedsiębiorstwa społecznego. Grupę tę można podzielić na cztery podgrupy: 

o organizacje pozarządowe prowadzące działalność gospodarczą, z której zyski 

wspierają realizację celów statutowych;  

o Zakłady Aktywności Zawodowej;  

o spółdzielnie, których celem jest zatrudnienie;  

o pozostałe spółdzielnie o charakterze konsumenckim i wzajemnościowym. 

Osobną, piątą grupą w obszarze ekonomii społecznej są pojawiające się coraz częściej 

inicjatywy o charakterze nieformalnym. Należą do nich m. in. rodzący się ruch kooperatyw 

spożywców, które funkcjonują w Białymstoku (dwie), Gdańsku, Krakowie (dwie), Lublinie, 

Łodzi, Poznaniu, Warszawie (dwie) oraz Wrocławiu, inne przedsięwzięcia działające w sferze 

wzajemnościowej, „ekonomii współdzielonej” oraz różnorakie ruchy miejskie, lokatorskie  

i sąsiedzkie. Podobnie ma się sytuacja z ruchem spółdzielni uczniowskich, których w 2011 

roku w całym kraju było ok. 5 tys. Mimo że formalnie nie są organizacjami, mogą one 

stanowić, a często już stanowią, istotną bazę rozwoju ekonomii społecznej
2
. 

W kontekście przedmiotu niniejszej analizy należy jednak podkreślić, że klastry ekonomii 

społecznej tworzą najczęściej te podmioty, które w pełni funkcjonują na otwartym rynku dóbr 

i usług, a więc spółdzielnie socjalne oraz organizacje pozarządowe. 

Podsumowując ten fragment należy stwierdzić, że głównym założeniem (czyli też 

podstawową zasadą działających w niej podmiotów) pozostaje integracja i aktywizacja grup 

społecznie wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem poprzez wsparcie ich obecności na 

lokalnym rynku pracy. 

 

Klastry – logika działania 

 

Podstawowa definicja klastra to stwierdzenie, że jest on znajdującą się  

w geograficznym sąsiedztwie grupą podmiotów, prowadzących najczęściej działalność 

gospodarczą, działających w jednej branży (albo też w branżach komplementarnych 

względem siebie) współpracujących i konkurujących ze sobą oraz instytucji i organizacji: 

badawczych, naukowych i otoczenia biznesu, powiązanych rozbudowanym systemem 

                                                           
2
 Tamże, s. 14-15 
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wzajemnych relacji o formalnym i nieformalnym charakterze. Innymi słowy, klaster to zbiór 

aktywnych rynkowo jednostek (w węższym ujęciu – przedsiębiorstw), które  

są wyspecjalizowane w określonych dziedzinach, a swoje działania opierają na kooperacji
3
. 

Klastry przyjmują różne formuły prawne. Mogę one funkcjonować, jako organizacja 

pozarządowa (stowarzyszenie lub fundacja), spółka z o.o. albo otwarte zrzeszenie 

funkcjonujące na podstawie porozumienia. Pewnym problemem dotyczącym rozwoju 

klastrów w Polsce jest natomiast zapis, uniemożliwiający tworzenie klastrów na zasadzie 

umów cywilno-prawnych. Zwraca na to uwagę M. Jabłoński: „W większości krajów możliwe 

jest formalizowanie powstania klastra przez podpisanie porozumienia przez aktorów klastra 

(w tym wypadku członków założycieli). Brak tej możliwości hamuje i komplikuje proces 

tworzenia klastrów w naszym kraju. W Polsce klastry muszą być w praktyce reprezentowane 

przez instytucję non-profit. Najczęstszymi koordynatorami klastrów są stowarzyszenia, 

instytucje otoczenia biznesu (IOB) czy uczelnie wyższe. Stowarzyszenia są najczęstszymi 

koordynatorami klastrów oddolnych – zakładanych przez samych przedsiębiorców. Z jednej 

strony stowarzyszenia stanowią element cementujący współpracę przedsiębiorców, ale  

z drugiej – poprzez niewielką zdolność do absorpcji unijnych środków wsparcia  

– w zdecydowanej większości nie posiadają wystarczających możliwości do zapewnienia 

inicjatywie klastrowej czy klastrowi stabilnego rozwoju”
4
. 

W literaturze przedmiotu definicji klastrów pojawia bardzo wiele. Aby jednak ich nie 

mnożyć w tym miejscu, lepiej jest podkreślić, na jakie wyzwania współczesnej gospodarki 

takie twory starają się odpowiadać. Wskazać należy przede wszystkim pięć z nich. 

Po pierwsze, najważniejszą wartością klastra pozostaje współpraca między podmiotami. 

Przedsiębiorstwa działające w jego ramach mają więc nie tyle ze sobą konkurować (choć  

w pewnym wymiarze ta konkurencja również jest pożądana), ile współdziałać w celu 

dostarczania cechujących się najwyższą jakością dóbr i usług. Kooperacja ta polega przede na 

efekcie synergii – działające wspólnie jednostki są w stanie osiągać większe cele niż gdyby 

działały w pojedynkę. W tej optyce zatem, z rynkowego punktu widzenia opłaca im się 

koncentrować swoje siły, a nie tracić je na wewnętrzną rywalizację. Poza tym, jednostki 

tworzące klaster mogą również sobie pomagać w sytuacjach awaryjnych, np. niedoboru sił 

czy środków wytwórczych. 

                                                           
3
 Porter M., Porter o konkurencji, PWE, Warszawa, 2001, s. 249. 

4
Jabłoński M., W labiryncie klastrów,  

Zobacz: http://www.pi.gov.pl/parp/chapter_86196.asp?soid=170E56C26DE4483F8618861BCCA8E3F0 

http://www.pi.gov.pl/parp/chapter_86196.asp?soid=170E56C26DE4483F8618861BCCA8E3F0
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Po drugie, powstanie klastra oznacza także koncentrację określonych zasobów. 

Przedsiębiorstwa, a co za tym idzie również ich potencjały, są bowiem skupione na pewnym 

wspólnym obszarze (terytorium), co powoduje rozbudowanie bazy (rzeczowej, finansowej  

i ludzkiej) do dalszych działań oraz skutkować może wzrostem produktywności działań. 

Koncentracja ta oznacza także koncentrację pewnych starań – w zakresie pozyskiwania 

środków, tworzenia innowacyjnych rozwiązań, rozmachu działalności marketingowej itp. 

Dzięki temu zbiór małych podmiotów może nawiązać rynkową konkurencję z podmiotami  

o wiele większymi od siebie. Warto także podkreślić, że zasoby podmiotów mogą mieć 

analogiczny (np. dwa przedsiębiorstwa zajmujące się usługami cateringowymi) lub 

komplementarny (np. jedno przedsiębiorstwo zajmuje się produkcją urządzeń dla gastronomii, 

drugie zaś samymi usługami gastronomicznymi) charakter. 

Po trzecie, zebranie w jednym miejscu podmiotów o określonych zasobach redukuje 

występowanie licznych ryzyk, takich jak np. wydarzenia losowe, nieciągłości w zakresie 

zatrudnienia, niemożność samodzielnego poradzenia sobie z dużym zamówieniem, obciążenia 

kosztami związanymi z infrastrukturą. Taka sytuacja pozwala ograniczyć koszty związane  

z zarządzaniem, a także zapewnia stabilniejszą podstawę dla prowadzenia działalności 

gospodarczej. 

Po czwarte, co wiąże się z kwestią współpracy, logika klastra bazuje na zjawisku 

usieciowienia. Zakłada ona bowiem, że wypracowanie sieci połączeń pomiędzy grupą 

podmiotów prowadzi do sprawniejszego wytwarzania i krążenia określonych wartości  

– informacji, infrastruktury, inicjatyw, wiedzy, rozwiązań. Dzięki temu wytwarzana zostaje 

dodatkowa jakość związana ze współdzieleniem i wymianą, a nie tylko posiadaniem pewnych 

dóbr. Dodatkowo sieć nigdy nie ma końca i może w każdej chwili dołączyć do siebie nowe 

elementy. Ta zdolność absorpcji niewątpliwie przyczynia się do „wewnętrznego bogactwa” 

klastrów – zróżnicowania tworzących je podmiotów oraz relacji, które wiąże je ze sobą oraz  

z otoczeniem zewnętrznym. 

Po piąte wreszcie, sieciowy charakter klastrów ułatwia wprowadzanie w nich innowacyjnych 

rozwiązań. Stan permanentnej „sieciowej otwartości” oznacza bowiem również otwartość na 

nowych partnerów i nowe idee. Pozwala to klastrom nie tylko oferować wyjątkowe kategorie 

produktów i usług opierające się na synergicznej współpracy, ale w konsekwencji generować 

i utrzymywać przewagę konkurencyjną nad innymi podmiotami z tej samej branży. W tym 

kontekście szczególnie należy podkreślić kwestię zaangażowania jednostek naukowych.  
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To przede wszystkim one są odpowiedzialne za wytwarzanie i dyfuzję innowacyjnego know-

how w ramach klastra. 

 Choć klaster z założenia stanowi sieć powiązań pomiędzy tworzącymi go podmiotami, 

to wyróżnia się dwa główne typy tych sieci, ze względu na występowanie lub 

niewystępowanie centralnie ulokowanego w tej sieci podmiotu. Jeśli żadne z przedsiębiorstw 

nie pełni takiej „liderującej” roli, to klaster określa się mianem zdecentralizowanego. Jeśli 

jednak taki lider się pojawia, to klaster ma charakter scentralizowany (np. koncentryczny, 

instytucjonalny albo tzw. amerykański). 

Każdy klaster posiada również określoną dynamikę swojego powstawania. Typowe etapy 

klastra J. Staszewska opisuje w następującej kolejności: uformowanie się grupy liderów  

z pomysłem na rozwój przedsięwzięć, wstępne wywiady (zbieranie informacji, badanie 

rynku), uformowanie grupy przewodniej (zarządzanie inicjatywami), pierwsze warsztaty 

(wybór planów działania), działania w zakresie doradztwa (udoskonalenie planów), drugie 

warsztaty (potwierdzenie zagadnień i planów działania), dążenie do samowystarczalności 

(ulepszenie agendy strategicznej, instytucjonalizacja inicjatyw w klastrze)
5
. 

 

Klastry ekonomii społecznej 

  

W poprzednim podrozdziale zarysowana została ogólna charakterystyka 

funkcjonowania klastrów. Analizując ją jednak w odniesieniu do sektora ekonomii społecznej 

i podmiotów funkcjonujących w jego polu, należy dostrzec, że wyzwania, przed którymi stają 

zwyczajne przedsiębiorstwa w kontekście budowania klastrów, zyskują pewien naddatek,  

w przypadku, gdy chodzi o przedsiębiorstwa społeczne. Z jednej więc strony, klastry 

ekonomii społecznej cechują się tymi samymi atrybutami, co klastry tradycyjnych firm.  

Z drugiej jednak strony, specyfika sektora ekonomii społecznej wpływa również na specyfikę 

samych klastrów ekonomii społecznej. Wpisanie wyzwań klastrów w środowisku ekonomii 

społecznej prowadzi do ukształtowania się nowych typów wyzwań – już dopasowanych do 

pola ES. Przedstawia je poniższa tabela. 

                                                           
5
 Staszewska J., Klaster perspektywą dla przedsiębiorców na polskim rynku turystycznym, Difin, Warszawa, 

2009, s. 33. 
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Tabela 1. Porównanie wyzwań funkcjonowania klastrów w odniesieniu do ES 

Wyzwanie Wyzwanie w odniesieniu do ES 

Współpraca Budowanie świadomości sektorowej 

Koncentracja zasobów Promocja sektora 

Redukowanie ryzyka Stabilizacja sektora 

Usieciowienie Międzysektorowość 

Innowacyjność Rozwój sektora 

Źródło: opracowanie własne 

Po pierwsze zatem, współpraca w ramach klastrów ES ma na celu również budowanie 

świadomości sektorowej przedstawicieli ES. Przedsiębiorczość społeczna w Polsce, choć ma 

długą przeszłość i ważne tradycje, to jej zinstytucjonalizowana wersja ma wciąż dość krótką 

historię. O jej nowoczesnej formule mówimy dopiero od lat dziewięćdziesiątych, od czasu 

powstania pierwszych organizacji pozarządowych oraz reformy samorządowej. W efekcie 

sektor ekonomii społecznej dopiero się rozwija, choć w ostatnich latach jest to z pewnością 

rozwój bardzo dynamiczny. Warto jednak zwrócić uwagę, że na tym etapie, niezwykle istotne 

pozostaje właśnie budowanie kolektywnej świadomości wszystkich przedsiębiorstw 

społecznych. Najpierw należy bowiem stworzyć pozytywny wizerunek podmiotów ekonomii 

społecznej oraz zbudować zaufanie do nich jako dostawców usług wysokiej jakości. 

Współpraca w ramach klastrów przyczynia się właśnie do takiego sektorowego myślenia. 

Zgodnie z nim kooperacja na rzecz synergicznych rozwiązań przyczynia się nie tylko do 

partykularnych korzyści poszczególnych przedsiębiorstw, ale także do wzmacniania w nich 

przekonania, że mocna pozycja gospodarcza całościowo rozpatrywanego sektora ES 

przyczyni się także do umocnienia się pozycji przedsiębiorstw społecznych na lokalnym 

rynku dóbr i usług.  

Po drugie, proces koncentrowania zasobów podmiotów w ramach klastra ES sprawia, że 

„uwspólniają” się także ich działania z zakresu szeroko rozumianej promocji. Prowadzone 

przez nie aktywności z zakresu marketingu, reklamy czy public relations odnoszą mają zatem 

podwójny charakter. Upowszechniają nie tylko wiedzę na temat konkretnych produktów  

i usług, ale także ideę samej ekonomii społecznej. Efekt synergii, do którego dochodzi  

w wyniku koncentracji zasobów podmiotów tworzących klaster, przekłada się zatem na 

potencjał zmiany świadomościowej, do której może dojść w społeczności lokalnej na skutek 

aktywnej działalności klastra ES. 
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Po trzecie, redukowanie licznych ryzyk rynkowych poprzez działalność w ramach klastra ES 

niewątpliwie sprzyja stabilizacji sektora ES. Tak jak bowiem zostało to już napisane 

wcześniej, cały ten obszar wciąż się rozwija, a okres, w którym obecnie znajduje się ta sfera 

w Polsce wciąż można określić jako relatywnie młodą, bo sięgającą 10-15 lat „młodzieńczy”. 

Szczególnie istotne są więc pewne mechanizmy ochronne, które przedsiębiorstwom 

społecznym zapewnia system, ale także te, które zapewniają sobie one same. Łączenie swych 

sił w ramach klastrów stanowi taki właśnie przykład „wzajemnego ubezpieczania”. Działając 

wspólnie podmioty wspierają się nie tylko na poziomie możliwości rynkowych, ale także na 

płaszczyźnie dystrybucji ryzyk – wspólnie poszukują źródeł finansowania, uwspólniają 

koszty infrastrukturalne, marketingowe czy promocyjne; wspierają się w realizacji wybranych 

działań; wspólnie pozyskują partnerów spoza klastrów itd. To z pewnością „praktyki 

bezpieczeństwa rynkowego”, które zakładają dzielenie nie tylko zysków, ale także zagrożeń. 

Po czwarte, sieciowa logika klastrów ES sprawia, że mają one łatwość dołączania do siebie 

kolejnych partnerów z różnych obszarów – administracji publicznej czy biznesu. Specyfika 

klastrów zakłada bowiem, że podmioty w jego ramach działają „razem i osobno”. Z jednej 

więc strony, każdy z nich działa na swój własny rachunek. Z drugiej zaś, mają one wszystkie 

okazję, by ze sobą kooperować i pewne działania podejmować wspólnie. Sytuacja  

ta wytwarza atmosferę „nieinwazyjnego zapoznania się”. Jej następstwem jest właśnie 

budowanie międzysektorowej współpracy. 

Po piąte wreszcie, efekt synergii, do którego dochodzi w wyniku działania klastra,  

w przypadku sektora ES przekłada się na rozwój usług świadczonych przez jednostki w nim 

działające. Konstatację tę należy rozumieć podwójnie. Dzięki współpracy mogą 

zaproponować swoim klientom usługi wyższej jakości (np. oparte na większej ilości 

pracowników, bardziej komplementarne, lepiej zorganizowane logistycznie). Natomiast fakt 

kooperacji w ramach klastra podmiotów o różnej proweniencji, doświadczeniu i zasobach 

działa inspirująco na tworzenie oferty rynkowej. Wzajemne obserwowanie dobrych praktyk 

sprzyja rozbudowywaniu i unowocześnianiu swoich działań. W przypadku sektora ES jest to 

o tyle ważne, że większość usług oferowanych w jego ramach ma raczej charakter średnio 

wykwalifikowany (np. sprzątanie, catering, pielęgnacja zieleni). Innowacyjność wpisana  

w formułę działania klastrów prowadzi zatem do rozwoju propozycji rynkowych podmiotów 

ES, a tym samym do rozwoju całego sektora. 
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ANALIZA OTOCZENIA NORMATYWNEGO I STRATEGICZNEGO 

 

Ta część ekspertyzy składa się z trzech zasadniczych części. Pierwsza z nich to 

szczegółowa analiza założeń polityk publicznych w zakresie rozwoju i organizacji klastrów 

na poziomie europejskim. Głównym punktem odniesienie jest w tym miejscu Strategia 

Europa 2020 oraz jej programy flagowe. W kontekście ponadnarodowym opisana jest 

również polityka rozwoju oparta na klastrach charakterystyczna dla krajów OECD, w tym 

również Polski. Następnie chcąc ukazać pełne spektrum założeń strategicznych dokonany jest 

przegląd krajowych i regionalnych dokumentów strategicznych dotyczących polityki 

klastrowej, co pozwala w części końcowej na sformułowania wniosków płynących dla 

ekonomii społecznej. 

