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Cel i zakres opracowania 

Klastry stały się w ostatnich latach popularną koncepcją opisującą ekonomiczny efekt 
synergii odnoszący się do położonych w bliskim sąsiedztwie przedsiębiorstw z wybranej branży 
gospodarki, które uwikłane są w sieć różnorodnych relacji. Koncepcja ta staje się jednocześnie 
jedną z form realizacji polityki regionalnej, mającą wzmacniać i przyspieszać rozwój gospodarczy 
regionów. Formalne i nieformalne powiązania występują pomiędzy przedsiębiorstwami oraz 
między nimi a kooperantami, jednostkami otoczenia biznesu, placówkami edukacyjnymi, 
jednostkami badawczo-rozwojowymi oraz jednostkami administracji lokalnej. W Stanach 
Zjednoczonych oraz Europie Zachodniej i Północnej (głównie w państwach tzw. Starej Unii 
Europejskiej) badania nad klastrami i powiązaniami przedsiębiorstw mają już kilkunastoletnią 
tradycję i pewien ugruntowany dorobek teoretyczny i metodologiczny, również w zakresie badań 
empirycznych. W Polsce klaster jest wciąż koncepcją dość nową i stąd wiedza na jej temat jest 
wciąż nieuporządkowana. Wiele opracowań, w tym dokumentów o charakterze programowym, 
polityk publicznych oraz materiałów internetowych i prasowych przyjmuje koncepcję klastrów bez 
sprecyzowania zakresu pojęcia „klaster” i odróżnienia jej od takich pojęć jak „inicjatywa 
klastrowa” lub „organizacja klastrowa”, a nawet „sieć gospodarcza” czy „powiązanie 
kooperacyjne”. Zachodzi zatem potrzeba usystematyzowania terminologii w tym zakresie. 
Jednocześnie, wraz z dostępnością różnych publicznych źródeł dofinansowywania powstawania  
i rozwoju współpracy w ramach sformalizowanych klastrów w Polsce, dynamicznie zmienia się 
ich liczba oraz wielkość określana liczbą współpracujących przedsiębiorstw z wybranej branży.  
W konsekwencji wiele prac naukowych, a także promocyjno-informacyjnych przedstawia 
nieaktualne lub mało konkretne dane, które muszą podlegać regularnej aktualizacji. Niniejsze 
opracowanie ma za zadanie wypełnić istniejącą „lukę poznawczą” zarówno w odniesieniu  
do usystematyzowania podstaw teoretycznych klasteringu, jak i analizy ich aktualnej sytuacji  
w województwie wielkopolskim.  

W części pierwszej – teoretycznej opracowania, przedstawione zostały założenia 
koncepcyjno-definicyjne klastrów gospodarczych, które pozwolą na sprecyzowanie pojęć  
w omawianej tematyce oraz potencjalnie uniknięcie nieporozumień podczas ich stosowania  
w dokumentach strategicznych i programowych, debatach publicznych, czy na konferencjach  
i spotkaniach branżowych. W części tej przedstawione zostały również metodologia 
wyznaczania, analizowania i klasyfikowania klastrów, polskie ramy prawne, w których one 
działają oraz przykładowe dobre praktyki funkcjonowania klastrów z innych krajów europejskich. 

W części drugiej – empirycznej, dokonana została wieloaspektowa analiza klastrów  
w Wielkopolsce. Na początku w ujęciu statycznym, według stanu na koniec 2013 r. i początek 
2014 r., przedstawiona została lista aktywnych wielkopolskich inicjatyw klastrowych. Dokonano 
również ich klasyfikacji branżowej oraz wykonano mapy obrazujące ich zasięg przestrzenny. 
Następnie omówiona została dynamika tworzenia i rozwoju inicjatyw klastrowych w latach 2004-
2013. Ta część opracowania opiera się na tzw. wtórnych materiałach źródłowych, tj. danych 
Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP-u), Urzędu Marszałkowskiego Województwa 
Wielkopolskiego w Poznaniu (UMWW), a także Ministerstwa Gospodarki i Rozwoju 
Regionalnego (MG i MRR - obecnie Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju, MIiR) oraz 
ogólnodostępne źródła internetowe – strony poszczególnych inicjatyw klastrowych. W części 
trzeciej, przedstawione zostały wyniki własnych badań – syntetyczne podsumowanie 10 
wywiadów pogłębionych z koordynatorami wielkopolskich inicjatyw klastrowych. Scenariusz 
wywiadu sporządzony został na podstawie naukowej literatury przedmiotu oraz wybranych 
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opracowań dotyczących klastrów w województwie wielkopolskim (w tym wykonanych na zlecenie 
Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu) i miał za zadanie pomóc 
ocenić początki inicjatyw, ich ewolucję (cykl życia), główne formy działalności oraz lokalne 
czynniki stymulujące i ograniczające rozwój klastrów w regionie. Podsumowane zostały również 
korzyści dla przedsiębiorstw wchodzących w skład inicjatyw klastrowych i regionu. Część trzecią 
opracowania kończą przykładowe benchmarki – „dobre praktyki” dotyczące funkcjonowania 
klastrów w województwie wielkopolskim. 

Część czwarta zawiera rekomendacje dla polityki regionalnej województwa 
wielkopolskiego. Szczególny akcent położony w nich został na potencjalne wskaźniki 
monitorowania klastrów umożliwiające porównywanie ich znaczenia dla regionu oraz  
na elementy, które mogą okazać się istotne dla polityki wspierania klastrów w województwie 
wielkopolskim.  



 
ORGANIZACJA PRZESTRZENNA I FUNKCJONOWANIE KLASTRÓW W WOJEWÓDZTWIE WIELKOPOLSKIM 

 

 

 
7 

1. Koncepcja klastrów gospodarczych i jej miejsce w  polityce rozwoju 
regionu 

1.1. Ustalenia terminologiczne: klaster – inicjatyw a klastrowa – sie ć 

gospodarcza 

W literaturze przedmiotu znaleźć można wiele definicji klastrów gospodarczych (ang. 
cluster). Najbardziej popularną i najczęściej stosowaną definicją jest ujęcie zaproponowane przez 
prof. M.E. Portera w książce pt. The Competitive Advantage of Nations (1990), w której autor 
podsumował swoje badania nad przewagą konkurencyjną państw i do swoich rozważań 
wprowadził przewagę – wartość dodaną wynikającą z bliskości przestrzennej, specjalizacji  
i współpracy przedsiębiorstw. W jego ujęciu klaster to „znajdująca się w geograficznym 
sąsiedztwie grupa przedsiębiorstw i powiązanych z nimi instytucji zajmujących się określoną 
dziedziną, połączona podobieństwami i wzajemnie się uzupełniająca” (Porter 1998: 78). W innej 
pracy autor ten definiuje klastry jako „geograficzne skupiska powiązanych ze sobą firm z tego 
samego lub pokrewnych sektorów, wyspecjalizowanych dostawców i usługodawców oraz 
związanych z nimi instytucji (uczelni wyższych, ośrodków badawczo-rozwojowych, organizacji 
wspierających przedsiębiorców, stowarzyszeń branżowych) konkurujących między sobą, ale 
również współpracujących” (Porter 2001: 246).  

Na podstawie definicji klastra według Portera powstało wiele definicji pochodnych, które 
znaleźć można w literaturze przedmiotu. Niektórzy autorzy podważają definicję klastrów Portera 
jako nieprecyzyjną i nieostrą: autor nie podaje np. na jak dużym obszarze powinny znajdować się 
przedsiębiorstwa, by mówić o klastrze1, a także ile przedsiębiorstw, a ile jednostek 
współpracujących wystarczy, by mówić o klastrze (Martin, Sunley 2003). Anderson (1994,  
za: Gorynia, Jankowska 2006) definiuje klaster jako „sieć przedsiębiorstw, ich klientów oraz 
dostawców materiałów, komponentów, maszyn, narzędzi, usług szkoleniowych i zasobów 
finansowych”. Bucka  (2007, za: Malinowski 2011) podaje natomiast następującą definicję 
klastrów: „poprzez klaster rozumieć możemy zgrupowanie przedsiębiorców przede wszystkim  
z jednej branży albo z jednej branży dominującej plus branże pokrewne, którzy widzą  
we współpracy wspólny cel. W ramach klastra mogą się odbywać takie przejawy działalności 
gospodarczej, jak: zdobywanie nowych rynków zbytu, poszerzanie działalności eksportowej, 
zwiększanie produkcji, transfer technologii, promocja produktu lub usług”. 
  Gordon i McCann (2000) szczegółowo analizują koncepcje pokrewne do klastrów: 
aglomerację, kompleks przemysłowy, okręg przemysłowy; koncepcje komplementarne  
i pokrewne do klastrów przybliżają też Brodzicki i Szultka (2002). W wielu różnych publikacjach 
przytaczane są inne definicje, które nie ułatwiają jednoznacznego rozumienia omawianego 
pojęcia. 

Na potrzeby programowania i realizacji polityki regionalnej proponuje się następującą 
definicję klastra2:  

 
 

                                                      
1 Jednym z możliwych kryteriów jest odległość czasowa przedsiębiorstw od siebie – np. położenie w 
zasięgu godziny dojazdu komunikacją lub własnym środkiem transportu. 
2 Podobne definicje znaleźć można m.in. w publikacjach: Grycuka (2009), Dzierżanowskiego i Szultki 
(2012). 
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Klaster  - to znajdująca się w geograficznym sąsiedztwie grupa przedsiębiorstw z jednej branży 
(lub branż pokrewnych) współpracujących i konkurujących ze sobą oraz instytucji i organizacji: 
badawczych, naukowych i otoczenia biznesu, powiązanych rozbudowanym systemem 
wzajemnych relacji o formalnym i nieformalnym charakterze. 

Inicjatywa klastrowa  – to wszelkie zorganizowane wysiłki i sformalizowane działania na rzecz 
tworzenia, rozwoju lub poprawy funkcjonowania klastra gospodarczego, którego podstawową 
cechą jest współpraca znajdujących się w geograficznym sąsiedztwie przedsiębiorstw  
(o podobnym profilu branżowym) i instytucji. 

 

 

 

 

Klastry gospodarcze, jako pojęcie i koncepcja o charakterze naukowym, to: 
• paradygmat wyjaśniający koncentrację przestrzenną działalności gospodarczej, 
• specyficzna forma przestrzennej organizacji sektorów przemysłu i usług, uważana  

za najbardziej dojrzałą formę organizacji produkcji w warunkach postfordyzmu, 
powiązana ze wzrostem znaczenia działania w sieciach, 

• sposób myślenia o kreowaniu konkurencyjności przedsiębiorstw, 
• dynamiczne zjawisko gospodarcze przyczyniające się do tworzenia wartości dodanej 

gospodarek krajów wysoko i średnio uprzemysłowionych, 
• podstawa do tworzenia instrumentów polityki regionalnej służących rozwojowi 

gospodarczemu na poziomie regionów (zaadaptowana przez wszystkie kraje 
członkowskie UE i OECD). 
Należy wyraźnie odróżniać pojęcia klastra od pojęcia inicjatywy klastrowej (ang. cluster 

initiative). Zdaniem Lindquista, Sölvella, Ketelsa (2013), znanych szwedzkich badaczy struktur 
klastrowych, inicjatywy klastrowe to wszelkie zorganizowane działania (wysiłki) podejmowane 
przez przedsiębiorstwa, administrację publiczną i społeczność naukową, służące rozwojowi 
klastrów i poprawie ich konkurencyjności w regionie. Jak zauważają autorzy, jest to zbiór działań 
planowanych, nastawionych na efekt jakim jest wzmocnienie działalności klastra. Podobne 
definicje znajdują się w innych opracowaniach. Andersson i Serger (2008) terminem inicjatywy 
klastrowej określają zależne od siebie na różne sposoby działania podejmowane przez wiele 
grup podmiotów w celu tworzenia lub poprawy siły klastra. W publikacji „Kierunki i polityka 
rozwoju klastrów w Polsce” (Ministerstwo Gospodarki, 2009) inicjatywa klastrowa to „mniej lub 
bardziej zinstytucjonalizowana (sformalizowana) grupa aktorów lokalnych dążąca  
do zainicjowania funkcjonowania danego klastra bądź rozwiązania istotnych problemów już 
funkcjonującego klastra”. Powiązania kooperacyjne mogą być zawiązane w sposób formalny  
na podstawie listu intencyjnego, umowy o współpracy, umowy o utworzeniu konsorcjum, 
zawiązaniu spółki prawa handlowego. Podmioty reprezentujące przedsiębiorstwa położone na 
obszarze klastra mogą ponadto tworzyć odrębne organizacje, przede wszystkim stowarzyszenia i 
fundacje. W takim przypadku można mówić o trzecim, najwyższym stopniu sformalizowania 
klastra – o organizacji klastrowej.  

Na potrzeby programowania i realizacji polityki regionalnej sugeruje się stosować 
następującą definicję inicjatywy klastrowej: 
 

 

 

 

Pojęcie inicjatywy klastrowej często bywa nadużywane: próbuje się do niego przypisywać 
wszystkie porozumienia przedsiębiorstw, nawet oddalonych od siebie, między którymi nie zaszły 
wcześniej żadne relacje. 
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Organizacja klastrowa  – to rodzaj sformalizowanej współpracy części lub wszystkich 
przedsiębiorstw wchodzących w skład klastra gospodarczego, charakteryzujący się odrębną 
osobowością prawną służącą wyłącznie realizacji celów statutowych tego klastra. 

Na potrzeby programowania i realizacji polityki regionalnej sugeruje się stosować 
następującą definicję organizacji klastrowej: 

 

 

 

Wśród cech charakterystycznych, wspólnych dla klastrów i inicjatyw klastrowych, na 
podstawie literatury przedmiotu, najczęściej wyróżniane są (por. np. Gorynia, Jankowska, 2008; 
Mikołajczak i in., 2009; Skawińska, Zalewski, 2009; Brodzicki i in., 2012; Jankowska 2013): 

• bliskość geograficzna (koncentracja przestrzenna) konkurencyjnych podmiotów 
wchodzących w skład klastra, 

• specjalizacja większości przedsiębiorstw w określonym sektorze lub branży 
przemysłowej i usługowej, wykorzystywanie wspólnych technologii i umiejętności, 

• sieciowy charakter powiązań – występowanie różnorodnych relacji pomiędzy 
przedsiębiorstwami o poziomym, niehierarchicznym charakterze; a ponadto relacji  
z otoczeniem: jednostkami naukowymi, administracją lokalną, stowarzyszeniami, 

• koopetycja (od ang. co-operation – współpraca i competition – konkurencja) – 
powiązania mają charakter konkurencji i współpracy (współdziałania), tj. w klastrach 
zachodzi jednoczesna walka o zysk, rozwój działalności, nowych klientów oraz 
kooperacja polegająca na wspólnym ulepszaniu lub wymianie informacji o organizacji  
i technologii produkcji, wspólnej realizacji zamówień, wytwarzaniu komponentów 
wzajemnie dla siebie, pozyskiwaniu środków finansowych na rozwój i promocję.  

Inicjatywy klastrowe, w odróżnieniu od klastrów:  
• charakteryzują się sformalizowaniem faktu współpracy pomiędzy członkami 

(podpisaniem umowy o nawiązaniu współpracy lub realizacji wspólnego projektu 
pomiędzy wszystkimi lub częścią przedsiębiorstw położonych w bliskim sąsiedztwie oraz 
instytucjami współpracującymi), 

• charakteryzują się relacjami  o charakterze sformalizowanym, interakcje są nastawione  
na wspólny cel i prowadzą do uzyskania efektu synergii (osiągnięcia wspólnie większej 
wartości dodatkowej, niemożliwej do uzyskania w przypadku działalności w pojedynkę), 

• posiadają koordynatorów, czyli wyspecjalizowane podmioty, osoby lub instytucje 
otoczenia, których zadaniem jest rozwijanie współpracy, powiązań i przepływów wiedzy 
oraz świadczenie określonych usług na rzecz podmiotów w klastrze. 
Organizacje klastrowe, w odróżnieniu od inicjatyw klastrowych posiadają osobowość 

prawną – mogą stanowić samodzielny podmiot praw i obowiązków. 
Wydaje się, że w kontekście klasteringu można wprowadzić jeszcze jedno pojęcie: 

instytucji generującej kooperację branżową. Jest to instytucja zapewniająca lub uruchamiająca 
wyspecjalizowane usługi wsparcia biznesu i innowacji (techniczne, informacyjne, szkoleniowe 
itp.), dostosowane do potrzeb przedsiębiorstw wchodzących w skład wybranej branży 
działalności gospodarczej. 

Co zrozumiałe, z punktu widzenia polityki regionalnej ważne są zarówno klastry 
rozumiane jako skupiska przedsiębiorstw i instytucji towarzyszących, jak i inicjatywy klastrowe, 
czyli te spośród klastrów, które się uaktywniły, których przedsiębiorstwa pod przewodnictwem 
koordynatora nawiązały współpracę w celu osiągnięcia wspólnych korzyści. Z jednej strony 
klastry mogą bowiem w przyszłości rozwinąć się do postaci sformalizowanej współpracy  
i potencjalnie wykreować regionalną przewagę konkurencyjną i rozwój gospodarczy regionu,  
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z drugiej – zawiązane inicjatywy klastrowe mogą z czasem zaprzestać działalności (np. gdy 
skończą się zewnętrzne źródła finansowania wspólnych projektów). Może to wówczas ograniczyć 
możliwe, potencjalne korzyści dla regionu, takie jak: wzrost zatrudnienia, powstawanie nowych 
firm, zwiększanie dochodów przedsiębiorstw i tym samym zwiększanie wpływów do budżetu 
województwa, poprawa wizerunku województwa.  

Badania nad klastrami są częścią rosnącej na znaczeniu dziedziny badań zwanej analizą 
sieciową, nazywanej nowym paradygmatem badawczym i nowym podejściem do problematyki 
konkurencyjności przedsiębiorstw (Surdej, 2008). Sieć to – obok rynku i hierarchii – trzecia 
charakterystyczna forma organizacyjna przedsiębiorstw, w której podstawą komunikacji są 
relacje, a klimat współpracy to perspektywa obopólnych korzyści (Powell za: Ciesielski (red.), 
2013). Często podkreśla się, że korzyści usieciowienia (ang. networking) coraz częściej 
zastępują tradycyjne korzyści wynikające z oszczędności na kosztach transportu, tańszej sile 
roboczej czy bliskości rynku zbytu (Domański, Marciniak 2003, Stryjakiewicz 2004). Zatem  
w ujęciu paradygmatu sieciowego, klastry to jeden z przykładów sieci gospodarczych, które 
rozumieć należy jako zbiór długoterminowych relacji formalnych oraz nieformalnych 
(bezpośrednich i pośrednich), które występują pomiędzy dwoma lub więcej podmiotami 
(Ratajczak-Mrozek 2009). Relacje mają tutaj przede wszystkim charakter kooperacji. Elementami 
sieci inicjatywy klastrowej są przedsiębiorstwa, instytucje otoczenia biznesu, jednostki badawczo-
rozwojowe, przedstawiciele samorządu terytorialnego oraz organizacje pozarządowe. Kończąc 
zagadnienia definicyjne należy zauważyć, że zakresy pojęć „inicjatywa klastrowa” i „klaster 
gospodarczy” są węższe niż pojęcia sieci gospodarczych czy sieci powiązań kooperacyjnych, 
które mogą łączyć przedsiębiorstwa z różnych branż, zlokalizowane w znacznym oddaleniu od 
siebie, a powiązane różnorodnymi zależnościami. Sieci gospodarcze (w najbardziej ogólnym 
ujęciu) - to zbiór relacji między aktorami – uczestnikami gry ekonomicznej (Hakansson, 
Johansson za: Stryjakiewicz 2001). Aktorami mogą być przedsiębiorcy (osobniki), zakłady 
przemysłowe, przedsiębiorstwa, organizacje, rząd państwa, instytucje; a zbiorowymi aktorami są 
np. okręgi przemysłowe i regiony.  
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Rycina 1 

Zakres poj ęć „sie ć gospodarcza”, „klaster”, „inicjatywa klastrowa”,  
„organizacja klastrowa” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Źródło: opracowanie własne 

 

W klastrach jako przykładzie sieci powiązań kooperacyjnych, tak jak i w innych sieciach 
gospodarczych, cechami wspólnymi (Stryjakiewicz 2004 za: Grabher) są: a) współzależność 
aktorów, b) wzajemność świadczeń, c) luźne powiązania, które zapewniają możliwość szybkiej 
reakcji na zmiany warunków zewnętrznych, d) władza, która nie ma jednak charakteru 
absolutnego. W inicjatywach klastrowych również zachodzi współzależność aktorów  
i wzajemność świadczeń, ale powiązania mają charakter formalny, a zakres władzy (np. 
koordynatora inicjatywy) jest określony w sposób jasny i precyzyjny. Organizacja klastrowa 
charakteryzuje się posiadaniem formy prawnej. W opracowaniu uwaga zostanie poświęcona 
głównie inicjatywom i organizacjom klastrowym, których wspieranie jest szczególnie ważne  
z punktu widzenia realizacji polityki regionalnej. 

 

1.2. Metody identyfikowania, badania i klasyfikowan ia klastrów 

gospodarczych 

Nie istnieje jedna i powszechnie akceptowana metoda identyfikacji klastrów. Klastry, 
podobnie jak inicjatywy klastrowe, tworzą się spontanicznie i ewoluują. Jankowska (2012) 
twierdzi, że identyfikacja klastrów sprowadza się do ich demarkacji przestrzennej (koncentracji 
przedsiębiorstw na jakimś obszarze) i funkcjonalnej (za pomocą przepływów gałęziowych). 
Autorka podaje kilka miar stosowanych w literaturze zachodniej wśród których szczególnie 
podkreśla znaczenie indeksu klastra (ang. cluster index). Uwzględnia się w nim względną 
koncentrację przedsiębiorstw (mierzoną jako iloraz względnej liczby firm i względnej liczby 
mieszkańców), względną wielkość przedsiębiorstw oraz względną wielkość regionu (wyrażoną 
powierzchnią). Autorka podaje też warunki konieczne i wystarczające do utworzenia klastra.  

W zakresie metod identyfikowania i badania klastrów, Brodzicki i Szultka (2002) 
wskazują na trzy podstawowe metody: metoda przepływów międzygałęziowych (Input/Output), 

Klaster 

Inicjatywa klastrowa 

Sieć gospodarcza 

Organizacja  klastrowa 
Struktury 
klastrowe 
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metoda badania skupień (wykorzystująca tzw. high points) oraz metoda oparta o analizę studiów 
przypadku.  

Metoda przepływów międzygałęziowych lub nakładów-wyników (I/O) to sposób 
ilościowego badania procesu tworzenia i podziału produktu społecznego ze szczególnym 
uwzględnieniem związków, jakie występują między gałęziami produkcji w pośrednich stadiach 
wytwarzania. Umożliwia ona zidentyfikowanie klastrów i ich zasięgu w najpełniejszy i obiektywny 
sposób, pozyskanie wiarygodnych danych statystycznych w tej kwestii jest jednak bardzo trudne.  

Iloraz lokalizacji (ang. LQ – Location Quotient) to miara pozwalająca w prosty i szybki 
sposób zidentyfikować koncentrację przedsiębiorstw na danym obszarze. Jest obliczany jako LQ 
= (Eij/Ej)/(Ein/En), gdzie Eij – zatrudnienie w przemyśle i (lub inne kategorie: wartość dodana 
tego przemysłu, dochody, liczba firm) w regionie j, Ej – całkowite zatrudnienie w regionie j, Ein – 
krajowe zatrudnienie w przemyśle i (lub odpowiednia wartość dla kraju dla innej kategorii), En – 
całkowite zatrudnienie w kraju. LQ=1 oznacza, że region posiada taki sam udział zatrudnienia  
w danym przemyśle jak gospodarka narodowa, LQ>1 oznacza koncentrację przedsiębiorstw  
z branży w regionie, LQ większy niż 1,25 jest zazwyczaj przyjmowany jako świadczący  
o regionalnej specjalizacji w danym sektorze.  

Metoda ilorazu lokalizacji pozwala w prosty sposób zobrazować koncentrację 
przestrzenną przedsiębiorstw na danym obszarze, wymaga jednak dalszych badań, np.  
w postaci analizy indywidualnych studiów przypadku. Opierają się one na analizie danych 
jakościowych, gdzie informacje są zbierane za pomocą wywiadów z kluczowymi aktorami. 
Wówczas możliwe do zobrazowania są relacje pomiędzy przedsiębiorstwami i instytucjami 
towarzyszącymi. 

Dutkowski (2005) wśród metod identyfikowania i badania klastrów wskazuje ponadto: 
opinie ekspertów – wywiady z głównymi podmiotami, panele, biały wywiad itp. oraz wskaźniki 
nadwyżki udziału w eksporcie i jego dynamice – obliczenia relacji między eksportem i wzrostem 
eksportu danego klastra w stosunku do wartości przeciętnych dla grupy krajów, kraju, regionu. 