Podejmując problem klastrów w obszarze ekonomii społecznej należy uwzględnić 

politykę europejską w zakresie promowania tej formy organizacji podmiotów gospodarczych. 

Unia Europejska w ostatnich kilkunastu latach wyznaczyła kierunki rozwoju mające służyć 

podniesieniu konkurencyjności i produktywności gospodarki europejskiej, w politykach tych 

integracja i współpraca biznesu z otoczeniem społecznym jest jednym z podstawowych 

priorytetów. Warto zatem dokonać analizy wybranych dokumentów strategicznych wskazując 

w nich na te założenia i idee, które tworzą dobry klimat dla zmian i wskazują kierunki 

rozwoju innowacyjnej gospodarki, w tym również ekonomii społecznej opartej na klastrach.  

Zainteresowanie polityką europejską w zakresie rozwoju klastrów ma również swój wymiar 

praktyczny. Wspieranie klastrów jest wpisane w strategie i programy europejskie, a więc 

wiedza na ich temat bezpośrednio przekładać się będzie na skuteczność w aplikowaniu  

o środki unijne. Aktorzy społeczni działający w obszarze ekonomii społecznej chcąc 

korzystać z możliwości współfinansowania projektów dotyczących klastrów muszą mieć 

świadomość oczekiwań w tym obszarze formułowanych przez Unię Europejską.  

Niniejszy rozdział ma odpowiedzieć na jedno z pytań problemowych niniejszej 

ekspertyzy: Jakie są główne kierunki rozwoju form klastrowych dla sektora ekonomii 

społecznej? Odpowiedź na powyższy problem udzielona będzie uwzględniając kontekst 

europejskich rozwiązań. Następnie opisane zostaną polskie oraz regionalne strategie 

wyznaczające kierunki rozwoju klastrów.  
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Strategia Europa 2020, czyli europejska ścieżka rozwoju klastrów 

 

Strategia Europa 2020 jest propozycją modelu gospodarczego, który formułuje priorytetowe 

cele i ścieżki rozwoju wspólnoty członkowskiej, które wyrażone są w trzech powiązanych ze 

sobą priorytetach: 

 rozwój inteligentny: rozwój gospodarki opartej na wiedzy i innowacji;  

 rozwój zrównoważony: wspieranie gospodarki efektywniej korzystającej z zasobów, 

bardziej przyjaznej środowisku i bardziej konkurencyjnej;  

 rozwój sprzyjający włączeniu społecznemu: wspieranie gospodarki o wysokim poziomie 

zatrudnienia, zapewniającej spójność społeczną i terytorialną
6
. 

Już na tym dość ogólnym poziomie określania priorytetów można uznać, że idea klastrów, 

jako sposobu organizacji ekonomii społecznej wpisuje się w priorytety rozwojowe Unii 

Europejskiej. Jest ona przejawem rozwoju inteligentnego, gdyż opiera się na innowacji  

o charakterze społecznym, której istota zasadza się na: „Wdrażaniu w życie idei współpracy 

podmiotów ze sfery społecznej, politycznej oraz rynkowej realizowanej na fundamencie 

zaufania społecznego. Etykieta społeczny sprowadza się do wielosektorowości działań, przy 

jednoczesnym aktywnym zaangażowaniu obywateli w rozwiązywanie doświadczanych przez 

nich problemów”
7
. Po drugie, inwestycja w klastry to przykład gospodarki zrównoważonego 

rozwoju, która poza realizacją celów ekonomicznych stawia sobie za zadanie tworzenie 

bardziej funkcjonalnych społeczności. Po trzecie, stosowanie klastrów w ekonomii społecznej 

jest dobrą praktyką włączenia społecznego, idea ekonomii społecznej polega na 

przeciwdziałaniu wykluczeniu i marginalizacji społecznej. Dzięki klastrowej organizacji 

zwiększa się konkurencyjność tych przedsięwzięć, co pozwala jeszcze skutecznej 

przeciwdziałać problemom.  

W ramach Strategii Europa 2020 powstało siedem projektów przewodnich, które 

umożliwią postępy w ramach każdego z wyżej wymienionych priorytetów rozwojowych. 

Klaster, jako model gospodarczy stawiający za cel podniesienie konkurencyjności 

gospodarczej, ujęty jest w dwóch projektach:  

                                                           
6

EUROPA 2020 Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu 

społecznemu, Komisja Europejska Bruksela 2010. 

Zobacz: http://ec.europa.eu/eu2020/pdf/1_PL_ACT_part1_v1.pdf 
7

Necel R., Wasielewska N., Innowacje społeczne w praktyce rehabilitacji osób z niepełnosprawnością 

intelektualną, w: Niepełnosprawność I Rehabilitacja, nr 2 (2015), s. 93 

http://ec.europa.eu/eu2020/pdf/1_PL_ACT_part1_v1.pdf
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 Unia Innowacji, gdzie komisja Europejska deklaruje wspieranie projektów w obszarze 

rozwoju klastrów głównie o charakterze transnarodowym i międzyregionalnym, które 

mają powstawać w formie inteligentnych platform specjalizacji (smart specialisation 

platform)
8
. Ponadto w ramach niniejszego projektu flagowego Komisja Europejska stawia 

sobie za szerzenie kultury innowacji w nowych obszarach życia społecznego  

i gospodarczego oraz zobowiązuje się do podejmowania działań na rzecz podnoszenia 

świadomości członków wspólnoty na temat możliwości rozwoju innowacji celem 

tworzenia społecznej gospodarki rynkowej („paving the way for a more inclusive 

economy”)
9
. 

 Polityka Przemysłowa w Erze Globalizacji to druga inicjatywa priorytetowa, która 

podkreśla znaczenie inicjatyw sieciowych (w tym również klastrów) dla rozwoju 

konkurencyjnej gospodarki. Słowa klucze oddające istotę niniejszego programu  

w zakresie wsparcia klastrów to: nisze innowacyjne, inteligentne specjalizacje, czy 

sieciowanie jako proces umiędzynarodowienia. Istota tej polityki została przedstawiona  

w komunikacie komisji do Parlamentu Europejskiego, która w następujący sposób 

definiuje jej priorytety: „Klastry i sieci zwiększają konkurencyjność przemysłu i ulepszają 

innowacje przez gromadzenie zasobów i wiedzy fachowej oraz wspieranie współpracy 

między przedsiębiorstwami, organami publicznymi i uniwersytetami.  

Polityka w zakresie regionalnych, krajowych i unijnych klastrów powinna być 

ukierunkowana na pokonanie istniejących nieprawidłowości w funkcjonowaniu rynku  

i niedoboru finansowania, a szczególnie na stworzenie pomostu między 

przedsiębiorstwami i instytucjami badawczymi. Polityka regionalna UE i badawcze 

programy ramowe pomagają regionom w przyjęciu „strategii inteligentnej specjalizacji”, 

aby zwiększyć ich konkurencyjność przez rozwijanie nisz innowacyjnych. Opierając się 

na dotychczasowych sukcesach, należy rozwijać klastry i sieci bardziej konkurencyjne w 

skali światowej, zarówno w przypadku klastrów tradycyjnych, jak i klastrów w dziedzinie 

badań, rozwoju i innowacji. Przez lokalne klastry połączone w skali całej Europy można 

osiągnąć krytyczną masę w zakresie badań, rozwoju i innowacji, umiejętności, 

finansowania, wymiany pomysłów i inicjatyw związanych z przedsiębiorczością.Niemniej 

                                                           
8
State of the Innovation Union. Taking Stock 2010-2014, Commission Staff Working Document Accompanying 

the document, UE2014. Zobacz: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/en/TXT/?uri=CELEX:52014SC0181 
9
 Tamże, s. 60. 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/en/TXT/?uri=CELEX:52014SC0181
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jednak, różne inicjatywy w zakresie klastrów powinny zostać skonsolidowane  

i ulepszone”
10

. 

W stronę ponadnarodowej polityki rozwoju klastrów 

 

Powyższa charakterystyka otoczenia strategicznego polityki Unii Europejskiego 

świadczy o dużym zainteresowaniu klastrami, jako formą podnoszenia konkurencyjności  

i efektywności gospodarki unijnej. Również w perspektywie poszczególnych państw 

i regionów tworzone są założenia polityk publicznych na rzecz rozwoju klastrów (na przykład 

Polsce poświęcony zostanie osobny podrozdział). Na poziomie globalnym model klastrów 

rozwijany jest w ramach ekspertyz oraz projektów badawczych realizowanych głównie  

w ramach Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD). Wszystkie te trzy 

poziomy strategicznej refleksji: globalny, unijny, krajowy przyczyniły się do powstania 

koncepcji tzw. polityki rozwoju opartej na klastrach (cluster-based policy – CBP). 

Można ją zdefiniować jako: „zespół działań i instrumentów wykorzystywanych przez władze 

różnych szczebli dla podnoszenia poziomu konkurencyjności gospodarki poprzez 

stymulowanie rozwoju istniejących bądź tworzenie nowych systemów klastrowych przede 

wszystkim na szczeblu regionalnym”
11

. Jak wskazują autorzy opracowania nie ma jednego 

obowiązującego modelu CBP, jednak jego różne paradygmaty łączy jeden cel, a więc 

zwiększanie konkurencyjności gospodarek regionalnych, a w konsekwencji narodowych. 

Można również wskazać kilka wspólnych charakterystyk polityki ich rozwoju szczególnie 

charakterystycznych dla krajów OECD, które są efektem procesów globalizacji  

i przyspieszenia rozwoju nowych technologii: 

 Tworzenie sieci współpracy: zarówno kraje jak i poszczególne regiony tworzą warunki 

do współpracy między poszczególnymi członkami klastrów. Są to sieci o charakterze 

nauka-nauka (pomiędzy ośrodkami badawczymi a uniwersytetami), między nauką  

a gospodarką lub też między podmiotami gospodarczymi. Sieci te rozwijają się wchodząc 

w relacje z innymi klastrami; 

                                                           
10

Zintegrowana polityka przemysłowa w erze globalizacji Konkurencyjność i zrównoważony rozwój na 

pierwszym planie. Komisja Europejska, Bruksela 2010. 

Zobacz: http://register.consilium.europa.eu/doc/srv?l=PL&f=ST%2015483%202010%20INIT 
11

Brodzicki T., Szultka S., Tamowicz P., Niebieskie księgi 2004. Polityka wspierania klastrów. Najlepsze 

praktyki, rekomendacje dla Polski, Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową, Gdańsk 2004, s. 16.  

http://register.consilium.europa.eu/doc/srv?l=PL&f=ST%2015483%202010%20INIT
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 Umiędzynarodowienie klastrów: zachodzące procesy globalizacje zmuszają klastry do 

funkcjonowania na globalnych rynkach dóbr i usług. Konsekwencją tego jest również 

konieczność podnoszenia kompetencji zarządczych uczestników klastrów celem 

utrzymania konkurencyjności reprezentowanych podmiotów;  

 Technologiczna specjalizacja: obserwuje się wysiłki w celu rozwoju klastrów  

w obszarze zaawansowanych technologii (np. w nanotechnologii, biotechnologii) oraz 

wschodzących gałęzi przemysłu
12

. 

 

Klastry i ich otoczenie strategiczne 

 

W niniejszym podrozdziale w ujęciu tabelarycznym przedstawione są ramowe 

dokumenty na poziomie polityki krajowej i lokalnej, których zapisy wyznaczają cele  

i kierunki działań programowych w zakresie rozwoju klastrów, jako sposobu organizacji 

podnoszącego konkurencyjność podmiotów ekonomii społecznej. Wyróżnione priorytety 

polityki społeczno-gospodarczej na różnym poziomie szczegółowości odnoszą się do wyzwań 

sieciowania podmiotów gospodarczych. Cześć strategicznych dokumentów mówi wprost  

o klastrach, inne wskazują na budowanie przewag konkurencyjnych w oparciu o innowacje, 

czy o wzroście gospodarczym uwzględniającym politykę włączenia społecznego. Niezależnie 

od stawianych akcentów, czy poziomu ogólności formułowanych celów, przedstawione 

poniżej dokumenty stanowią odpowiedź na realną potrzebę zmian gospodarczych, które  

w efekcie mają przyczynić się do podnoszenia konkurencyjności gospodarki przy 

jednoczesnej realizacji celów społecznych. 

 

 

                                                           
12

 OECD (2014) „Cluster policy and smart specialisation”, in OECD Science, Technology and Industry Outlook, 

2014 OECD, Paris 
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Tabela 2. Dokumenty strategiczne z zakresu polityk krajowych i regionalnych odnoszące się do tematyki klastrów 

DOKUMENT OBSZAR 

INTERWENCJI 

CHARAKTERYSTYKA PRIORYTETY/CELE STRATEGICZNE 

POTENCJALNIE ZWIĄZANE  

Z ORGANIZACJĄ 

Strategia 

innowacyjności i 

efektywności 

gospodarki 

„Dynamiczna Polska 

2020” 

Polska Strategia jest ściśle powiązana z innymi krajowymi 

i unijnymi dokumentami o charakterze strategicznym. 

Zakres tematyczny Strategii stanowią następujące 

zagadnienia: stabilne podstawy makroekonomiczne 

rozwoju, rynek finansowy, przyjazne środowisko dla 

przedsiębiorczości, rozwój usług, rozwój sektorów 

przemysłu i budownictwa, innowacyjność, 

społeczeństwo informacyjne, eksport i promocja 

gospodarki. 

Kierunek działań 2.3. Wspieranie współpracy w tworzeniu 

i wdrażaniu innowacji 

2.3.3. Wspieranie współpracy w ramach klastrów poprzez: 

 promowanie oddolnego podejścia do rozwoju 

klastrów (ang. bottom-upapproach);  

 odchodzenie od wspierania w przyszłości 

podtrzymywania istnienia inicjatyw klastrowych, 

które bez wsparcia ze strony państwa nie będą 

w stanie się rozwijać, na rzecz interwencji 

punktowej; 

 wprowadzenie nowych instrumentów wsparcia dla 

powstawania powiązań klastrowych w ramach 

funkcjonującychSpecjalnychStref Ekonomicznych 

(SSE) 

Kierunek działań 4.2. Wspieranie napływu innowacyjnych 

oraz odpowiedzialnych inwestycji, w tym inwestycji 

zagranicznych 

 działania dotyczące przyszłości SSE, 

w szczególności przeformułowanie obecnej 

polityki klastrowej. 

Koncepcja 

Przestrzennego 

Zagospodarowania 

Kraju 2030 

Polska Koncepcja Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 

2030 (KPZK 2030), przyjęta przez Radę Ministrów 

dnia 13 grudnia 2011r., jest najważniejszym krajowym 

dokumentem strategicznym dotyczącym 

zagospodarowania przestrzennego kraju. 

Jego celem strategicznym jest efektywne 

KPZK 2030 wyznacza 6 celów polityki przestrzennego 

zagospodarowania kraju: 

1. Podwyższenie konkurencyjności głównych ośrodków 

miejskich Polski w przestrzeni europejskiej poprzez ich 

integrację funkcjonalną przy zachowaniu policentrycznej 
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wykorzystanie przestrzeni kraju i jej zróżnicowanych 

potencjałów rozwojowych do osiągnięcia: 

konkurencyjności, zwiększenia zatrudnienia i większej 

sprawności państwa oraz spójności społecznej, 

gospodarczej i przestrzennej w długim okresie czasu 

struktury systemu osadniczego sprzyjającej spójności. 

2. Poprawa spójności wewnętrznej i terytorialne 

równoważenie rozwoju kraju poprzez promowanie 

integracji funkcjonalnej, tworzenie warunków dla 

rozprzestrzeniania się czynników rozwoju wielofunkcyjny 

rozwój obszarów wiejskich oraz wykorzystanie potencjału 

wewnętrznego wszystkich terytoriów. 

3. Poprawa dostępności terytorialnej kraju w różnych 

skalach przestrzennych poprzez rozwijanie infrastruktury 

transportowej i telekomunikacyjnej. 

4. Kształtowanie struktur przestrzennych wspierających 

osiągnięcie i utrzymanie wysokiej jakości środowiska 

przyrodniczego i walorów krajobrazowych Polski. 

5. Zwiększenie odporności struktury przestrzennej na 

zagrożenia naturalne i utratę bezpieczeństwa 

energetycznego oraz kształtowanie struktur przestrzennych 

wspierających zdolności obronne państwa. 

6. Przywrócenie i utrwalenie ładu przestrzennego. 

Krajowy Program 

Reform na rzecz 

realizacji strategii 

Europa 2020 

Polska Krajowy Program Reform na rzecz realizacji strategii 

Europa 2020, przyjęty przez Radę Ministrów dnia 26 

kwietnia 2011 roku, jest dokumentem, który pokazuje 

jak Polska w najbliższych latach odpowie na stojące 

przed nią wyzwania. 

Konstrukcja KPR zakłada korelację polskich celów 

rozwojowych z priorytetami wyznaczonymi w strategii 

„Europa2020”. 

Krajowy Program Reform skupia się na tych działaniach, 

które mają na celu odrabianie zaległości rozwojowych 

oraz budowie nowych przewag konkurencyjnych, w trzech 

obszarach priorytetowych: 

1.Infrastruktura dla wzrostu zrównoważonego; 

2.Innowacyjność dla wzrostu inteligentnego; 

3.Aktywność dla wzrostu sprzyjającego włączeniu 

społecznemu. 

Krajowa Strategia Polska To kompleksowy średniookresowy dokument Cel strategicznym SRK do 2020 jest: efektywne 
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Rozwoju 

Regionalnego 2010-

2020 

strategiczny odnoszący się do prowadzenia polityki 

rozwoju społeczno-gospodarczego kraju w ujęciu 

wojewódzkim. Dokument ten określa cele i priorytety 

rozwoju Polski w wymiarze terytorialnym, zasady i 

instrumenty polityki regionalnej, nową rolę regionów 

w ramach polityki regionalnej oraz zarys mechanizmu 

koordynacji działań podejmowanych przez 

poszczególne resorty 

wykorzystywanie specyficznych regionalnych oraz 

terytorialnych potencjałów rozwojowych dla osiągania 

celów rozwoju kraju – wzrostu, zatrudnienia i spójności w 

horyzoncie długookresowym. Rozwinięciem celu 

strategicznego są trzy cele szczegółowe polityki 

regionalnej: 

1. Wspomaganie wzrostu konkurencyjności regionów, 

2. Budowanie spójności terytorialnej i przeciwdziałanie 

procesom marginalizacji na obszarach problemowych, 

3. Tworzenie warunków dla skutecznej, efektywnej  

i partnerskiej realizacji działań rozwojowych 

ukierunkowanych terytorialnie. 

Strategia rozwoju 

kapitału ludzkiego 

2020 

Polska Zapisy Strategii Rozwoju Kapitału Ludzkiego 

bezpośrednio wpisują się w cele Strategii Rozwoju 

Kraju 2020. W szczególności odnoszą się one do 

priorytetów opisanych w dwóch następujących 

obszarach strategicznych: Konkurencyjna gospodarka 

(cele: zwiększenie innowacyjności gospodarki oraz 

rozwój kapitału ludzkiego), a także Spójność społeczna 

i terytorialna (cele: integracja społeczna oraz 

zapewnienie dostępu i określonych standardów usług 

społecznych). Należy też zaznaczyć, że SRKL nie 

wyczerpuje wszystkich źródeł rozwoju kapitału 

ludzkiego i że niektóre z nich (np. prosperujące i 

innowacyjne firmy, instytucje kultury etc.) są objęte 

zakresem innych strategii zintegrowanych. 

Cel szczegółowy 3: Poprawa sytuacji osób i grup 

zagrożonych wykluczeniem społecznym 

 Rozwój aktywnych, w tym innowacyjnych, form 

pomocy osobom zagrożonym lub wykluczonym 

społecznie (w tym: innowacji społecznych  

w sferze integracji oraz ekonomii społecznej  

i przedsiębiorczości społecznej). 

6.3 Edukacja na poziomie wyższym 

 Wzmocnienie więzi uczelni z ich otoczeniem 

społeczno-gospodarczym, co pozwoli na lepsze 

dopasowanie oferty edukacyjnej do 

zapotrzebowania na rynku pracy, a także ułatwi 

przepływ wiedzy i innowacji pomiędzy uczelniami 

a gospodarką i społeczeństwem obywatelskim. 

Uczelnie powinny w większym niż dotychczas 

stopniu funkcjonować w społecznościach 

lokalnych jako miejsce namysłu nad rozwojem 

społeczności, w których funkcjonują, a także 
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miejsce formacji postaw obywatelskich. 

Strategia sprawne 

państwo 2020 

Polska Strategia łączy ideę państwa optimum i otwartego 

rządu, prezentuje cele i kierunki interwencji w 

obszarach istotnych dla rozwoju Państwa, w których 

interwencja jest konieczna, aby podnieść skuteczność i 

efektywność. Celem podejmowanych przedsięwzięć w 

perspektywie do 2020 roku jest ukształtowanie 

państwa otwartego, pomocnego, skutecznego  

i efektywnego, o silnej pozycji międzynarodowej  

i wysokiej aktywności obywateli w życiu społecznym 

 i politycznym.  

Koordynacja i współpraca przy realizacji zadań 

publicznych: 

 Konieczne jest budowanie relacji oraz 

wzmacnianie współpracy administracji rządowej z 

szerokim gronem interesariuszy, w tym związkami 

zawodowymi, związkami pracodawców, 

organizacjami pozarządowymi, instytucjami 

otoczenia biznesu, jednostkami badawczo 

rozwojowymi, czy środowiskami akademickimi. 

Powinno być także zacieśniana współpraca  

z organizacjami pozarządowymi oraz podjęte 

działania zmierzające do zachęcania 

społeczeństwa do aktywnego udziału w życiu 

gospodarczym. 

Strategia Rozwoju 

Kapitału Społecznego 

2020 

Polska Strategia Rozwoju Kapitału Społecznego 2020 została 

opracowana przez Rząd w odpowiedzi na wyzwania, 

jakie identyfikuje Długookresowa Strategia Rozwoju 

Kraju. Wskazuje ona, iż polityka rozwoju powinna 

wspierać procesy i inicjatywy, które 

wzmacniają wolę działania obywateli na rzecz dobra 

wspólnego i przyczyniają się do wzmocnienia 

zaufania, jako jednego z podstawowych 

komponentów życia społecznego, gospodarczego  

i kulturowego.  

2.1.2. Wspieranie rozwoju partnerstwa i innych form 

współpracy, służących przekazywaniu realizacji 

zadań publicznych obywatelom 

2.3.1. Wspieranie rozwoju przedsiębiorczości społecznej  

i innych form przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu 

i zawodowemu, w tym różnorodnych form samopomocy. 

 

Krajowy Program 

Rozwoju Ekonomii 

Społecznej 

Polska Jest to dokument rządowy, który wyznacza kluczowe 

kierunki interwencji publicznej mające służyć 

kształtowaniu jak najlepszych warunków dla rozwoju 

ekonomii społecznej i przedsiębiorstw społecznych. 

Adresowany jest przede wszystkim do instytucji 

publicznych, tworzących i realizujących konkretne 

polityki, jak również do osób działających w sektorze 

ekonomii społecznej. 

Działanie III.4. Wsparcie rozwoju sieci kooperacji  

i partnerstw ekonomii społecznej. 

 wspierane będzie metodyczne i animacyjne 

włączanie przedsiębiorstw społecznych w 

działające i inicjowane przedsięwzięcia 

kooperacyjne (m. in. identyfikacja nisz 

rynkowych), w tym szczególnie inicjatywy 

klastrowe: a) w obszarze aktywizowania 
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środowisk lokalnych i rozwoju obszarów 

wiejskich, wsparcie przedsiębiorczości społecznej 

odbywa się poprzez stymulowanie nawiązywania 

partnerstw i wspólnych inicjatyw; b) 

wykorzystujące współpracę z krajową siecią usług 

dla MŚP do komplementarnego do OWES 

wspierania tworzenia i działania przedsiębiorstw 

społecznych; a także wykorzystujące współpracę z 

Ośrodkami Doradztwa Rolniczego i ich 

strukturami terenowymi do wsparcia powstawania 

przedsiębiorstw społecznych na terenach 

wiejskich; c) wykorzystanie potencjału Lokalnych 

Grup Działania oraz Lokalnych Grup Rybackich 

oraz operatorów CLLD (rozwoju lokalnego 

kierowanego przez społeczność), a także 

Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych jako 

animatorów przedsiębiorczości społecznej na 

terenach wiejskich. 

Wielkopolska 

2020.Zaktualizowana 

strategia rozwoju 

województwa 

wielkopolskiego do 

2020 roku 

 

Wielkopolska Strategia stanowi zmodyfikowaną wersję dokumentu 

przyjętego w 2005 roku, zmienioną w wyniku 

przyjęcia nowych dokumentów strategicznych oraz 

planistycznych na poziomie krajowym, unijnym oraz 

konieczności uwzględnienia zadań wynikających z 

kolejnej perspektywy finansowej UE 2014-2020. 

Strategia stanowi użyteczny i skuteczny instrument 

realizacji polityki wewnątrzregionalnej przy 

uwzględnieniu polityk krajowych i europejskich. 

Wielkopolska 2020 roku – w wyniku stopniowego 

osiągania celów strategii ma być regionem 

inteligentnym, innowacyjnym i spójnym. 

Cel operacyjny 6.3. Rozwój sieci i kooperacji w 

gospodarce regionu 

 wsparcie powstawania klastrów i czynników 

wzmacniających ich rozwój. 

Cel operacyjny 6.6. Rozwój instrumentów finansowych 

dla gospodarki 

 tworzenie i rozwój instrumentów wsparcia, 

między innymi dla przedsiębiorstw komercyjnych 

i społecznych. 

Cel operacyjny 6.7. Doskonalenie kadr gospodarki 

 rozwój doradztwa w zakresie zmiany lub 

modyfikacji działalności gospodarczej, w kierunku 

zwiększania innowacyjności. 

Strategia Polityki 

Społecznej dla 

Wielkopolska Jest to ramowy dokument określający cele i priorytety 

polityki społecznej w regionie oraz wskazuje na 

Wyrównywanie różnic w rozwoju społecznym 
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Województwa 

wielkopolskiego do 

2020 roku 

możliwe formy i zakres współpracy między lokalnymi 

podmiotami polityki społecznej. Realizacji Strategii 

sprzyjać ma zrównoważonemu rozwojowi osiąganemu 

przez budowanie spójnych i funkcjonalnych 

społeczności, promocję zaradności obywateli, ustalenie 

hierarchii chronionych zasad i priorytetów, 

angażowanie podmiotów niepublicznych w tworzenie i 

realizację programów społecznych. 

województwa:  

 preferowanie/wspieranie programów 

umożliwiających budowanie 

formalnych/nieformalnych koalicji podmiotów 

publicznych i niepublicznych kierujących swą 

działalność przeciw zjawiskom i zachowaniom 

zagrażającym spójności i efektywności 

społeczności oraz zaradności i aktywności 

obywatelskiej. 

 inicjowanie/promowanie/wspieranie współpracy 

międzysektorowej i wewnątrzregionalnej w 

polityce i pomocy społecznej – w tym także 

inicjowanie/uruchamianie partnerstw podmiotów 

publicznych, publiczno-prywatnych oraz 

porozumień samorządów lokalnych. 

Rozwijanie przedsięwzięć na rzecz poprawy spójności 

obszaru i bezpieczeństwa socjalnego jego mieszkańców 

 inicjowanie/promowanie/wspieranie współpracy 

międzysektorowej w pomocy społecznej 

Rozwój infrastruktury instytucjonalnej i programów dla 

przedsięwzięć w sferze ekonomii społecznej 

umożliwiających reintegrację społeczną grup wrażliwych 

Regionalna Strategia 

Innowacji dla 

Wielkopolski na lata 

2015-2020 

 

Wielkopolska Regionalna Strategia Innowacji dla Wielkopolski na 

lata 2015-2020 jest dokumentem opisującym założenia 

i sposób realizacji wielkopolskiej polityki 

innowacyjnej. Jest jednocześnie dokumentem 

wypełniającym warunek wstępny dla Celu 

Tematycznego 1 Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego w okresie 2014-2020 

 

1.Rozwój przedsiębiorstw poprzez wsparcie rozwoju 

dostosowane do ich potrzeb 

1.4.Realizacja strategicznej wizji i specyficznych celów 

rozwoju obszarów inteligentnej specjalizacji regionu oraz 

innowacji międzybranżowych. 

3. Podnoszenie konkurencyjności przedsiębiorstw, 

szczególnie w obszarach specjalizacji 

3.4. Stworzenie programu rozwoju klastrów kluczowych.  
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3.5. Zwiększenie poziomu internacjonalizacji 

przedsiębiorstw i ich sieci.  

3.6. Zwiększenie międzynarodowej współpracy 

gospodarczej przedsiębiorstw, w tym w ramach łańcuchów 

wartości. 

Regionalny Program 

Rozwoju Ekonomii 

Społecznej w 

Województwie 

Wielkopolskim na lata 

2013-2020 

Wielkopolska Regionalny Plan Rozwoju Ekonomii Społecznej 

(RPRES) w Województwie Wielkopolskim na lata 

2013-2020 jest programem wojewódzkim w zakresie 

rozwoju ekonomii społecznej. Dokument diagnozuje 

także kondycję ekonomii społecznej w regionie oraz 

wskazuje ścieżki jej rozwoju. RPRES wyraźnie określa 

istotną rolę ekonomii społecznej w regionie jako 

narzędzia, które tworzy aktywną politykę społeczną. 

Przedsięwzięcie strategiczne: Działania kierowane do 

powstających i funkcjonujących podmiotów ekonomii 

społecznej 

 Aby istotnie wzmocnić PES oraz ich udział w 

rynku dóbr i usług konieczne jest podjęcie 

kompleksowych działań w podstawowych 

obszarach takich jak: wsparcie tworzenia PES, 

wsparcie funkcjonowania PES oraz sieciowanie. 
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Wnioski dla podmiotów ekonomii społecznej 

 

Analiza wyżej wymienionych dokumentów pozwoli organizatorom klastrów zdobyć 

niezbędną wiedzę na temat aktualnych kierunków rozwoju struktur gospodarczych opartych 

na klastrach. Wnioski dla podmiotów ekonomii społecznej wynikające z analizy otoczenia 

strategicznego można sprowadzić do kilku zasadniczych: 

a) Promowanie działań inicjowanych przez członków społeczności lokalnych. Mają to być 

inicjatywy oddolne, to znaczy zaprojektowane i realizowane przez lokalnych aktorów 

społecznych, a więc najlepiej odpowiadające na potrzeby mieszkańców wspólnot. Zasada 

ta wpisuje się w założenia ekonomii społecznej, której podmioty mają oddolny  

i obywatelski charakter; 

b) Polityka klastrowa państwa zakłada wspieranie inicjatyw rentownych ekonomicznie,  

a więc budujących przewagę konkurencyjną regionu. Podmioty ekonomii społecznej 

wchodzące w klaster muszą nie tylko oferować współinteresariuszom wartość dodaną w 

postaci realizacji celów społecznych. Muszą również udowodnić, że ich działalność  

w ramach klastra przynosi realną korzyść ekonomiczną; 

c) Środowiskiem przestrzennym dla realizacji inicjatyw klastrowych z udziałem podmiotów 

ekonomii społecznej powinny być specjalne strefy ekonomiczne, które zgodnie  

z założeniami polityki gospodarczej dysponują odpowiednią infrastrukturą dla realizacji 

zrównoważonego wzrostu;  

d) Klastry budowane z udziałem podmiotów ekonomii społecznej powinny być budowane  

w oparciu o innowacje społeczne, których istota w tym kontekście może być rozumiana 

na dwa sposoby. Po pierwsze, sama forma organizacji, gdzie klaster gospodarczy 

kooperuje z przedsiębiorstwem społecznym, jest modelem innowacyjnym. Po drugie, 

produkty/usługi będące efektem/produktem funkcjonującego klastra mogą być 

innowacyjne; 

e) Strategie rozwoju kapitału zarówno ludzkiego jak i społecznego akcentują potrzebę 

wzmocnienia więzi uczelni z ich otoczeniem społeczno-gospodarczym. Ma to ułatwić 

przepływ wiedzy i innowacji pomiędzy uczelniami a gospodarką i społeczeństwem 

obywatelskim. Podmioty ekonomii społecznej powinny angażować środowiska 

akademickie, biorąc pod uwagę ich zasoby intelektualne, ale też infrastrukturalne,  

w realizacji przedsięwzięć klastrowych. 
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f) Wykorzystanie dotychczas funkcjonujących instytucjonalnych sieci wsparcia w postaci 

krajowych sieci usług dla MŚP, Ośrodków Doradztwa Rolniczego, Lokalnych Grup 

Działania, które powinny być naturalnym partnerem w realizacji działań w obszarze 

klastrów z udziałem podmiotów ekonomii społecznej. Jest to szczególnie istotne, gdyż 

pozwala budować potencjał nowej inicjatywy gospodarczej na fundamencie 

funkcjonujących już podmiotów społeczeństwa obywatelskiego. 

g) Zgodnie z polityką rozwoju opartą na klastrach, której założenia obecne są w 

analizowanych strategiach, klastry powinny funkcjonować, jako ponadnarodowe 

międzynarodowe sieci współpracy. Zwiększenie internacjonalizacji dotyczy również 

podmiotów z obszaru ekonomii społecznej. Należy zatem już na poziomie tworzenia 

klastrów zapraszać do współpracy podmioty zagraniczne.  
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ANALIZA KLASTRÓW Z UDZIAŁEM PODMIOTÓW EKONOMII 

SPOŁECZNEJ 
 

Celem niniejszego rozdziału było zebranie informacji na temat funkcjonujących  

w Polsce klastrów z udziałem podmiotów ekonomii społecznej. Wstępna analiza danych 

zastanych (stron internetowych, portali branżowych, treści zamieszczanych w mediach 

społecznościowych, prospektów i broszur informacyjnych) ujawniła obecność na polskim 

rynku czternastu podmiotów, które definiują się mianem klastra. Samoidentyfikacja podmiotu 

nie była dla nas wiążąca przy określania zakresu prowadzonych analiz, bowiem część  

z podmiotów korzystała z tej nazwy, jednak nie spełniała definicji klastra.  

Dla potrzeb analizy klaster definiujemy, jako grupę przedsiębiorstw pochodzących z tego 

samego lub pokrewnych sektorów, a także instytucji i organizacji, powiązanych ze sobą siecią 

pionowych i poziomych zależności, konkurujących i współpracujących ze sobą. Klastry 

będące przedmiotem analizy musiały, więc wpisywać się w przyjęta definicję. Drugim  

z przyjętych kryteriów wyboru była dostępność informacji na temat klastra, która umożliwiała 

jego opis z następujących perspektyw: A/ historia klastra, B/ obszar działalności, C/ struktura 

organizacyjna, D/ rola władz lokalnych, E/ zasoby klastra. 

Na podstawie przyjętych kryteriów opisu (spełnienie wymogu definicyjnego klastra oraz 

dostępność informacji) zakres podmiotowy analiz odnosił się do czterech organizacji: 

1. Łomżyński Klaster Ekonomii Społecznej,  

2. Podkarpacki Klaster Ekonomii Społecznej „Lokomotywa”, 

3. Cieszyński Klaster Ekonomii Społecznej,  

4. Klaster Podmiotów Ekonomii Społecznej Województwa Pomorskiego. 

W dalszej części został przedstawiony dokładny opis każdej z wymienionych inicjatyw 

klastrowych oraz zbiorcza refleksja dotycząca pozostałych klastrów.  
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Łomżyński Klaster Ekonomii Społecznej 
 

A/ Historia klastra 

Region Łomżyński na początku drugiej dekady XXI wieku intensywnie poszukiwał 

mechanizmów, które z jednej strony miały przeciwdziałać problemom, z którymi borykał się 

ten obszar (np. bezrobocie), z drugiej zaś strony wykorzystywały jego potencjał do rozwoju 

gospodarczego i społecznego. Odpowiedzią na te wyzwania stał się klaster ekonomii 

społecznej. 