Identyfikacja inicjatyw klastrowych jest prostsza: inicjatywa jest tworzona w momencie 
podpisania formalnego zobowiązania do podjęcia współpracy pomiędzy przedsiębiorstwami, 
jednostkami badawczo-rozwojowymi, otoczenia biznesu, administracji publicznej. Dane 
dotyczące inicjatyw klastrowych publikowane są przez władze krajowe i regionalne, a także 
dostępne na stronach internetowych poszczególnych porozumień. W celu weryfikacji, czy 
wybrana inicjatywa klastrowa jest wciąż aktywna, (tj. czy współpraca pomiędzy 
przedsiębiorstwami wciąż ma miejsce), najczęściej sprawdza się aktualność wpisów (informacji) 
na stronie internetowej lub kontaktuje z koordynatorami inicjatyw klastrowych (ta metoda została 
zastosowana przy sporządzaniu niniejszego opracowania).  

Najpopularniejszą metodą badania struktur klastrowych jest tzw. metoda benchmarkingu. 
Jej celem jest ciągły i systematyczny proces mierzenia i porównywania produktów, procesów lub 
sposobów działania podmiotów, a następnie wyznaczania wzorców w celu naśladowania. 
Powszechnie uważa się, że najlepsze rozwiązania organizacyjne w jednym klastrze mogą być  
z powodzeniem adaptowane w innym, bez względu na branżę przedsiębiorstw klastra. W Polsce 
badania benchmarkingowe klastrów prowadzą m.in. PARP i IBnGR; najczęściej wykorzystywana 
jest metodyka opracowana przez zespół z Uniwersytetu Łódzkiego (Nowakowska i in., 2008).  
W badaniach tych analizie podlega 5 kluczowych obszarów: 

1) zasoby klastra: ludzkie i „know how”, finansowe, infrastrukturalne (rzeczowe); 
2) procesy w klastrze: aktywność rynkowa, marketing i PR, komunikacja w klastrze, 

kreowanie wiedzy i innowacji; 
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3) wyniki klastra: rozwój zasobów ludzkich, poprawa pozycji konkurencyjnej klastra, 
poprawa innowacyjności klastra, internacjonalizacja klastra; 

4) potencjał rozwoju klastra: uwarunkowania regionalne, polityka władz publicznych  
na rzecz rozwoju klastra, otoczenie instytucjonalne, przywództwo w klastrze; 

5) strategia klastra: korzyści skali, tworzenie sieci wiedzy i innowacji, oddziaływanie  
na środowisko przedsiębiorczości (zob. Benchmarking…, 2010). 
W kontekście badania struktur klastrowych istotny jest problem zasięgu przestrzennego, 

co jest szczególnie istotne z punktu widzenia polityki regionalnej. Naturalnie do tego, by 
przedsiębiorstwa z danej branży utworzyły klaster, a następnie organizację klastrową (a nie 
powiązanie kooperacyjne – sieć kooperacji podmiotów z jednej branży) konieczna jest 
koncentracja przestrzenna przedsiębiorstw. Często trudno jest zdefiniować „bliskie geograficzne 
sąsiedztwo” firm. Dla sprecyzowania tego warunku można posłużyć się wskaźnikiem odległości 
czasowej – np. położeniem przedsiębiorstw w odległości czasowej do 1 godziny od punktu 
centralnego (siedziby) organizacji klastrowej lub każde dwie firmy położone nie dalej niż  
1 godzinę od siebie. Można jednak sformułować tezę, że występują różne typy klastrów, a  
w konsekwencji organizacji klastrowych, charakteryzujące się różnym wymiarem przestrzennym. 
W celu identyfikacji orientacji subregionalnej, regionalnej i ponadregionalnej klastra, inicjatywy 
lub organizacji klastrowej, proponujemy wprowadzić pojęcie lokalnego lub regionalnego 
domknięcia struktury klastrowej. Jest to miara nawiązująca do pracy Domańskiego (1970), który 
zaproponował pojęcie „domknięcia regionu”. W mierniku tym będziemy dzielić liczbę 
przedsiębiorstw wchodzących w skład struktury klastrowej położonych w gminie (lub powiecie)  
do całkowitej liczby przedsiębiorstw wchodzących w skład wybranej inicjatywy lub organizacji 
klastrowej; zgodnie ze wzorem: Dg= (Pg/Pk)*100% oraz Dp= (Pp/Pk)*100%, gdzie Dg – 
domknięcie w gminie, Dp – domknięcie w powiecie, Pg- liczba przedsiębiorstw należących  
do klastra w gminie, Pp – liczba przedsiębiorstw należących do klastra w powiecie, Psk – liczba 
przedsiębiorstw należących do klastra. Im bliżej jedności lub wartości 100% (jeśli wskaźnik 
przedstawiony jest w %), tym struktura klastrowa będzie bardziej domknięta – bardziej zwarta 
przestrzennie, co może przekładać się na częstotliwość i wielkość relacji pomiędzy uczestnikami 
porozumienia. Wydaje się, że można zaproponować ten wskaźnik do badania, czy sieć 
gospodarczą przedsiębiorstw z jednej branży można uznać za klaster. Na przykład wartość 
domknięcia mniejsza niż 0,5 dla gmin oraz mniejsza niż 0,75 dla powiatów powodują, że – 
zgodnie z warunkiem bliskości przestrzennej przedsiębiorstw – nie powinno się mówić  
o strukturach klastrowych, a o sieciach powiązań kooperacyjnych. 

W literaturze przedmiotu wyszczególnia się różne klasyfikacje klastrów. Ich 
systematyzacji na podbudowie literatury obcojęzycznej podjęli się m.in. Gorynia i Jankowska 
(2008), Skawińska i Zalewski (2009) oraz Kaźmierski (2012). Wskazać można następujące 
kryteria wyróżnienia klastrów: 

1) Stadium rozwoju – stopień samoświadomości i samoodnawialności klastra:  
• działające - w pełni wykorzystujące swój potencjał; warunkiem wydaje się być  

w tym aspekcie sformalizowanie współpracy w ramach inicjatywy klastrowej,  
• utajone - istniejące, w których nie dochodzi jeszcze do wykorzystania szans,   

efektów synergicznych, 
• potencjalne - takie, które mogłyby zaistnieć, lecz ciągle nie są spełnione 

kluczowe warunki lub brakuje kluczowych zasobów, 
• nieaktywne lub pozostające w zawieszeniu - takie, które działały, ale współpraca 

– np. częstotliwość spotkań uległa pogorszeniu. 
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2) Fazy cyklu życia klastra (przez analogię można je odnieść również do inicjatyw 
klastrowych) – patrz Ryc. 2:  
• faza początkowa – klastry rodzące się (embrionalne) - powstające dzięki 

innowacji lub pomysłowości przedsiębiorców lub dzięki nawiązaniu współpracy 
przez istniejących i rosnących w siłę liderów branży, 

• faza wzrostu – klastry rosnące (wzrastające) - gdy powiększający się rynek 
przyciąga naśladowców i konkurentów, a firmy starają się jednocześnie budować 
i utrzymywać ze sobą relacje; w tej fazie do trzonu przedsiębiorstw branży 
dominującej dołączają się często firmy branż pokrewnych i wspierających,  

• faza dojrzałości – klastry dojrzałe (ustabilizowane) - gdy pojawia się coraz więcej 
firm - naśladowców i współpraca wewnątrz porozumienia staje się głównym 
źródłem przewagi konkurencyjnej; uczestnicy klastra poszukują często w tej fazie 
nisz rynkowych i sposobu poprawy produktywności oraz  

• faza schyłkowa - produkt klastra staje się w pełni zastępowalny, uczestnicy 
klastra powinni poszukiwać nowych produktów i nowych ścieżek rozwoju. 

 
Rycina 2 

Cykl życia klastra 

 
Źródło: opracowanie własne 

 

3) Czas istnienia i okres rozwoju (kategorie nawiązujące do poprzedniej):  
• nowopowstałe i wtórne (odnawiane) oraz 
• klastry w okresie uczenia się, współpracy, dojrzewania, schyłku i globalizacji 

(w ostatniej fazie zachodzić mogą fuzje klastrów i ich przejęcia). 
4) Znaczenie technologii:  
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• tradycyjne / historyczne - oparte na wiedzy i know-how wypracowanych  
od pokoleń,  

• innowacyjne - silnie zorientowane na wysokie technologie, utrzymujące 
powiązania z ośrodkami naukowo-badawczymi. 

5) Główny czynnik warunkujący powstanie:  
• zasobowe, w których wspólne dla przedsiębiorstw klastrowych jest 

zaopatrywanie się w surowce, np. produkty rolnicze, a jednym z celów może być 
poszukiwanie wspólnych źródeł zaopatrzenia lub dystrybucji,  

• intelektualne, oparte o jakość kapitału ludzkiego i współpracę z jednostkami B+R 
lub z kapitałem zagranicznym, w których przedsiębiorstwa prowadzą prace 
działalność lub prace badawczo-rozwojowe w oparciu o pomysły, wiedzę. 

6) Rodzaj działalności: przemysłowe, usługowe, rolnicze i branży spożywczej, lub  
w podziale na bardziej szczegółowe branże - budowlane, biotechnologiczne, 
chemiczne, informatyczne, elektroniczne, ICT itp. 

7) Wielkość firm i funkcje poszczególnych podmiotów w sieci:  
• powiązania mikro i małych firm - ten typ klastrów jest najczęściej spotykany  

i wydaje się, że może przynosić współpracującym firmom największe korzyści, 
• powiązania średnich i dużych przedsiębiorstw oraz  
• mieszane, zwane powiązaniami typu oś i szprychy (od ang. hub–and–spoke). 

 
Można również wyróżnić 8) – rzadko ujmowane w literaturze przedmiotu kryterium klasyfikacji 
klastrów: zasięg przestrzenny. Jest to obszar, na którym znajdują się przedsiębiorstwa 
wchodzące w skład klastra; stąd wyróżnić można klaster lokalny (NUTS-5), subregionalny 
(NUTS-4, NUTS 3), regionalny (NUTS-2), a nawet ponadregionalny (NUTS-1). W praktyce 
regionalnej należy przyjąć kryterium administracyjne, choć zasięg tzw. funkcjonalnego regionu 
ekonomicznego (opartego na wyznaczaniu ciążeń społeczno-gospodarczych może być inny). Im 
większą powierzchnię danej jednostki administracyjnej zajmują przedsiębiorstwa wchodzące  
w skład klastra (i analogicznie inicjatywy i organizacji klastrowej), tym są bardziej rozproszone, im 
mniejszą, tym są bardziej zagęszczone. 

 

 

Podsumowanie 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Szczególnie istotny jest podział klastrów (inicjatyw klastrowych) ze względu na ich cykl życia 
i czas istnienia. Doświadczenia zagraniczne pokazują, że tylko nieliczne zgrupowania 
przedsiębiorstw istniejące od kilkudziesięciu lub kilkunastu lat zdołały się uaktywnić poprzez 
zawiązanie sformalizowanej współpracy w postaci organizacji klastrowej. Wiele inicjatyw 
klastrowych zanika wraz z zakończeniem zewnętrznych źródeł finansowania współpracy 
(środków na wspólną promocję, spotkania, współpracę z jednostkami badawczo-
rozwojowymi). Jednocześnie jednak im dłużej klaster działa na rynku i im jest bardziej 
dojrzały, tym wyższa jest jego jakość, potrzeba internacjonalizacji, a tym samym większe 
szanse na wykreowanie pozytywnych efektów zewnętrznych dla regionu. Podkreślić należy, 
że polityki publiczne powinny w różny sposób odnosić się do różnych typów klastrów  
ze względu na fazę rozwoju, znaczenie technologii - poziom innowacyjności czy zasięg 
przestrzenny (o czym szerzej w rekomendacjach dotyczących tzw. tailored policies). 
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1.3. Regulacje prawne zwi ązane z funkcjonowaniem klastrów w Polsce 

W momencie sporządzenia ekspertyzy, nie ma żadnej regulacji prawnej rangi ustawowej, 
regulującej zagadnienia prawno-organizacyjne klastrów czy inicjatyw (organizacji) klastrowych. 
Jak stwierdza Malinowski (2012) brakuje potrzebnego rozwiązania prawnego, które 
uregulowałyby takie kwestie jak: norma definicyjna klastra, metody zawiązywania  
i formalizowania klastra, pozycja ustrojowa klastra, jego istota i cel, przejawy działalności, ustanie 
bytu prawnego. Można jedynie wskazać akty prawne rangi ustawowej lub wykonawcze do nich 
rozporządzenia, które w sposób pośredni odnoszą się do tematyki klastrów gospodarczych. Są to 
głównie akty odnoszące się do szeroko rozumianego obrotu gospodarczego oraz akty związane 
ze sferą prawno-gospodarczą, natomiast w mniejszym stopniu regulacje niezwiązane  
z przedsiębiorczością i działalnością gospodarczą. 

Jedynym źródłem prawa powszechnie obowiązującego odnoszącym się do tematyki 
klastrów gospodarczych w Polsce jest Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 2 grudnia 
2006 r. w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy 
finansowej niezwiązanej z programami operacyjnymi (Dz. U. z 2006 r., nr 226, poz. 1651, Dz. U. 
z 2008 r., nr 161, poz. 1003; Dz. U. z 2009 r., nr 39, poz. 313; Dz. U. z 2011 r., nr 86, poz. 472; 
Dz. U. z dnia 15 lutego 2013 r., poz. 220). Jest to akt wykonawczy wydany na podstawie  
i w odniesieniu do art. 6b ust. 11 Ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji 
Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z  2007 r., nr 42, poz. 275 ze zm.) i stanowi, że minister 
właściwy do spraw gospodarki określa, w drodze rozporządzenia, szczegółowe przeznaczenie, 
warunki i tryb udzielania przez PARP pomocy finansowej niezwiązanej z programami 
operacyjnymi, uwzględniając konieczność realizacji celów określonych w programach, 
efektywnego i skutecznego wykorzystania tej pomocy oraz zapewnienia przejrzystości jej 
udzielania. Pomoc ta może być udzielana (przy zachowaniu warunków określonych  
w Rozporządzeniu) na rzecz a) przedsiębiorców, b) podmiotów działających na rzecz 
innowacyjności; c) podmiotów działających na rzecz rozwoju gospodarczego oraz d) podmiotów 
działających na rzecz zatrudnienia lub rozwoju zasobów ludzkich. Dość ciekawy jest fakt, że 
samo rozporządzenie, jedyne wśród źródeł prawa powszechnie obowiązującego dotyczące 
kwestii klastrów gospodarczych, odnosi się do przeznaczenia, warunków i trybu udzielania przez 
PARP pomocy finansowej niezwiązanej z realizacją programów operacyjnych – wiele inicjatyw 
klastrowych zostało zawiązanych właśnie po to, by zrealizować konkretne projekty przy wsparciu 
środków z regionalnych i krajowych programów operacyjnych. 

Zgodnie z § 14a, ust. 4 rozporządzenia „przez klaster rozumie się przestrzenną  
i sektorową koncentrację podmiotów działających na rzecz rozwoju gospodarczego lub 
innowacyjności z udziałem co najmniej dziesięciu przedsiębiorców, w tym mikroprzedsiębiorców, 
małych i średnich przedsiębiorców, wykonujących działalność na terenie jednego lub kilku 
sąsiednich województw, konkurujących i współpracujących w tych samych lub pokrewnych 
branżach oraz powiązanych rozbudowaną siecią relacji o formalnym i nieformalnym charakterze, 
przy czym co najmniej połowę podmiotów funkcjonujących w ramach klastra stanowią 
mikroprzedsiębiorcy, mali lub średni przedsiębiorcy”. Ustawodawca stawiał zapewne za cel 
wspieranie tych podmiotów, które są uważane za siłę napędową gospodarki równie ważną co 
duże przedsiębiorstwa, najczęściej dobrze radzące sobie na rynku. Mikro, małe i średnie 
przedsiębiorstwa stanowią dla dużych przedsiębiorstw konkurencję i ograniczają ich możliwości 
zmonopolizowania rynku. Wydaje się, że zachowanie odpowiedniej struktury wielkościowej  
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w gospodarce jest szczególnie istotne z punktu widzenia właściwego rozwoju gospodarki 
regionalnej. Definicja akcentuje zatem kilka elementów:  

• przestrzenną koncentrację podmiotów gospodarczych, 
• branżową koncentrację – reprezentowanie tych samych lub pokrewnych branż 

gospodarczych,  
• prorozwojowy i proinnowacyjny charakter współpracy, 
• relacje, które łączą podmioty klastra – o nieformalnym, ale i sformalizowanym 

charakterze, 
• minimalną liczbę podmiotów w klastrze – 10, w tym połowa to mikro, małe i średnie 

przedsiębiorstwa. 
Rozporządzenie stanowi również, że podmioty wchodzące w skład klastra (posiadające 

osobowość prawną) muszą posiadać siedzibę, a w przypadku przedsiębiorcy będącego osobą 
fizyczną – miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Szczegóły w tym 
zakresie regulują zapisy Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz. U. z 1964 r.,  
nr 16, poz. 93 ze zm.). 

Zgodnie z zapisami wspomnianego Rozporządzenia, PARP może udzielić tzw. 
koordynatorowi klastra pomocy finansowej w formie bezzwrotnego wsparcia finansowego  
na realizację projektu rozwoju międzynarodowej współpracy klastra z partnerami zagranicznymi 
w zakresie badań i rozwoju technologicznego lub innowacji obejmującej: 1) rozpowszechnianie 
informacji i promocję; 2) doradztwo; 3) tworzenie sieci międzynarodowych powiązań 
kooperacyjnych; 4) rekrutację i wymianę specjalistów; 5) szkolenia i warsztaty; 6) opracowanie 
międzynarodowych projektów prowadzących do przygotowania i złożenia wspólnych wniosków 
do programów międzynarodowych. Projekt objęty wnioskiem o udzielenie wsparcia na rozwój 
międzynarodowej współpracy klastra może być realizowany wyłącznie na rzecz wszystkich 
podmiotów funkcjonujących w ramach klastra, przy czym w projekcie musi uczestniczyć co 
najmniej ośmiu mikroprzedsiębiorców, małych lub średnich przedsiębiorców (por. § 14a ust. 1 i 2 
Rozporządzenia).  

Koordynatorem klastra w myśl regulacji wynikających z § 14a, ust. 5 komentowanego 
aktu prawnego może być: 

• fundacja, uregulowana ustawą z 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (Dz. U. z 1991 r., nr 46,  
poz. 203 ze zm.) 

• stowarzyszenie rejestrowane, na mocy ustawy z 7 kwietnia 1989 r. Prawo  
o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2001 r., nr 79, poz. 855 ze zm.) 

• spółka akcyjna, na podstawie ustawy z 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych 
(Dz. U. z 2000 r., nr 94, poz. 1037 ze zm.) 

• spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, na podstawie ustawy z 15 września 2000 r. 
Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2000 r., nr 94, poz. 1037 ze zm.) 

• instytut badawczy, o którym mowa w ustawie z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach 
badawczych (Dz. U. z 2010 r., Nr 96, poz. 618) 

• organizacja przedsiębiorców działająca na podstawie:  
o ustawy z 22 marca 1989 r. o rzemiośle (Dz. U. z 2002 r., nr 112, poz. 979  

ze zm.), 
o ustawy z 30 września 1989 r. o samorządzie zawodowym niektórych 

przedsiębiorców (Dz. U. z 1989, nr 35, poz. 194 ze zm.) lub  
o ustawy z dnia 30 maja 1989 r. o izbach gospodarczych (Dz. U. z 2009 r., nr 84, 

poz. 710 ze zm.), których podstawowym przedmiotem działalności jest realizacja 
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przedsięwzięć na rzecz przedsiębiorców oraz na rzecz współpracy 
przedsiębiorców z jednostkami naukowymi, szkołami wyższymi i organami 
administracji samorządowej. 

Wsparcie na rozwój międzynarodowej współpracy klastra może być udzielone 
koordynatorowi klastra, który spełnia następujące warunki (§ 14a ust. 6 Rozporządzenia):  

• posiada siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;  
• nie działa dla zysku (jest podmiotem non-profit) lub przeznacza zysk na cele statutowe 

związane z zadaniami realizowanymi przez PARP; 
• dysponuje personelem posiadającym kwalifikacje niezbędne do świadczenia usług na 

rzecz podmiotów funkcjonujących w ramach klastra; 
• posiada doświadczenie w zakresie realizacji zadań na rzecz klastra oraz świadczenia 

usług na rzecz podmiotów funkcjonujących w ramach klastra; 
• zobowiąże się do: 

o zapewnienia podmiotom uczestniczącym w realizacji projektu równego  
i bezpłatnego dostępu do usług, szkoleń, spotkań, konferencji, warsztatów oraz 
materiałów finansowanych ze środków wsparcia na rozwój międzynarodowej 
współpracy klastra, 

o prowadzenia odrębnej ewidencji księgowej dla projektu, 
o utrzymania międzynarodowej współpracy klastra z partnerami zagranicznymi  

w zakresie badań i rozwoju technologicznego lub innowacji przez okres co 
najmniej dwóch lat od dnia zakończenia realizacji projektu; 

• ubiega się o wsparcie na rozwój międzynarodowej współpracy klastra na rzecz jednego 
klastra; 

• jest podmiotem funkcjonującym w ramach klastra. 
Rozporządzenie (w § 14 ust. 7 i kolejne) reguluje również zakres wydatków 

kwalifikujących się do objęcia wsparciem na rozwój międzynarodowej współpracy klastra, zasady 
dotyczące kwot dofinansowania i pomocy de minimis oraz zasady przyznawania środków 
finansowych. W tym kontekście często konieczne jest również korzystanie z ustawy z dnia 30 
kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2007 r., 
nr 59, poz. 404 ze zm.) oraz rozporządzenia wykonawcze do tej ustawy (m.in. Rozporządzenie 
Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez 
podmiot ubiegający się o pomoc de minimis). 

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 2 grudnia 2006 r. oraz 
przeglądu najczęściej spotykanych form prawnych inicjatyw klastrowych wskazać można  
na wybrane akty prawne rangi ustawowej, wykorzystywane w codziennej działalności 
przedsiębiorstw klastrowych (por. Malinowski, 2012).  

1) Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej z dnia 2 lipca 2004 r. (Dz. U. z 2007 r., nr 
155, poz. 1095 ze zm.) 

Jest to podstawowy akt prawny regulujący status przedsiębiorcy oraz prawa i obowiązki  
w prowadzeniu działalności gospodarczej. Ustawa definiuje pojęcie przedsiębiorcy oraz 
działalności gospodarczej.  

Przedsiębiorcą jest osoba fizyczna (tj. przedsiębiorca indywidualny), osoba prawna (np. 
spółka z o.o., spółka akcyjna) lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną (np. spółki 
osobowe prawa handlowego, tj. spółka jawna, komandytowa, partnerska, komandytowo-
akcyjna), której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca we własnym imieniu 
działalność gospodarczą. Dodatkowo za przedsiębiorców uznaje się także wspólników spółki 
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cywilnej w zakresie wykonywanej przez nich działalności gospodarczej. Ustawa dzieli 
przedsiębiorstwa na: mikro, małe, średnie i duże. Mikroprzedsiębiorca to podmiot, który w co 
najmniej jednym z dwóch ostatnich lat obrotowych zatrudniał średnio w roku mniej niż dziesięciu 
pracowników oraz osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz 
operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 2 mln euro lub sumy aktywów 
jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości,  
w złotych, 2 mln euro (art. 104 ustawy). Za małego przedsiębiorcę uznaje się podmiot, który w co 
najmniej jednym z dwóch ostatnich lat obrotowych zatrudniał średnio w roku mniej niż 50 
pracowników oraz osiągał roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz 
operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 10 mln euro lub też gdy sumy 
aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły 
równowartości w złotych 10 mln euro (art. 105 ustawy). Natomiast średni przedsiębiorca  
(art. 106) to taki, który w co najmniej jednym z dwóch ostatnich lat obrotowych zatrudniał średnio 
w roku mniej niż 250 pracowników oraz osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, 
wyrobów i usług oraz operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 50 mln 
euro lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat  
nie przekroczyły równowartości w złotych 43 mln euro. 

Działalnością gospodarczą jest zarobkowa działalność: wytwórcza, budowlana, 
handlowa, usługowa oraz poszukiwanie, rozpoznawanie i wydobywanie kopalin ze złóż, a także 
działalność zawodowa, wykonywana w sposób zorganizowany i ciągły. Klasyfikacja działalności 
gospodarczej opiera się na jej przedmiocie działalności, a podstawą jest w tym zakresie 
Rozporządzenie Rady Ministrów z 24 grudnia 2007 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności 
(PKD). 

2) Ustawa prawo działalności gospodarczej z dnia 19 listopada 1999 r. (Dz. U. z 1999 r.,  
nr 101, poz. 1178 ze zm.) 

Akt reguluje kwestie związane z uzyskaniem wpisu do ewidencji działalności gospodarczej 
przedsiębiorców indywidualnych i wspólników spółki cywilnej. Organem ewidencyjnym jest 
odpowiednio wójt, burmistrz lub prezydent danej gminy samorządowej. Zgodnie z art. 14 ustawy 
o swobodzie działalności gospodarczej przedsiębiorca indywidualny może podjąć działalność 
gospodarczą w dniu złożenia wniosku o wpis do ewidencji działalności gospodarczej;  
w przypadku wspólników spółki cywilnej, do rozpoczęcia działalności gospodarczej wymagany 
jest wpis do ewidencji. 

3) Ustawa o Krajowym Rejestrze Sądowym z dnia 20 sierpnia 1997 r. (Dz. U. z 2007 r.,  
nr 108, poz. 1186 ze zm.) 

Na mocy tej ustawy wpisowi do rejestru przedsiębiorców podlegają m.in. spółki: jawne, 
partnerskie, komandytowe, komandytowo-akcyjne, z ograniczoną odpowiedzialnością, akcyjne, a 
także spółdzielnie, stowarzyszenia czy instytuty badawcze. Wszystkie te spółki stanowią formy 
prawne stosowane przy tworzeniu inicjatyw klastrowych. 

4) Kodeks spółek handlowych z dnia 15 września 2000 r. (Dz. U. z 2000 r., nr 94, poz. 1037 
ze zm.). 

Kodeks reguluje zasady powstania, funkcjonowania oraz zakończenia bytu prawnego spółek 
osobowych, jak i kapitałowych prawa handlowego. Ustawa wskazuje na zakres 
odpowiedzialności osób prowadzących i reprezentujących podmioty spółkowe (np. wspólników  
w spółkach osobowych, jak i członków zarządu w spółkach kapitałowych), a także regulacje 
dotyczące przekształcania, łączenia i podziału spółek. 
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5) Kodeks Cywilny (Dz. U. z 1964 r., nr 16, poz. 93 ze zm.). 
Obok wspomnianej już kwestii miejsca siedziby i miejsca zamieszkania podmiotu 
zaangażowanego w realizację inicjatywy klastrowej, Kodeks Cywilny reguluje również kwestie 
zawierania umów między równorzędnymi wobec prawa podmiotami, tym samym może mieć 
zastosowanie do porozumień zawieranych przez przedsiębiorstwa. Umowa (może być to również 
umowa w postaci tzw. umowy nienazwanej – nie sprecyzowanej w Kodeksie) może stanowić 
m.in.: 

• o powstaniu inicjatywy klastrowej – powstanie inicjatywy klastrowej często poprzedzone 
jest podpisaniem listu intencyjnego o współpracy lub umowy o utworzeniu konsorcjum, 

• o prawach i obowiązkach przedsiębiorców zrzeszonych w formach klastrowych, 
• o rozliczeniach finansowych, zarówno o charakterze wewnętrznym, jak i zewnętrznym,  
• o zasadach reprezentacji i prowadzenia spraw klastra. 

W przypadku, gdy inicjatywa klastrowa ma formę Stowarzyszenia, powyższe kwestie 
reguluje statut tego Stowarzyszenia (o czym mowa jest w dalszej części podrozdziału). Kodeks 
Cywilny reguluje również kwestie umów o dzieło, zlecenia, najmu, dzierżawy, kwestie oznaczenia 
przedsiębiorstw, pełnomocnictw, oświadczeń woli, zobowiązań ciążących na przedsiębiorcach.  

6) Ustawy podatkowe 
Mają zastosowanie do poszczególnych podmiotów tworzących inicjatywę klastrową w przypadku 
gdy same inicjatywy klastrowe nie mają osobowości i podmiotowości prawnej (nie są 
stowarzyszeniem, fundacją, instytutem badawczym). Szczególnie istotne w tym kontekście są 
Ustawa z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2010 r., nr 51, 
poz. 307 ze zm.) oraz Ustawa z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych 
(Dz. U. z 2000 r., nr 54, poz. 654 ze zm.) oraz rozporządzenia wykonawcze do nich, a także 
ustawy o innych podatkach i opłatach lokalnych. 

Natomiast w kwestiach np. prawno-finansowych, np. zobowiązań podatkowych, 
informacji podatkowych; postępowania podatkowego; kontroli podatkowej; czynności 
sprawdzających; tajemnicy skarbowej, w stosunku do indywidualnych podmiotów klastrowych, 
zastosowanie mają przepisy ustawy z 29 sierpnia 2005 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z  2005, 
nr 8, poz. 60 ze zm). 

7) Ustawa prawo własności przemysłowej z dnia 30 czerwca 2000 r. (Dz. U. z 2003 r.,  
nr 119, poz. 1117 ze zm.) oraz ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 
4 lutego 1994 r. (Dz. U. z 2006 r., nr 90, poz. 631 ze zm.) 

Pierwsza z tych ustaw w odniesieniu do inicjatyw klastrowych może mieć zastosowanie np.  
w zakresie zgłaszania lub rejestracji wynalazków, wzorów użytkowych, wzorów przemysłowych, 
znaków towarowych. Druga z ustaw może mieć zastosowanie do opisu i rozgraniczania takich 
pojęć jak: twórca, utwór, przedmiot ochrony prawa autorskiego, ochrony prawa autorskiego, 
osobistych i majątkowych praw autorskich i ich zakresu, przeniesienia praw majątkowych. 

8) Ustawa z dnia 7 kwietnia 1989 Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2001 r., nr 79, poz. 
855 ze zm.) 

Zgodnie z zapisami ustawy prawo tworzenia stowarzyszeń przysługuje obywatelom polskim 
mającym pełną zdolność do czynności prawnych i niepozbawionych praw publicznych. 
Stowarzyszenie może być założone przez co najmniej piętnaście osób fizycznych, natomiast 
osoby prawne – art. 10, ust. 3. ustawy – mogą być jedynie członkami wspierającymi 
stowarzyszenia. Jest to dosyć poważne ograniczenie dla inicjatyw klastrowych, mimo to 
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stowarzyszenia są częstą formą sformalizowanych porozumień3. Podmioty, które zdecydują się 
założyć klaster funkcjonujący w formie prawnej stowarzyszenia, zmuszone są zatem dokonać 
tego za pośrednictwem osób mających prawo do reprezentacji (tzn. osób fizycznych mających 
umocowanie ustawowe lub pochodzące z aktu nadania, np. pełnomocnictwo). 

W efekcie założycielami stowarzyszenia klastrowego są osoby fizyczne i one też 
występują jako jego członkowie. Natomiast podmioty gospodarcze, ze względu na wskazane 
regulacje, mogą występować tu tylko w charakterze członków wspierających. Stowarzyszenie ma 
jednak osobowość prawną, może więc być przedmiotem praw i obowiązków. Po wyrobieniu 
numeru regon i wpisu do KRS może uczestniczyć w obrocie gospodarczym.  

9) Ustawa z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (Dz. U. z 1991 r. Nr 46, poz. 203, ze zm.). 
Fundacje – w odróżnieniu od stowarzyszeń, są osobami prawnymi typu zakładowego, a więc są 
bezosobowe (nie mają członków) i również mogą stanowić samodzielny przedmiot praw i 
obowiązków. Fundatorami (czyli założycielami fundacji) mogą być osoby fizyczne i osoby prawne 
(np. spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, przedsiębiorstwo państwowe), które zrzeszają się 
w celu realizacji, w sposób trwały i na podstawie wpływów uzyskanych z przekazanego majątku, 
celów użyteczności publicznej wskazanych w akcie fundacyjnym. Wyróżnia się fundacje 
publiczne (stworzone dla realizacji celów publicznych) i prywatne (mające na celu zaspokojenie 
interesów określonej grupy ludzi bądź interesów prywatnych). 

10)  Ustawa z dnia 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze (Dz. U. z 1982 r., nr 30 poz. 210). 
Również spółdzielnie np. producentów rolnych mogą być formą prawną organizacji klastrowej. 
Jest to dobrowolne zrzeszenie nieograniczonej liczby osób (nie mniejszej niż dziesięciu osób 
fizycznych lub nie mniej niż trzech osób prawnych), zwanych członkami spółdzielni. Liczba 
członków może być zmienna, nie może jednak spaść poniżej ustawowych 10 osób fizycznych 
albo poniżej trzech osób prawnych. 

 

 

Podsumowanie  

  

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
3 Badanie przeprowadzone przez Hołub-Iwan i Małachowską pokazało, że w 2008 r. roku w Polsce 41% instytucji 
zarządzających inicjatywami klastrowymi to stowarzyszenia, 23,5% to uczelnie, 17,6% to parki naukowo-technologiczne, 
11,8% to spółki handlowe, a 5 % oraz agencje przekształceń i agencje rozwoju. O środki unijne starać się mogą 
organizacje non-profit, co sprawia, że wiele inicjatyw klastrowych tworzonych jest top-down na potrzeby projektu, po 
zamknięciu którego inicjatywa zanika. 

Według stanu prawnego na początek 2014 r. nie ma kompleksowej regulacji o charakterze 
ustawowym, która obejmowałaby zagadnienia dotyczące istoty, powstania i funkcjonowania 
klastrów. Przedsiębiorstwa i inne podmioty w klastrach muszą stosować szereg ustaw  
i aktów wykonawczych związanych z działalnością gospodarczą, co może powodować 
trudności o charakterze organizacyjno-formalnym i interpretacyjnym. Rozwiązanie w postaci 
aktu prawnego byłoby pożądane zarówno z punktu widzenia przedsiębiorców 
zainteresowanych kooperacją w inicjatywach klastrowych, jak również organów 
administracji publicznej, które wykorzystują te inicjatywy jako narzędzie realizacji polityki 
rozwoju gospodarczego na poziomie krajowym i regionalnym. W chwili obecnej 
najpopularniejszymi formami organizacyjnymi do tworzenia sformalizowanych struktur 
klastrowych są: stowarzyszenia, fundacje i umowy konsorcjalne (konsorcja). 
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1.4. Polityka rozwoju oparta o klastry i dobre prak tyki wspierania klastrów  

w wybranych krajach europejskich 

Duża popularność koncepcji klastrów, inicjatyw klastrowych, a także szerzej – sieci 
powiązań kooperacyjnych sprawiły, że władze publiczne w wielu krajach zaczęły aktywnie 
wspierać tworzenie i rozwój tych form skupisk działalności gospodarczej i współpracy. Niektórzy 
twierdzą nawet, że analiza gospodarki regionalnej pod kątem występowania klastrów i dążenie 
do ich wspierania stało się w ostatnim okresie swoistym paradygmatem współczesnej polityki 
rozwoju regionalnego.  

Ogół działań podejmowanych na rzecz wspierania skupisk określany jest mianem tzw. 
cluster-based development policy - polityki rozwoju opartej o klastry. Uważa się, że obok szeregu 
korzyści ze współpracy dla przedsiębiorstw, klastering może powodować pozytywne efekty 
zewnętrzne - takie, które wpływają nie tylko na indywidualne podmioty, ale również przyczynią 
się do poprawy innowacyjności i rozwoju gospodarki regionalnej. Z tego powodu klastry  
i inicjatywy klastrowe stały się obiektem szczególnego zainteresowania władz publicznych. 
Szczególnie zainteresowane wspieraniem klastrów są władze regionalne, gdyż porozumienia te 
promują historyczne tradycje gospodarcze, występujące w pewnych miejscach specjalizacje, 
współdziałanie skoncentrowanych, innowacyjnych przedsiębiorstw. Klastry i inicjatywy klastrowe 
są przez to uznawane również za ważny element polityki innowacyjnej, prowadzącej do nowych 
rozwiązań produktowych, procesowych, organizacyjnych i marketingowych. 

Wśród korzyści dla firm funkcjonujących w ramach klastra wymienić można (Brodzicki  
i Szultka, 2004; Dutkowski, 2005; Karlsson, 2008; Grycuk, 2009, Dyba, Kawińska 2012): 

• szansę na szybszy rozwój i osiągnięcie lepszych wyników (większych przychodów, 
zyskanie nowych stałych klientów, rozszerzenie rynków zbytu),  

• możliwość obniżania kosztów, m.in. poprzez nawiązywanie preferencyjnych umów  
z dostawcami, wykorzystywanie tych samych zasobów, wspólne zakupy, koordynowanie 
działań marketingowych,  

• wzrost produktywności i innowacyjności poprzez uczenie się od innych, a także poprzez 
współpracę w działalności innowacyjnej, 

• współpracę z lokalnymi uczelniami i ośrodkami badawczymi dla generowania 
różnorodnych nowych rozwiązań w zakresie technologii i organizacji produkcji; 
konkurencja w klastrze wymusza ponadto utrzymywanie najwyższej jakości  
i standardów, a to z kolei ułatwia ekspansję na rynkach zagranicznych4, 

• dostęp do informacji, przepływ wiedzy – poprzez sieci kontaktów firmy wymieniają się 
informacjami o nowych rynkach zbytu, trendach w sektorze, zmianach w oczekiwaniach 
klientów, nowoczesnych technologiach, materiałach i usługach; razem biorą również 
udział w szkoleniach, konferencjach, spotkaniach branżowych. 
Wspieranie inicjatyw klastrowych może przybierać różne formy (por. Kierunki i polityka… 

2008, Polityka rozwoju… 2012, Kierunki i założenia… 2012), m.in.: 
• udzielanie wsparcia dla animatorów klastra i instytucji organizujących współpracę (ang. 

institutions for collaboration – IFC), 

                                                      
4 Wielkość eksportu i internacjonalizacja działalności uznawane są za jedne z najważniejszych miar oceny sukcesu 
ekonomicznego inicjatyw klastrowych. 
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• wspieranie form służących interakcjom charakterystycznym dla klastrów poprzez 
tworzenie i utrzymywanie centrów biznesu, centrów transferu technologii i innowacji, 
ośrodków doskonałości, parków naukowo-technologicznych itp., 

• włączanie się w aktywną promocję struktur klastrowych funkcjonujących w regionie, 
• zapewnienie możliwości pozyskania dofinansowania na konkretne projekty (w formie 

zapisów regionalnych programów operacyjnych i innych funduszy celowych), 
• zapewnianie dostępności informacji o zewnętrznych źródłach finansowania w formie 

kredytów bankowych lub o charakterze kapitału wysokiego ryzyka (venture capital), 
• aktywną promocję zalet klasteringu, 
• wychodzenie naprzeciw potrzebom określonych, specyficznych struktur klastrowych. 

Strategicznym dokumentem programowym, realizowanym przez Unię Europejską  
od marca 2010 r. jest Strategia Europa 2020. Dokument wyznacza ramy wszystkich innych 
dokumentów programowych: polityk sektorowych, strategii, programów. Zgodnie z nim rozwój  
w Unii Europejskiej ma być:  

• inteligentny, tzn. oparty na wiedzy i innowacjach; 
• zrównoważony, tj. efektywnie korzystający z zasobów, przyjazny środowisku 

i konkurencyjny; 
• sprzyjający włączeniu społecznemu, tj. taki, w którym gospodarka oparta jest o wysoki 

poziom zatrudnienia i zapewnia spójność społeczną i terytorialną (Strategia Europa 
2020, 2010 (www.mg.gov.pl/Bezpieczenstwo +gospodarcze/ Strategia+Europa+2020)). 
W celu realizacji Strategii Europa 2020 Komisja Europejska wyodrębniła siedem inicjatyw 

przewodnich (ang. flagship initiatives), wśród których w odniesieniu do klastrów –  
na uwzględnienie zasługuje Polityka przemysłowa w erze globalizacji. Jej celem jest poprawa 
warunków dla przedsiębiorczości, zwłaszcza MŚP oraz wsparcie rozwoju silnej bazy 
przemysłowej, zdolnej do konkurowania w skali globalnej. Komisja Europejska zarządza dwoma 
głównymi inicjatywami na rzecz wsparcia polityki innowacyjnej i innowacji w Europie: Europe 
Innova oraz Pro Inno Europe; oba te projekty uwzględniają w sposób szczególny klastry i politykę 
klastrową (www.ec.europa.eu/enterprise/policies/innovation/support/proinno/ index_en.htm).  

Klastry to jeden z istotnych elementów polityki konkurencyjności Unii Europejskiej, której 
nadrzędnym celem jest wspieranie innowacyjności gospodarek krajów członkowskich. Wiele 
dokumentów programowych podkreśla wagę klastrów jako sposobu na łączenie zasobów  
i konkurowanie na rynkach zagranicznych. W raporcie dotyczącym konkurencyjności Unii 
Europejskiej opublikowanym w 2012 r. przez Komisję Europejską cały rozdział 5 poświęcony 
został klastrom i sieciom i ich roli w podnoszeniu konkurencyjności Wspólnoty. Na poziomie 
europejskim funkcjonuje kilka sieci inicjatyw klastrowych – organizacji, które stawiają sobie za cel 
integrację europejskich klastrów. Wśród nich wyróżnić można m.in. The European Cluster 
Alliance – otwartą platformę dialogu na poziomie Unii Europejskiej pomiędzy krajowymi  
i regionalnymi władzami odpowiedzialnymi za rozwój polityk klastrowych i zarządzania 
programami wsparcia klastrów w krajach. Innym przykładem jest European Cluster Collaboration 
Platform, która online dostarcza informacji i możliwości wsparcia sieciowania organizacji 
klastrowych lub ich członków, w celu stymulowania współpracy klastrów na poziomie 
ponadnarodowym. Ważnym jej elementem jest The European Cluster Excellence Initiative, 
instrument przyznawany przez Dyrekcję Generalną do spraw Przedsiębiorstw i Przemysłu  
dla najlepiej zarządzanych klastrów w Unii Europejskiej. Inną platformą wymiany wiedzy na temat 
inicjatyw klastrowych w Unii Europejskiej jest The European Cluster Observatory z siedzibą przy 
Stockholm School of Economics. Obok dostarczania informacji i analiz o klastrach i polityce 
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klastrowej w Europie, organizacja prowadzi analizy konkurencyjności klastrów, sporządza raporty 
na temat ponadpaństwowych powiązań kooperacyjnych oraz zbiera informacje na temat 
najlepszych praktyk w organizacjach klastrowych.  

W Polsce pierwsze elementy polityki klastrowej pojawiły się w 2004 r., po przystąpieniu 
do Unii Europejskiej (Kierunki i polityka…, 2009). W „Sektorowym Programie Operacyjnym 
Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw, lata 2004-2006”, aspekt klastrów był pośrednio 
uwzględniony w szczególności w Priorytecie 1 „Rozwój przedsiębiorczości i wzrost 
innowacyjności poprzez wzmocnienie instytucji otoczenia biznesu”, szczególnie w działaniu 1.1 
„Wzmocnienie instytucji wspierających działalność przedsiębiorstw” oraz w działaniu 1.4 
„Wzmocnienie współpracy między sferą badawczo-rozwojową a gospodarką”. Inne działanie 
nastawione na wsparcie klastrów i struktur klastrowych było zawarte w Programie Operacyjnym 
Rozwój Zasobów Ludzkich na lata 2004 – 2006, działanie 2.3 „Rozwój kadr nowoczesnej 
gospodarki”, schemat b) „Promocja rozwiązań systemowych w zakresie potencjału 
adaptacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy”. W ramach tego działania realizowany był projekt 
systemowy PARP pt. „Program szkoleń promujących clustering”. Głównym założeniem projektu 
było ukazanie przedsiębiorstwom i jednostkom samorządu terytorialnego możliwości współpracy 
w formie klastrów. Wśród celów wyróżniono wówczas budowanie świadomości na temat 
clusteringu, zdefiniowanie obszarów potencjalnej współpracy między przedsiębiorstwami, pomoc 
przedsiębiorcom w podjęciu decyzji o możliwości współpracy w formie klastra oraz realizację 
wspólnych przedsięwzięć ważnych dla rozwoju firm i regionów. Wszystkie działania projektu 
skierowane były do współdziałających ze sobą grup przedsiębiorstw i wspierających je 
samorządów, które funkcjonują w branży związanej z produktem o regionalnym, tradycyjnym 
charakterze.  

W latach 2007-2013, pierwszym pełnym okresie polityki regionalnej Unii Europejskiej,  
w którym uczestniczy Polska, pierwszym dokumentem, który akcentował ważną rolę klastrów był 
dokument strategiczny przyjęty przez Radę Ministrów w 2006 r. pt. „Kierunki zwiększania 
innowacyjności gospodarki na lata 2007-2013”. Jednym z obranych kierunków działań była 
„Infrastruktura dla innowacji”, w którym podkreślono znaczenie wspierania wspólnych działań 
przedsiębiorców o charakterze sieciowym, ukierunkowanych na realizację przedsięwzięć 
innowacyjnych. Działania te miały być realizowane m.in. poprzez:  

• zwiększenie świadomości przedsiębiorców na temat korzyści płynących ze współpracy  
z jednostkami naukowymi oraz innymi przedsiębiorstwami,  

• ustanowienie efektywnego partnerstwa publiczno-prywatnego, 
• zapewnianie warunków do współpracy sieciowej, 
• wsparcie rozwoju klastrów, 
• wsparcie rozwoju platform technologicznych w zaawansowanych technologicznie 

sektorach. 
Zapisy dokumentu strategicznego znalazły odzwierciedlenie w programach operacyjnych 

szczebla krajowego, a także regionalnego – w programach operacyjnych opracowanych dla  
16 województw. Na poziomie krajowym główną rolę w zakresie wsparcia organizacji klastrowych 
odgrywa Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka (PO IG, 2007). Program ten przewiduje 
wsparcie zarówno dla przedsiębiorstw, jednostek naukowych i instytucji otoczenia biznesu 
świadczących usługi dla przedsiębiorstw, jak również na wsparcie systemowe zapewniające 
rozwój środowiska instytucjonalnego innowacyjnych przedsiębiorstw. W Programie tym wsparcie 
dla struktur klastrowych – podobnie jak w programach okresu 2004-2006 jest zawarte  
w powiązaniach kooperacyjnych oraz zapisach o konsorcjach naukowo-przemysłowych. 
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Konsorcja to jednostki organizacyjne, w skład których wchodzi co najmniej jedna jednostka 
naukowa oraz co najmniej jeden przedsiębiorca, podejmujące na podstawie umowy wspólne 
przedsięwzięcie obejmujące badania naukowe, prace rozwojowe lub inwestycje służące 
potrzebom badań naukowych lub prac rozwojowych. Priorytet 5 PO IG „Dyfuzja innowacji”, 
obejmuje m.in. działanie 5.1. „Wspieranie powiązań kooperacyjnych o znaczeniu 
ponadregionalnym”. Działanie to ma na celu wzmocnienie pozycji konkurencyjnej przedsiębiorstw 
poprzez wsparcie rozwoju powiązań pomiędzy przedsiębiorstwami oraz pomiędzy 
przedsiębiorstwami a jednostkami naukowo-badawczymi. Środki mogą w nim być pozyskane na 
wspólne przedsięwzięcia grup przedsiębiorców dotyczących projektów doradczych, 
szkoleniowych i inwestycyjnych przyczyniające się do łatwiejszego transferu i dyfuzji wiedzy oraz 
innowacji pomiędzy kooperującymi podmiotami. W szczególności środki mogą być przeznaczone 
na inwestycje w zakresie:  

• zakupu środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych związanych z nową 
inwestycją, 

• doradztwa z zakresu opracowania planów rozwoju i ekspansji powiązania, 
• udziału w krajowych i międzynarodowych spotkaniach w celu wymiany doświadczeń, 
• zakupu ogólnodostępnej infrastruktury badawczej (laboratorium, miejsce  

do przeprowadzania testów), 
• infrastruktury sieci szerokopasmowych, 
• działań promocyjnych powiązania w celu pozyskania nowych przedsiębiorstw do udziału 

w ugrupowaniu, 
• zarządzenia ogólnodostępnym zapleczem technicznym klastra, 
• organizacji programów szkoleniowych, warsztatów i konferencji celem wspierania 

procesu dzielenia się wiedzą oraz tworzenia sieci powiązań między członkami 
powiązania, 

• ekspansji rynkowej powiązania. 
Pośrednie wsparcie klastrów jest możliwe również w działaniu 5.2 „Wspieranie sieci 

proinnowacyjnych instytucji otoczenia biznesu o znaczeniu ponadregionalnym”, w ramach 
którego dofinansowywane są centra transferu technologii, inkubatory technologiczne, parki 
naukowo-technologiczne. 

Drugim możliwym źródłem uzyskania dofinansowania na rozwój sieci powiązań 
klastrowych między przedsiębiorstwami jest Program Operacyjny Kapitał Ludzki (PO KL, 2007). 
W działaniu 2.1 „Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki” dofinansowaniu podlegają projekty 
mające na celu zwiększenie kompetencji i umiejętności kadry w przedsiębiorstwach. Działanie 
jest realizowane poprzez trzy poddziałania: 2.1.1 „Rozwój kapitału ludzkiego  
w przedsiębiorstwach”, 2.1.2 „Partnerstwo dla zwiększania adaptacyjności” oraz 2.1.3 „Wsparcie 
systemowe na rzecz zwiększenia zdolności adaptacyjnych pracowników przedsiębiorstw”.  

Na poziomie regionalnym – w województwie wielkopolskim, klastry są ważnym 
elementem polityki rozwoju gospodarczego i polityki innowacyjnej. W Strategii rozwoju 
województwa wielkopolskiego do 2020 roku. Wielkopolska 2020 wsparcie klastrów jest ujęte  
w celu operacyjnym 6.3 - rozwój sieci i kooperacji w gospodarce. W Wielkopolskim Regionalnym 
Programie Operacyjnym na lata 2007–2013 (WRPO), w ramach priorytetu 1 „Konkurencyjność 
przedsiębiorstw” zarezerwowano 4,729 mln euro (w tym 4,02 mln ze środków UE) na działanie 
1.6 „Rozwój sieci i kooperacji”. Wśród beneficjentów znajdują się zarówno organizacje klastrowe 
(klastry sformalizowane i posiadające osobowość prawną), jak i instytucje generujące współpracę 
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kooperacyjną przedsiębiorstw z jednej branży (lista beneficjentów działania 1.6 WRPO znajduje 
się w załączniku do niniejszej ekspertyzy). 