W 2013 roku firma Millward Brown przeprowadziła badania w zakresie weryfikacji stanu 

oraz potencjału podmiotów ekonomii społecznej w subregionie łomżyńskim. Pokazały one, że 

większość z podmiotów cechuje się dużą aktywnością gospodarczą. Na dodatek ich 

przedstawiciele deklarowali chęć współpracy oraz międzysektorowej kooperacji
13

. 

W dniu 22 listopada 2013 roku w Łomży zostało powołane do życia Stowarzyszenie 

„Łomżyński Klaster Ekonomii Społecznej”. Utworzyły go podmioty ekonomii społecznej 

(organizacje pozarządowe, spółdzielnie socjalne, spółki z.o.o. non profit), przy współpracy 

organizacji wsparcia biznesu, jednostek nauki oraz przedstawicieli jednostek samorządu 

terytorialnego, które działają na obszarze subregionu łomżyńskiego tj. powiat łomżyński, 

kolneński, zambrowski, grajewski, moniecki, wysokomazowiecki oraz miasto Łomża).Była to 

pierwsza taka formą kooperacji w województwie podlaskim. Zrzeszyła ona  

14 podmiotów ekonomii społecznej reprezentujących różne branże, choć działających 

głównie w sferze usługowej. 

Proces tworzenia klastra rozpoczął się w grudniu 2012 roku. Od tego czasu, raz na 

kwartał, wszystkie organizacje zainteresowane utworzeniem go spotykały się na 

dwudniowych warsztato-konferencji. W ramach tych spotkań podejmowano takie zagadnienia 

jak: 

 Analiza zasobów, potencjału oraz kierunku rozwoju inicjatywy klastrowej, 

 Budowa osi integracji członków inicjatywy klastrowej, 

 Źródła finansowania klastra, 

 Ustalanie formy organizacyjno–prawnej klastra, 

                                                           
13

Informacje za: http://klasterspoleczny.lomza.pl/wp-content/uploads/2015/03/lomzynski-klaster-ekonomii-

spolecznej-informator.pdf 

http://klasterspoleczny.lomza.pl/wp-content/uploads/2015/03/lomzynski-klaster-ekonomii-spolecznej-informator.pdf
http://klasterspoleczny.lomza.pl/wp-content/uploads/2015/03/lomzynski-klaster-ekonomii-spolecznej-informator.pdf
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 Podpisanie listów intencyjnych i deklaracji uczestnictwa w klastrze, 

 Organizacja spotkań podmiotów zainteresowanych bezpośrednią współpracą, 

 Wymiana informacji o inicjatywach podejmowanych przez członków klastra, 

 Koordynacja wspólnych działań w zakresie marketingu, 

 Tworzenie wspólnej oferty, budowa i promocja marki. 

Po formalnym zawiązaniu się klastra (tj. w listopadzie 2013 roku) spotkania te odbywały się 

dalej, ale miały one już roboczy charakter. 

B/ Obszar działalności 

Stowarzyszenie „Łomżyński Klaster Ekonomii Społecznej” we wpisie do Krajowego 

Rejestru Sądowego lokuje swoją działalność w polu „Przeciwdziałanie bezrobociu, rozwój 

gospodarczy”, obejmującym działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój 

przedsiębiorczości; działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób 

zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz promocję zatrudnienia i aktywizacji zawodowej 

osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy. 

Na bardziej szczegółowym poziomie Klaster definiuje swoje cele następująco
14

:  

 promowanie przedsiębiorczości, 

 rozwijanie i zacieśnianie współpracy pomiędzy lokalnymi podmiotami, 

 wsparcie grup marginalizowanych lub zagrożonych marginalizacją 

 kreowanie pozytywnego wizerunku sektora Ekonomii Społecznej, 

 optymalizacja sytuacji ekonomicznej podmiotów Ekonomii Społecznej, 

 tworzenie warunków do rozwoju przedsiębiorczości i konkurencyjności na rynku, 

 ułatwienie dostępu do zewnętrznych źródeł finansowania działalności, 

 wdrażanie badań na rzecz rozwoju podmiotów Ekonomii Społecznej. 

Należy więc dostrzec, że cele stawiane przez klaster mają podwójny charakter. Wiążą 

się bowiem zarówno z kwestiami ogólnospołecznymi (dotyczącymi gospodarki i życia 

społecznego regionu), jak i ściśle sektorowymi (nakierowanymi na rozwój ekonomii 

społecznej). 

 

                                                           
14

 Za: http://www.ekonomiaspoleczna.pl/wiadomosc/940065.html  
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C/ Struktura organizacyjna 

Inicjatywa zrzesza czternaście podmiotów z obszaru Subregionu Łomżyńskiego. Oto one: 

1. Spółdzielnia Socjalna ALEXIS, 

2. Spółdzielnia Socjalna ARLEKIN, 

3. Spółdzielnia Socjalna AURORA, 

4. Spółdzielnia Socjalna DELTA, 

5. Spółdzielnia Socjalna NETLAJT, 

6. Spółdzielnia Socjalna POEZJA SMAKU, 

7. Łomżyńska Rada Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT Łomża, 

8. Wyższa Szkoła Zarządzania i Przedsiębiorczości im. Bogdana Jańskiego w Łomży, 

9. Fundacja INKUBATOR LUDZI BIZNESU, 

10. Stowarzyszenie ED&ECO, 

11. Społeczno-Oświatowe Stowarzyszenie HORYZONTY, 

12. Fundacja OBYWATELE GRAJEWA, 

13. Fundacja Narwiańska, 

14. Łomżyński przedsiębiorca Tomasz Wiśniewski. 

Klaster tworzy więc sześć spółdzielni socjalnych, sześć organizacji pozarządowych 

(stowarzyszeń lub fundacji), jedna jednostka naukowa oraz jeden prywatny przedsiębiorca. 

D/ Rola władz lokalnych 

Choć rola władz lokalnych w powstaniu „Łomżyńskiego Klastra Ekonomii Społecznej” 

ma charakter pośredni, to pozostaje bardzo istotna. To bowiem właśnie one wysłały impuls 

związany z jego zawiązaniem, a następnie zabezpieczyły go organizacyjnie. Powiat 

Łomżyński wraz z Ośrodkiem Wspierania Organizacji Pozarządowych w Białymstoku oraz 

Fundacją Forum Inicjatyw Rozwojowych realizują bowiem od 2012 roku projekt pn. 

„Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej – Subregion Łomżyński”. To właśnie 

funkcjonowanie tego OWES-u stworzyło podwaliny pod utworzenie Klastra. 

Dodatkowo, należy podkreślić, że władze regionu także pośrednio wspierają Klaster. Dzieje 

się to poprzez organizowanie konkursów dotacyjnych, w których może on brać udział, a także 

poprzez korzystanie przez samorząd z usług oferowanych przez podmioty w nim 

funkcjonujące. 
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Podsumowując, zarówno powstanie, jak i funkcjonowanie „Łomżyńskiego Klastra 

Ekonomii Społecznej” nie byłoby możliwe bez zaangażowania partnera publicznego. Wiąże 

się to z bardzo konkretnymi działaniami z jego strony, ale także – co może być jeszcze 

ważniejsze – ze stworzeniem „dobrego klimatu” dla rozwoju ekonomii społecznej w regionie. 

E/ Zasoby klastra 

Wśród wielu zasobów klastra w tym miejscu należałoby wskazać przede wszystkim 

dwa z nich. Z jednej bowiem strony, niezwykle ważnym, choć często niedocenianym  

i niezauważanym zasobem, jest fakt, że klaster wpisał się w pewną niszę rynkową, obszar do 

zagospodarowania. Przywoływane we wcześniejszym fragmencie badania subregionalnego 

potencjału ES pokazały, że tamtejszy sektor jest na tyle mocny, że jego reprezentanci mogą 

uformować klaster. Jednocześnie, usługi, które mogłyby zaproponować podmioty w nim 

działające, znajdują swoich odbiorców. Proces decyzyjny opierał się zatem na mocnych 

przesłankach – rozpoznaniu rynku i pogłębionej analizie. Nowo ukonstytuowany kombinat 

nie był więc kolejnym zwykłym przedsiębiorstwem, ale dostarczał nową, przedtem 

nieobecną, kategorię usług. To sprawia, że, używając kolokwializmu, powstał „właściwy twór 

we właściwym miejscu”. 

Z drugiej natomiast strony, niewątpliwym zasobem podlaskiego klastra pozostaje 

zróżnicowanie funkcjonujących w jego ramach podmiotów. Cechuje je bowiem bardzo 

szeroki zakres oferowanych usług. Obejmują one takie obszary jak choćby produkcja 

wyrobów tekstylnych czy konfekcji papierowej, usługi fizjoterapeutyczne czy księgowe, ale 

swoimi działaniami sięgają one również kwestii ekologii czy partycypacji obywatelskiej. 

Dzięki temu kooperacja między przedsiębiorstwami prowadzić może do synergicznych  

i innowacyjnych rozwiązań. 

Na zakończenie warto natomiast podkreślić bardzo spójną i profesjonalną politykę 

informacyjną Klastra. Posiada on zarówno swoją stronę internetową czy aktywny profil na 

Facebooku, ale również wydał folder promujący przedsięwzięcie i przedstawiający działające 

w nim przedsiębiorstwa. 
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Podkarpacki Klaster Ekonomii Społecznej „Lokomotywa” 

 

A/ Historia klastra 

 Pomysł powołania Podkarpackiego Klastra Ekonomii Społecznej pojawił się podczas 

realizacji przez Podkarpacką Agencję Konsultingowo Doradczą Sp. z o.o. w Jaśle projektu 

pn. „Podkarpacki Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej” (POWES)
15

. W założenia 

projektu wpisane były bowiem właśnie działania na rzecz utworzenia na terenie subregionu 

krośnieńsko – przemyskiego województwa podkarpackiego klastra ekonomii społecznej. Miał 

on przyczynić się do rozwoju gospodarczego regionu (szczególnie w obszarze turystyki) oraz 

przeciwdziałaniu wykluczeniu społecznemu. 

Pierwszym etapem
16

było przeprowadzenie 10 edycji seminariów poświęconych 

tematyce klastrów społecznych w każdym powiecie objętym działaniami POWES. Seminaria 

miały na celu zdiagnozowanie potencjału sektora ekonomii społecznej oraz określenie, gdzie 

istnieje największa szansa nie tylko na utworzenie klastra, lecz także na jego późniejsze 

sprawne funkcjonowanie oraz rozwój.  

Analiza informacji uzyskanych podczas seminariów wskazała, że największy 

potencjał „klastrowy” ma powiat jarosławski. Właśnie w tym powiecie akces do prac nad 

stworzeniem klastra zgłosiło najwięcej podmiotów ekonomii społecznej. Inicjatywa 

zainteresowała także władze samorządowe Jarosławia i zyskała duże wsparcie burmistrza 

tego miasta.  

Prace warsztatowe nad tworzeniem klastra rozpoczęły się w czerwcu 2015 roku,  

a koordynował je POWES. Zakończyły się one opracowaniem dokumentu pod nazwą 

„Porozumienie Partnerstwa Lokalnego (Klastra Ekonomii Społecznej) na Rzecz Rozwoju 

Przedsiębiorczości Społecznej oraz Społecznej Odpowiedzialności Biznesu”. Podpisanie go 

miało miejsce podczas uroczystej konferencji w dniu 10 września 2014 roku. Sygnatariuszami 

Porozumienia zostało 30 instytucji, reprezentujących podmioty ekonomii społecznej, władze 

samorządowe, przedsiębiorców i uczelnie wyższe. 

                                                           
15

 Zobacz: http://www.powes.pakd.pl/index.php/o-projekcie 
16

 Historia Klastra przytoczona za: http://www.powes.pakd.pl/ 

http://www.powes.pakd.pl/index.php/o-projekcie
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Porozumienie stało się fundamentem do zawiązania klastra. Inicjatorem jego 

powstania Klastra został Instytut Ekonomii Społecznej w Rzeszowie – fundacja 

zaangażowana we wsparcie podkarpackich podmiotów ekonomii społecznej.  

W dniu 26 listopada 2014 r. zorganizowano spotkanie inauguracyjne członków 

Klastra. Jego założeniem była prezentacja wszystkich podmiotów tworzących Klaster – ich 

profili działalności, potencjału, oczekiwań oraz omówienie planu działań na najbliższy 

kwartał. Od tego czasu członkowie spotykają się raz na kwartał na dwudniowych warsztatach 

z zakresu wspólnego prowadzenia przedsiębiorstwa. 

B/ Obszar działalności 

 „Lokomotywa” (PKES) jest otwartą platformą współpracy na rzecz wzmocnienia 

potencjału podmiotów ekonomii społecznej działających w województwie podkarpackim. 

To inicjatywa mająca na celu zwiększenie możliwości podmiotów ekonomii społecznej dzięki 

wzajemnej kooperacji oraz współpracy z biznesem, sektorem nauki oraz administracją 

publiczną. Tworzą go przedsiębiorstwa, w tym głównie spółdzielnie socjalne, uczelnia 

wyższa, jednostka samorządu terytorialnego oraz organizacje pozarządowe - łącznie  

14 podmiotów. Funkcję Koordynatora pełni inicjator powstania Klastra – Instytut Ekonomii 

Społecznej
17

. 

Klaster stawia sobie za cel: 

 promowanie i wspieranie przedsiębiorczości społecznej jako skutecznego narzędzia 

aktywizacji, 

 wdrażanie innowacyjnych rozwiązań w sektorze ekonomii społecznej, 

 rozwijanie i zacieśnianie współpracy pomiędzy lokalnymi podmiotami, 

 kreowanie pozytywnego wizerunku sektora ekonomii społecznej, 

 poprawa sytuacji i stabilności ekonomicznej podmiotów ekonomii społecznej, 

 tworzenie warunków do rozwoju przedsiębiorczości społecznej i konkurencyjności 

na rynku, 

 zwiększenie znaczenia podmiotów ekonomii społecznej dla gospodarki regionu. 

Przegląd tematyki obszarów, w których działają podmioty klastra, prowadzi do wniosku, że 

przedsiębiorstwa skupiają się przede wszystkim na kwestiach związanych z turystyką  

                                                           
17

 Za: http://www.ekonomiaspoleczna.pl/wiadomosc/1282386.html 
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i rekreacją. Takie sprofilowanie stanowi cechę wyróżniającą „Lokomotywę” wśród innych 

klastrów. Większość z nich dysponuje bowiem dość szerokim spektrum proponowanych 

usług. W przypadku podkarpackiego klastra założeniem jednak była pewna forma 

specjalizacji i komplementarności usług z szeroko rozumianej branży turystycznej. 

C/ Struktura organizacyjna  

Klaster utworzyło czternaście podmiotów reprezentujących wszystkie trzy sektory 

działalności społeczno-gospodarczej: przedstawiciele nauki, jednostki administracji 

publicznej oraz przedsiębiorcy (w tym spółdzielnie socjalne jak i organizacje pozarządowe).  

Porozumienie w sprawie utworzenia PKES podpisały: 

1. Instytut Ekonomii Społecznej z Rzeszowa, 

2. Fundacją na rzecz rozwiązywania problemów społecznych SOCIETAS, 

3. Uniwersytet Rzeszowski, 

4. Spółdzielnia Socjalna BERGAMOTKA z Dębicy, 

5. Spółdzielnia Socjalna CHATKA MAŁOLATKA z Krównik, 

6. Spółdzielnia Socjalna FENIKS z Łąki, 

7. Spółdzielnia Socjalna ORTO-SPORT z Rzeszowa, 

8. Spółdzielnia Socjalna Polifonia Project z Rzeszowa, 

9. Spółdzielnia Socjalna Rezydencja Pod Platanem z Zarzecza, 

10. Spółdzielnia Socjalna Siedlisko z Sokołowa Małopolskiego, 

11. Spółdzielnia Socjalna Stawiamy Ślady z Łańcuta, 

12. Spółdzielnia Socjalna SYNERGIA z Rzeszowa, 

13. Gmina Strzyżów, 

14. 4HC Sp. z o. o. z Rzeszowa. 

Współpraca między podmiotami ma polegać m.in. na utworzeniu bazy danych 

przedsiębiorstw ekonomii społecznej i aktualizowanego katalogu ofert, wykorzystywaniu 

lokalnych zasobów ludzkich i działalność edukacyjno-szkoleniową 

Z powyższego zestawienia widać, że zdecydowana większość z zaangażowanych 

podmiotów to spółdzielnie socjalne. Ten aspekt sprawia, że „Lokomotywę” określa się także 

mianem „klastra spółdzielczego”. Podkreśla to pewną branżowość i wyspecjalizowanie 

działania w ramach jednej wiodącej formuły, jaką jest właśnie spółdzielnia socjalna. 
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D/ Rola władz lokalnych 

Podkarpacki Klaster Ekonomii Społecznej cieszy się bardzo dużym zaangażowaniem 

władz lokalnych. Burmistrz Jarosławia Waldemar Paluch był jednym z inicjatorów jego 

powstania. Polityk podkreśla, że ekonomia społeczna w regionie już teraz funkcjonuje dobrze, 

ale wciąż wymaga ona dalszego rozwoju. Takim wsparciem udzielonym sektorowi ES ma być 

właśnie „Lokomotywa” i aktywny udział w niej przedstawicieli administracji publicznej
18

. 

To zaangażowanie lokalnych władz w Klaster wiąże się także z dwiema dodatkowymi 

funkcjami, jakie miałby ten twór pełnić dla regionu: promocją turystyki na terenach 

podkarpackich gmin oraz pozyskiwaniem funduszy unijnych dla regionalnych inwestycji. 