Na poziomie krajowym i regionalnym funkcjonują w Polsce organizacje zrzeszające 
klastry. Na poziomie państwa rolę klastra klastrów pełni Związek Pracodawców Klastry Polskie, 
który zrzesza animatorów klastrów z całej Polski. „Celem Związku jest utworzenie stałej platformy 
współpracy klastrów oraz ich otoczenia, ochrona praw i reprezentowanie interesów zrzeszonych 
pracodawców (w szczególności koordynatorów klastrów, powiązań kooperacyjnych i inicjatyw 
klastrowych) wobec organów władzy publicznej, organizacji i instytucji społecznych  
i gospodarczych, a także związków zawodowych”. To również tworzenie warunków sprzyjających 
funkcjonowaniu oraz wzrostowi konkurencyjności podmiotów współpracujących, a także 
prowadzenie działań na rzecz rozwoju innowacyjnej gospodarki i tworzenia nowych 
konkurencyjnych miejsc pracy” (www.pi.gov.pl/klastry/ chapter_95890.asp). Na poziomie 
regionalnym klastry klastrów utworzyły do tej pory dwa województwa: mazowieckie  
i wielkopolskie. MultiCluster Mazovia integruje środowiska różnych sektorów gospodarki 
reprezentowane przez klastry regionu Mazowsza (multicluster.pl/strona-glowna). Celem działań 
Wielkopolskiego Centrum Klasteringu jest „wsparcie wielkopolskich inicjatyw klastrowych  
w dążeniu do kreowania przyjaznego środowiska społeczno-gospodarczego, stworzenie bazy 
informacji niezbędnych dla aktorów i koordynatorów inicjatyw klastrowych regionu, przygotowanie 
i wdrożenie koncepcji podnoszenia kompetencji klastrowych, a także ustanowienie wspólnej 
platformy komunikacji i wymiany doświadczeń/dobrych praktyk, wypracowywania analiz  
i wspólnych stanowisk, narzędzi lobbingu na rzecz interesów członków Centrum” 
(www.wielkopolskiklastering.pl).  

W Polsce, w celu realizacji zapisów Strategii Europa 2020, Polska Agencja Rozwoju 
Przedsiębiorczości wydała w 2012 r. dokument pod nazwą „Kierunki i założenia polityki 
klastrowej do 2020 roku”. Dokument zawiera szczegółowe założenia modelu polityki rozwoju 
opartej o klastry (cluster-based development policy). Ma ona opierać się na dwóch rodzajach 
działań: wspieraniu (głównie z poziomu regionalnego) koordynatorów inicjatyw klastrowych oraz 
zintegrowaniu części dostępnego wsparcia publicznego i skierowaniu go na projekty realizowane 
przez członków wybranych klastrów o kluczowym znaczeniu i potencjale konkurencyjnym. Nowy 
model polityki rozwoju opartej o klastry ma z założenia wpierać klastry nawiązujące do 
regionalnych specjalizacji gospodarczych. Szczególnie istotne mają być inteligentne specjalizacje 
– klastry ukierunkowane na innowacje, prace badawczo-rozwojowe, wdrażanie technologii  
i nowych rynków. Coraz częściej podkreśla się, że ograniczone środki finansowe należy 
koncentrować na pewnej liczbie klastrów, by wywołać większe pozytywne efekty synergii. 
Zgodnie z wytycznymi Komisji Europejskiej, regiony i kraj powinny koncentrować wysiłki i zasoby 
na określonej liczbie priorytetów (specjalizacji gospodarczych), które mogą zapewnić globalną 
przewagę konkurencyjną. W tym celu planowane jest wyznaczenie kryteriów wyboru Krajowych 
Klastrów Kluczowych oraz Regionalnych Klastrów Kluczowych, wybranych w systemie 
konkursowym przy udziale niezależnych ekspertów i nawiązujących do regionalnych 
specjalizacji. Kluczowe Klastry Krajowe będą wspierane głównie przez programy krajowe, 
Regionalne Klastry Kluczowe oraz pozostałe inicjatywy klastrowe, w tym te o znaczeniu 
lokalnym, będą mogły uzyskać dofinansowanie z programów o zasięgu regionalnym (Kierunki  
i założenia… 2012, Dzierżanowski 2012).  

W momencie przygotowania niniejszego opracowania, negocjowane są szczegóły 
nowych krajowych i regionalnych programów operacyjnych. Na lata 2014-2020 przewiduje się 
podobne możliwości finansowania współpracy przedsiębiorstw, w szczególności inicjatyw 
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klastrowych, bądź w ramach regionalnych programów operacyjnych (które zostaną przygotowane 
przez 16 województw), bądź w ramach programów krajowych: PO Inteligentny Rozwój 
(przewidywana całkowita alokacja - 8,6 mld euro) oraz PO Wiedza, Edukacja, Rozwój (4,4 mld 
euro). 

Różne są podejścia władz krajów europejskich do wspierania tworzenia i rozwoju 
inicjatyw klastrowych. W sposób zrozumiały, są one szczególnie widoczne w krajach najbardziej 
innowacyjnych, w których nakłady na działalność badawczo-rozwojową są największe: np.  
w krajach skandynawskich: Szwecji, Finlandii, Danii; czy w Niemczech. Poniższe przykłady 
dobrych praktyk z polityk regionalnych w rozwiniętych krajach europejskich pochodzą z licznych 
dokumentów i publikacji wydawanych zarówno przez instytucje unijne, jak i różne europejskie 
ośrodki badawczo-rozwojowe. 

 

Niemieckie do świadczenia dotycz ące polityki wspierania klastrów i przykład dobrej 

praktyki 

Niemiecka polityka innowacyjna już od lat 90. XX wieku opiera się na koncepcjach 
związanych z klastrami i budowaniem sieci kontaktów. Na trudność koordynacji polityki klastrowej 
wpływa skomplikowany system administracyjny w Niemczech. Część programów wsparcia 
inicjatyw klastrowych wdrażanych jest z poziomu krajowego - federalnego, dodatkowo 16 landów 
prowadzi własne polityki wsparcia klastrów, w zakresie swoich kompetencji.  

Na poziomie krajowym pierwszą ważną inicjatywą był program BioRegio – program  
z 2003 r. skierowany na wsparcie powiązań sektora biotechnologii. W ramach całego programu 
wsparcia uruchomiono ok. 1 mld euro na projekty związane z tym sektorem, który stwarzał 
wysoki potencjał na przyszłość. Kolejne programy szczebla krajowego są nastawione na 
wspieranie innowacyjności, w tym w branżach tradycyjnych – np. samochodowych, jak  
i nowoczesnych – np. ICT. W ramach programu Spitzencluster, wyróżniające się klastry mogą 
wziąć udział w konkursie o wsparcie na rozwój i dalsze projekty. W szczególności, w ramach 
dwuetapowej procedury, możliwe jest pozyskanie finansowania na badania, przedsiębiorczość, 
innowacje, opracowanie nowych koncepcji transferu technologii, przyciąganie zagranicznych 
inwestorów do kraju. Na wkład własny do projektów zbierane są środki od przedsiębiorstw 
uczestniczących w inicjatywach klastrowej (nie ma projektów bez wkładu własnego), ale również 
od zainteresowanych inwestorów zewnętrznych. 

Jednym z przykładów regionów podawanych jako wzór w zakresie klasteringu jest 
Bawaria ze stolicą w Monachium. Region ten rozpoczął w 1999 r. politykę zorientowaną typowo 
na wysokie technologie. Na realizację dwóch programów: Offensive Future Bavaria i Hi-Tech 
Cluster Offensive Bavaria, władze regionu przeznaczyły w ciągu kilkunastu lat łącznie 4,2 mld 
euro, uzyskanych w większości z prywatyzacji majątku i źródeł własnych. Głównym celem tych 
programów było wspieranie innowacji i regionalnej konkurencyjności poprzez stymulowanie 
kooperacji w sektorach wysokiej techniki. Region już wcześniej słynął z dużej innowacyjności, 
obecności wielu specjalistów z szybko rozwijających się branż technologicznych, w tym przede 
wszystkim samochodowej, komunikacyjnej, energetycznej, medycznej. Programy postawiły więc 
za cel wsparcie segmentów o tradycjach, ale o innowacyjnym potencjale – począwszy  
od technologii informacyjno-komunikacyjnych (ICT), poprzez mechatronikę, energię, technologie 
środowiskowe, aż po nanotechnologię. Obecnie Bawaria jest nazywana ”Sillicon Bavaria” i jest to 
jeden z najbogatszych regionów Europy. Gospodarka jest tam zdywersyfikowana i opiera się 
zarówno na dużych korporacjach, w tym niemieckich oraz z kapitałem zagranicznym (m. in. 
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Siemens, Audi, BMW, Osram, Agfa, EADS, Adidas-Salomon, MAN), jak i na sieci małych  
i średnich przedsiębiorstw. PKB Bawarii jest wyższy niż wielu krajów Unii Europejskiej. 

Jedną z bardziej znanych inicjatyw klastrowych w regionie Bawarii jest BAIKA znana jako 
przodująca w Europie inicjatywa branży samochodowej. Wspierana finansowo przez władze 
regionalne rozwinęła się do sieci obejmującej obecnie ok. 2200 przedsiębiorstw, w tym 1150  
z Bawarii instytucji współpracujących, centrów badawczych nowoczesnych technologii. Jej celem 
jest organizowanie kongresów, sympozjów, forów współpracy i spotkań jeden-do-jednego oraz 
organizacja wspólnych stoisk na międzynarodowych targach. Mają również miejsce projekty  
w dziedzinie B+R. Na własnych stronach internetowych inicjatywa zamieszcza prezentacje, 
wywiady i oświadczenia; dostępna jest baza danych przedsiębiorstw; prowadzone jest także 
internetowe forum wymiany doświadczeń i coroczne kongresy uczestników inicjatywy 
(www.bayern-innovativ.de/baika/). 
 
 

Szwedzkie do świadczenia dotycz ące polityki wspierania klastrów i przykład dobrej 

praktyki  

Szwecja od wielu lat jest krajem znajdującym się w piątce najbardziej innowacyjnych 
krajów świata w rankingu Global Competitiveness Index. Przeznacza już prawie 5 % swojego 
PKB na badania i rozwój (2013 rok) - dla porównania w Polsce w 2013 r. nieco ponad 0,5% PKB.  

Inicjatywy klastrowe są w Szwecji popularne od lat 90. XX wieku, a badania nad 
klastrami i inicjatywami klastrowymi są znane na całą Europę m.in. za pośrednictwem 
Europejskiego Obserwatorium Klastrów przy Stockholm School of Economics 
(www.clusterobservatory.eu). W zakresie wspierania inicjatyw klastrowych, w kraju działają 
wyspecjalizowane agencje rządowe, takie jak Nutek (Szwedzka Agencja Rozwoju Biznesu), 
Vinnova (Szwedzka Agencja Systemów Innowacji), ISA (Agencja Inwestycji w Szwecji), 
Knowledge Foundation - KK-Stiftelsen, które zajmują się wspieraniem interakcji i działalności 
innowacyjnej w sieciach gospodarczych w kraju, przedsiębiorczością, doradztwem przy 
zakładaniu i prowadzeniu firm (www.tillvaxtverket.se, www.vinnova.se). Wśród działań 
podejmowanych w kontekście budowania i operowania strukturami klastrowymi, wymienić można 
m.in.: organizowanie warsztatów i kursów on-line, szukanie i popularyzacja międzynarodowych 
benchmarków, organizowanie treningów z zakresu Triple Helix Management Course – 
zarządzania potrójną helisą (teoria i symulacja rozwiązań), tworzenie sieci liderów (stymulatorów) 
procesów klasteringu, ewaluacja działalności inicjatyw oraz publikowanie książek i przewodników 
po strukturach klastrowych. Dodatkowo inicjatywy klastrowe są wspierane przez programy  
i konkretne działania szczebla regionalnego (zob. Ketels, 2009).  

Jedną ze znanych inicjatyw klastrowych w Szwecji jest Telekom City w regionie Blekinge 
na południu kraju – w okolicach Karlskrony. Jeszcze w latach 80. XX wieku gospodarka regionu 
Blekinge opierała się na przemyśle metalowym, by na przełomie lat 80. i 90. zmienić się w jeden 
z najinnowacyjniejszych regionów w Szwecji i Europie. Stało się tak dzięki postawieniu  
na wysoce prosperujący wówczas na przyszłość sektor ICT i zaangażowaniu wokół idei 
przedsiębiorców, lokalne władze, środowisko akademickie i otoczenie biznesu. Utworzono 
Centrum Software Blekinge oraz Uniwersytet Blekinge z Instytutem Technologii, kształtującym 
kadry na potrzeby przyszłościowej branży. W 1993 r. utworzona została organizacja pod nazwą 
Telekom City, która miała kreować współpracę wszystkich aktorów regionalnego systemu 
innowacji związanych z branżą IT; powstała też organizacja IT Blekinge for IT in Wide Society, 
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której celem było promowanie znaczenia technologii informacyjnych w społeczeństwie. Dzisiaj  
w sektorze IT pracuje tam ok. ¼ pracowników regionu. 

Wśród wielu projektów realizowanych przez Telekom City w regionie Blekinge, wyróżnić 
można realizowany od 2008 r. duży projekt pod nazwą ICT Blekinge. Został on podzielony  
na 2 etapy. Pierwszy który przypadał na lata 2008-2010, skupiał się na kooperacji pomiędzy 
regionalnymi, krajowymi i międzynarodowymi aktorami, wspieraniu funkcjonowania systemu 
innowacji, wspieraniu długoterminowych kompetencji na rzecz zatrudnienia i wzrostu. Celem było 
wzmocnienie potencjału biznesowego firm, wykreowanie marki regionalnej (kojarzenia regionu  
z branżą ICT), przyciąganie inwestycji i stworzenie szerszych możliwości dostępu do rynku. Drugi 
etap projektu był przewidziany na lata 2009-2011 i skupiał się na wspieraniu przedsiębiorczości. 
Celem było stymulowanie przedsiębiorstw branży ICT w regionie, by tworzyły przedsiębiorstwa 
odpryskowe poza głównym biznesem (ang. spin-offs) oraz zachęcanie nowoutworzonych 
przedsiębiorstw do międzynarodowej ekspansji. Łącznie projekt doprowadził do utworzenia 
kilkuset miejsc pracy i kilkudziesięciu nowych przedsiębiorstw (zakładanymi wskaźnikami było 
400 miejsc pracy i 35 przedsiębiorstw). Koordynatorem inicjatywy był Telecom City  
we współpracy z Instytutem Technicznym Blekinge i Inkubatorem Przedsiębiorczości Blekinge. 
Łączny budżet projektu wynosił 1,4 mln euro w pierwszym etapie oraz 1,5 mln euro w drugim  
i pochodził z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, lokalnych i regionalnych aktorów 
oraz od krajowej agencji Vinnova (www.telecomcity.se). 

 
 

Czeskie do świadczenia dotycz ące polityki wspierania klastrów i przykład dobrej p raktyki 

Kolejnym krajem i klastrem, który zostaną przytoczone w kontekście polityki wspierania 
klastrów są Republika Czeska i Moravskoslezský dřevařský klastr (pl: Morawsko-Śląski Klaster 
Drzewny). Czechy to państwo o podobnej do polskiej strukturze gospodarki oraz porównywalnym 
poziomie rozwoju gospodarczego i innowacyjności, stąd podobny jest jego potencjał i możliwości 
w zakresie tworzenia i rozwoju struktur klastrowych. Dane dotyczące sformalizowanych klastrów 
w Czechach zbiera i udostępnia m.in. Agencja Rozwoju Inwestycji i Biznesu (Agentura pro 
podporu podnikání a investic) – Czech Invest przy Ministerstwie Przedsiębiorstw i Handlu. 
Zgodnie z podawanymi przez nią informacjami (www.czechinvest.org/en/czech-clusters) do chwili 
obecnej zarejestrowanych zostało w kraju 25 organizacji klastrowych, w tym również  
w sektorach, w których funkcjonują klastry w województwie wielkopolskim. Najwięcej możliwości 
pozyskania środków finansowych na wsparcie dla inicjatyw klastrowych stwarza Program 
Operacyjny Przedsiębiorstwa i Innowacje, koordynowany przez Ministerstwo Przemysłu i Handlu. 
Na poziomie krajowym wspieraniem klastrów zajmuje się Krajowe Stowarzyszenie Klastrów 
(Národní klastrová asociace - www.nca.cz), regiony – podobnie jak w Polsce – prowadzą politykę 
wspierania klastrów gospodarczych w ramach regionalnych strategii i programów rozwoju.  

Jedną z dobrych praktyk - przykładów organizacji klastrowych w Czechach jest 
Moravskoslezský dřevařský klastr (ang: Moravian-Silesian Wood Cluster, www.msdk.cz/o-
klastru/), zawiązany w 2005 r. z inicjatywy Agencji Rozwoju Regionalnego Regionu Morawsko-
Śląskiego i przedsiębiorstw działających tam w przemyśle drzewnym i leśnictwie. W regionie tym 
zlokalizowanych jest kilkadziesiąt przedsiębiorstw związanych z branżą, w tym producenci mebli, 
wyrobów z drewna oraz komponentów do konstrukcji drewnianych. Głównym celem Klastra jest 
zbudowanie silnej marki sektora przetwórstwa drewna w regionie, a wśród istotnych dziedzin 
działalności inicjatywy klastrowej znajdują się: wspólne katalogi członków klastra, promocyjne 
kampanie na rzecz upowszechniania produktów z drewna (np. Wood Road Show), współpraca  



 
ORGANIZACJA PRZESTRZENNA I FUNKCJONOWANIE KLASTRÓW W WOJEWÓDZTWIE WIELKOPOLSKIM 

 

 

 
30 

z uniwersytetami, kolegiami, jednostkami badawczymi i administracją publiczną oraz 
wykorzystywanie w praktyce wyników badań, rozwijanie nowych technologii i innowacji, szkolenie 
pracowników, poszukiwanie nowych biznesowych możliwości internalizowania działalności - 
zyskiwania dostępu do zagranicznych rynków. Organizacja zrealizowała do tej pory już  
12 projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej, głównie w ramach unijnych 
(zarządzanych z Brukseli) oraz krajowych programów operacyjnych rozwoju regionalnego. 

Warto dodać, że organizacja klastrowa nie została zawiązana przypadkowo - przemysł 
przetwórstwa drewna ma w regionie Moraw długie tradycje, dostępne są w nim również znaczne 
zasoby surowego drewna do przetwórstwa.  

 
 
Podsumowanie 

Polityka wspierania klastrów (zwana też polityką rozwoju opartą o klastry) stała się w ostatnim 
czasie popularnym nurtem regionalnych polityk innowacyjnych w wielu średnio i wysoko 
rozwiniętych krajach świata. Choć koncepcja klastra ma rodowód amerykański (Michael Porter, 
Dolina Krzemowa), od kilkunastu lat jest ona szczególnie popularna w krajach Unii Europejskiej, 
gdzie w programach rozwoju regionalnego współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej 
przeznaczane są specjalne środki na ich wspieranie. Charakter i wsparcie dla sformalizowanych 
organizacji klastrowych różni się w zależności od poziomu innowacyjności i stopnia rozwoju 
gospodarek. Popularną i wydaje się dobrą strategią jest koncentrowanie środków i zasobów  
na wspieraniu klastrów z niewielkiej liczby wybranych branż (gałęzi) gospodarki: albo 
nowoczesnych, o szczególnie wysokim potencjale na przyszłość (przykład Bawarii w Niemczech 
oraz regionu Blekinge w Szwecji), albo nawiązujących do specjalizacji gospodarczych i tradycji 
(przykład regionu Morawsko-Śląskiego w Czechach). 
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2. Inicjatywy i organizacje klastrowe w województwi e wielkopolskim – stan, 
dynamika i zasi ęg przestrzenny 

2.1. Struktury klastrowe w regionie 

Jako punkt wyjścia analizy należy przyjąć, za dokumentem pt. „Innovation Clusters in 
Europe: A Statistical Analysis and Overview of Current Policy Support”, uchwalonym w 2008 r.  
przez Komisję Europejską wraz z Dyrekcjami Generalnymi ds. Polityki Regionalnej (REGIO) oraz 
ds. Przedsiębiorstw i Przemysłu (ENTR), że w województwie wielkopolskim występuje 
szczególna koncentracja przedsiębiorstw z trzech branż: żywności (ang. food), odzieży (apparel) 
i mebli (furniture). Autorzy raportu do obliczeń stosują współczynnik specjalizacji obliczany jako 
WS=%br/%bk, gdzie %br – odsetek zatrudnionych w branży w regionie, a %bk – odsetek 
zatrudnionych w branży w kraju. W produkcji żywności zatrudnionych było wówczas 51 813 
pracowników, WS wynosił 2,83 (przed województwem łódzkim – WS = 2,46); w przemyśle 
odzieżowym 19 999 pracowników – WS = 3,04 (2. miejsce za województwem łódzkim  
z WS = 6,74), w produkcji mebli 19 665 osób, ze WS = 4,74 (2. miejsce za województwem 
warmińsko-mazurskim, WS = 9,27). Rzeczywiście szczególnie produkcja żywności  
w południowej Wielkopolsce oraz produkcja mebli w środkowej części regionu mają długie 
tradycje. Sektory te charakteryzują się zatem szczególnym potencjałem do tworzenia inicjatyw  
i organizacji klastrowych, co znajduje potwierdzenie w zakładanych sformalizowanych 
powiązaniach kooperacyjnych typu klastrowego.  

Dla wyznaczenia klastrów (nagromadzenia przedsiębiorstw z jednej branży)  
z wykorzystaniem metody ilorazu lokalizacji i analizy przesunięć, można odwołać się do badania 
branż kluczowych w gospodarce regionu, wykonanego na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego 
Województwa Wielkopolskiego w lipcu 2013 r. Celem dokonania klasyfikacji branżowej inicjatyw 
klastrowych funkcjonujących w województwie wielkopolskim pod koniec 2013 r. (na początku 
2014 r.), badanie podzielone zostało na dwa etapy. W etapie pierwszym dokonano analizy źródeł 
wtórnych – publikacji na temat inicjatyw klastrowych w Wielkopolsce, raportów z badań, książek 
o tematyce klastrów, zasobów internetowych, by wyznaczyć wszystkie inicjatywy klastrowe, które 
zostały wyodrębnione i utworzone w województwie wielkopolskim (metoda desk research). 
Następnie w drugim etapie dokonano przeglądu stron internetowych tych inicjatyw i/lub 
przeprowadzono wywiady telefoniczne z koordynatorami, by zweryfikować czy inicjatywy są 
wciąż aktywne, czy współpraca pomiędzy przedsiębiorstwami uległa wygaszeniu. Ten etap 
przeprowadzony został na wszystkich inicjatywach klastrowych w Wielkopolsce. 