E/ Zasoby klastra 

 Funkcjonujący już od dwóch lat Podkarpacki Klaster Ekonomii Społecznej 

„Lokomotywa” dysponuje czterema bardzo ważnymi zasobami, które przekładają się na 

efektywność jego działań. 

Pierwszym z nich jest niewątpliwie zaangażowanie władz lokalnych. Burmistrz 

Jarosławia nie tylko sympatyzuje z Klastrem, ale wręcz postrzega go jako niezwykle ważne 

narzędzie rozwiązywania problemów subregionu. To sytuacja o tyle ważna, że podmioty 

sektora ekonomii społecznej, ze względu na swój szczególny charakter, wymagają wciąż 

systemowego wsparcia w zakresie rynkowego funkcjonowania. Bez szeroko rozumianej 

przychylności władz lokalnych prowadzenie takiej działalności jest utrudnione. W przypadku 

podkarpackiego klastra zaangażowanie decydentów lokalnych z pewnością stanowi istotne 

wsparcie dla podmiotów aktywnych w ramach PKES. 

Kolejnym aspektem, który postrzegać należy jako zasób, pozostaje sprofilowanie 

branżowe klastra. W tym przypadku oznacza ono wpisanie się działalności podmiotów 

aktywnych w ramach „Lokomotywy” w określony nurt działań rynkowych – związanych 

przede wszystkim z szeroko rozumianą branżą turystyczną. Taka sytuacja doprecyzowania 

obszaru działania ułatwia proces formułowania kolejnych wspólnych celów do osiągania,  

a także usprawnia dobór środków do realizacji tychże celów. 

                                                           
18

 Zobacz: http://www.nowiny24.pl/wiadomosci/jaroslaw/art/7989340,w-jaroslawiu-powstal-klaster-ekonomii-

spolecznej,id,t.html 

http://www.nowiny24.pl/wiadomosci/jaroslaw/art/7989340,w-jaroslawiu-powstal-klaster-ekonomii-spolecznej,id,t.html
http://www.nowiny24.pl/wiadomosci/jaroslaw/art/7989340,w-jaroslawiu-powstal-klaster-ekonomii-spolecznej,id,t.html


34 

 

Nie do przecenienia pozostaje również zaangażowanie państwowej uczelni wyższej- 

Uniwersytetu Rzeszowskiego. Zapewnia ona bowiem realizację badań nastawionych na 

rozwój regionalny oraz gwarantuje transfer wiedzy do podmiotów ekonomii społecznej. Jego 

obecność w klastrze generuje innowacyjny impuls dla działań pozostałych przedsiębiorstw w 

nim zgromadzonych. 

Wreszcie należy podkreślić, że niezwykle ważnym zasobem pozostaje zbiorowa 

świadomość pewnych wyższych celów, które wspólnie realizują podmioty funkcjonujące w 

ramach Klastra. Są one deklarowane zarówno przez wszystkich jego przedstawicieli, jak  

i przejawiają się one w dbałości o spójność działań „Lokomotywy”. Z jednej strony jest więc 

to rozwój ekonomii społecznej w regionie, ze szczególnym uwzględnieniem spółdzielczości. 

Z drugiej zaś, promocja całego regionu, jako obszaru atrakcyjnego turystycznie i biznesowo. 

 

Klaster Podmiotów Ekonomii Społecznej Województwa Pomorskiego 

 

A/ Historia klastra 

Porozumienie o powołaniu klastra zostało podpisane na specjalnie zwołanej 

konferencji w dniu 7 listopada 2014
19

. W następstwie tego formalnego zobowiązania podjęto 

szereg działań organizacyjnych. Animator klastra Podmiotów Ekonomii Społecznej 

zorganizował ponad dziesięć spotkań klastrowych, w których uczestniczyło sto osób. 

Przedstawiano tam zalety tej formy organizacji, upowszechniano dobre praktyki oraz możliwe 

formy działalności marketingowej. Ponadto zorganizowano pięć seminariów wyjazdowych 

dla podmiotów zainteresowanych udziałem w klastrze. W czasie wyjazdów określano cele  

i zadania oraz opracowano statut, na podstawie którego powołano klaster do życia.  

Podmioty najbardziej aktywne w proces tworzenia klastra zaangażowały się  

w opracowanie planu działania na rok 2015 oraz zobowiązały się do uczestnictwa  

w konferencjach dotyczących współpracy w ramach partnerstwa i nowej perspektywy unijnej. 

W najbliższym czasie planowane jest wstąpienie klastra do podmiotów, które będą 

realizowały inteligentną specjalizację Pomorza – „LongHealthy Life”, skupionej na 

profilaktyce, diagnostyce i terapii chorób cywilizacyjnych i starzejącego się społeczeństwa. 

                                                           
19

Informacje za: http://pracodawcypomorza.pl/informacje-dla-czlonkow/projekty-realizowane/projekt-owes/ 

http://pracodawcypomorza.pl/informacje-dla-czlonkow/projekty-realizowane/projekt-owes/
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B/ Obszar działalności 

Na podstawie dostępnych materiałów źródłowych wyróżnić można trzy zasadnicze 

cele składające się na obszar działalności Klastra Podmiotów Ekonomii Społecznej 

Województwa Pomorskiego. Po pierwsze, powołany do życia klaster ma umacniać i rozwijać 

wspólne działania na rzecz rozwoju ekonomii społecznej. Po drugie, jego celem jest 

budowanie tożsamości lokalnej poprzez integrację i budowanie świadomości wspólnych 

celów i integrację przedsięwzięć rynkowych. Po trzecie, ważnym aspektem działalności jest 

też aktywny udział przedstawicieli klastra w dialogu obywatelskim na rzecz rozwoju działań 

w obszarze zatrudnienia socjalnego, rehabilitacji zawodowej. Inaczej rzecz ujmując klaster 

ma być istotnym partnerem w kształtowaniu polityki rynku pracy województwa pomorskiego.  

Powyższe cele ogólne sami przedstawiciele klastra przedstawiają w następujący sposób
20

:  

 reprezentacja wspólnych interesów: zwiększenie roli podmiotów ekonomii społecznej  

w życiu publicznym poprzez silną, formalną reprezentację, aktywność w debacie 

publicznej, włączanie się w różne formy dialogu społecznego;  

 koordynacja współpracy pomiędzy podmiotami ekonomii społecznej: w celu zwiększenia 

efektywności współpracy oraz stworzenie wspólnej oferty współpracy dla otoczenia 

klastra; 

 animacja i sieciowanie: poprzez zacieśnienie współpracy i integrację środowiska 

podmiotów ekonomii społecznej oraz budowanie tożsamości branżowej; 

 kształtowanie wizerunku wewnątrz i na zewnątrz klastra: opracowanie  

aksjo-normatywnych podstaw działalności poprzez zdefiniowanie misji, wartości oraz 

celów;  

 kształtowanie wizerunku w otoczeniu klastra poprzez wskazanie mocnych stron 

inicjatywy, upowszechnianie dobrych praktyk;  

 analiza/badanie sytuacji rozwoju przedsiębiorczości społecznej: realizacja badań  

w formie ewaluacji własnych przedsięwzięć, badań potrzeb i postaw otoczenia w celu 

kompleksowego opracowania oferty świadczonych usług;  

                                                           
20

 Opracowane na podstawie treści Porozumienia o współpracy w ramach Klastra Podmiotów Ekonomii 

Społecznej Województwa Pomorskiego. Zobacz: http://www.klasteres.pl/pl/o-klastrze 

 

http://www.klasteres.pl/pl/o-klastrze
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 edukacja: transfer wiedzy w zakresie ekonomii społecznej, w tym również podniesienie 

poziomu świadomości i wiedzy w zakresie wizerunkowymibiznesowym wśród 

uczestników klastra oraz kształtowanie postawy otwartości; 

 wymiana doświadczeń: rzecznictwo i obronainteresów członków klastra. 

Powyższy przegląd celów, jakie stawia przed sobą klaster, prowadzi do wniosku, że głównym 

obszarem jego działalności jest kształtowanie wizerunku podmiotów ekonomii społecznej  

w otoczeniu społecznym. Warto podkreślić istotność tego typu działalności w kontekście 

wciąż jeszcze niewielkiej wiedzy opinii publicznej, w tym również sektora prywatnego, ale 

też decydentów samorządowych, o podmiotach ekonomii społecznej, jako istotnym ogniwie 

współczesnej gospodarki wolnorynkowej.  

C/ Struktura organizacyjna 

Klaster Ekonomii Społecznej Województwa Pomorskiego jest grupą partnerską 

integrującą różnorodne podmioty działające w obszarze ekonomii społecznej. Skupia on  

w swoich strukturach zarówno spółdzielnie socjalne, fundacje i stowarzyszenia oraz jeden 

podmiot prywatny. Porozumienie w sprawie utworzenia klastra podpisały: 

1. Spółdzielnia Socjalna „Świetlica edukacyjna Stonoga”, 

2. Fundacja PRO CARITATE GEDANENSIS, 

3. Spółdzielnia Socjalna ISKRA, 

4. Fundacja Pomorze Dzieciom, 

5. Fundacja Sprawni Inaczej, 

6. Stowarzyszenie Podaj Rękę, 

7. Fundacja Regionalne Centrum InformacjiWspomagania Organizacji Pozarządowych, 

8. Good At Service Aleksandra Harasiuk. 

Animacją klastra podmiotów ekonomii społecznej zajmuje się Ośrodek Wsparcia Ekonomii 

Społecznej na subregion Metropolitalny i Nadwiślański. Z powyższego zestawienia wynika, 

że klaster opiera się na zasobach trzeciego sektora, przy nieznacznym udziale podmiotów 

rynkowych. Wśród członków nie ma jednostek samorządu terytorialnego, czy uczelni 

wyższych. Świadczy to o pewnej „sektorowości” przedsięwzięcia, co nie musi umniejszać 

jego potencjału, jednak ogranicza możliwość realizacji działań innowacyjnych opartych na 

kapitale intelektualnym i wiedzy ośrodków badawczych. 
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D/ Rola władz lokalnych 

Lokalne i regionalne władze samorządowe przyczyniły się w dużym stopniu do 

powstania klastra. Warto podkreślić, że jego powołanie jest konsekwencją realizacji wielu 

wcześniejszych przedsięwzięć animujących tę formę przedsiębiorczości. Wśród nich należy 

wyróżnić opracowanie w ramach międzysektorowej współpracy Gdańskiego Modelu 

Ekonomii Społecznej w 2011 roku, przy znaczącym udziale Urzędu Miasta Gdańska. W tym 

samym roku powstaje przy zaangażowaniu samorządu województwa (Regionalnego Ośrodka 

Polityki Społecznej w Gdańsku) plan działań na rzecz promocji i upowszechniania ekonomii 

społecznej oraz rozwoju instytucji sektora ekonomii społecznej i jej otoczenia  

w województwie pomorskim na lata 2011-2013.  

Wypracowane standardy określające główne cele rozwoju sektora ekonomii 

społecznej przy uwzględnieniu potencjału rozwojowego regionu były przyczynkiem do 

powstania Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej na subregion Metropolitalny  

i Nadwiślański. Organizacja ta przy współpracy podmiotów społecznych utworzyła Klaster 

Podmiotów Ekonomii Społecznej Województwa Pomorskiego. Inicjatywa ta powstała przy 

współudziale samorządu województwa wielkopolskiego w ramach projektu „Ośrodek 

Wsparcia Ekonomii Społecznej na subregion Metropolitalny i Nadwiślański” na podstawie 

Umowy z Instytucją Pośredniczącą tj. Departamentem Europejskiego Funduszu Społecznego 

Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego.  

E/ Zasoby klastra 

Zasoby klastra
21

 rozumiane są w tym miejscu, jako przewagi konkurencyjne, jakie 

podmioty zyskują dzięki zrzeszeniu się w tę formę działalności. Na podstawie dostępnych 

informacji uchwycić można następujące jego zasoby: 

 uzyskiwanie zwielokrotnionych korzyści dzięki połączeniu potencjału i doświadczenia 

podmiotów o różnym doświadczeniu gospodarczym i organizacyjnym, tzw. efekt synergii; 

 wyższa sprawność i niższe koszty prowadzonej działalności gospodarczej; 

 wzrost siły przetargowej i przewagi konkurencyjnej na regionalnych i lokalnych rynkach 

produktów i usług;  

 klaster jako forma kreowania i uświadamiania marki ekonomii społecznej  

i przedsiębiorstw społecznych;  

                                                           
21

 Opracowano na podstawie: http://www.ekonomiaspoleczna.pl/wiadomosc/632832.html  
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 większa możliwość inwestowania w rozwój i profesjonalizację kadr podmiotów ekonomii 

społecznej poprzez wspólne opracowywanie programów szkoleniowych oraz tworzenie 

klastrowych centrów umiejętności w ramach inkubatora ekonomii społecznej; 

 klaster dzięki zrzeszeniu wielu podmiotów staje się istotnym aktorem dialogu społecznego 

i znaczącym uczestnikiem inicjatyw upowszechniających idee ekonomii społecznej; 

 klaster łącząc różne podmioty dotychczas funkcjonujące na rynku zyskuje większe 

rozeznanie w potrzebach rynku oraz ma większe możliwości w zakresie analizy 

konkurencyjności klastra; 

 nawiązanie współpracy z otoczeniem, głównie z lokalnymi szkołami i uczelniami. 

 

Cieszyński Klaster Ekonomii Społecznej 

 

A/ Historia klastra  

Historia klastra jest nierozerwalnie związana z działalnością Stowarzyszenia Pomocy 

Wzajemnej „Być razem”, które to od połowy lat dziewięćdziesiątych aktywnie działa na rzecz 

osób wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym. Stowarzyszenie po przez 

powoływanie kolejnych instytucji pomocowych świadczy usługi dla ofiar przemocy  

w rodzinie, samotnych matek, rodzin niewydolnych opiekuńczo wychowawczo, etc. 

Stowarzyszenie z racji swoich doświadczeń miało świadomość, co raz to nowych potrzeb 

społeczności lokalnej oraz uzyskało dobrą orientację w zakresie deficytowych form wsparcia 

dla osób zagrożonych ryzykami socjalnymi.  

W związku ze zmieniającymi się wyzwaniami stojącymi przed społecznością w 2007 

roku została powołana Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości Społecznej „Być Razem”. 

Zakres jej działalności obejmuje prowadzenie przedsiębiorstwa społecznego, wspieranie 

spółdzielni socjalnych, firm nastawionych również na przedsięwzięcia o charakterze 

społecznym, stowarzyszeń oraz innych form aktywności budowanych na wartościach 

solidarności, wzajemności i współdziałania.  

Fundacja była liderem osiemnastomiesięcznego projektu „W stronę klastra – promocja 

ekonomii społecznej” dofinansowanego z Funduszu Inicjatyw Obywatelskich. Doświadczenie 

z realizacji projektu zaowocowało w 2010 roku porozumieniem w sprawie powołania 

Cieszyńskiego Klastra Ekonomii Społecznej.  
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B/ Obszar działalności 

Członkowie klastra wyznaczyli kilka zasadniczych celów swojej działalności, wśród 

nich wymienić należy przede wszystkim: 

 wypracowanie modelu współpracy trójsektorowej; 

 wyprodukowanie grupy produktów podlegających strategicznym działaniom 

marketingowym i sprzedażowym; 

 wykorzystanie ekonomii społecznej, jako narzędzia aktywizacji społecznej  

i zawodowej wobec osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Wyposażenie osób  

z grup ryzyka socjalnego w kluczowe kompetencje zawodowe i społeczne poprzez 

szkolenia miękkie, zawodowe, doradztwo; 

 promocja przedsiębiorczości społecznej, w tym również podniesienie poziomu wiedzy 

przedstawicieli podmiotów wywodzących się z trzech sektorów na temat ekonomii 

społecznej.  

Na podstawie powyższych celów można wyróżnić trzy zasadnicze obszary 

działalności klastra. Po pierwsze, są to działania rynkowe służące stworzeniu oferty wysokiej 

jakości produktów, które z powodzeniem będą konkurować na wymagającym rynku 

regionalnym. Po drugie, mają to być działania promocyjne skupione zarówno na 

upowszechnianiu idei ekonomii społecznej i międzysektorowej współpracy, jak również 

promocji produktów i usług świadczonych przez członków klastra. Trzeci, jednak nie mniej 

ważny obszar działań, to wsparcie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.  

C/ Struktura organizacyjna 

Klaster jest przykładem trójsektorowej współpracy, gdzie członami założycielami były 

instytucje lokalnego samorządu, przedsiębiorcy oraz przedstawiciele organizacji 

pozarządowych. Jest to zatem propozycja modelu, który integruje do wspólnych działań różne 

instytucje różniące się miedzy sobą sposobem funkcjonowania, zasobami kadrowym oraz 

finansowymi, czy celami stawianymi przed organizacją. Taka forma organizacji wymaga 

zatem ponad przeciętnego wysiłku koordynacyjnego i organizacyjnego.  

Członkami założycielami klastra byli
22

: 

                                                           
22

 Opracowano na podstawie: http://www.wspolnota.org.pl/aktualnosci/aktualnosc/cieszynski-klaster-droga-do-

trojsektorowego-partnerstwa/  
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1. Powiatowy Urząd Pracy w Cieszynie,  

2. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Cieszynie,  

3. Śląski Zamek Sztuki i Przedsiębiorczości w Cieszynie, 

4. Studio Edukacji „Creator”,  

5. Firma AMR – Stal,  

6. Firma RAST,  

7. Pracownia Krawiecka Stylizacja i Projektowanie Renata Weber,  

8. Open2be Michał Paluch,  

9. Unitem Sp. z o.o., 

10. Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości „Być Razem” (lider projektu),  

11. Stowarzyszenie Pomocy Wzajemnej „Być Razem”,  

12. Fundacja Kultury Audiowizualnej „Strefa Szarej”,  

13. Stowarzyszenie „Serfenta”,  

14. Cieszyńskie Stowarzyszenie Ochrony Zdrowia „Więź”,  

15. Spółdzielnia Socjalna „Nowy Horyzont”. 

D/ Rola władz lokalnych  

Lokalny samorząd bezpośrednio zaangażował się w powstanie Klastra. Jednostki 

organizacyjne Miasta i Gminy Cieszyn były członkami założycielami niniejszej inicjatywy. 