W kontekście klasteringu w różnorodnych źródłach wtórnych: publikacjach, książkach, 
mediach, podawane były różne podmioty i organizacje, mające siedzibę na obszarze 
województwa wielkopolskiego. Ich spis przedstawiony jest w tabeli nr 1. 
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Tabela 1 

Sieci gospodarcze, instytucje i projekty pojawiaj ące si ę w ró żnorodnych publikacjach i 
informacjach medialnych z zakresu tematyki klastrow ej w województwie wielkopolskim 

 

Lp. 
Sieci gospodarcze,  instytucje  i projekty  podawane w 

kontek ście tematyki klastrowej (wraz z podaniem 
siedziby) 

Dominuj ąca dziedzina działalno ści 

1 Bio Region – Wielkopolska (Suchy Las) biotechnologia, medycyna i Life Science 

2 Budowa wielopłaszczyznowej platformy współpracy dla 
rozwoju wielkopolskiej branży biotechnologicznej (Poznań) 

biotechnologia 

3 Centrum Gospodarki Odpadami Waste – Park przy Fundacji 
UAM (Poznań) 

sektor gospodarki odpadami 

4 
Centrum Innowacji i Technologii Konfekcjonowania 
Produktów Spożywczych – Europejskie Porozumienie 
Kompetencyjne (Poznań) 

konfekcjonowanie produktów spożywczych 

5 e-Commerce Connections (Poznań) generalna działalność elektronicznych 
usług 

6 Ekonlex – Wielkopolski Klaster Prawno-Ekonomiczny 
(Poznań) 

narzędzie integrujące bibliotekarzy 
wielkopolskich 

7 Finet przy Regionalnej Wielkopolskej Izbie Rolno-
Przemysłowej (Suchy Las) 

sektor rolno-spożywczy 

8 Klaster G.I.F.T. - Innowacja, współpraca, projekty 

informatyka, finansowanie i wdrażanie 
inwestycji, szczególnie w zakresie 
wspomagania tworzenia, finansowania i 
obsługi teleinformatycznej (ICT) 
rozproszonych źródeł energii 
(mikroenergetyka), innowacyjnych 
technologii i usług w zakresie efektywności 
energetycznej, wykluczenia społecznego i 
rozwoju kapitału ludzkiego 

9 Grupa Doradczo-Szkoleniowa Taurus (Poznań) branża doradczo - szkoleniowa 

10 ITeligence Technology (Poznań) ICT 

11 Klaster Archiwizacji Cyfrowej (Poznań) długoterminowa archiwizacja danych 

12 Klaster Informatyczny Południowej Wielkopolski (Kalisz) ICT 

13 Klaster Poligraficzno-Reklamowy (Leszno) poligrafia, reklama 

14 Klaster Przetwórców Szkła Budowlanego (Tarnowo 
Podgórne) 

obróbka szkła, produkcja szyb  

15 Klaster Spożywczy Leszczyńskie Smaki (Leszno) przetwórstwo rolno-spożywcze 

16 Klaster Spożywczy Południowej Wielkopolski (Kalisz) przetwórstwo rolno-spożywcze 

17 Klaster Technologii Niskoenergetycznych (Konin) budownictwo energooszczędne, 
fotowoltanika, termomodernizacje 

18 Klaster Turystyczny Północnej Wielkopolski „Dolina Noteci” 
(Piła) 

reklama atrakcji turystycznych w Dolinie 
Noteci, oferty turystyczne 

19 Leszczyński Klaster Budowlany (Leszno) budowlana 

20 Leszczyńskie Centrum Biznesu Sp. z o.o. (Leszno) 
kompleksowe usługi wsparcia 
przedsiębiorstw od idei do samodzielnej 
ekspansji rynkowej 

21 Lokalna Grupa Działania Lider Zielonej Wielkopolski współpraca na różnych polach 12 gmin 
województwa 
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Lp. 
Sieci gospodarcze,  instytucje  i projekty  podawane w 

kontek ście tematyki klastrowej (wraz z podaniem 
siedziby) 

Dominuj ąca dziedzina działalno ści 

22 Ostrowski Klaster Automatyki (Ostrów Wlkp) automatyka przemysłowa 

23 
Polski Klaster Innowacyjnych Technologii Kuźniczych 
Hefajstos (Poznań) 

technologie kuźnicze 

24 Poznańska Lokalna Organizacja Turystyczna branża turystyczna, lokalny rynek 
turystyczny 

25 Poznański Klaster Edukacyjny (Poznań) mechatronika i odnawialne źródła energii 

26 Sieć podmiotów aktywnie współpracujących w branży rolno-
spożywczej 

przetwórstwo rolno-spożywcze 

27 Stowarzyszenie Klaster Kotlarski (Pleszew) kotły i urządzenia grzewcze, materiały, 
automatyka i podzespoły elektroniczne 

28 Swarzędzki Klaster Producentów Mebli produkcja mebli 

29 SynergIT Klaster Informatyczny (Poznań) ICT 

30 Wielkopolski Biogaz (Cerekwica) technologie biogazowe 

31 Wielkopolski Klaster Chemiczny (Poznań) generalnie: przedsięwzięcia z zakresu 
chemii  

32 Wielkopolski Klaster Energii Odnawialnej (Poznań) branża energii odnawialnej 

33 Wielkopolski Klaster Firm Projektowo – wykonawczych Archi-
projekt (Poznań) 

usługi projektowe i wykonawcze w branży 
budowlanej 

34 Wielkopolski Klaster Innowacyjny Dom (Poznań) produkty i usługi dla domu, mieszkań i 
wnętrz 

35 Wielkopolski Klaster Lotniczy (Kalisz) przemysł lotniczy 

36 Wielkopolski Klaster Mebel Design (Poznań) produkcja mebli z lekkiej i ekologicznej 
płyty komórkowej 

37 Wielkopolski Klaster Meblarski (Poznań) produkcja mebli 

38 Wielkopolski Klaster Medyczny (Poznań) branża medyczna 

39 Wielkopolski Klaster Motoryzacyjny (Suchy Las) branża motoryzacyjna 

40 Wielkopolski Klaster Teleinformatyczny (Poznań) ICT 

41 Wielkopolski Klaster Zaawansowanych Technik 
Automatyzacji Elprotech (Poznań) 

automatyka przemysłowa 

42 Wielkopolski Klaster Zaawansowanych Technologii 
Budownictwa Tech-Bud-WIB (Poznań) 

automatyka przemysłowa 

43 Wielkopolskie Konie i Powozy (Rokosowo) promocja regionalnego dziedzictwa 
kulturowego 

44 Zachodni Klaster Tworzyw Sztucznych Plastopolis (Poznań) tworzywa sztuczne 

Źródło: Publikacje na temat klastrów w województwie wielkopolskim (m.in. Badanie potencjału rozwoju…, 
2009; Klastry w Wielkopolsce, 2011, WRPO oraz potrzeby regionu…, 2012, Raport z badania branż 
dominujących…, 2013), metoda desk research (kwerenda regionalnych stron i portali internetowych) 

 

Po dokładnej analizie profilu działalności zapisanych na stronach internetowych 
wszystkich w/w sieci powiązań i instytucji stwierdzić należy, że nie wszystkie z wymienionych 
porozumień i inicjatyw można uznać za struktury klastrowe: inicjatywy i organizacje klastrowe. 
Zgodnie z zaproponowanymi definicjami możemy o nich mówić dopiero wtedy, gdy tworzy je 
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grupa przedsiębiorstw jednej branży (lub zbliżonych branż gospodarczych), położonych w bliskim 
sąsiedztwie, konkurujących i współpracujących ze sobą, połączonych relacjami o formalnym  
i nieformalnym charakterze. W przypadku inicjatywy klastrowej musi ponadto dojść do 
formalnego zawiązania współpracy, w przypadku organizacji klastrowej – utworzenie odrębnego 
podmiotu prawnego.  

Wśród podmiotów i organizacji podawanych w kontekście inicjatyw klastrowych (w tym 
posiadające klaster w nazwie) podawane były: 

1) Powiązania kooperacyjne podmiotów z jednej branży, położone na dużym obszarze, 
nieskoncentrowane przestrzennie, 

Przykładem tego typu powiązania jest Polski Klaster Innowacyjnych Technologii Kuźniczych 
Hefajstos, który jest dobrze działającą i potrzebną siecią kooperacji polskich przedsiębiorstw 
branży kuźniczej. Zrzesza on 16 firm położonych w całej Polsce: Poznaniu (2), Nowym Tomyślu, 
Ostrowcu Świętokrzyskim (4), Stalowej Woli (4), Jaworze, Warszawie, Lublinie, Świdniku  
i Wrocławiu. Wśród jednostek badawczych i naukowych współtworzących sieć są instytucje  
z Poznania, Krakowa, Stalowej Woli, Warszawy i Gliwic.  Podmioty tworzące sieć są zatem 
położone na terenie 6 województw: wielkopolskiego, świętokrzyskiego, mazowieckiego, 
dolnośląskiego, lubelskiego i śląskiego. Domknięcie inicjatywy wynosi więc 0,125 na poziomie 
gmin, 0,1875 na poziomie powiatowym i (przyjmując, że siedziba „klastra” jest w Poznaniu). 

2) Projekty, które uzyskały dofinansowanie na stworzenie różnorodnych form 
współpracy pomiędzy przedsiębiorstwami z wybranych, powiązanych branż 
gospodarki,  

Konsorcjum pod nazwą e-Commerce Connections ogłasza się jako „ wspólna inicjatywa 
przedsiębiorców kierujących swą ofertę również dla podmiotów handlowych w tym podmiotów 
funkcjonujących na dynamicznie się rozwijającym rynku e- commerce”. Konsorcjum zrzesza 
rozproszone firmy świadczące tak różnorodne usługi, jak: magazynowanie, pozycjonowanie stron 
internetowych, call center, wymiana walut przez Internet. 

3) Instytucje otoczenia biznesu lub przedsiębiorstwa, które oferowały możliwości 
wykorzystania wiedzy, doświadczenia i zasobów tych instytucji przez zainteresowane 
przedsiębiorstwa z konkretnych branż gospodarki. 

Wielkopolski Klaster Chemiczny oferuje przedsiębiorstwom działającym w obszarze chemii 
„wspomaganie procesu transferu wiedzy i innowacyjnych technologii (w ujęciu poziomym oraz 
pionowym)”. W ramach projektu tworzona jest baza danych i sieć firm zainteresowanych 
współpracą i komercjalizacją swoich wyników, np. poprzez udział w konferencjach, spotkaniach 
partnerskich typu business to business umożliwiających nawiązanie współpracy. Następnie 
przedsiębiorstwa mogą tworzyć ze sobą konsorcja i kooperować. 

 
Zaskakujący jest fakt, że nawet na stronie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, 

na tzw. interaktywnej mapie klastrów (www.pi.gov.pl/PARP/data/klastry) zaznaczone są 
podmioty, które nie spełniają podstawowej cechy klastrów i inicjatyw klastrowych – porozumienia 
przedsiębiorstw znajdujących się w bliskości przestrzennej. Dodatkowo niektóre z zaznaczonych 
tam podmiotów lub projektów mają stymulować powiązania kooperacyjne pomiędzy 
przedsiębiorstwami, ale nie opierają się na współpracy konkretnych firm, które podpisałyby w tej 
sprawie porozumienie (liczba członków stałych wynosi 0). Oczywiście nie oznacza to, że 
projektów czy instytucji wymienionych powyżej nie należy wspierać w ramach sieci i kooperacji. 
Są one również istotne i warte wspierania jako inicjatywy otoczenia biznesu lub gospodarcze 
sieci powiązań kooperacyjnych, których charakter jest jednak inny niż struktur klastrowych 
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będących przedmiotem niniejszej analizy. Inne powinny być w stosunku do nich oczekiwania, 
regulacje i zapisy w dokumentach programowych. 

Na początku 2014 r. w województwie wielkopolskim aktywnie działało 12 inicjatyw 
klastrowych, a 7 inicjatyw, mimo że spełniały kryteria inicjatyw klastrowych, było już nieaktywnych 
(przez minimum 6 miesięcy nie wykazywało żadnych przejawów działalności). Obie grupy 
inicjatyw (w kolejności alfabetycznej) przedstawia tabela nr 2. 
 

Tabela 2 

Aktywne i nieaktywne inicjatywy klastrowe 
 

Aktywne inicjatywy klastrowe (w pierwszym 
kwartale 2014 r.) wraz z siedzib ą 

Specyfika działalno ści, rodzaje oferowanych 
produktów lub usług* 

1 Bio Region – Wielkopolska (Suchy Las) 

Usługi dla przedsiębiorstw z biosektora: usługi 
proinnowacyjne – ocena potencjału projektów B+R, usługi 
informacyjne – newsletter branżowy, usługi finansowe i 
księgowe, usługi szkoleniowe, usługi środowiskowe – 
wspólna gospodarka odpadami, wynajem powierzchni 
laboratoryjnych. 

2 Klaster Poligraficzno-Reklamowy 
(Leszno) 

Usługi drukarskie, usługi laserem grawerującym, projekty 
graficzne, reklamy, gadżety reklamowe, folie reklamowe, 
usługi marketingowe, projekty i druk pieczątek, wizytówek, 
ulotek, szyldów; produkcja kartonów i wyrobów z papieru, 
produkcja opakowań wielomateriałowych, odlewy ze szkła 
akrylowego, tworzywa sztuczne, torebki z polipropylenu i 
polietylenu, serwis maszyn poligraficznych 

3 Klaster Spożywczy Leszczyńskie Smaki 
(Leszno) 

Produkcja wyrobów z następujących kategorii: nabiału - 
serów, twarogów, mleka; mięsa i wędlin - kiełbas, 
pasztetów, smalcu; dań gotowych – galartów, kapusty, 
buraków, krokietów; przetwórstwo owocowo-warzywnego: 
pomidorów, pieczarek, szparagów; produkcja słodyczy – 
lodów, ciast 

4 Klaster Spożywczy Południowej 
Wielkopolski (Kalisz) 

Produkcja słodyczy, przetworów owocowych i warzywnych, 
serów i produktów mlecznych, przypraw i bakalii, 
naturalnych przekąsek, produktów mięsnych, bulionów, 
kasz i mąk, suplementów diety i kosmetyków naturalnych, 
liofilizatorów, dodatków i składników żywności, przypraw; 
ponadto: hurtownie żywności, dystrybucja i 
konfekcjonowanie, produkcja i dystrybucja maszyn 
rolniczych i maszyn do produkcji żywności  

5 
Klaster Technologii Niskoenergetycznych 
(Konin) 

Usługi w zakresie budownictwa energooszczędnego: 
projektowanie z wykorzystaniem odnawialnych źródeł 
energii; termomodernizacja, instalacje fotowoltaniczne; 
usługi architektoniczne, elektryka, doradztwo energetyczne 

6 Leszczyński Klaster Budowlany (Leszno) 

Usługi doradcze i inwestycyjne, zarządzanie budową, 
realizacja obiektów, nadzór inwestycji, przeglądy 
techniczne, termomodernizacje budynków, projektowanie i 
instalacje, montaż i renowacja podłóg, projekty 
architektoniczne, prace remontowo-wykończeniowe, 
produkcja i montaż ogrodzeń metalowych, bram 
wjazdowych, balustrad i metaloplastyki użytkowej, 
lakiernictwo, konstrukcje drewniane 

7 Stowarzyszenie Klaster Kotlarski 
(Pleszew) 

Kotły c.o. na paliwa stałe, kotły c.o. na biomasę, 
uniwersalne kotły c.o.  z ręcznym podawaniem paliwa, 
automatyka i elektroniczne sterowanie systemami 
grzewczymi, podzespoły i elementy urządzeń grzewczych, 
elektroniczne regulatory sterujące procesem spalania 
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Aktywne inicjatywy klastrowe (w pierwszym 
kwartale 2014 r.) wraz z siedzib ą 

Specyfika działalno ści, rodzaje oferowanych 
produktów lub usług* 

8 Swarzędzki Klaster Producentów Mebli 
(Swarzędz) 

Produkcja mebli do salonów, kuchni, jadalni, biur, bibliotek, 
instytucji; wyposażenie wnętrz, produkcja wyrobów z 
drewna – balustrad i poręczy, wykonywanie mebli na 
specjalne zamówienia 

9 
SynergIT Klaster Informatyczny 
[wcześniej ITeligence Technology] 
(Poznań) 

Platformy mobilne, aplikacje internetowe, projektowanie 
stron internetowych, produkty multimedialne, gry 
interaktywne, rynek e-usług, portale szkoleniowe, strony 
komunikacji biznesowej w Internecie; projektowanie, 
tworzenie, wdrażanie i utrzymywaniu systemów 
informatycznych; marketing internetowy, systemy 
elektronicznego obiegu dokumentów, publikacje 
elektroniczne, marketing mobilny, audyty oprogramowania, 
systemy wspierające organizację wydarzeń; usługi w 
zakresie: doradztwa gospodarczego, doradztwa 
transakcyjnego, wyceny aktywów, finansowania inwestycji, 
zarządzania tymczasowego 

10 Wielkopolski Klaster Lotniczy (Kalisz) 

Silniki do samolotów pasażerskich i militarnych, 
podzespoły, jednostki i części do samolotów, automatyka 
do lotnictwa; precyzyjna obróbka mechaniczna 
trudnoobrabialnych komponentów silników lotniczych: 
szlifowanie, toczenie, frezowanie, kontrole i pomiary; 
produkcja części do silników lotniczych: koła i przekładnie 
zębate, korpusy do skrzyń przekładniowych i pomp; 
obróbka plastyczna i skrawaniem 

11 Wielkopolski Klaster Teleinformatyczny 
(Poznań) 

Produkcja sprzętu IT i telekomunikacyjnego, produkcja 
oprogramowania (w tym na zamówienie), instalacja 
sprzętu, integracja systemów IT, wdrożenie 
oprogramowania, projektowanie, budowa i instalacja sieci 
IT; szkolenia i doradztwo IT, outsourcing przetwarzania 
danych, usługi serwisowe IT, projektowanie, budowa i 
utrzymanie sieci telekomunikacyjnych, usługi internetowe i 
transmisji danych, usługi telekomunikacyjne, sprzedaż i 
dystrybucja produktów IT 

12 Zachodni Klaster Tworzyw Sztucznych 
Plastopolis (Poznań) 

Produkcja elementów z tworzyw sztucznych, wyrobów z 
plastiku, wyrobów z gumy, elementów do tablic 
rejestracyjnych, produkcja zabawek; obróbka skrawaniem i 
wtrysk, handel tworzywami sztucznymi i materiałami 
konstrukcyjnymi, projekty z tworzyw sztucznych, 
zarządzanie projektami, organizacja konferencji, 
seminariów, warsztatów tematycznych 

Nieaktywne inicjatywy klastrowe (w pierwszym kwarta le 2014 r.) wraz z siedzib ą 

1 Klaster Informatyczny Południowej Wielkopolski (Kalisz) 

2 Ostrowski Klaster Automatyki (Ostrów Wlkp) 

3 Poznański Klaster Edukacyjny (Poznań) 

4 Wielkopolski Klaster Meblarski (Poznań) 

5 Wielkopolski Klaster Motoryzacyjny (Suchy Las) – ze względu na znaczne rozproszenie podmiotów 
dyskusyjne jest, czy można go uznać za inicjatywę klastrową 

6 Wielkopolski Klaster Zaawansowanych Technik Automatyzacji Elprotech (Poznań) 

7 Wielkopolski Klaster Zaawansowanych Technologii Budownictwa Tech-Bud-WIB (Poznań) 
Źródło: opracowanie własne (źródła jak w tabeli nr 1; podane produkty i usługi mogą nie wyczerpywać 

pełnej palety produktów i usług oferowanych przez przedsiębiorstwa inicjatyw klastrowych). 
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Istnieje możliwość, że w regionie funkcjonują inne, nieujęte w powyższej tabeli, inicjatywy 
klastrowe. Mogą to być inicjatywy nowe, jeszcze nie ujmowane w publikacjach i opracowaniach  
z zakresu klasteringu w regionie. Na liście celowo nieujęte zostały wspomniane na poprzedniej 
liście inicjatywy i sieci gospodarcze tworzone przez  Wielkopolską Izbę Przemysłowo-Handlową 
oraz Polską Izbę Gospodarczą Importerów, Eksporterów i Kooperacji. Zgodnie z informacjami 
udzielonymi przez te instytucje, pierwsza z tych instytucji koordynuje działanie Wielkopolskiego 
Klastra Mebel Design (stanowiącego kontynuację Wielkopolskiego Klastra Meblarskiego) oraz 
Wielkopolskiego Klastra Firm Projektowo-wykonawczych Archi-Projekt, druga – Wielkopolskiego 
Klastra Energii Odnawialnej. Są to jednak raczej platformy o charakterze łączników pomiędzy 
potencjalnymi kooperantami niż inicjatywy klastrowe spełniające kryteria podane w części 
definicyjnej niniejszego opracowania.  

 Według stanu na początek 2014 r. aktywności nie wykazują: Klaster Informatyczny 
Południowej Wielkopolski, Ostrowski Klaster Automatyki, Poznański Klaster Edukacyjny, 
Wielkopolski Klaster Meblarski, Wielkopolski Klaster Motoryzacyjny, Wielkopolski Klaster 
Zaawansowanych Technik Automatyzacji Elprotech oraz Klaster Zaawansowanych Technologii 
Budownictwa Tech-Bud-WIB. Wśród potencjalnych przyczyn nieaktywności podanych inicjatyw 
wyróżnić można: 

• zakończenie finansowania projektów współfinansowanych ze środków zewnętrznych,  
w tym środków Unii Europejskiej lub nie otrzymanie środków na planowany projekt, 

• brak dobrych liderów - koordynatorów, którzy byliby w stanie zintegrować środowisko 
konkurujących przedsiębiorstw, uświadomić im korzyści wynikające ze współpracy, 
wytworzyć dobre relacje (również nieformalne),  

• brak rozwiązań systemowych wsparcia regionalnych inicjatyw klastrowych, w tym 
systematycznego monitoringu i ewaluacji form działalności struktur klastrowych  
(ze wskaźnikami dotyczącymi trwałości projektów), a także systemu wspierania  
i finansowania koordynatorów.  
Warto również podkreślić, że trudno jest mówić o „likwidacji” inicjatyw klastrowych. Te 

porozumienia, które zostały zainicjowane, a nie przejawiają aktywności, są jakby uśpione,  
w zawieszeniu. Mogą zostać wznowione wraz z pojawieniem się nowych rozwiązań finansowych 
lub systemowych, w tym gdy stworzone zostaną programy szkoleniowo-informacyjne dla liderów  
i koordynatorów. 

Podkreślić ponadto należy, że powstawanie i ewolucja inicjatyw klastrowych są 
zjawiskiem dynamicznym, co szerzej przedstawione zostanie w kolejnych podrozdziałach 
ekspertyzy. 

Aktywne inicjatywy klastrowe funkcjonują w województwie od 2007 r. Charakteryzują się 
różną wielkością i różną liczbą podmiotów, z którymi współpracują. Tabela 3 przedstawia rok 
założenia oraz kolejno: liczbę przedsiębiorstw wchodzących w skład każdej inicjatywy (A), liczbę 
jednostek badawczo-rozwojowych (B), instytucji otoczenia biznesu (C) i innych członków (w tym 
np. administracji - D) przedstawia tabela 3. 
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Tabela 3 
Rok zało żenia oraz członkowie i instytucje współpracuj ące w ramach aktywnych inicjatyw 

klastrowych na pocz ątku 2014 r. 
 

Nazwa Rok 
założenia Koordynator, adres strony www A B C D 

Klaster Poligraficzno-
Reklamowy (OK) 2007 

Zarząd Stowarzyszenia 
/p. Cezary Główka / 

www.poligrafia.leszno.eu 
33 3 2 3 

Wielkopolski Klaster 
Teleinformatyczny (OK) 2008 

Zarząd Stowarzyszenia 
/p. Adam Olszewski / 

www.wklaster.pl  
21 3 1 1 

Swarzędzki Klaster 
Producentów Mebli (OK w 
fazie rejestracji) 

2009 

Cech Stolarzy Swarzędzkich  
Zarząd Stowarzyszenia (w fazie rejestracji) 

/p. Małgorzata Długosz/ 
www.swarzedzki-klaster.pl  

17  
(48)* 2 1 0 

Zachodni Klaster Tworzyw 
Sztucznych - Plastopolis 2009 

Eureka Technology Park Sp. z o.o.  
www.plastopolis.pl  13 1 1 3 

Wielkopolski Klaster 
Lotniczy (OK) 2009 

Zarząd Stowarzyszenia 
/p. Karolina Bazan-Marcinczak – manager/ 

www.wkl.org.pl  
8 2 2 0 

Klaster Spożywczy 
Południowej Wielkopolski 
(OK) 

2009 
Zarząd Stowarzyszenia 
/ p. Adam Spychalski/ 
www.klaster.kalisz.pl  

28 4 5 1 

Klaster Kotlarski (OK) 2009 
Zarząd Stowarzyszenia 

/p. Michał Kuberka/ 
www.klasterkotlarski.pl  

15  
(65)* 7 4 2 

SynergIT Klaster 
Informatyczny  (OK) 
(wcześniej ITeligence 
Technology) 

2009 

Zarząd Fundacji Edukacji, Innowacji i 
Wdrażania Nowoczesnych Technologii 

www.klaster.siecinnowacji.org  48 4  1  0 

Leszczyński Klaster 
Budowlany (Leszno) 2010 

Urząd Miasta Leszna 
/p. Martyna Włudarczyk/ 

www.lkb.leszno.pl  
26 3 3 2 

Klaster Spożywczy 
Leszczyńskie Smaki 2010 

Leszczyńskie Centrum Biznesu Sp. z o.o. 
/p. Dagmara Kostrzewa/ 

www.leszczynskiesmaki.pl 
15 1 3 3 

Bio Region – Wielkopolska 
(OK) 2011 

Zarząd Stowarzyszenia oraz 
Nickel Technology Park Poznań  

/p. Urszula Mikiewicz/ 
www.bioregionwielkopolska.pl 

17 2 3 1 

Klaster Technologii 
Niskoenergetycznych 2013 

Nuvarro Sp. z o.o. www.efektywniebuduj.pl  
10 1 1 0 

Gdzie A – przedsiębiorstwa, B – instytucje otoczenia biznesu, C – placówki naukowo-badawcze, D – inni 
członkowie inicjatyw klastrowych (w tym jednostki administracji); OK – organizacja klastrowa zgodnie z 
definicją zawartą w rozdziale 1.1.  
* druga wartość to liczba przedsiębiorstw ogółem, które przejawiały chęć współpracy, ale nie podpisały 
formalnego porozumienia w formie inicjatywy klastrowej. 
 

Źródło: opracowanie własne na podstawie stron internetowych inicjatyw klastrowych 
 

Jak łatwo zauważyć w powyższej tabeli, sześć spośród inicjatyw klastrowych ma formę 
stowarzyszenia, jedna formę fundacji, koordynatorem trzech są spółki, a po jednej cech 
rzemieślniczy i urząd miasta. Z informacji uzyskanych w Cechu Stolarzy Swarzędzkich wynika, 
że podjęte już zostały kroki, by zarejestrować klaster w formie Stowarzyszenia. Zatem siedem, a 
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wkrótce osiem struktur klastrowych w Wielkopolsce uznać można za organizacje klastrowe – 
najwyższy stopień sformalizowania klastrów. 