Warto również podkreślić wsparcie miasta dla działalności Stowarzyszenia Pomocy 

Wzajemnej „Być Razem”, które miało charakter zarówno finansowy, jak pozafinansowy (np. 

wynajem pomieszczeń). Pomoc ta przyczyniła się wydatnie do rozwoju działalności 

organizacji i pozwalała na inicjowanie kolejnych przedsięwzięć, w tym również powołanie 

Fundacji tworzącej klaster. Samorząd lokalny tworzył zatem „dobry klimat” dla realizacji 

usług społecznych przez organizacje pozarządowe, pozwoliło to wzmocnić trzeci sektor  

i w konsekwencji rozwijać działalność w innych obszarach, w tym również w sektorze 

ekonomii społecznej.  

E/ Zasoby klastra 

Wśród wielu zasobów klastra wymienić należy przede wszystkim te, które podnoszą 

przewagę konkurencyjną oraz jednocześnie pozwalają skutecznie realizować cele w obszarze 

przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu
23

. Niewątpliwym zasobem klastra jest jego 

                                                           
23

 Opracowano na podstawie: http://www.wspolnota.org.pl/aktualnosci/aktualnosc/cieszynski-klaster-droga-do-

trojsektorowego-partnerstwa/ 

http://www.wspolnota.org.pl/aktualnosci/aktualnosc/cieszynski-klaster-droga-do-trojsektorowego-partnerstwa/
http://www.wspolnota.org.pl/aktualnosci/aktualnosc/cieszynski-klaster-droga-do-trojsektorowego-partnerstwa/
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potencjał wizerunkowy, który może być istotnym zasobem szczególnie dla przedsiębiorstw 

prywatnych. Uczestnicy klastra budują wizerunek swoich instytucji i przedsiębiorstw jako 

podmiotów zaangażowanych w realizację celów społecznie istotnych, a więc w praktyce 

realizujących założenia społecznie odpowiedzialnego biznesu (CSR).  

Po drugie, dzięki synergii doświadczeń tak zróżnicowanych podmiotów pod względem nie 

tylko kapitałowym, ale też posiadanych doświadczeń rynkowych, klaster ten może pełnić 

funkcję inkubatora dla przedsięwzięć z zakresu ekonomii społecznej. W jego strukturach 

możliwe jest zatem testowanie rozwiązań o charakterze innowacyjnym.  

Po trzecie, klaster daje możliwość budowania przewagi konkurencyjnej w oparciu  

o wysoką jakość i niską cenę oferowanych produktów i usług.  

 

Inne klastry ekonomii społecznej w Polsce 

  

Tytułem podsumowania kwestii opisu klastrów należy dodać także kilka uwag 

dotyczących całego tego pola. W Polsce funkcjonuje ponad dziesięć klastrów ekonomii 

społecznej. Brak precyzji w określaniu ich dokładnej ilości wiąże się z trzema zasadniczymi 

zagadnieniami.  

Po pierwsze, kwestię problematyzuje zróżnicowana formuła działania klastrów. Część z nich 

ma bowiem sformalizowany charakter. Funkcjonują one wtedy jako stowarzyszenie, fundacja 

albo spółka z o.o. Tak prawnie zdefiniowany klaster nie budzi żadnych wątpliwości 

związanych z klasyfikacją. Jednocześnie jednak część klastrów działa wyłącznie na podstawie 

porozumienia dotyczącego funkcjonowania w ramachzrzeszenia otwartego. Taka sytuacja 

zakłada pewną płynność takiego podmiotu – dynamikę składu klastra oraz możliwe zmiany 

jego formuły. W efekcie przyjęcie przez klaster tego drugiego modelu działania znacznie 

utrudnia późniejsze analizowanie go w kontekście spójności i ciągłości. 

Po drugie, mylące pozostaje również nazewnictwo związane z klastrami. Mianem klastra 

określają się bowiem często lokalne ośrodki wspierania ekonomii społecznej. Realizują wśród 

swoich klientów podobne działania do tych, które zachodzą pomiędzy uczestnikami klastra. 

Nie czyni to z nich jednak klastrów w sensie formalnym. Słowo „klaster” pojawia się także po 
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prostu w nazwach pewnych organizacji pozarządowych, mimo że nie mają one w 

rzeczywistości nic wspólnego z klastrem. 

Po trzecie wreszcie, polskie klastry ekonomii społecznej są tworami nowymi, co najwyżej 

kilkuletnimi. W takiej sytuacji często trudno jest określić stopień ich rzeczywistej aktywności. 

W efekcie znaleźć można klastry zarejestrowane, które jednak nie podjęły (jeszcze) żadnych 

aktywności. 

 Mając na uwadze powyższe konstatacje należy zatem dość ostrożnie podchodzić do 

kwestii rozpowszechnienia w Polsce tworów jakimi są klastry ekonomii społecznej. Aby 

jednak dopełnić przedstawiony w tym rozdziale pogłębiony opis czterech wybranych klastrów 

ES, w tym miejscu wskazaną zostaną pozostałe takie jednostki. 

 SYNERGIA Południowo – Wschodni Klaster Ekonomii Społecznej
24

 

 Nadodrzański Klaster Ekonomii Społecznej
25

 

 Garncarska Wioska w Kamionce
26

 

 Klaster Ekonomii Społecznej – Katowice
27

 

 Klaster Przedsiębiorstw Społecznych - Wałbrzych
28

 

 Podlaski “Lokalny Klaster Ekonomii Społecznej” – koordynowany przez Europejską 

Fundację Odnowy i Rozwoju Terytorialnego z Kleosina k. Białegostoku
29

 

 Lubuski Klaster III Sektora
30

 

 Okopski Klaster Ekonomii Społecznej
31

 

 Wiatrak – Klaster Spółdzielni Socjalnych
32

 

W kontekście potencjalnego powstawania kolejnych klastrów należy wspomnieć o 

spotkaniach branżowych organizowanych w całym kraju przez Ogólnopolski Związek 

Rewizyjny Spółdzielni Socjalnych. W ramach realizowanego przez OZRSS projektu 

systemowego „System wzmacniania potencjału i kompetencji sektora spółdzielczości 

socjalnej oraz stworzenie sieci współpracy z instytucjami rynku pracy oraz pomocy  

                                                           
24

 Zobacz: http://synergia-klaster-es.blogspot.com/ 
25

 Zobacz: https://www.youtube.com/watch?v=hnZIUXnLhwg 
26

 Zobacz: www.garncarskawioska.pl 
27

 Zobacz: https://www.facebook.com/Klaster.Ekonomii.Spolecznej/timeline 
28

 Zobacz: http://www.kupujspolecznie.pl/ 
29

 Zobacz: http://www.ekonomiaspoleczna.pl/wiadomosc/699295.html 
30

 Zobacz: http://www.ekonomiaspoleczna.pl/wiadomosc/910168.html 
31

 Zobacz: http://projekt.wne.sggw.pl/pub_pdf/12_2010_grant_Rokicki_03.pdf 
32

 Zobacz: https://centrumklucz.pl/wiatrak/ 
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i integracji” w latach 2014-2015 zorganizowanoosiem spotkań branżowych spółdzielni 

socjalnych. Miały one służyć wymianie doświadczeń spółdzielców oraz podniesieniu 

specjalistycznej wiedzy z zakresu działalności w danej branży. Oto harmonogram i tematyka 

tychże spotkań: 

 Spotkanie spółdzielni z branży gastronomicznej, 1-2 grudnia 2014 r. w Kluczach (woj. 

małopolskie)
33

 

 Spotkanie spółdzielni z branży „opieki nad dziećmi” (przedszkola, żłobki, punkty 

przedszkolne, klubiki malucha itp.), 8-9 lutego 2015 r. w Warszawie
34

 

 Spotkanie spółdzielni z branży „usługi opiekuńcze”, 13-14 kwietnia 2015 roku 

w Bydgoszczy
35

 

 Spotkanie spółdzielni zatrudniających osoby chorujące psychicznie, niepełnosprawne 

intelektualnie, 27-28 kwietnia 2015 r. w Krakowie
36

 

 Spotkanie spółdzielni osób prawnych, 22 – 23 czerwca 2015 r. w Brzezinach (woj. 

łódzkie)
37

 

 Spotkanie spółdzielni z branży turystycznej (obsługa ruchu turystycznego, produkt 

lokalny, wioski tematyczne, miejsca noclegowe) – 25-26 września 2015 r. w Byczynie 

(woj. opolskie)
38

 

 Spotkanie spółdzielni z branży przemysłów kreatywnych (reklama, promocja, gadżety, 

design, web design), 1-2 października 2015 r. we Wrocławiu
39

 

 Konferencja i spotkanie „Spółdzielnie socjalne na rzecz społeczności lokalnych” w dn.  

26 – 27 listopada 2015 r. w Poznaniu (organizowane wspólnie ze Stowarzyszeniem na 

Rzecz Spółdzielni Socjalnych)
40

 

Spotkania te mogą stać się przyczynkiem do tworzenia klastrów ES w różnych 

województwach, a dodatkowo pokazują one w jak różnych branżach klastry te mogą 

funkcjonować. 

                                                           
33

 Zobacz: http://ozrss.pl/smacznie-estetycznie-i-z-zyskiem/ 
34
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35

 Zobacz: http://ozrss.pl/opieka-z-sercem/ 
36
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37
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samorzady/ 
38

 Zobacz: http://ozrss.pl/relacja-po-naszym-spotkaniu-wyroznij-sie-albo-zgin/ 
39
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40
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Wnioski 

 

Podsumowaniem przeglądu klastrów ekonomii społecznej będzie odpowiedź na 

dziewięć kluczowych pytań dotyczących ich funkcjonowania w Polsce. 

 W jaki sposób budowane są i jak funkcjonują klastry z udziałem podmiotów 

ekonomii społecznej?  

Inicjatorami budowy klastrów są zwykle organizacje pozarządowe, ale niemal zawsze dzieję 

się to przy wsparciu jednostek samorządu terytorialnego. Są to zatem inicjatywy oddolne, 

których powstanie jest w dużej mierze zależne od kondycji organizacyjnej trzeciego sektora 

oraz umiejętności współpracy z regionalnymi lub lokalnymi władzami. Warto podkreślić  

w tym kontekście znaczenie Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej, które w procesie 

tworzenia klastra realizują z reguły dwie funkcje: inicjatora, pomysłodawcy przedsięwzięcia 

i/lub animatora, koordynatora realizowanych działań w obrębie klastra.  

 Jakie są cele funkcjonowania klastrów ES? 

Wskazujemy je przy opisie obszarów funkcjonowania poszczególnych podmiotów. Cele 

działań są zróżnicowane, ale można wyróżnić ich trzy zasadnicze kategorie: cele rynkowe, 

wizerunkowe oraz społeczne. Jeżeli chodzi o rynkowy aspekt działalności, najważniejsze jest 

budowanie przewagi konkurencyjnej nad innymi podmiotami obecnymi na rynku. Cel 

rynkowy zasadza się na przekonaniu, iż klaster zmieni postrzeganie instytucji i organizacji w 

otoczeniu, jako podmiotu realizującego cele społecznie użyteczne, z drugiej strony 

działalność wizerunkowa polega na upowszechnianiu wiedzy i podnoszeniu świadomości 

opinii publicznej na temat sektora ekonomii społecznej. Wreszcie cel nie mniej istotny to 

zintensyfikowanie działań na rzecz osób wykluczonych społecznie poprzez ich aktywizację 

zawodową.  

 Jaka jest aktywność rynkowa klastrów ES? 

Na podstawie przeprowadzonych analiz trudno określić jednoznacznie aktywność rynkową 

klastrów z udziałem podmiotów ekonomii społecznej. Podmioty skupione w klastrach 

prowadzą własną działalność gospodarczą, natomiast celem partnerstwa w ramach 

organizowanych sieci jest zwiększenie konkurencyjności poprzez integrację środowiska, 

upowszechnianie idei ekonomii, czy wspólny marketing. Warto jednak podkreślić, że  
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w zdecydowanej większości klastry ES są modelem gospodarczym we wstępnej fazie 

rozwoju, gdzie członkowie muszą podejmować trud organizacyjny, aby następnie podjąć 

wspólną aktywność rynkową.  

 Jakimi zasobami dysponują klastry? 

Powyższe analizy przypadku czterech klastrów ES miały wyróżnić zasoby, jakimi dysponują 

w realizacji statutowych celów. Zależą one zatem od specyfiki prowadzonych działań, jak 

również od kontekstu społeczno-gospodarczego, w jakim funkcjonuje klaster. Poza 

powyższymi uwarunkowaniami zasoby klastrów można ująć w trzech zasadniczych 

kategoriach. Po pierwsze, wcześniejsze doświadczenia organizacji pozarządowych 

i podmiotów ekonomii społecznej w realizacji działań w obszarze przeciwdziałania 

wykluczeniu społecznemu, składają się na efektywność w realizacji celów społecznych. Po 

drugie, udział podmiotów rynkowych daje zasób nie tylko w postaci kapitału finansowego, 

ale też sieci współpracy, chociażby w postaci dotychczasowych kontrahentów, czy swoistego 

know-how w realizacji określonych usług, czy produkcji dóbr. Po trzecie, zasobem klastra jest 

możliwość realizacji w jego ramach idei społecznie odpowiedzialnego biznesu.  

 Jaki jest stosunek otoczenia do funkcjonowania klastra? 

Odpowiedź na tak postawione pytanie wymaga przeprowadzenia pogłębionych badań 

socjologicznych, gdyż odnosi się ono do kwestii postaw społecznych oraz subiektywnych 

ocen, interesów, potrzeb otoczenia rozumianego, jako potencjalni interesariusze, ale też 

lokalna społeczność, w której klaster będzie funkcjonował. Niewątpliwie decyzja o realizacji 

działań w ramach klastra powinna być poprzedzona pogłębioną analizą empiryczną postaw 

otoczenia. Na podstawie zebranych materiałów na temat czterech klastrów można jedynie 

powiedzieć, że w przypadku żadnego nie pojawił się problem niechętnych postaw otoczenia, 

jako problemu w organizacji działań.  

 W jakich branżach klastry ES funkcjonują? 

Klastry ES nie definiują wprost branży, która jest charakterystyczna dla ich działalności. Po 

pierwsze, z przyczyn, które już wskazywano w kilu miejscach niniejszej ekspertyzy, 

mianowicie działalność stricte rynkowa, niekonieczne jest głównym celem funkcjonowania 

klastra. Można powiedzieć, że wyróżnienie konkretnej branży jest kwestią wtórną wobec 

głównego celu działania, jakim jest efektywne przeciwdziałanie wykluczeniu. Efektem tego 

jest nastawienie na wielobranżowość lub świadome ograniczenie funkcjonowania do działań 
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wizerunkowych i/lub edukacyjnych. W tym kontekście specyficzny jest przypadek 

podkarpackiego klastra, gdzie założeniem jednak była pewna forma specjalizacji  

i komplementarności usług w szeroko rozumianej branży turystycznej. 

 Jakie są główne kierunki rozwoju form klastrowych dla sektora ES? 

Odpowiedź na pytanie dotyczące rozwoju form klastrowych udzielone zostało w innym 

miejscu niniejszej ekspertyzy (patrz: rozdział dotyczący analizy otoczenia strategicznego,  

a szczególnie podrozdział „Wnioski dla podmiotów ekonomii społecznej”). Na podstawie 

opisu dotychczas funkcjonujących klastrów trudno opisać kierunki rozwoju, szczególnie, że 

większość z nich znajduje się w początkowej fazie działalności.  

 Jakie efekty dla podmiotów ES przynoszą klastry? 

Na podstawie przeprowadzony analiz można stwierdzić, że w przypadku podmiotów 

ekonomii społecznej mamy do czynienia tylko i wyłącznie z pozytywnymi efektami 

zaangażowania w klastry. Dzięki tej formie organizacji podmioty ekonomii społecznej 

zyskują partnerów rynkowych, samorządowych, pozarządowych w realizacji celów 

społecznych, co pozwala jeszcze efektywniej i skuteczniej świadczyć usługi reintegracji 

społeczno-zawodowej. Uchwytnym efektem jest również zwiększenie konkurencyjności 

rynkowej podmiotu ekonomii społecznej dzięki wymianie doświadczeń, czy możliwości 

podejmowania wspólnych działań z podmiotami rynkowymi.  

 W jaki sposób zarządzane są klastry z udziałem podmiotów ES? 

Model zarządczy w przypadku klastrów nie jest możliwy do opisu w sytuacji, gdy większość 

dopiero w ostatnich latach dokonała formalnego ukonstytuowania i to częściej w formie 

porozumień niż bardziej wiążących umów prawnych. Dotychczasowe doświadczenia 

pozwalają na jeden uogólniony wniosek, otóż wszystkie klastry z udziałem podmiotów 

ekonomii społecznej są oddolnymi inicjatywami. Oczywiście w każdym przypadku 

powoływanebyły przy aprobacie lub realnym wsparciu władz lokalnych, jednak zarządzanie 

klastrem jest odpowiedzialnością aktorów wywodzących się spoza instytucji samorządowych. 

Z reguły są to organizacje pozarządowe w formie fundacji, stowarzyszeń lub też Ośrodki 

Wsparcia Ekonomii Społecznej z racji swojego doświadczenia w animacji inicjatyw 

sieciujących.  
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ANALIZA SWOT WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO  

W ZAKRESIE TWORZENIA KLASTRÓW Z UDZIAŁEM 

PODMIOTÓW EKONOMII SPOŁECZNEJ 

 

 

Przed przystąpieniem do opracowania rekomendacji warto dokonać analizy potencjału 

modelu organizacji w formie klastra z udziałem podmiotów ekonomii społecznej. Analiza  

ta zostanie przeprowadzona w kontekście szans rozwojowych, zagrożeń, ale także czynników, 

które decydują o jego możliwościach lub też hamują jego wzrost. Skutecznym narzędziem 

analizy strategicznej jest metoda SWOT. Nazwa pochodzi od akronimu angielskich słów 

strenghts (mocne strony), weaknesses (słabe strony), opportunities (szanse w otoczeniu), 

threats (zagrożenia w otoczeniu). 
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Tabela 3. Analiza SWOT 

ANALIZA SWOT 
P

O
Z

Y
T

Y
W

N
E

 

WEWNĘTRZNE ZEWNĘTRZNE 

Mocne strony Szanse 

 Niewątpliwie mocną stroną przyszłych klastrów ekonomii 

społecznej w Wielkopolsce jest dobra kondycja całego 

sektora ekonomii społecznej w regionie. Wiąże się to z 

trzemakwestiami ważnymi dla analizowanego tutaj 

problemu.  

o Po pierwsze, z aktywnością Regionalnego Ośrodka 

Polityki Społecznej w Poznaniu w zakresie 

ekonomii społecznej. ROPS angażuje się w rozwój 

ES poprzez m.in. realizację projektu systemowego 

(a wcześniej również innych projektów, zarówno 

jako lider jak i partner) dotyczącego tej tematyki, 

aktywną współpracę z OWES, wsparcie podmiotów 

ekonomii społecznej czy koordynowanie prac 

Komitetu ds. Ekonomii Społecznej. 

o Po drugie, z rozbudowaną siecią organizacji 

wspierających podmioty ekonomii społecznej 

(ośrodki wsparcia ekonomii społecznej - OWES) i 

pomagającym im w relacjach z jednostkami 

samorządu (np. poprzez lobbowanie na rzecz idei 

ES). Należy podkreślić, że organizacje pełniące role 

OWES na terenie województwa są prężnie 

działającymi podmiotami z określonymi tradycjami 

i licznymi dokonaniami na polu ES. 

o Po trzecie zaś, z dużą liczbą podmiotów ekonomii 

społecznej w regionie – spółdzielni socjalnych, 

zakładów aktywności zawodowej, warsztatów 

 Na poziomie europejskim klastry stają się coraz istotniejszym 

elementem polityki społecznej, a wpisane w nie sieci współpracy 

międzysektorowej stanowią podstawowe narzędzie wspierające 

rozwój wielu gospodarki. Stan ten sprawia, że również w wymiarze 

krajowym polityka klastrowa staje się coraz ważniejszym 

zagadnieniem. Choć wciąż trudno mówić o spójnej koncepcji 

działania klastrów w Polsce, to ostatnie lata przynoszą szereg 

rozwiązań i propozycji rozwiązań, które mają uporządkować  

i wzmocnić mechanizmy tworzenia oraz funkcjonowania klastrów. 

Można więc spodziewać się, że w kolejnych latach powstaną kolejne 

regulacje wspierające tę ideę, co z pewnością przełoży się także na jej 

kondycję w Wielkopolsce. 

 Tworzenie klastrów ES wpisuje się także w logikę aktywizacyjnej 

polityki społecznej. Wychodzi ono z założenia, że przedstawiciele 

grup marginalizowanych lub zagrożonych marginalizacją 

samodzielnie włączą się do głównego nurtu życia społecznego 

poprzez działalność gospodarczą. To takie właśnie rozwiązania z 

zakresu integracji społecznej, a nie te polegające na rozbudowywaniu 

systemu świadczeń, są obecnie promowane w polityce krajowej i 

europejskiej, a także poprzez Samorząd Województwa 

Wielkopolskiego. W związku z tym instytucje publiczne potencjalnie 

chętnie współpracować będą z „aktywizacyjnymi” podmiotami, 

takimi jak choćby klastry. 

 Dodatkowo należy podkreślić, że w ramach nowego programowania 

unijnego bardzo duże fundusze zarezerwowano właśnie na ekonomię 

społeczną. Dotyczy to zarówno Programu Operacyjnego Wiedza – 



 

 

terapii zajęciowej czy podmiotów trzeciego sektora 

prowadzących działalność gospodarczą. Sytuacja 

silnej ekonomii społecznej przełożyć się powinna 

na silne klastry ekonomii społecznej. 

 Czynnikiem sprzyjającym tworzeniu klastrów ES jest to, że 

już teraz podmiotu tego sektora dość często zrzeszają w 

większe organizacje. Przykładem tutaj może być 

Ogólnopolski Związek Rewizyjny Spółdzielni Socjalnych, 

Związek Pracodawców Zakładów Aktywności Zawodowej 

czy regionalne Fora Warsztatów Terapii Zawodowej. 

 Warto podkreślić również coś, co należałoby nazwać 

„dobrym klimatem” dla ekonomii społecznej ze strony 

samorządu. Zarówno przedstawiciele szczebla 

wojewódzkiego, jak i znaczna część reprezentantów 

powiatów oraz gmin, zna założenia ES, miała z nią jakieś 

doświadczenia, czy wręcz pośrednio lub bezpośrednio 

wspierała takie podmioty. Oznacza to, że pierwszy ważny 

krok w dążeniu do tworzenia stabilnych klastrów ES często 

został już wykonany. Nie trzeba bowiem przekonywać już 

lokalnych decydentów, że wspieranie przedsiębiorczości 

społecznej jest rozwiązaniem korzystnym dla całej lokalnej 

zbiorowości. Jednocześnie jednak wiele samorządów 

lokalnych wciąż jeszcze nie przekonało się do idei ES, więc 

wciąż trzeba je zachęcać do wspierania tego obszaru. 

 Wielkopolska to województwo, na terenie którego prężnie 

działa bardzo duża liczba przedsiębiorstw oraz wiele uczelni 

wyższych (w tym jedna z najlepszych w kraju - Uniwersytet 

im. Adama Mickiewicza w Poznaniu). Obecność takich 

aktorów sprawia, że klastry ES będę miały większą łatwość 

znajdywania wartościowych partnerów do kooperacji w 

ramach zbiorowego przedsięwzięcia. Partnerzy ci zapewnią 

nie tylko transfer know-how z zakresu działalności 

Edukacja – Rozwój (PO WER)
41

, jak i regionalnych programów 

operacyjnych – w tym przypadku Wielkopolskiego Regionalnego 

Programu Operacyjnego (WRPO)
42

. Warto jednak zaznaczyć, że 

środki na ES w ramach WRPO znajdują sięjedynie w projekcie ROPS 

i OWES, zatem funduszy na tworzenie klastrów ES należy szukać 

przede wszystkim w środkach projektowych OWES. 

 Dość paradoksalną szansą na rozwój klastrów ES jest wciąż trwający 

kryzys gospodarczy. Podczas niego podmioty dążą bowiem do 

minimalizowania ryzyka i działań, które nakierowane są na osiąganie 

celów przy jednoczesnym obniżaniu nakładów na inwestycje oraz 

redukowaniu zagrożeń rynkowych (np. uwspólnianie kosztów 

wynajmu określonych powierzchni, korzystania z usług 

porządkowych itd.). Dodatkowo trzeba podkreślić, że zrzeszanie się 

daje podmiotom ES większą szansę w przetargach, a tym samym 

zwiększa konkurencyjność. 

 

                                                           
41
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42
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rynkowej, ale także efekt synergii związany z 

międzysektorową kooperacją. 
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WEWNĘTRZNE ZEWNĘTRZNE 

Słabe strony Zagrożenia 

 Niewystarczająca wiedza, szczególnie przedsiębiorców, na 

temat klastra, jako organizacji podmiotów gospodarczych, 

w tym również brak wiedzy o możliwościach uczestnictwa 

w klastrach z udziałem podmiotów ekonomii społecznej 

oraz o korzyściach z tym związanych, 

 Niskie zaangażowanie małych i średnich przedsiębiorstw w 

działalność w obszarze społecznej odpowiedzialności 

biznesu, brak działań systemowych w tym obszarze, 

 Bariery mentalnościowe potencjalnych członków klastrów 

ujawniające się w dwóch zasadniczych obszarach:  

o nastawienie na konkurencje, a nie współpracę 

potencjalnych uczestników klastra, 

o wciąż stereotypowe postrzeganie podmiotów 

ekonomii społecznej jako mniej efektywnych 

kooperantów działań rynkowych. 

 Niski nacisk na realizację efektu zatrudnieniowego w części 

podmiotów ekonomii społecznej prowadzi do zaniechania 

działań zwiększających ich konkurencyjność rynkową, na 

przykład w postaci uczestniczenia w klastrze, 

 Dominacja podmiotów ekonomii społecznej nastawionych 

na reintegrację społeczną a nie zawodową, 

 Niewielka skala dotychczasowej współpracy pomiędzy 

podmiotami ekonomii społecznej, 

 Niewielkai dość luźna współpraca podmiotów ekonomii 

społecznej z otoczeniem społecznym, szczególnie z 

sektorem przedsiębiorstw prywatnych, 

 Niewielka skala i zakres współpracy klastrów z ośrodkami 

naukowo-badawczymi, niewielka wiedza o możliwościach i 

 Niewystarczająca liczba działań animacyjnych przedstawicieli 

samorządów, ale też otoczenia podmiotów ekonomii społecznej 

(Ośrodki Wsparcia Ekonomii Społecznej) w zakresie organizacji 

struktur sieci wsparcia dla klastrów z udziałem podmiotów ekonomii 

społecznej; 

 Niska świadomość prawna instytucji inicjujących/organizujących 

działalność klastrów z udziałem podmiotów ekonomii społecznej. W 

konsekwencji poprzestają one na umowach o wzajemnej współpracy, 

nie przekształcając się później w bardziej złożone formy 

organizacyjno – prawne,  

 Brak dobrych praktyk w zakresie organizacji klastrów z udziałem 

podmiotów ekonomii społecznej w województwie wielkopolskim. 

Dobre praktyki wskazałyby potencjalne możliwości w zakresie 

tworzenie tych form organizacji oraz pozwoliłyby wystrzec się 

potencjalnych błędów w ich tworzeniu, 

 Brak wypracowanych standardów i rekomendacji w zakresie 

tworzenia/ funkcjonowania klastrów z udziałem podmiotów ekonomii 

społecznej, 

 Niewielka rola samorządów regionalnych i lokalnych w 

stymulowaniu rozwoju klastrów z udziałem podmiotów ekonomii 

społecznej (samorządy powinny mieć możliwość przyznawania 

dotacji na tego typu przedsięwzięcia), 

 Niewystarczająca liczba rozwiniętych specjalnych stref 

ekonomicznych, które powinny być naturalnym środowiskiem dla 

rozwoju inicjatyw klastrowych, również tych przy współudziale 

podmiotów ekonomii społecznej 

 Brak działań informacyjnych ze strony samorządów 

upowszechniających ideę klastrów z udziałem podmiotów ekonomii 



 

 

korzyściach tego typu kooperacji, 

 Niska innowacyjność produktów i usług świadczonych 

przez podmioty ekonomii społecznej, 

 Niskie kompetencje zarządcze przedstawicieli podmiotów 

ekonomii społecznej. 

społecznej,  

 Brak pogłębionych opracowań, diagnoz na temat nisz rynkowych, 

które mogłyby być zagospodarowane przez klastry z udziałem 

podmiotów ekonomii społecznej, 

 Brak zachęt podatkowych dla przedsiębiorców tworzących klastry z 

udziałem podmiotów ekonomii społecznej. 

 W przyszłości brak finansowania ze środków Unii Europejskiej może 

być poważną barierą rozwojową dla całego sektora Ekonomii 

Społecznej, w tym również dla działań sieciujących  
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REKOMENDACJE 

 

Wprowadzenie 

 

Opracowując rekomendację dla polityki klastrowej z udziałem podmiotów ekonomii 

społecznej będziemy odnosić się bezpośrednio do opracowania pt. Kierunki i założenia 

polityki klastrowej w Polsce do 2020 roku.Rekomendacje Grupy roboczej ds. polityki 

klastrowej
43

. Dokument ten jest efektem prac Grupy roboczej ds. polityki klastrowej 

powołanej w ramach przedsięwzięcia Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) 

Polskie klastry i polityka klastrowa. Wypracowane rekomendacje to między innymi katalog 

wytycznych dla władz krajowych i samorządowych w obszarze tworzenia polityki rozwoju 

opartej na klastrach. Dokument nadaje ramy działaniom na rzecz wcielania w życie tego 

modelu organizacji, stąd też wynika jego wysoka użyteczność praktyczna w opracowywaniu 

wytycznych dla tworzenia klastrów w wybranych branżach gospodarczych, czy jak w naszym 

przypadku w oparciu o konkretny typ podmiotu – przedsiębiorstwa społeczne.  

Autorzy powyższego opracowania formułują kilka podstawowych zasad wyznaczających 

kierunki rozwoju polityki klastrowej w Polsce. Do celów tych zaliczają
44

:  

 Zasada 1 – szerokiego wspierania procesów sieciowania i nawiązywania współpracy  

w polskiej gospodarce,  

 Zasada 2 – łączenia podejścia oddolnego (bottom-up) i odgórnego (top down)  

w odniesieniu do wspierania rozwoju klastrów, 

 Zasada 3 – tworzenia efektywnego ekosystemu instytucji działających na rzecz rozwoju 

klastra, 

 Zasada 4 – koncentracji wsparcia publicznego na klastrach, które mają największy 

potencjał rozwoju i tworzenia silnych, inteligentnych specjalizacji gospodarczych, 
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 Zasada 5 – koordynacji polityk i instrumentów publicznych (np. nakładów  

na infrastrukturę, B+R, czy edukację) wokół klastrów kluczowych, 

 Zasada 6 – prywatnego współfinansowania rozwoju klastrów.  

Niniejsze cele posłużyły do opracowania dwunastu rekomendacji. W dalszej części pracy 

opisana zostanie każda z nich, a następnie w jej ramach zdefiniowane zostaną szczegółowe 

rekomendacje uwzględniające specyfikę klastrów z udziałem podmiotów ekonomii 

społecznej. Rekomendacje zostaną zmodyfikowane tak, aby wpisywały się w specyfikę 

wojewódzkiej i lokalnej polityki samorządowej.  

 

Rekomendacje dla klastrów z udziałem podmiotów ekonomii społecznej 

 

Poniżej znajduje się 12 rekomendacji z zakresu ogólnopolskiej polityki klastrowej 

wraz z komentarzami-odniesieniami do obszaru ekonomii społecznej oraz ulokowaniem  

w polu zadań samorządu wojewódzkiego i lokalnego. 

Rekomendacja 1.  

Wzmacnianie rozwoju i powstawania klastrów powinno być realizowane przede wszystkim 

poprzez wspieranie inicjatyw klastrowych i koordynatorów klastrów. Wsparcie to, co do 

zasady, powinno być alokowane z poziomu regionalnego, z zastrzeżeniem wsparcia na 

internacjonalizację dla koordynatorów krajowych klastrów kluczowych
45

 

 Wsparcie na rzecz powstawania i organizacji klastrów powinno być alokowane z poziomu 

regionalnego, przy uwzględnieniu współfinansowania ze środków Unii Europejskiej.  

 Wsparcie inicjatyw klastrowych powinno się odbywać z wydatnym wsparciem 

samorządów lokalnych, które powinny oferować pozafinansową współpracę  

w ramach wynajmu lokali na preferencyjnych warunkach, objęcia klastra patronatem lub 

oferować wsparcie o charakterze organizacyjno-prawnym.  

 Animatorami powstawania klastrów powinno być otoczenie podmiotów ekonomii 

społecznej, w tym przede wszystkim Ośrodki Wsparcia Ekonomii Społecznej, które 

posiadają już niezbędna wiedzę i doświadczenie w zakresie tworzenia i wzmacniania sieci 
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współpracy pomiędzy podmiotami ekonomii społecznej oraz pomiędzy PES 

i przedsiębiorstwami komercyjnymi. 

 Jednocześnie należy podkreślić, że klastry warto zakładać dopiero wtedy, kiedy same 

podmioty ekonomii społecznej jednoznacznie wyrażą gotowość do uczestnictwa w takim 

przedsięwzięciu. Innymi słowy, tworzenie klastrów ES nie powinno być wartością samą w 

sobie; wyzwaniem jest tworzenie klastrów silnych, które poradzą sobie na rynku dóbr i 

usług. 

Rekomendacja 2. 

Stymulowanie rozwoju klastrów kluczowych (krajowych i regionalnych) powinno być 

realizowane poprzez ukierunkowanie wsparcia nie tylko do koordynatora klastra, ale także 

bezpośrednio do aktorów klastra, czyli przedsiębiorstw i instytucji otoczenia takich jak 

uczelnie, jednostki naukowe, szkoły, wyspecjalizowane instytucje otoczenia biznesu i itp. 

Wsparcie dla klastrów będzie więc zakładało współfinansowanie różnego rodzaju 

uzgodnionych inwestycji istotnych dla jego rozwoju. Przyznanie dodatkowych punktów 

projektom z klastrów kluczowych byłoby pochodną ich priorytetowego znaczenia dla 

gospodarki kraju lub regionu
46

. 

 Samorząd województwa powinien przeprowadzić pogłębioną diagnozę społeczno-

gospodarczą regionu ukierunkowaną na poszukiwanie nisz rozwojowych dla 

funkcjonowania klastrów. Na tej podstawie wyróżnione zostaną kluczowe obszary dla 

rozwoju polityki klastrowej z udziałem podmiotów ekonomii społecznej. Następnie  

w tych obszarach samorząd we współpracy z podmiotami ekonomii społecznej oraz 

Ośrodkami Wsparcia Ekonomii Społecznej powinien stymulować rozwój klastrów, 

czyli poprzez różne narzędzia zachęcać do zrzeszania się w tych właśnie polach. 

Rekomendacja 3. 