2.2. Klasyfikacja bran żowa 

Na potrzeby polityki regionalnej wyróżnić można kilka klasyfikacji inicjatyw klastrowych. 
Najprostszy podział obejmuje inicjatywy klastrowe w sektorze rolno-spożywczym, inicjatywy 
klastrowe w branży przemysłowo-budowlanej i inicjatywy klastrowe w sektorze usługowym.  
W województwie wielkopolskim znajdują się odpowiednio 2 inicjatywy pierwszego typu (Klaster 
Spożywczy Leszczyńskie Smaki, Klaster Spożywczy Południowej Wielkopolski), 6 inicjatyw 
drugiego typu (Leszczyński Klaster Budowlany, Klaster Kotlarski, Swarzędzki Klaster 
Producentów Mebli, Wielkopolski Klaster Lotniczy, Plastopolis i Klaster Technologii 
Niskoenergetycznych) oraz 4 inicjatywy trzeciego typu (Bio Region Wielkopolska, Klaster 
Poligraficzno-Reklamowy, SynergIT, Wielkopolski Klaster Telekomunikacyjny). Jeśli  
do klasyfikacji przyjąć tylko organizacje klastrowe, w regionie znajduje się 1 organizacja z sektora 
przetwórstwa rolno-spożywczego, 2 organizacje z pozostałego przetwórstwa przemysłowego 
oraz 3 z branży usługowej.  Inicjatywy z podziałem na typy przedstawia rycina 3. 
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Rycina 3 
Siedziby organizacji i inicjatyw klastrowych w woje wództwie wielkopolskim  

 

 
Źródło: opracowanie własne 
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Zauważyć należy, że w regionie znajdują się zarówno inicjatywy klastrowe z branż 
tradycyjnych – spożywczej, mechanicznej, meblarskiej, tworzyw sztucznych, sektora 
budowlanego (które często klasyfikuje się jako branże mniej nasycone wiedzą), jak i z branż 
nowoczesnych, nazywanych nasyconymi wiedzą – reklamy, ICT, biotechnologii, lotnictwa. 

We wszystkich inicjatywach klastrowych dominują przedsiębiorstwa z sektora MŚP, 
przeważnie mikroprzedsiębiorstwa (tj. zatrudniające do 10 pracowników). Jedynie w Klastrze 
Spożywczym Południowej Wielkopolski oraz Wielkopolskim Klastrze Lotniczym zrzeszone są 
również przedsiębiorstwa duże. Klaster Spożywczy Południowej Wielkopolski ma formułę 
zbliżoną do osi i szprych (hub-and-spoke) – dużą firmą jest w nim Jutrzenka Colian Sp. z o.o. 
Wielkopolski Klaster Lotniczy zrzesza tylko 6 przedsiębiorstw, ale 2 z nich to duże oddziały 
przedsiębiorstw zagranicznych. 

Bardziej szczegółowa klasyfikacja obejmuje podział inicjatyw klastrowych  
z uwzględnieniem dominujących branż, w których działają współpracujące przedsiębiorstwa. 
Tabela 4 przedstawia inicjatywy klastrowe z ich wyszczególnieniem. Dodatkowo w kolejnych 
kolumnach podane zostały znaczenie technologii i typ inicjatyw ze względu na czynnik 
warunkujący powstanie. 

 
Tabela 4 

Klasyfikacja aktywnych inicjatyw klastrowych ze wzg lędu na znaczenie technologii  
i czynniki warunkuj ące ich powstanie 

Nazwa Znaczenie technologii 
Czynnik 

warunkuj ący 
powstanie 

Klaster Poligraficzno-Reklamowy  Tradycyjne i innowacyjne  Intelektualny  

Wielkopolski Klaster Teleinformatyczny Innowacyjne (nasycone wiedzą) Intelektualny 

Swarzędzki Klaster Producentów Mebli Tradycyjne Zasobowy  

Zachodni Klaster Tworzyw Sztucznych Tradycyjne Intelektualny 

Wielkopolski Klaster Lotniczy  Innowacyjne (nasycone wiedzą) Intelektualny 

Klaster Spożywczy Południowej Wielkopolski Tradycyjne Zasobowy 

Stowarzyszenie Klaster Kotlarski  Tradycyjne Zasobowy 

SynergIT Klaster Informatyczny  Innowacyjne (nasycone wiedzą) Intelektualny 

Leszczyński Klaster Budowlany  Tradycyjne Intelektualny 

Klaster Spożywczy Leszczyńskie Smaki Tradycyjne Zasobowy 

Bio Region – Wielkopolska Innowacyjne (nasycone wiedzą) Intelektualny 

Klaster Technologii Niskoenergetycznych Innowacyjne (nasycone wiedzą) Intelektualny 

Źródło: opracowanie własne na podstawie stron internetowych oraz wywiadów z koordynatorami inicjatyw 
klastrowych 

 

Wśród inicjatyw klastrowych w regionie 5 można uznać za nasycone wiedzą  
i innowacyjne. Pozostałych 7 opiera się na przemysłach tradycyjnych, w tym wiedzy i know-how 
przekazywanym od pokoleń 8 uznać można za inicjatywy intelektualne – utworzone przez 
przedsiębiorstwa oparte na wiedzy i pomysłach pracowników, głównie z zamiarem wspólnych 
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projektów badawczo-rozwojowych i generowania innowacji, a 4 za zasobowe – w których 
produkcja opiera się na podobnych zasobach, np. produktach rolniczych, w których jednym  
z głównych celów mogło być np. poszukiwanie wspólnych metod zaopatrzenia i dystrybucji 
produktów. Oczywiście ocena ta jest mocno uproszczona. We wszystkich powyższych typach 
możliwe i potrzebne jest generowanie innowacji – nowych rozwiązań produktowych, 
procesowych, organizacyjnych i marketingowych, a różne instrumenty polityki regionalnej, w tym 
polityki innowacyjnej powinny aktywnie wspierać wszystkie z nich. 

 

2.3. Dynamika tworzenia i cykl życia inicjatyw klastrowych w latach 2004-2013 

Powstawanie i rozwój inicjatyw klastrowych jest kwestią dynamiczną i zmienną. Wynika 
to z kilku przyczyn. Jeśli o klastrze jest głośno, nowe okoliczne przedsiębiorstwa chcą 
zaangażować się we współpracę i liczba podmiotów podejmujących starania kooperacji rośnie. 
Niekiedy, na potrzeby konkretnych projektów, do współpracy zapraszane są konkretne podmioty, 
które jeśli przyłączą się do inicjatywy, powodują zwiększenie sieci kooperacyjnej. Funkcjonuje to 
również w drugą stronę - część inicjatyw tworzona jest na potrzeby konkretnych projektów (w tym 
również w celu pozyskania środków finansowych), po których współpraca nie jest kontynuowana.  

Historia kilku wielkopolskich klastrów sięga co najmniej końca XX wieku. Za najstarsze 
klastry w regionie uznać należy klaster w Swarzędzu oraz w Pleszewie, gdzie odpowiednio 
meble i kotły grzewcze produkuje się w małych, rodzinnych przedsiębiorstwach od lat, dzięki 
know-how przekazywanym z pokolenia na pokolenie. 

Pierwsze sformalizowane inicjatywy klastrowe zaczęły powstawać w 2007 r. Część z nich 
była tworzona przy współudziale samorządu gospodarczego – głównie Wielkopolskiej Izby 
Przemysłowo-Handlowej. Wiele inicjatyw powstawało, by wykorzystać pojawiające się możliwości 
pozyskania dofinansowania na współpracę – początkowo ze Zintegrowanego Programu 
Operacyjnego Rozwoju Regionalnego (w latach 2004-2006), a następnie z Wielkopolskiego 
Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 (w którym środki były uruchamiane  
od 2008 r.), Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka oraz Programu Operacyjnego 
Kapitał Ludzki. Najwięcej inicjatyw powstało w 2009 r. – 7. W tabeli 5 przedstawiono 
wielkopolskie inicjatywy klastrowe wraz z wyróżnieniem roku powstania, ewolucji 
charakteryzowanej przez wzrost liczby współpracujących przedsiębiorstw oraz faz cyklu życia 
(wyjaśnionych wcześniej). Podane ponadto zostały wykorzystane przez inicjatywy klastrowe 
źródła dofinansowania.  

 
Tabela 5 

Tworzenie inicjatyw klastrowych w województwie wiel kopolskim i fazy cyklu ich życia 
 

Nazwa Rok 
założenia 

Początkowa 
liczba 

przedsi ębiorstw 
oraz liczba w 

2014 r. 

Fazy cyklu 
życia 

Dofinansow. 
z WRPO lub 

PO IG 

Inne 
dofinansowanie

* 

Wielkopolski Klaster 
Meblarski 2007 14 => x Wygasły 

(nieaktywny) nie  tak  –  projekt 
ZPORR 

Klaster Poligraficzno-
Reklamowy  2007 21 => 33 Dojrzały nie tak 
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Nazwa Rok 
założenia 

Początkowa 
liczba 

przedsi ębiorstw 
oraz liczba w 

2014 r. 

Fazy cyklu 
życia 

Dofinansow. 
z WRPO lub 

PO IG 

Inne 
dofinansowanie

* 

Wielkopolski Klaster 
Zaawansowanych Technik 
Automatyzacji 
Elprotech 

2007 15 => x Wygasły 
(nieaktywny) nie tak – projekt 

ZPORR 

Wielkopolski Klaster 
Motoryzacyjny 2008 11 => x Wygasły 

(nieaktywny) nie tak 

Wielkopolski Klaster 
Teleinformatyczny 

2008 . => 44 Rosnący nie  tak – VI program 
ramowy UE 

Swarzędzki Klaster 
Producentów Mebli 2009 10 => 17 Rosnący tak – PO IG nie 

Zachodni Klaster Tworzyw 
Sztucznych 2009 13 => 13 Dojrzały nie tak 

Wielkopolski Klaster 
Lotniczy  2009 6 => 6 Dojrzały Tak - WRPO nie 

Klaster Spożywczy 
Południowej Wielkopolski 2009 17 => 28 Dojrzały tak – WRPO, 

PO IG tak 

Stowarzyszenie Klaster 
Kotlarski  

2009 15 => 30 Dojrzały  nie (projekt 
ZPORR) 

tak 

Wielkopolski Klaster 
Zaawansowanych 
Technologii Budownictwa 
Tech-Bud-WIB 

2009 . => x Nieaktywny nie nie 

SynergIT Klaster 
Informatyczny  (dawniej 
ITelligence Technology) 

2010 (2009 
– 

poprzednia 
nazwa) 

 33 => 48 Dojrzały Tak - WRPO nie 

Klaster Spożywczy 
Leszczyńskie Smaki 2010 11 => 23 Rosnący  tak – WRPO  tak 

Klaster Informatyczny 
Południowej Wielkopolski 2010 . => x Wygasły 

(nieaktywny) nie nie 

Leszczyński Klaster 
Budowlany  2010 6 => 26 Rosnący  tak – WRPO tak 

Ostrowski Klaster 
Automatyki 

2010 14 => x Wygasły 
(nieaktywny) 

nie nie 

Bio Region – 
Wielkopolska 2011 10 => 17 Rosnący tak – WRPO  tak 

Poznański Klaster 
Edukacyjny 2011 10 => x Wygasły tak – WRPO  nie 

Klaster Technologii 
Niskoenergetycznych 2013 10 => 10 Rosnący tak – WRPO nie 

* w tym: vouchery dla inicjatyw klastrowych, paszport dla eksportu, dotacje celowe np. z UMWW; znak x 
oznacza brak wiedzy na temat aktualnej liczby przedsiębiorstw gotowych do współpracy 
 

Źródło: opracowanie własne na podstawie stron wywiadów z koordynatorami inicjatyw klastrowych lub 
stron inicjatyw klastrowych 
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Wśród wyróżnionych wielkopolskich aktywnych inicjatyw klastrowych wyróżnić można  

6 dojrzałych inicjatyw klastrowych i 6 rosnących. Przyjęte kryterium to w tym przypadku długość 
funkcjonowania sformalizowanych struktur klastrowych, a nie dojrzałość relacji pomiędzy 
przedsiębiorstwami (które mogą być dłuższe niż sama struktura klastrowa). Dojrzałe inicjatywy 
klastrowe oznaczają, że inicjatywy te mają już pewną pozycję na rynku, formy współpracy 
przedsiębiorstw i przejawy działalności koordynatorów cechują się różnorodnością, a 
perspektywą na przyszłość są kolejne wspólne projekty (raczej nie przyłączanie nowych 
przedsiębiorstw). Inicjatywy klastrowe rosnące charakteryzują się wciąż nie w pełni 
wykorzystanym potencjałem i stąd ciągle chętnie przyjmą nowe przedsiębiorstwa do współpracy. 
Działania w nich mogą mieć charakter jednostronny (np. tylko o charakterze promocyjnym  
i marketingowym). Inicjatywy wygasłe są już nieaktywne, najczęściej wskutek zakończenia 
realizacji projektu współfinansowanego ze źródeł zewnętrznych lub braku środków na 
sfinansowanie działalności lub konkretnych projektów. Średnio wygasłe inicjatywy działały przez 
2-3 lata (czyli okres realizacji projektu). Warto podkreślić, że współpraca, przy dobrej woli ze 
stron samych przedsiębiorstw, władzy oraz jednostek otoczenia biznesu może w nich jednak 
zostać wznowiona (pod warunkiem, że zrzeszone w niej przedsiębiorstwa wciąż istnieją: niektóre 
są przecież zamykane). Niewykluczone jest również, że w regionie istnieją lub są w fazie 
zawiązywania nowe inicjatywy klastrowe, które można określić mianem inicjatyw rodzących się 
(inkubujących się).  

Większość inicjatyw startuje w różnorodnych konkursach i z powodzeniem pozyskuje 
środki finansowe na rozwój. Wiele projektów dotyczy budowy wspólnej strategii rozwoju 
inicjatywy lub organizacji klastrowej, działań promocyjnych, marketingowych oraz szkoleniowych  
i doradczych. Na Liście beneficjentów WRPO – z działania 1.6 rozwój sieci i kooperacji, obok 
inicjatyw klastrowych, znalazły się przedsiębiorstwa, które budują sieć współpracy w wybranej 
branży lub projekty firm oferujących usługi lub produkty dla chętnych klientów. Pełna lista 
beneficjentów działania 1.6 WRPO przedstawiona jest w załączniku numer 1. 

 

2.4. Zasięg przestrzenny i regionalne domkni ęcie inicjatyw klastrowych 

według stanu na koniec 2013 r. / pocz ątek 2014 r. 

Jednym z ważnych pytań jakie można postawić w kontekście analizy sytuacji inicjatyw  
i organizacji klastrowych w województwie wielkopolskim, jest pytanie o ich zasięg przestrzenny  
i tym samym charakter: lokalny (poziom NUTS 5), subregionalny (NUTS 4 i 3), regionalny (NUTS 
2), ponadregionalny (NUTS 1). Z jednej strony powszechnie uważa się, że im mniejszy dystans 
przedsiębiorstw od siebie, tym szansa na częstsze kontakty i silniejsze relacje. Z drugiej – 
czasem większym inicjatywom (mimo rozproszonego obszaru działaności)  łatwiej jest 
zorganizować dobry projekt, gdyż np. wkład własny jest dzielony pomiędzy większą liczbę firm  
i tym samym każda z nich płaci mniejszą stawkę do wspólnej puli. Zasięg przestrzenny 
wyróżnionych inicjatyw klastrowych przedstawiony został na rycinie 4.  
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Rycina 4 
Rozmieszczenie przedsi ębiorstw wchodz ących w skład inicjatyw klastrowych  

w województwie wielkopolskim 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie stron internetowych wielkopolskich inicjatyw klastrowych oraz 

wywiadów z ich koordynatorami  
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Rycina 5 
Rozmieszczenie przedsi ębiorstw wchodz ących w skład inicjatyw klastrowych  

w województwie wielkopolskim  

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie stron internetowych wielkopolskich inicjatyw klastrowych oraz 

wywiadów z ich koordynatorami 
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Zauważyć należy trzy główne centra klastrowe Wielkopolski – są nimi trzy duże miasta 
regionu: Poznań, Kalisz i Leszno. Nie jest to zaskakujące biorąc pod uwagę, że generalnie  
w miastach zagęszczenie przedsiębiorstw jest największe. Do tej pory tylko jedną inicjatywę 
klastrową utworzono w Koninie i okolicach, nie ma jak dotąd struktur klastrowych w Pile  
i Gnieźnie – innych dużych miastach regionu. Najwięcej przedsiębiorstw wchodzących w skład 
jakiejkolwiek inicjatywy klastrowej znajduje się w stolicy regionu, Poznaniu i powiecie 
poznańskim. Tam też znajdują się dwa całkiem duże klastry IT. Ciekawy – na skalę 
ogólnopolską, co podkreślane jest w wielu publikacjach – jest przypadek Pleszewa i powiatu 
pleszewskiego, gdzie zlokalizowanych jest 65 przedsiębiorstw produkujących kotły grzewcze lub 
podzespoły do nich. Producenci ci od wielu już lat konkurują, ale i współpracują ze sobą – 
ostatnio wspólnymi siłami złożyli wniosek o opatentowanie wspólnego produktu. 15 z tych firm 
jest sygnatariuszami Stowarzyszenia Kocioł Pleszewski. Jest to wąska specjalizacja 
przemysłowa firm z tego niespełna 20-tysięcznego miasta położonego w południowej części 
regionu.  

Największy zasięg przestrzenny w regionie ma Klaster Spożywczy Południowej 
Wielkopolski. 28 przedsiębiorstw produkujących wyroby spożywcze oraz świadczących 
wyspecjalizowane usługi dla tych przedsiębiorstw położonych jest łącznie na obszarze 15 gmin 
wchodzących w skład 8 powiatów. Są to gminy: Opatówek, Żelazków, Lisków, Krotoszyn, Konin, 
Krzymów, Nowe Skalmierzyce, Kalisz, Godziesze Wielkie, Ostrów Wielkopolski, Jarocin, 
Pleszew, Ceków-Kolonia, Blizanów oraz powiaty kaliski, ostrowski, ostrzeszowski, krotoszyński, 
koniński, m. Kalisz i m. Konin. Inicjatywa ta charakteryzuje się tym samym relatywnie niskim 
stopniem domknięcia: 0,71 dla gmin otaczających gminę będącą siedzibą inicjatywy - Kalisz  
i 0,82 dla powiatów. Pod względem zasięgu można ją ocenić jako inicjatywę regionalną.  
Z danych wtórnych oraz rozmowy z koordynatorem inicjatywy klastrowej wynika, że jest to jedna 
z lepiej zorganizowanych i prężniej działających organizacji klastrowych w regionie.  

Druga z inicjatyw klastrowych branży przetwórstwa rolno-spożywczego – Klaster 
Leszczyńskie Smaki położona jest na obszarze 9 gmin i 4 powiatów. Są to gminy: Leszno, 
Gostyń, Święciechowa, Kościan, Włoszakowice, Pępowo, Święciechowa, Osieczna, Kościantel 
oraz powiaty: m. Leszno, leszczyński, kościański i gostyński. Domknięcie inicjatywy klastrowej 
wynosi 0,78 dla gmin i 1 dla powiatów. Pod względem zasięgu można ją ocenić jako 
subregionalną. Co zrozumiałe, zasięg inicjatyw branży przetwórstwa spożywczego jest duży  
ze względu na specyfikę podejmowanej działalności i swoiste rozproszenie miejsc zaopatrywania 
w zasoby. 

Na uwagę zasługuję również inicjatywa Klaster Poligraficzno-Reklamowy w Lesznie, 
której przedsiębiorstwa są położone na terenie 9 gmin oraz 6 powiatów, w tym dwóch gmin  
i dwóch powiatów spoza województwa wielkopolskiego. Są to gminy: Leszno, Kościan, Gostyń, 
Rydzyna, Osieczna, Lipno. Wijewo oraz Góra (powiat górecki, województwo dolnośląskie)  
i Wschowa (powiat wschowski, województwo lubuskie). Powiaty w województwie wielkopolskim 
to: m. Leszno, leszczyński, kościański i gostyński. Domknięcie wynosi 0,84 na poziomie gminy  
i 0,87 dla powiatów. Pod względem zasięgu administracyjnego, tę organizację klastrową określić 
można jako ponadregionalną. 

Pozostałe inicjatywy klastrowe są skoncentrowane przestrzennie i charakteryzują się 
domknięciem 1 lub bliskim 1. W Swarzędzu, na stosunkowo niewielkim obszarze, 
zlokalizowanych jest kilkadziesiąt przedsiębiorstw branży meblarskiej i stolarskiej. Początkowo 
10, a ostatnio 17 osób reprezentujących różne firmy, stworzyło tam organizację klastrową pod 
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nazwą Swarzędzki Klaster Producentów Mebli. Długie tradycje tego sektora w mieście pozwalają 
sądzić, że organizacja ma szanse na dalsze, trwałe funkcjonowanie. 

Wielkopolskie inicjatywy klastrowe współpracują z kilkunastoma jednostkami B+R. Są 
wśród nich Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, 
Politechnika Poznańska, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Uniwersytet Medyczny, Instytut 
Logistyki i Magazynowania, Poznańskie Centrum Komputerowo-Sieciowe. Wśród instytucji 
otoczenia biznesu wyróżnić można: Regionalną Izbę Gospodarczą w Kaliszu, Pleszewską Izbę 
Gospodarczą, Leszczyńskie Centrum Biznesu, Wielkopolską Izbę Przemysłowo-Handlową, 
Polską Izbę Gospodarczą Importerów, Eksporterów i Kooperacji, Nickel Technology Park 
Poznań. 

Wśród jednostek badawczo-rozwojowych oraz jednostek naukowych współpracujących  
z inicjatywami klastrowymi, przeważają jednostki z miast w których znajduje się siedziba 
inicjatywy klastrowej (rycina 6). Podobnie jest z jednostkami otoczenia biznesu. Najwięcej 
jednostek badawczo-rozwojowych i naukowych, z którymi współpracuje większość wielkopolskich 
inicjatyw klastrowych znajduje się w Poznaniu; w następnej kolejności są to jednostki z Leszna  
i Kalisza. Szczególnie aktywne w tym zakresie są Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu oraz 
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu. Najwięcej powiązań ponadwojewódzkich wykazują Klaster 
Kotlarski, który współpracuje z jednostkami badawczo-rozwojowymi z Poznania, Warszawy, 
Gdańska, Wrocławia, Katowic i Gliwic oraz Klaster Poligraficzno-Reklamowy z Leszna, który 
współpracuje z jednostkami z Poznania i Warszawy. 
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Rycina 6 
Powiązania organizacji klastrowych z jednostkami badawcz o-rozwojowymi i naukowymi. 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie stron internetowych wielkopolskich inicjatyw klastrowych oraz 
wywiadów z ich koordynatorami  
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3. Inicjatywy i organizacje klastrowe w województwi e wielkopolskim w świetle 
przeprowadzonych wywiadów 

3.1. Ewolucja i organizacja sformalizowanych strukt ur klastrowych oraz lokalne 

czynniki stymuluj ące ich rozwój 

Na potrzeby niniejszej ekspertyzy przeprowadzonych zostało 10 wywiadów:  
8 z koordynatorami wielkopolskich inicjatyw klastrowych oraz 2 z osobami związanymi  
z procesami klasteringu w regionie: instytucji generującej kooperację branżową oraz 
Wielkopolskiego Centrum Klasteringu. Te, w których możliwe było zorganizowanie wywiadów 
osobistych – głównie w Poznaniu i aglomeracji poznańskiej (Swarzędz, Suchy Las) – 
przeprowadzane były w sposób bezpośredni w formule IDI (ang. Individual Deep Interview);  
w pozostałych przypadkach wywiady przeprowadzono w formule TDI (ang. Telephone Deep 
Interview). Scenariusz wywiadu stanowi załącznik nr 2 do niniejszej ekspertyzy. 

W badaniu wzięły udział następujące osoby (podano również organizacje i instytucje 
klastrowe reprezentowane przez te osoby): 

1. Małgorzata Długosz – Swarzędzki Klaster Producentów Mebli 

2. Cezary Główka – Klaster Poligraficzno-Reklamowy  w Lesznie 

3. Dagmara Kostrzewa – Klaster Spożywczy Leszczyńskie Smaki 

4. Michał Kuberka – Klaster Kotlarski (z siedzibą w Pleszewie) 

5. Urszula Mikiewicz – Bioregion Wielkopolska (z siedzibą w Suchym Lesie) 

6. Adam Olszewski – Wielkopolski Klaster Teleinformatyczny (z siedzibą w Poznaniu) 

7. Anna Połczyńska –  prezes Wielkopolskiego Centrum Klasteringu – stowarzyszenia 
wielkopolskich inicjatyw klastrowych 

8. Andrzej Spychalski – Klaster Spożywczy Południowej Wielkopolski (z siedzibą w Lesznie) 

9. Iwona Wesołek – Polska Izba Importerów, Eksporterów i Kooperacji; Wielkopolski Klaster 
Energii Odnawialnej (z siedzibą w Poznaniu) 

10. Martyna Włudarczyk – Leszczyński Klaster Budowlany 

 

Należy zauważyć, że w badaniu udział wzięli koordynatorzy różnych typów inicjatyw 
klastrowych w województwie wielkopolskim, w tym niemalże wszystkich organizacji klastrowych 
wyróżnionych w pierwszej części badania. Podjęto próbę skontaktowania się ze wszystkimi 
koordynatorami inicjatyw klastrowych w województwie, część nie miała jednak czasu  
na rozmowę w okresie przewidzianym na sporządzenie ekspertyzy. Dużo praktycznych  
i interesujących informacji na temat struktur klastrowych w Wielkopolsce przekazała ponadto pani 
Anna Połczyńska – prezes stowarzyszenia Wielkopolskiego Centrum Klasteringu. Jest to swego 
rodzaju metaorganizacja klastrowa wielkopolskich klastrów – instytucja stawiająca za cel 
integrowanie podmiotów wchodzących w skład różnych wielkopolskich struktur klastrowych. 
Dwóch spośród koordynatorów wielkopolskich klastrów – pan Cezary Główka z Klastra 
Poligraficzno-Reklamowego w Lesznie oraz pani Urszula Mikiewicz z Inicjatywy Bio Region 
Wielkopolska pełnią ponadto funkcje wiceprezesów tej metaorganizacji.  
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Pierwsza część pytań w wywiadzie miała za zadanie zbadać początki i ewolucję 
regionalnych klastrów, a także kwestie organizacyjno-administracyjne i finansowe dotyczące 
funkcjonowania sformalizowanej współpracy w ramach organizacji i inicjatyw klastrowych. 
Zidentyfikowano również lokalne czynniki rozwoju struktur klastrowych w regionie. 

Jak już wcześniej zaznaczono, w województwie wielkopolskim według stanu na przełom 
2013 r. i 2014 r. za aktywne inicjatywy klastrowe uznać można 6 stowarzyszeń, 1 fundację,  
1 cech, 1 urząd miasta i 3 przedsiębiorstwa (spółki). Dla 70% z nich powodem sformalizowania 
współpracy między przedsiębiorstwami była chęć pozyskania środków finansowych na rozwój ze 
źródeł zewnętrznych, w tym funduszy unijnych - głównie Wielkopolskiego Regionalnego 
Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 (rycina 7). 

 
Rycina 7 

Charakter pocz ątków sformalizowanej współpracy klastrowej [w % wsk azań] 

30%

70%

inicjatywa

odgórna

inicjatywa

oddolna

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie wywiadów 

 
Wydaje się tym samym, że większo ść inicjatyw ma charakter stymulowany od góry 

(ang. top-down approach ), choć część koordynatorów podkreśla, że przedsiębiorcy znali się już 
wcześniej, przed sformalizowaniem współpracy, co mogłoby sugerować oddolny charakter 
porozumień. O relacjach występujących jeszcze przed podpisaniem dokumentów o kooperacji 
mówili szczególnie koordynatorzy Klastra Kotlarskiego, Swarzędzkiego Klastra Producentów 
Mebli oraz Klastra Poligraficzno-Reklamowego w Lesznie. Jak zauważa jeden z rozmówców  
„(…) trudno jest jednoznacznie stwierdzić, co miało decydujący wpływ na sformalizowanie 
współpracy przedsiębiorstw w strukturach klastrowych i stąd trudno jest stwierdzić ile inicjatyw  
(i w jakim stopniu) ma oddolny, a ile odgórny charakter. Z pewnością w przypadku większości 
struktur miała miejsce kombinacja obu grup czynników, a możliwość pozyskania finansowania 
pozwoliła sfinalizować formalności”.  

Typowy odgórny charakter mają platformy kooperacyjne tworzone przez regionalny 
samorząd gospodarczy, w tym głównie Wielkopolską Izbę Przemysłowo-Handlową. Celem tych 
form jest stworzenie możliwości kontaktu i nawiązania współpracy przez przedsiębiorstwa  
z wybranych branż (budownictwa, medycznej, metalowej, energii odnawialnej, meblowej, 
architektonicznej itp.).  

Rozwój wielkopolskich inicjatyw klastrowych dokonuje się poprzez zwiększenie 
liczby przedsiębiorstw (rycina 8) oraz pozyskanie nowych partnerów – jednostek naukowych, 
badawczych i jednostek otoczenia biznesu. 
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Rycina 8 
Liczba przedsi ębiorstw, które przyst ąpiły do badanych struktur klastrowych  

po rozpocz ęciu działalno ści* [w szt.] 

 
*z wyłączeniem WCK i KEO 

Źródło: opracowanie własne na podstawie wywiadów 

 
Część organizacji ma charakter otwarty i zaprasza nowych członków, część wprowadza 

ograniczenia w możliwości wstępowania do struktur klastrowych. Z informacji przekazanych 
przez koordynatora Leszczyńskiego Klastra Poligraficzno-Reklamowego, do tej organizacji 
przyłączyć mogą się tylko przedsiębiorstwa z najbliższej okolicy, a na pojawiające się prośby  
o włączenie firm położonych w innej części kraju, decyzja jest odmowna (z organizacji klastrowej 
stworzyłoby się wówczas porozumienie kooperacyjne – por. definicje w rozdziale 1.1). Tam, 
podobnie jak w Klastrze Spożywczym Południowej Wielkopolski, włączenie do organizacji 
klastrowej następuje przez pisemne polecenie wprowadzenia sporządzone przez dwóch 
obecnych członków, co ma na celu wzajemną legitymizację. 

Nowe formy współpracy i znaczny wzrost liczby nowyc h partnerów obserwuje się 
szczególnie w organizacjach klastrowych. To w nich koordynatorzy najczęściej podkreślają 
znaczenie wzajemnych relacji, które stają coraz bardziej osobiste i ważne. Może mieć to wpływ 
m.in. na dyfuzję wiedzy w inicjatywie, zależną oczywiście od rodzaju i charakteru prowadzonej 
przez przedsiębiorstwa działalności. W inicjatywach klastrowych nie będących organizacjami 
klastrowymi odnieść można wrażenie, że współpraca ma charakter sformalizowany i nastawiony 
na osiągniecie konkretnych celów, wskaźników. Do nich również przyłączają się nowe 
przedsiębiorstwa, ale nie jest wiadome do jakiego stopnia nawiążą one realną współpracę  
z „trzonem” – początkowymi lub najbardziej aktywnymi przedsiębiorstwami inicjatywy. Często  
w wywiadach podkreślane było, że do organizacji klastrowych należą przedsiębiorstwa, które 
zawsze chętnie angażują się we wszystkie pomysły i projekty, ale obok nich są też takie, które 
charakteryzują się relatywną biernością w uczestnictwie w organizowanych działaniach lub 
inicjatywie klastrowej. Przy strukturach liczniejszych, zrzeszających większą liczbę 
przedsiębiorstw, dla realizacji konkretnych projektów, często tworzą się mniejsze podgrupy 
współpracujących przedsiębiorstw. 

W zakresie spraw organizacyjno-administracyjnych i finansowych  badanych 
organizacji i inicjatyw klastrowych zauważa się duże zróżnicowanie. Stowarzyszenia jako związki 
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osób reprezentujących przedsiębiorstwa przeważnie nie posiadają własnej siedziby – osobnego 
biura (poza Wielkopolskim Klastrem Teleinformatycznym oraz Wielkopolskim Klastrem 
Lotniczym). Koordynatorzy przeważnie mają własne przedsiębiorstwa, których adres i telefon 
traktowany jest jako adres klastra. Inicjatywy klastrowe w Lesznie – Leszczyńskie Smaki i Klaster 
Budowlany mają osobne biura projektu przy Urzędzie Miasta. W pozostałych spotkania odbywają 
się często u jednego z przedsiębiorców wchodzącego w skład organizacji lub inicjatywy 
klastrowej lub w wynajętej na ten cel sali. Jednym z ciekawych pomysłów ograniczenia kosztów 
administrowania inicjatywą klastrową jest wykorzystywana w jednej z Organizacji Klastrowych 
koncepcja kreatywnej bezdomności. Polega ona na „organizowaniu kolejnych zebrań  
w siedzibach przedsiębiorstw wchodzących w jej skład. Pierwsze 15 minut spotkania polega  
na prezentacji sprzętu, wykorzystywanych technologii, gamy produktów. W ten sposób 
przedsiębiorstwa poznają się wzajemnie, nie trzeba również płacić za wynajem sali”. 

80% badanych struktur klastrowych zbiera symboliczne składki członkowskie, za które 
sfinansować można drobne usługi na rzecz członków. Składka ta jest w 50% przypadków 
niezależna od wielkości przedsiębiorstw (rycina 9). Najczęściej na potrzeby konkretnych 
projektów, od przedsiębiorstw chcących w nich uczestniczyć, zbierana jest odrębna opłata  
na wkład własny. Często jest ona proporcjonalna do wielkości firmy mierzonej liczbą 
zatrudnionych, co wydaje się uzasadnione. 

 
Rycina 9 

Składki członkowskie w badanych strukturach klastro wych [w % wskaza ń] 

38%

49%

13%

zależne od wielkości

przedsiębiorstw

niezależne od wielkości

przedsiębiorstw

brak składek

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie wywiadów 

 
W sytuacji, gdy większość inicjatyw klastrowych ma w regionie odgórny charakter, 

niewiele wskazać można pozafinansowych, lokalnych czynników stymuluj ących rozwój 
struktur klastrowych . Zaliczyć do nich można jednak: 

1) Osobę charyzmatycznego lidera – „dobrego ducha” współpracy, który potrafi zjednoczyć 
środowisko przeważnie konkurujących ze sobą przedsiębiorstw i zachęcić je do 
współpracy. Czynnik ten można wskazać w szczególności w przypadku Klastra 
Spożywczego Południowej Wielkopolski (pan Andrzej Spychalski), Klastra Bio Region 
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Wielkopolska (pani Urszula Mikiewicz), Klastra Poligraficzno-Reklamowego w Lesznie 
(pan Cezary Główka), Klastra Kotlarskiego (pan Michał Kuberka) oraz klastra SynergIT 
(pani Monika Matusiak) oraz Wielkopolskiego Klastra Teleinformatycznego (pan Adam 
Olszewski), 

2) Tradycje współpracy i wiedzę dotyczącą sposobów gospodarowania (wytwarzania). 
Czynnik ten wskazywany był m.in. przez koordynatorów Kotła Kotlarskiego w Pleszewie 
oraz Swarzędzkiego Klastra Producentów Mebli w Swarzędzu, 

3) Korzyści aglomeracji – obecność ośrodków naukowo-badawczych i uczelni wyższych, 
których absolwenci mogą zasilać przedsiębiorstwa klastrowe lub tworzyć nowe firmy  
w branży. Czynnik ten jest szczególnie ważny dla struktur klastrowych w branży IT oraz 
biotechnologicznej, które koncentrują się głównie w Poznaniu.  
Jednocześnie zauważyć należy, że brak powyższych czynników może być barierą 

rozwoju struktur klastrowych na poziomie lokalnym. 
 

3.2. Formy działalno ści oraz korzy ści dla przedsi ębiorstw i regionu 

Kolejne pytania w wywiadach sformułowane zostały w ten sposób, by wyodrębnić 
najważniejsze formy (przejawy) działalności oraz korzyści ze współpracy dla członków tych 
struktur klastrowych i dla regionu. Zbadano również możliwe efekty mnożnikowe organizacji i 
inicjatyw klastrowych dla regionu oraz perspektywy na ich dalsze i trwałe funkcjonowanie. 

Wśród głównych i najważniejszych form działalno ści inicjatyw klastrowych  najczęściej 
wymieniane były (w kolejności od najczęściej do najrzadziej wymienianych, rycina 10):  

• działania promocyjno- marketingowe, w tym promocja w Internecie, produkcja ulotek, 
folderów informacyjnych, stand-upów, plakatów itp. 

• pozyskiwanie nowej wiedzy na temat działalności, uczestnictwo w szkoleniach i 
konferencjach branżowych, 

• prowadzenie bazy danych o przedsiębiorstwach, 
• pozyskiwanie nowych klientów i nowych rynków zewnętrznych, 
• współpraca w działalności badawczo-rozwojowej (przy opracowywaniu nowych 

produktów), 
• poznawanie profilu produkcji i technik stosowanych u innych przedsiębiorstw z branży, 
• pozyskiwanie zagranicznych partnerów biznesowych z branży – nawiązanie współpracy 

na rynkach zagranicznych, 
• organizacja grupowych zakupów i zamówień, wspólne zaopatrzenia np. w komponenty 

do produkcji. 
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Rycina 10 
Formy współpracy pomi ędzy przedsi ębiorstwami wchodz ącymi w skład inicjatyw  

i organizacji klastrowych [liczba wskaza ń] 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie wywiadów 

 
Zauważyć należy, że wszystkie badane struktury klastrowe prowadzą działalność 

promocyjną i marketingową. Jak twierdzi jedna z rozmówczyń, „przedsiębiorstwa szczególnie 
dobrze przyjęły możliwość promocji swoich wyrobów w prasie, mediach, na targach 
promocyjnych i wydarzeniach branżowych. Ze względu na charakter przedsiębiorstw (głównie 
małych i średnich – przyp. red.), ich kierownicy nie byliby tego w stanie zapewnić w takim 
charakterze we własnym zakresie”. 

Wśród istotnych form działalności (i celów przystępowania do sformalizowanych 
klastrów) podkreślane są ponadto zdobywanie specjalistycznej wiedzy branżowej  
i technologicznej (8 wskazań), prowadzenie bazy danych o przedsiębiorstwach (6 wskazań) oraz 
pozyskiwanie klientów (w tym na rynkach zagranicznych – 5 wskazań). Spośród zbadanych 
organizacji klastrowych, na działalność badawczo-rozwojową i wspólne projekty w sposób 
szczególny nastawione są Wielkopolski Klaster Teleinformatyczny i Bio Region Wielkopolska. W 
przeprowadzonych wywiadach koordynatorzy tych klastrów, właśnie tę formę działalności podali 
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na pierwszym miejscu, uznając za clue porozumienia. Inicjatywy te można nazwać napędzanymi 
przez badania (ang. research-driven cluster organisations). 

 

3.3. Bariery funkcjonowania struktur klastrowych or az perspektywy 

na przyszło ść 

Ostatnia część pytań w wywiadzie miała za zadanie zbadać bariery funkcjonowania 
sformalizowanych struktur klastrowych oraz ich perspektywy na przyszłość. Polska Agencja 
Rozwoju Przedsiębiorczości wyróżnia cztery grupy barier rozwoju  struktur klastrowych: 
systemowe (organizacyjne), instytucjonalne, rynkowe i mentalne. Przedstawia je tabela 6. 

 
Tabela 6 

Bariery rozwoju klastrów w Polsce 
 

SYSTEMOWE INSTYTUCJONALNE  RYNKOWE MENTALNE  

Słabe formalne powiązania 
między podmiotami życia 

gospodarczego 

Niezreformowany sektor B+R 

  

Ograniczone środki 
finansowe 

Dominacja paradygmatu 
konkurencji 

  
Słaba współpraca firm w 

zakresie B+R 

  

Niedostateczny rozwój 
instytucji otoczenia biznesu 

  

Niski poziom 
innowacyjności 

gospodarki 

Deficyt zaufania 
społecznego w sferze 

publicznej 

Słaba współpraca 
przedsiębiorców z sektorem 

B+R 

Niedomagania administracji 
samorządowej i centralnej 

Brak innowacji na 
skalę 

międzynarodową 

Słabość inicjatyw 
publicznych (oddolnych) 

Płytkie formy współpracy w 
życiu gospodarczym 

Biurokracja ograniczająca 
dostęp do środków 

publicznych 

Niska liczba 
uzyskiwanych 

patentów 

Słabe fundamenty 
społeczeństwa 
obywatelskiego 

Braki w sferze legislacyjnej - Uzależnienie od 
środków publicznych 

Niezrozumienie idei 
klasteringu 

- - - Egoizm i partykularyzm 

- - - 
Niecierpliwość i 

krótkowzroczność 
działania 

 

Źródło: www.pi.gov.pl/Klastry/chapter_95457.asp 

 

Pytanie dotyczące barier było jednym z istotnych pytań postawianych rozmówcom w 
przeprowadzonych wywiadach. Pytanie to sprawiło koordynatorom najwięcej problemów, a 
odpowiedzi były bardzo różnorodne (rycina 11). 
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Rycina 11 
Bariery współpracy w inicjatywach klastrowych [licz ba wskaza ń] 

 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie wywiadów 

 
Koordynatorzy przebadanych struktur klastrowych w Wielkopolsce głównie wymieniają 

bariery mentalne i systemowo-instytucjonalne, a w dalszej kolejności rynkowe. Najwięcej 
koordynatorów podkreśla nieufność przedsiębiorców do siebie, często powodowaną dbaniem 
głównie o własne interesy i chęć zysków [5 wskazań]. Jeden z koordynatorów podkreśla, że 
„przedsiębiorca woli usłyszeć, niż powiedzieć. Bierze udział w projekcie, bo liczy na kontrakt,  
na to, że coś zyska. Sam nie chce się chwalić swoją działalnością”.  

W wywiadach wspominane było ponadto małe zaangażowanie przedsiębiorstw  
we współpracę [3 wskazania] - obok trzonu kilku zawsze aktywnych przedsiębiorstw, reszta 
dołącza się do inicjatyw sporadycznie. Jak wyjaśnia jeden z koordynatorów, „główną przeszkodą 
i wyzwaniem dla naszej inicjatywy jest brak zaangażowania przedsiębiorstw w jej rozwój, ich 
bierne oczekiwanie na działania koordynatora, brak pomysłów na wspólne działania, nie 
informowania o potrzebach w zakresie szkoleń”.  

Ponadto wiedza o klasteringu wśród przedsiębiorców wciąż jest niewielka – zachęcając 
przedsiębiorstwa do przyłączania się do organizacji klastrowych, koordynatorzy napotykają się  
z pytaniami o sens kooperacji i możliwość osiągnięcia zysku [2 wskazania]. Jak twierdzi jeden  
z rozmówców, „na początku spotkałem się z niezrozumieniem idei. Ludzie oczekiwali kokosów  
z bliżej nieokreślonych źródeł. Jedna firma zrezygnowała nawet wkrótce po przystąpieniu do 
klastra, bo nie było pieniędzy. Początkowo trzeba było organizować szkolenia dotyczące idei 
klastra i finansować głównie działania promocyjne i marketingowe. Z czasem akcent przesunięty 
został na działania mające służyć umiędzynarodowieniu działalności, obecnie tworzone jest 
laboratorium badawcze, z którego korzystać będą wszystkie nasze firmy”.  
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Dodatkowo, jak twierdzi inny ankietowany: „(…) obserwuje się brak wiedzy dotyczącej 
klastrów. Tematyka ta wydaje się być wiedzą tajemną, a media rozpowszechniają raczej 
niewiedzę klastrową”. 

Zdaniem niektórych nieodpowiedni koordynator też może stanowić barierę rozwoju 
inicjatywy klastrowej [1 wskazanie]. Barierą systemową są zdaniem ankietowanych złe 
uregulowania prawne [4 wskazania]. W wywiadach podkreślany był brak uregulowania statusu 
klastrów w ustawodawstwie, konieczność stosowania zapisów ustawy Prawo o stowarzyszeniach 
lub innych, problemy ze stosowaniem ustawy Prawo zamówień publicznych. Wydaje się, że 
uregulowanie statusu organizacji czy koordynatorów struktur klastrowych jest potrzebne  
i pożądane. Warto jednak podkreślić, że w tej kwestii zdania rozmówców były podzielone. Dwóch 
z nich podkreślało, że dobrze się funkcjonuje w chwili obecnej, przy zastosowaniu możliwych na 
dzień dzisiejszy rozwiązań prawnych i że nie są potrzebne w tej kwestii zmiany. Z badania 
wynika również, że za barierę może być uznany również brak wsparcia ze strony samorządu 
lokalnego [2 wskazania]. Koordynatorzy wskazywali ponadto jako barierę nieznajomość 
możliwości (potencjału) jednostek badawczo-rozwojowych oraz małą aktywność jednostek 
otoczenia biznesu [po 1 wskazaniu]. Słaba współpraca z sektorem badawczo-rozwojowym 
wynika z niewiedzy o możliwościach, jakie oferują instytucje B+R i powszechnej niewiary w sens 
nawiązywania współpracy. Ponadto wciąż dużą barierą, jaką koordynatorzy zauważają  
w funkcjonowaniu inicjatyw klastrowych, jest bariera finansowa [4 wskazania]. Dla wielu mikro  
i małych przedsiębiorstw trudno jest np. zapewnić wkład własny na sfinansowanie projektów, 
zapewnić warunki administracyjne do obsługi projektu lub zapewnić wynagrodzenie 
koordynatorowi.  

Wśród efektów mno żnikowych  powstałych ze struktur klastrowych dla regionu 
podawane były najczęściej pozytywny wpływ na rynek pracy – podtrzymywanie zatrudnienia  
[3 wypowiedzi] oraz na wizerunek subregionu (poziom NUTS-3) – kojarzenie konkretnej części 
województwa z wybraną branżą (specjalizacją) gospodarki [po 3 wypowiedzi]. Jak podkreśla 
koordynator Klastra Kotlarskiego w Pleszewie, oferowanie wysokiej jakości produktów klastrów 
regionalnych na międzynarodowych targach jest najlepszą reklamą regionu. Zaangażowanie 
osób w Klastrze Poligraficzno-Reklamowym w Lesznie doprowadziła do utworzenia w lokalnej 
szkole klasy kształcącej uczniów w sektorze reklamy. Absolwenci będą mogli znaleźć 
zatrudnienie również w przedsiębiorstwach zrzeszonych w organizacji klastrowej. O stałej 
współpracy z lokalnymi szkołami (techniczną oraz wyższą szkołą zawodową) mówiła również 
koordynatorka Leszczyńskiego Klastra Budowlanego. Przedsiębiorstwa z Wielkopolskiego 
Klastra Teleinformatycznego stworzyły aplikację do komunikacji między szpitalami, co jest 
projektem szczególnie pożytecznym społecznie. Poprzez promocję stolarstwa i meblarstwa  
w regionie, Swarzędzki Klaster Producentów Mebli promuje wieloletnie tradycje Swarzędza w 
tym zakresie. Bio Region Wielkopolska „wykreował” do tej pory kilka innowacji z dziedziny 
mikrobiologii i biotechnologii; doprowadził również do powstania kilku nowych przedsiębiorstw 
start-upów (choć wpływ na to samej organizacji klastrowej jest trudny do określenia, gdyż działa 
ona pod zwierzchnictwem Nickel Technology Park w Suchym Lesie). Działalność Klastra 
Spożywczego Południowej Wielkopolski doprowadziła do wzrostu sprzedaży zrzeszonych w nim 
przedsiębiorstw i ekspansji przedsiębiorstw na nowe rynki (w Europie Zachodniej i Wschodniej 
oraz Afryce). Są to tylko przykładowe pozytywne efekty - realne korzyści z funkcjonowania 
inicjatyw klastrowych w regionie. 

Na pytanie o perspektywy na przyszło ść dla inicjatyw i organizacji klastrowych, 
większość badanych odpowiedziała, że są realne szanse na ich dalsze i trwałe funkcjonowanie 
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[80% odpowiedzi – rycina 12]. Jeden z rozmówców peroruje, że  „naturalnie jest szansa  
na dalszą współpracę. Raz rozpoczęta kooperacja musi się rozwijać, szkoda zaprzepaścić 
szansy na osiągnięcie kreowanej przez nią wartości dodanej. Potrzeba jednak czasu i dalszego 
wsparcia zewnętrznego, by efekty stały się dla przedsiębiorców namacalne, realne”.  

Możliwe i prawdopodobne są jednak zmiany w zakresie charakteru współpracy pomiędzy 
przedsiębiorstwami oraz pomiędzy nimi a jednostkami badawczo-rozwojowymi, naukowymi  
i otoczeniem biznesu. Wśród możliwych kierunków zmian respondenci podawali ograniczenie 
liczby przedsiębiorstw w strukturze klastrowej poprzez eliminację przedsiębiorstw  
nie współpracujących, a przypisanych do porozumienia oraz prawdopodobieństwo tworzenia się 
większej liczby podgrup do współpracy nad konkretnymi projektami, z których korzystać mogłyby 
wszystkie przedsiębiorstwa zrzeszone w inicjatywie klastrowej. Czterech respondentów 
odpowiedziało, że liczy na dalsze, dobre partnerstwo ze strony władz regionu – Urzędu 
Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego, co będzie gwarantem trwałości współpracy. 
Przedstawiciele inicjatyw klastrowych (z wyłączeniem tych z Leszna) oczekują też większego 
zaangażowania władz lokalnych we wspieranie ich działalności.  

 

Rycina 12 
Szansa na dalsze, trwałe funkcjonowanie inicjatyw i  organizacji klastrowych według 

koordynatorów 

20%

30%

50%

tak

tak, pod pewnymi

warunkami

trudno powiedzieć

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie wywiadów 

 
Choć odpowiedź na ostatnie pytanie była w znacznej mierze twierdząca, z tonu głosu 

respondentów dało się wyczuć niepewność co do przyszłości porozumień klastrowych. Wydaje 
się, że dużo będzie zależeć od możliwości zdobycia dalszych środków finansowych  
na działalność oraz od dalszych kwestii instytucjonalnych i organizacyjnych – warunków działania 
stworzonych dla klastrów. 
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4. Rekomendacje  

4.1. Rekomendacje dotycz ące potencjalnych wska źników monitorowania 

struktur klastrowych i ich analizowania z perspekty wy znaczenia dla regionu 

Jednym z wyzwań w kontekście znacznego zróżnicowania branżowego i wielkościowego 
(zasięgu przestrzennego) struktur klastrowych w regionie jest stworzenie zestawu wskaźników 
umożliwiającego ich porównywanie i monitorowanie. Jest to ważne również w kontekście 
planowanego uruchomienia w okresie programowania Unii Europejskiej 2014-2020 systemu 
krajowych i regionalnych klastrów kluczowych oraz niezbędnej w przyszłości konieczności 
stworzenia kryteriów konkursowych do projektów klastrowych współfinansowanych ze środków 
publicznych.  