Proponuje się, żeby wsparcie na realizację podstawowych funkcji koordynacji w ramach 

klastrów było dostępne co do zasady na poziomie regionalnym (…) Koordynatorzy powinni 

mieć także możliwość pozyskiwania dodatkowego finansowania – zarówno  

z poziomu regionalnego, jak i krajowego – na realizację określonych funkcji i usług, 

zwłaszcza jeżeli w klastrze brakuje innych instytucji otoczenia, które mogłyby je efektywnie 
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pełnić. Dysponenci różnego rodzaju finansowania dla instytucji otoczenia biznesu powinni 

uwzględnić istnienie koordynatorów klastrów
47

. 

 OWES, w ramach realizowanych przez siebie projektów, mają również za zadanie 

sieciowanie podmiotów ekonomii społecznej. To one są zatem rzeczywistymi 

koordynatorami klastrów. Rolą samorządu województwa byłaby natomiast „koordynacja 

koordynacji”, a więc choćby „miękka dbałość” (np. konsultacje, spotkania, opiniowanie) 

o to, aby działania różnych OWES na poziomie województwa były spójne  

i zgodne z ogólnopolskimi standardami. 

 Zarówno na poziomie samorządu wojewódzkiego (ROPS) jak i lokalnego (starostwo 

powiatowe lub PCPR) powinny zostać wyznaczone osoby pełniące funkcje reprezentanta 

samorządu we współpracy z Ośrodkiem Wsparcia Ekonomii Społecznej jako 

koordynatorem klastra.  

Rekomendacja 4. 

Pożądane jest wypracowanie mechanizmu w zakresie wspierania koordynatorów klastrów, 

który mógłby zostać zastosowany przez wszystkie regiony, tak żeby wyeliminować ryzyko, iż  

w niektórych województwach nie będzie żadnych instrumentów wsparcia w tym zakresie
48

. 

 Krajowy Komitet Ekonomii Społecznej mógłby zostać zobligowany do stworzenia 

standardów i wytycznych dla samorządów województwa i Ośrodków Wsparcia 

Ekonomii Społecznej w zakresie wspierania koordynatorów klastra. 

 Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu, jako koordynator polityki 

wsparcia ekonomii społecznej w województwie, powinien wypracować, przy 

współudziale podmiotów ekonomii społecznej i Ośrodków Wsparcia Ekonomii 

Społecznej, Program działań na rzecz koordynacji inicjatyw klastrowych w regionie.  

Rekomendacja 5. 

Na poziomie kraju proponuje się dokonanie wyboru klastrów o największym potencjale 

konkurencyjnym i znaczeniu dla polskiej gospodarki, konkurencyjnych w skali 

międzynarodowej. Za wyborem klastrów kluczowych na poziomie kraju powinna iść 
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koncentracja i koordynacja alokacji środków publicznych dostępnych na poziomie krajowym 

(zwłaszcza nakładów na B+R, rozwój kapitału ludzkiego, działania proeksportowe), a także 

regionalnym (czyli z regionu lub regionów, na terenie których funkcjonuje dany klaster) – 

realizowana poprzez mechanizm przyznania dodatkowych punktów dla projektów z krajowych 

klastrów kluczowych
49

. 

 Samorząd województwa powinien wypracować formułę zgłaszania projektów do 

inicjatyw klastrowych, premiując te, które zostaną uznane za kluczowe z punktu widzenia 

potrzeb regionu. Powinien również opracować platformęmiędzysektorowych konsultacji 

dotyczących proponowanych inicjatyw klastrowych. 

 Na poziomie samorządu województwa proponuje się wybór klastrów nie tylko  

w oparciu o największy potencjał konkurencyjny, ale również biorąc pod uwagę 

efektywność rozwiązań w zakresie wsparcia osób wykluczonych społecznie. Powinno się 

zatem promować klastry proponujące rozwiązania spełniające kryterium innowacji 

społecznej. 

 Samorządy lokalne, będąc najlepiej zorientowanymi w sytuacji gospodarczej 

gminy/powiatu oraz znając agendę i specyfikę problemów społecznych, powinny 

lobbować na rzecz udziału podmiotów z ich wspólnoty samorządowej w klastrach 

kluczowych dla regionu. 

 Z jeszcze jednego powodu, poza samym zaangażowaniem z ramienia realizowanych 

projektów, to do Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej powinien należeć 

niezwykle ważny głos przy powoływaniu klastrów ES. To bowiem właśnie Ośrodki 

dysponują najpełniejszą wiedzą na temat potencjału sektora ekonomii społecznej  

w poszczególnych subregionach.  

 W kontekście niniejszej rekomendacji warto byłoby jednak pomyśleć o wykonaniu 

ważnego kroku już na poziomie samych podmiotów ekonomii społecznej. Oznaczałoby 

to, że nie tylko klastry ES mają odpowiadać na kluczowe problemy i wyzwania regionu, 

ale czynić to powinny już same pojedyncze podmioty ES. Warto zatem, aby powoływanie 

np. kolejnych spółdzielni socjalnych i definiowanie profilu ich działalności, było 

konsultowane pomiędzy samorządem lokalnym, OWES a chętnymi do utworzenia PES
50

. 
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Rekomendacja 6. 

Zaleca się, żeby wybór krajowych klastrów kluczowych odbywał się w trybie konkursowym  

w oparciu o precyzyjnie zdefiniowane kryteria, jakościową ocenę – w szczególności strategii 

i planów działania, przygotowanych przez aplikujące klastry oraz analizę ekspercką. Wybór 

klastrów kluczowych powinien być możliwy w trakcie trwania całej perspektywy finansowej 

oraz rozłożony w czasie na kolejne rundy konkursowe, co pozwoliłoby na włączanie do 

systemu wsparcia kolejnych klastrów – nowych, powstających na styku kilku sektorów, a także 

tych, które w międzyczasie zaawansowały procesy współpracy i planowania strategicznego
51

. 

 Samorząd województwa powinien skoncentrować się na wspieraniu tych inicjatyw 

klastrowych, które będą miały kluczowy wpływ na zrównoważony rozwój regionu. 

Obecnie w Wielkopolsce nie funkcjonują klastry z udziałem PES, ale projektowanie 

polityki publicznej w tym obszarze powinno opierać się przede wszystkim na założeniu, 

że w przyszłości wsparcie otrzymają te inicjatywy, które będą efektywnie konkurować z 

innymi podmiotami rynkowymi realizując jednocześnie istotne społecznie cele (związane 

przede wszystkim z przeciwdziałaniem wykluczeniu społecznemu). 

 Doradztwem w zakresie doboru inicjatyw kluczowych służyć powinny Ośrodki 

Wsparcia Ekonomii Społecznej, dysponujące zarówno wiedzą na temat potencjału 

sektora ES, jak i problemów oraz wyzwań określonych subregionów. 

 Klastry, które powstaną przy wsparciu samorządu województwa powinny podlegać 

okresowemu monitoringowi i ewaluacji. Ewaluację powinien przeprowadzić zewnętrzny 

podmiot to znaczy bezpośrednio nie związany z obecną działalnością klastra, ani nie 

związany z wcześniejszą organizacją działań w tym zakresie.  

Rekomendacja 7.  

Rekomenduje się przyjęcie następujących, ogólnychkryteriów wyboru krajowych klastrów 

kluczowych:  

a) zgodność ze strategicznymi kierunkami rozwoju kraju i regionów, 

b)masa krytyczna (potencjał gospodarczy i innowacyjny), 

c)potencjał rozwojowy (strategia i plan działania), 

d)partnerstwo i synergie (dotychczasowe i planowane), 
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e) dotychczasowe przykłady współpracy, 

f ) doświadczenie i potencjał koordynatora, 

g) zdolność do mobilizacji środków prywatnych. 

Dokonywana w ramach procesu wyboruocena klastrów powinna miećw dużym 

stopniucharakter jakościowy i zindywidualizowany odnoszący się do potencjału 

rozwojowegodanego klastraorazwypracowanej przez jego aktorów strategii i planu działania. 

… oraz Rekomendacja 10. 

Uznając samodzielność regionów proponuje się, aby poszczególne województwa również 

dokonywały priorytetyzacji swojej polityki rozwojowej poprzez wskazanie regionalnych 

klastrów kluczowych wyznaczających jednocześnie ich inteligentne specjalizacje. Regiony 

mogą suwerennie dokonywać wyboru regionalnych klastrów kluczowych np. w drodze 

akredytacji, z zastosowaniem konkursowej metody wyboru lub przeprowadzenia procesów 

analityczno-konsultacyjnych, związanych z tworzeniem regionalnych strategii inteligentnych 

specjalizacji (w praktyce aktualizacją regionalnych strategii innowacji). Za wskazaniem 

regionalnych klastrów kluczowych powinna iść koncentracja i koordynacja alokacji środków 

publicznych dostępnych na poziomie regionalnym – realizowana poprzez mechanizm 

przyznania dodatkowych punktów dla projektów z tych klastrów kluczowych. 

 Zarówno na poziomie samorządu wojewódzkiego, jak i na poziomie samorządów 

lokalnych należy podkreślać, że planowanie oraz tworzenie klastrów ES powinno zawsze 

być osadzone w bardzo konkretnym otoczeniu – strategicznym, infrastrukturalnym, 

gospodarczym. Decyzja o zawiązywaniu klastrów powinna zatem stanowić efekt 

pogłębionej analizy regionalnej/lokalnej i stanowić formę rozwiązywania problemów 

typowym dla określonego obszaru. Szczególnie ważną rolę przy podejmowaniu tego typu 

decyzji odgrywać powinny takie dokumenty strategiczne jak Strategia Rozwoju, Strategia 

Polityki Społecznej czy Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych. 

Rekomendacja 8. 

W celu zapewnienia wiarygodności i przejrzystości wyboru krajowych klastrów 

kluczowychnależy powołać Komisję Konkursową ds. wyboru krajowych klastrów kluczowych, 

w skład której wchodziliby z jednej strony przedstawiciele ministerstw i agend (ewentualnie 



 

 

także przedstawiciele samorządu z regionu lub regionów, na których funkcjonuje dany 

aplikujący klaster),które będą finansować rozwój krajowych klastrów kluczowych, z drugiej 

niezależni eksperci z różnych dziedzin (w tym specjaliści od technologii, analiz rynkowych, 

trendów globalnych itp.). Skład Komisji Konkursowej powinien być jawny. 

 Powoływanie Komisji Konkursowych ds. wyboru klastrów kluczowych na terenie 

województwa powinny leżeć w gestii samorządu wojewódzkiego. Jego zadaniem byłoby 

dobór ekspertów do zespołu oceniającego. Natomiast zadaniem tychże ekspertów byłoby 

wskazywanie tych projektów, które łączą korzyści dla województwa, jak i dla 

powiatu/gminy. W Komisjach Konkursowych powinni również zasiadać osoby 

rekomendowane przez podmioty ekonomii społecznej, którzy są kluczowymi 

interesariuszami inicjatyw klastrowych.  

 Ośrodki Wsparcia Ekonomii Społecznej powinny natomiast być podmiotami 

zgłaszającymi propozycje klastrów do konkursu oraz uzasadniającym i „broniącym” 

przedstawionych kandydatur. To w jego gestii byłoby „zarekomendowanie” podmiotu 

oraz udzielenie mu szczególnych „referencji” – dotyczących np. potencjału rozwojowego 

w oparciu o lokalne i zasobyposiadanychmożliwości rozwinięcia sieci powiązań itd. 

Rekomendacja 9. 

Zaleca się, żeby wsparcie dla krajowych klastrów kluczowych było kompleksowe  

i obejmowało środki publiczne alokowane na badania i rozwój, inwestycje (np. park 

maszynowy, nowe linie technologiczne, infrastrukturę B+R, infrastrukturę edukacyjną itp.), 

rozwój kapitału ludzkiego (czyli edukację i szkolenia) oraz promocję i internacjonalizację. 

 Choć kwestia finansowania obejmująca wskazane w rekomendacji inwestycje kluczowe 

pozostaje przede wszystkim domeną polityki europejskiej i krajowej, to należy podkreślić, 

że zadaniem samorządów na poziomie wojewódzkich i lokalnych jest lobbowanie na 

rzecz zwiększenia tych funduszy oraz upowszechnienia dostępu do nich. 

Rekomendacja 11. 

Władze samorządowe poszczególnych regionów powinny ze sobą współdziałać w celu 

skoordynowania wsparcia dla klastrów, które będą miały charakter ponadregionalny.  

We współpracy z Ministerstwem Rozwoju Regionalnego należałoby wypracować regulacje  



 

 

i rozwiązania pozwalające na bezpośrednie lub pośrednie (tj. poprzez koordynatora) 

alokowanie wsparcia do podmiotów wchodzących w skład danego klastra, ale leżących na 

terenie sąsiadującego województwa lub województw. 

 Tworzenie klastrów ES wciąż stanowi działalność nową i stosunkowo słabo rozpoznaną. 

W związku z tym warto rozpowszechniać dwa typy współpracy, które okazują się 

niezwykle przydatne przy tego typu przedsięwzięciach: kooperację horyzontalną oraz 

wertykalną. Obie te formuły dotyczą rozpowszechniania dobrych praktyk z zakresu 

budowania klastra – dzielenia się wiedzą oraz know-how. Różnica polega jednak na typie 

relacji między partnerami.  

o Współpraca horyzontalna zakłada, że dzielenie się doświadczeniem odbywa się 

pomiędzy podmiotami tego samego szczebla, tj. między różnymi samorządami, 

ale pozostającymi na tych samych poziomach - wojewódzkimi, powiatowymi 

czy gminnymi, przy aktywnym współudziale otoczenia jednostek samorządu 

terytorialnego, w tym przypadku podmiotów ekonomii społeczneji Ośrodków 

Wsparcia Ekonomii Społecznej 

o Współpraca wertykalna zakłada natomiast „eksperckie doradztwo” czy pewien typ 

superwizji, realizowany dla konkretnego samorządu przez podmioty ulokowane 

na wyższych szczeblach – np. centralnym (w postaci reprezentacji ministerialnej 

lub innej agendy doświadczonej w budowaniu klastrów). 

W przypadku województwa wielkopolskiego rekomenduje się przyjęcie horyzontalnej 

strategii współpracy. Przemawia za tym potencjał sektora ekonomii społecznej w 

województwie: bogaty i zróżnicowany katalog podmiotów ekonomii społecznej, 

doświadczone w animowaniu działań sieciowych Ośrodki Wsparcia Ekonomii 

Społecznej oraz dotychczasowe duże zaangażowanie samorządu województwa 

(Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu) w kreowanie polityki 

rozwoju ekonomii społecznej. 

 Interesującym pomysłem w kontekście niniejszej rekomendacji krajowej wydaje się 

również „włączanie” do klastrów prężnie działających podmiotów, które funkcjonują  

w innym województwie, ale blisko granicy administracyjnej - na tyle blisko, że chętniej 

współpracowałyby właśnie z podmiotami z nie swojego województwa (to mogłyby być 



 

 

podmioty np. z powiatu mogileńskiego). Taka inicjatywa wymagałaby jednak 

wypracowania nowych mechanizmów kooperacji międzyterytorialnej. 

Rekomendacja 12. 

Rekomenduje się wprowadzenie mechanizmów skutkujących ukierunkowywaniem nakładów 

publicznych alokowanych w gospodarce, zarówno z poziomu krajowego, jak i regionalnego, 

na realizację działań i przedsięwzięć zdefiniowanych przez podmioty funkcjonujące w ramach 

klastrów kluczowych. Rekomendowany wybór klastrów kluczowych będzie rozwiązaniem 

prowadzącym do ukierunkowania i koncentracji wsparcia. Jednocześnie proponuje się 

wprowadzenie mechanizmów skutkujących koordynacją i integracją dostępnego wsparcia 

publicznego poprzez system przyznawania projektom zgłaszanym przez podmioty z klastrów 

kluczowych dodatkowych punktów w systemie oceny. 

 W przypadku rozpowszechnienia i utrwalenia obecności klastrów ekonomii społecznej na 

terenie województw i powiatów/gmin, to środki nakierowane na wsparcie ich 

funkcjonowania również powinny znaleźć się w budżetach poszczególnych jednostek 

samorządowych. Nie chodzi jednak o systemowe dotowanie klastrów, ani o czynienie  

z samorządu ich etatowego klienta, ale o uwzględnienie pewnych szerszych potrzeb, które 

rozwojowi klastrów ES służą. Wśród nich można wymienić np. zagadnienia związane  

z prowadzeniem działalności gospodarczej, mechanizmów kooperacji w ramach klastrów, 

rozwój idei ekonomii społecznej. Zadaniem samorządu, szczególnie, gdy klastry ES 

jeszcze nie funkcjonują na danym obszarze, mogłoby zatem być organizowanie lub 

współorganizowanie wraz z OWES tematycznych spotkań będących „zalążkami” 

klastrów, targów lub festiwali ekonomii społecznej albo dni przedsiębiorczości 

(społecznej). 

 

Podsumowując wątek rekomendacji należy podkreślić dwu-, a nawet trójwymiarowość 

relacji między zagadnieniami ogólnej polityki klastrowej w Polsce, a polityką wspierania 

klastrów ekonomii społecznej.  

Z jednej bowiem strony, dyskusja o rozwoju klastrów ES musi opierać się na szerszych 

założeniach krajowej polityki klastrowej. Jeśli zabraknie ulokowania w takich właśnie 



 

 

otoczeniu strategicznym, to projekt, prędzej czy później, będzie skazany na funkcjonowanie 

pozbawione strukturalnego wsparcia. 

Z drugiej jednak strony, oparcie się wyłącznie na ogólnych dyrektywach polityki klastrowej 

skutkować może niedostosowaniem proponowanych przez nie narzędzi do dość 

specyficznych warunków klastrów ES. W związku z tym proces „adaptacji” tychże dyrektyw 

powinien uwzględniać dwa czynniki: specyfikę danego województwa/powiatu/gminy oraz 

kwestię potencjału tamtejszych podmiotów ekonomii społecznej. 
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