Wielu wskazówek w tym zakresie dostarczają metody benchmarkingowe służące 
pokazywaniu wzorców współpracy, do których warto i należy dążyć. Inne postulaty są wynikiem 
wniosków, jakie można wyciągnąć w wyniku obserwacji przejawów działalności inicjatyw 
klastrowych oraz po rozmowach z ich koordynatorami. Należy wyraźnie podkreślić, że zestaw 
wskaźników do monitorowania działalności struktury klastrowej dla władz regionalnych może być 
zupełnie inny niż zestaw wskaźników dla koordynatorów inicjatyw klastrowych, wyznaczających 
ramy ich działalności5. 

W odniesieniu do regionalnych klastrów kluczowych należy przyjąć, że aby struktury 
klastrowe mogły stać się kluczowe - a zatem ważne, szczególnie istotne dla rozwoju 
województwa wielkopolskiego, powinny spełniać kilka podstawowych charakterystyk (podział na 
punkty odpowiada podziałowi wskaźników wykorzystywanemu w metodzie benchmarkingu). 

1) W zakresie zasobów klastry kluczowe powinny: 
• charakteryzować się masą krytyczną - skupiać przynajmniej kilkanaście 

przedsiębiorstw z branży położonych w bliskim sąsiedztwie, które zatrudniają 
minimum kilkadziesiąt osób. W przypadku, gdy zatrudnienie jest mniejsze, wskazane 
jest zweryfikowanie rozwoju klastra: przyrostu zatrudnienia w podmiotach 
funkcjonujących w klastrze (w %), liczbę nowych uczestników klastra na przestrzeni 
ostatnich 2 lat, liczbę nowych firm powstałych w wyniku działalności klastra (tzw. start-
ups); 

• mieć strukturę potrójnej helisy, tzn. angażować przedsiębiorstwa, jednostki naukowo-
badawcze i samorządowe. Co warto podkreślić, współpraca powinna być poparta 
konkretnymi działaniami (np. samorząd promuje inicjatywę klastrową, kilka 
przedsiębiorstw realizuje projekt z jednostką badawczo-rozwojową), a nie tylko 
porozumieniem pisemnym. 

2) W zakresie procesów, klastry kluczowe powinny: 
• skupiać przedsiębiorstwa połączone długotrwałymi relacjami - o współpracy 

charakteryzującej się kilkuletnią historią i co najmniej kilkoma zrealizowanymi 
wspólnie projektami. Współpraca może mieć charakter wykorzystywania wspólnego 
zaopatrzenia, kanałów dystrybucji, wspólnej oferty rynkowej dla odbiorców z zewnątrz 

                                                      
5 W podrozdziale skorzystano m.in. z wyników prac grupy roboczej Wielkopolskiego Centrum Klasteringu do spraw 
wskaźników sukcesu polskiego klastra kluczowego, która obradowała pod koniec 2013 r. i na początku 2014 r., a w której 
uczestniczył współautor niniejszej ekspertyzy. W dotychczasowej dyskusji grupa przyjęła punkt widzenia koordynatora 
klastra jako podstawowy przy ustalaniu wskaźników. Debata na temat tych wskaźników nie została jednak zakończona 
(więcej na www.wielkopolskiklastering.pl). 
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(np. na stronie internetowej klastra). Wśród projektów można zwrócić szczególną 
uwagę na liczbę i wartość projektów konsorcjalnych realizowanych przez podmioty 
wchodzące w skład klastra; 

• charakteryzować się wysokim kapitałem społecznym – gotowością pracy na rzecz 
klastra. Można w tym celu zbadać odsetek przedsiębiorstw organizacji klastrowej, 
która w minionym roku wzięła aktywny udział w działalności targowo-wystawienniczej, 
konferencjach lub w organizowanych dla członków szkoleniach, warsztatach, 
wizytach studialnych. 

3) W odniesieniu do wyników działalności, klastry kluczowe powinny: 
• skupiać przedsiębiorstwa charakteryzujące się pozycją konkurencyjną  

i prowadzeniem działalności ponadregionalnej - na rynku ogólnopolskim  
i ponadkrajowym. Potencjał rynkowy w tym zakresie może zostać zbadany np. 
poprzez: 
o liczbę rynków zagranicznych, na których obecne są przedsiębiorstwa z klastra, 
o udział sprzedaży produktów / usług klastra w rynku krajowym i udział w rynku 

zagranicznym, 
o liczbę międzynarodowych projektów naukowych i wdrożeniowych realizowanych 

przez członków klastra,  
o udział przychodów ze źródeł zagranicznych (z eksportu) w strukturze 

przychodów ogółem.  
Internacjonalizacja członków zdaje się w szczególny sposób świadczyć o 
działalności egzogenicznej regionu, a zatem jego „sile” - konkurencyjności na 
zewnątrz. 

• cechować się innowacyjnością, co można badać przy pomocy liczby innowacji 
wprowadzonych przez podmioty funkcjonujące w klastrze. Szczególnie dobrze 
oceniane powinno być stworzenie przez grupę współpracujących przedsiębiorstw 
wspólnego produktu, opatentowanie wynalazku, stworzenie wspólnej innowacji 
organizacyjnej lub marketingowej.  

4) W zakresie potencjału wzrostu klastra kluczowego: 
• powinny to być struktury sformalizowane jako organizacje klastrowe (przede 

wszystkim w formie stowarzyszenia lub fundacji) lub inicjatywy klastrowe  
(na podstawie umowy o współpracy), ale nie porozumienia na realizację jednego, 
konkretnego projektu, gdyż tylko formalna - wyrażona na piśmie, wola ciągłej 
współpracy stwarza potencjał do sukcesów w przyszłości. 

 

4.2. Rekomendacje dotycz ące szczegółowych polityk wspierania inicjatyw 

klastrowych w województwie wielkopolskim ( tailored policies )6 

W świetle przeprowadzonych badań wyłania się potrzeba realizacji tzw. tailored 
policies , tj. polityk „przykrojonych” na miarę, dostosowanych do konkretnych potrzeb ich aktorów 
i odbiorców. W kontekście polityki regionalnej, szczególnie istotne jest dostosowanie polityk 
klastrowych do regionalnych warunków oraz odpowiednich typów i klas struktur klastrowych. 
Rola władz publicznych we wspieraniu inicjatyw klastrowych powinna zależeć od ich dojrzałości, 
tzn. skala i zakres pomocy powinny być dostosowane do fazy rozwoju samego klastra zgodnie  
                                                      
6 Rekomendacje są zgodne z dokumentem PARP-u pt. „Kierunki i założenia polityki klastrowej w Polsce do 2020 roku”. 
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z przedstawioną w ekspertyzie koncepcją cyklu życia klastra. Inne są potrzeby (głównie 
organizacyjne i finansowe) inicjatyw (organizacji) klastrowych dojrzałych, które wypracowały już 
przewagę konkurencyjną i pozycję na rynku; inne dotyczą struktur rosnących, a jeszcze inne 
inkubujących się. Dokumenty strategiczne powinny rozróżniać ponadto inicjatywy klastrowe  
od organizacji klastrowych i przypisywać im osobne działania. Przykładowo – strukturom 
klastrowym we wczesnej fazie rozwoju potrzebne jest różnorodne wsparcie w zakresie zasobów 
ludzkich, infrastrukturalnych (rzeczowych), know how. Szczególnie istotne mogą być dla nich 
zatem szkolenia, warsztaty, tworzenie wspólnych baz danych lub działania marketingowe.  
Na tym etapie ważne jest również pobudzanie kapitału społecznego – wyzwalanie chęci działania 
we wspólnym imieniu. W fazie wzrostu większego znaczenia nabierają zarządzanie i kapitał 
finansowy i to te aspekty należy uwzględnić w polityce wspierania klastrów. Im bardziej dojrzała 
jest struktura klastrowa, tym większa jest dodatkowo potrzeba wsparcia wspólnych prac 
badawczo-rozwojowych oraz internacjonalizacji. To na tych celach powinna być skupiona uwaga 
władz. Jednocześnie należy wspierać inicjatywy klastrowe w poszukiwaniu nowych ścieżek 
rozwoju tak, by nie uległy stagnacji lub wygaszeniu.  

Koncepcję domknięcia klastra mierzącego liczbę przedsiębiorstw wchodzących w jego 
skład położonych na terenie wybranej jednostki przestrzennej, w stosunku do liczby wszystkich 
przedsiębiorstw wchodzących w jego skład, sugeruje się stosować do weryfikacji, czy 
porozumienie kooperacyjne można uznać za klaster. Na przykład wartość domknięcia mniejsza 
niż 0,5 dla gmin oraz mniejsza niż 0,75 dla powiatów powodują, że nie powinno się mówić  
o strukturze klastrowej, a o sieci powiązań kooperacyjnych.  

Analizowanie inicjatyw i organizacji klastrowych ze względu na stopień domknięcia jest  
z kolei ważne z punktu widzenia angażowania we współpracę jednostek administracji publicznej. 
Im większy stopień domknięcia odpowiednio w gminie i powiecie, tym bardziej powinno zależeć 
władzom: gminnym i powiatowym na wspieraniu działalności struktur klastrowych, by wspierać 
lokalną i subregionalną gospodarkę. Wpisuje się to w koncepcję potrójnej helisy (ang. triple 
helix), która w odniesieniu do inicjatyw klastrowych oznacza aktywną współpracę i wymianę 
informacji pomiędzy trzema grupami: przedsiębiorstwami, jednostkami naukowymi i władzą.  
Z przeprowadzonych wywiadów wynika, że jakkolwiek władze regionalne są zainteresowane 
tematyką klasteringu i organizują różne formy jego wsparcia, władze powiatowe i gminne nie 
wykazują na tym polu zbyt dużego zainteresowania. Wydaje się, że szczególnie władzom 
lokalnym (poziom NUTS-5) powinno zależeć na wspieraniu tych branż, które są „znakiem 
rozpoznawczym” gmin, co wpisywałoby się w zadanie własne zapisane w ustawie o samorządzie 
gminnym, polegające na kreowaniu lokalnej polityki gospodarczej i wspieraniu postaw 
przedsiębiorczości. Są w tym zakresie pewne przykłady działań, wśród których wymienić można 
np. wspominane w wywiadach warsztaty z projektowania mebli zorganizowane przez władze 
Swarzędza lub otwarcie klas patronackiej dla przedsiębiorstw z klastra poligraficzno-
reklamowego w Lesznie.  Z drugiej jednak strony „zamknięcie się” na poziomie gminnym może  
w przypadku niektórych branż okazać się niewystarczające (zbyt małe) do osiągnięcia wysokiej 
efektywności inicjatywy klastrowej. 

Polityka regionalna  w odniesieniu do inicjatyw klastrowych powinna stosować  
i racjonalnie łączyć instrumenty twarde i mi ękkie . 

W pierwszej grupie podstawę wciąż stanowić będą środki finansowe - źródła 
dofinansowania projektów. Należy uwzględnić również rozwiązania wspierające koordynatorów 
(animatorów) klastrów. Z jednej strony potrzebne wydają się rozwiązania finansowe, które 
zapewnią koordynatoroom stabilność działań i uniknięcie funkcjonowania w horyzoncie 
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projektowym. Z drugiej, potrzebne jest również przygotowanie dla nich zestawów przykładowych 
dokumentów prawnych i schematów postępowania w przypadkach realizacji projektów, konfliktu 
interesów, sytuacji nieprzewidzianych. 

Jednym z istotnych wyznaczników sukcesu (a tym samym kluczowości) struktur 
klastrowych jest internacjonalizacja działalności przedsiębiorstw wchodzących w jego skład  
i zawieranie międzynarodowych sojuszy. Szczególnie klastry kluczowe powinny prowadzić 
działalność na rynkach zagranicznych (co można weryfikować i analizować przy pomocy 
wskazanych wcześniej wskaźników). Niewątpliwie pomocnym w tym zakresie rozwiązaniem 
stymulującym może być wspieranie np. przy współudziale władz szczebla regionalnego 
zawierania partnerstw zagranicznych i poszukiwania nowych rynków zbytu za granicą. Ważnym 
elementem w tym zakresie może być również inicjowanie porozumień pomiędzy organizacjami 
klastrowymi (w regionie, kraju, a nawet z organizacjami zagranicznymi). Doświadczenia krajów 
zachodnich pokazują, że dużą rolę mogą odgrywać organizacje i instytucje pobudzające 
interakcje między podmiotami struktur klastrowych oraz pomiędzy tymi strukturami. Tego rodzaju 
regionalną instytucją, którą warto wspierać w tym zakresie jest Wielkopolskie Centrum 
Klasteringu.  

Jednym z wniosków, jaki nasuwa się jako efekt przeprowadzonych badań jest waga  
i potrzeba wspierania finansowego i promowania audytu, a następnie zaspokajania potrzeb 
szkoleniowych przedsiębiorstw wchodzących w skład struktur klastrowych. Dostęp do różnych 
źródeł wiedzy był w przeprowadzonych wywiadach wskazywany jako jeden z głównych 
przejawów działalności i istotnych ról organizacji klastrowych w regionie. Finansowaniu powinny 
podlegać zatem zarówno badania potrzeb szkoleniowych w przedsiębiorstwach, jak i usługi 
szkoleniowe odpowiadające specyficznym potrzebom struktur klastrowych.  

Wśród instrumentów miękkich z pewnością ważnym elementem działań władz 
samorządowych w zakresie polityki klastrowej powinno być dalsze rozpowszechnianie wiedzy  
na temat zalet inicjatyw klastrowych i korzyści współpracowania przy wspólnych projektach 
badawczo-rozwojowych, wspólnej promocji, marketingu, przekazywaniu informacji na temat 
rozwiązań stosowanych w branży. Działalność informacyjna pozwala – przynajmniej częściowo – 
na zlikwidowanie obaw przedsiębiorstw przed podejmowaniem współpracy. Choć jedną z cech 
klastrów gospodarczych jest jednoczesna współpraca i konkurencja, i choć zdaniem wielu 
koordynatorów inicjatyw klastrowych, z którymi przeprowadzone były wywiady, podejrzliwości  
i nieufności przedsiębiorstw przed potencjalną utratą pomysłów i klientów zlikwidować się nie da, 
odpowiednio dobrane akcje informacyjne mogą wspomóc promowanie kultury pro kooperacyjnej i 
„dobrych praktyk” wynikających z uczestnictwa w porozumieniach klastrowych. W politykach 
klastrowych warto wprowadzać rozgraniczenia i czytelnie definiować przedstawione  
w ekspertyzie pojęcia „klastra”, „inicjatywy klastrowej” i „organizacji klastrowej”.  

Jedną ze wskazywanych przez podmioty z inicjatyw klastrowych barier w nawiązywaniu 
współpracy jest brak rozwiązań ustawowych. Przykładowo warunek stanowiący/dopuszczający, 
iż członkiem stowarzyszenia w Polsce mogą być jedynie osoby fizyczne powoduje, że to 
reprezentanci przedsiębiorstw, a nie przedsiębiorstwa (osoby prawne) mogą wchodzić w skład 
stowarzyszeń klastrowych. Potrzebne i pożądane są zmiany w legislacji na szczeblu rządowym, 
co potwierdzają osoby stykające się na co dzień z tą tematyką – koordynatorzy wielkopolskich 
inicjatyw klastrowych, którzy wzięli udział w badaniu. Dopóki zmiany w tym zakresie nie nastąpią, 
na poziomie regionalnym sugeruje się prowadzić działalność informacyjną na temat rozwiązań 
możliwych do zastosowania w obecnej sytuacji prawno-organizacyjnej. 



 
ORGANIZACJA PRZESTRZENNA I FUNKCJONOWANIE KLASTRÓW W WOJEWÓDZTWIE WIELKOPOLSKIM 

 

 

 
64 

Najbogatsze regiony mogą inwestować w najbardziej innowacyjne, najszybciej 
rozwijające się i/lub dobrze rokujące na przyszłość branże gospodarki. Podane w ekspertyzie 
dwa kraje: Królestwo Szwecji i Republika Federalna Niemiec to kraje o dużym potencjale 
gospodarczym, przeznaczające powyżej 3% PKB na badania i rozwój, słynące z dobrych polityk 
wspierania klastrów. Tam możliwe jest finansowanie instytucji oraz różnych innowacyjnych sieci 
powiązań kooperacyjnych. W warunkach polskich, w kontekście planowanej koncentracji  
i koordynacji interwencji publicznej, polegającej na wyznaczeniu krajowych i regionalnych 
klastrów kluczowych sugeruje się, by wybierając tego typu klastry brać pod uwagę zarówno 
sektory, w których województwo wielkopolskie ma tradycje umożliwiające mu zyskanie przewagi 
konkurencyjnej (np. struktury klastrowe w przetwórstwie rolno-spożywczym, produkcji mebli, 
motoryzacji), jak i sektory nowoczesne, najbardziej perspektywiczne na przyszłość (np. struktury 
klastrowe w branży ICT, biotechnologii, nanotechnologii, przemyśle chemicznym). Wydaje się, że 
wokół tych sektorów można budować siłę konkurencyjności klastrów jako znaków 
rozpoznawczych regionalnej gospodarki w Polsce, a nawet Unii Europejskiej. Należy jednak mieć 
na uwadze, że regionalne klastry kluczowe powinny dodatkowo wpisywać się w regionalne 
inteligentne specjalizacje, nad wyznaczeniem których trwają w Wielkopolsce prace. 

Częstą praktyką obserwowaną w Polsce jest nastawienie jedynie na projekty, co 
powoduje nietrwały charakter inicjatyw klastrowych, które powstają i znikają wraz z dostępnością 
finansowania (środków zewnętrznych). Warto więc podkreślić, że największe szanse  
na długotrwałą współpracę i generowanie największej wartości dodanej (innymi słowy: 
osiągnięcie największej skuteczności z projektów), stwarzają najdłużej funkcjonujące organizacje 
klastrowe – takie, w których przedsiębiorstwa realizowały już kilka wspólnych projektów. 
Wówczas współpraca i relacje pomiędzy członkami klastra mają głębsze podłoże i jest spora 
szansa, że nie zakończą się wraz z zakończeniem projektu.  

W Wielkopolsce jako „dobre praktyki”  funkcjonujących i dobrze zorganizowanych 
organizacji klastrowych należy wymienić szczególnie Klaster Spożywczy Południowej 
Wielkopolski, Klaster Kotlarski i Wielkopolski Klaster Teleinformatyczny, a w następnej kolejności 
m.in. Klaster SynergIT, Klaster Poligraficzno-Reklamowy, Bio Region Wielkopolska, Wielkopolski 
Klaster Lotniczy i Swarzędzki Klaster Producentów Mebli. Jednocześnie w ramach 
prowadzonych konkursów na dofinansowanie struktur klastrowych, należy wymagać takich 
działań i wskaźników, które zapewnią trwałość współpracy i efekty również po zakończeniu 
projektów.  

Na podstawie dostępnych danych i przeprowadzonej w oparciu o nie analizy,  
w nawiązaniu do dyskusji dotyczącej polityki wspierania klastrów w nadchodzącym okresie 
programowania polityki regionalnej UE – perspektywie 2014-2020, wydaje się że do Krajowych 
Klastrów Kluczowych może pretendować Klaster Spożywczy Południowej Wielkopolski. 
Charakteryzuje się on odpowiednią wielkością (masą krytyczną mierzoną liczbą przedsiębiorstw), 
kilkuletnim stażem, zrealizowanymi projektami, dużym zasięgiem przestrzennym; ponadto  
w różnorodnych źródłach podawany bywa jako „dobra praktyka klasteringu”. W zależności  
od definicji klastrów kluczowych w kraju warto zastanowić się, czy nie warto mianem tym 
określać niektórych sieci gospodarczych o charakterze krajowych powiązań kooperacyjnych 
przedsiębiorstw jednej branży, które mogą być konkurencyjne na rynkach Unii Europejskiej. Jako 
przykład podać tu można np. mające siedzibę w Wielkopolsce – Polski Klaster Innowacyjnych 
Technologii Kuźniczych Hefajstos. Do grona Regionalnych Klastrów Kluczowych (a w zależności 
od definicji – być może również krajowych) pretendować mogą Klaster Kotlarski, Swarzędzki 
Klaster Producentów Mebli, Wielkopolski Klaster Teleinformatyczny, Klaster SynergIT, Klaster 
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Poligraficzno-Reklamowy, Bio Region Wielkopolska oraz Wielkopolski Klaster Lotniczy. Należy 
zaznaczyć, że jest to jedynie wstęp do dyskusji o klastrach kluczowych, które powinny ponadto 
nawiązywać do inteligentnych specjalizacji regionalnych, których wyznaczanie trwa. 

W związku z faktem, że w analizę w ekspertyzie przeprowadzono w oparciu o dane 
dostępne na pewnym poziomie ogólności, w krótkim czasie oraz że wywiady przeprowadzone 
były tylko z koordynatorami aktywnych inicjatyw i organizacji klastrowych, rekomenduje się, by  
w przyszłości rozszerzyć badania nad klastrami w regionie. Podane przykłady wskaźników 
mierzenia kluczowości klastrów można zastosować podczas weryfikacji potencjalnych 
regionalnych klastrów kluczowych. Ciekawe byłoby również bardziej szczegółowe przedstawienie 
wybranych case studies – opisanie krok po kroku cyklu rozwoju i procesu rozwijania się klastrów, 
z uwzględnieniem specyfiki przyłączanych do struktur klastrowych przedsiębiorstw i jednostek 
naukowo-badawczych. Jednym z kolejnych kroków może być ponadto stworzenie bazy danych 
przedsiębiorstw wchodzących w skład struktur klastrowych w regionie, z uwzględnieniem ich 
dokładnej charakterystyki wielkościowej, branżowej i technologicznej. W tym etapie powinno się 
przeprowadzić ankiety – lub stwarzające większe szanse na zwrot i rzetelne odpowiedzi – 
wywiady z przedsiębiorstwami klastrowymi, w których możliwe byłoby zweryfikowanie 
wymienianych przez koordynatorów, oczekiwań, przejawów i barier współpracy. 
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Podsumowanie 

Idea korzyści ekonomicznych wynikających z koncentracji przestrzennej przedsiębiorstw 
z jednej branży (lub branż pokrewnych) jest znana w ekonomii, geografii ekonomicznej  
i gospodarce przestrzennej od końca XIX wieku (prace Marshalla). W latach 90. XX wieku dwóch 
amerykańskich ekonomistów: Porter i Krugman sformułowało w nawiązaniu do niej koncepcję 
klastrów gospodarczych, tj. przestrzennego zgrupowania przedsiębiorstw działających w jednej 
branży lub kilku pokrewnych (początkowo produkcyjnych, z czasem również usługowych), które 
konkurują, ale i współpracują ze sobą. Wkrótce koncepcja ta zyskała popularność nie tylko  
w Stanach Zjednoczonych, ale również w Unii Europejskiej i stała się ważnym narzędziem 
wspierania komponentu gospodarczego polityki regionalnej.  

W Polsce polityka wspierania klastrów zyskuje na znaczeniu dopiero od kilku lat,  
a wiedzę na jej temat cechuje nieuporządkowanie. Nieusystematyzowany jest wykorzystywany  
w kontekście klastrów aparat pojęciowy, ich istota (szczególnie w odniesieniu do korzyści dla 
współpracujących przedsiębiorstw i dla regionu) oraz podstawy prawne ich działalności. 
Formalizowanie współpracy pomiędzy przedsiębiorstwami wchodzącymi w skład klastrów jest 
zjawiskiem dynamicznym: inicjatywy i organizacje klastrowe powstają, ewoluują poprzez zmianę 
charakteru i liczby członków (podstawowych i współpracujących - jednostek naukowych, 
badawczych, otoczenia biznesu), niekiedy kooperacja ulega wygaśnięciu. Istnieje zatem 
potrzeba stałego monitorowania procesu regionalnego klasteringu i formułowania rekomendacji 
dotyczących kierunków wspierania struktur klastrowych. Tym celom służyło badanie pt. „Analiza 
sytuacji klastrów w województwie wielkopolskim”. 

 
Klastry: ustalenia definicyjne, cechy charakterysty czne oraz metody klasyfikacji i badania  

Dla jasnego rozróżniania pojęć stosowanych w programowaniu i realizacji polityki 
regionalnej, proponuje się wprowadzić następujące definicje: 

• Klaster - to znajdująca się w geograficznym sąsiedztwie grupa przedsiębiorstw z jednej 
branży (lub branż pokrewnych) współpracujących i konkurujących ze sobą oraz instytucji 
i organizacji: badawczych, naukowych i otoczenia biznesu, powiązanych rozbudowanym 
systemem wzajemnych relacji o formalnym i nieformalnym charakterze. 

• Inicjatywa klastrowa - to wszelkie zorganizowane wysiłki i sformalizowane działania na 
rzecz tworzenia, rozwoju lub poprawy funkcjonowania klastra gospodarczego, którego 
podstawową cechą jest współpraca znajdujących się w geograficznym sąsiedztwie 
przedsiębiorstw  
(o podobnym profilu branżowym) i instytucji. 

• Organizacja klastrowa – to rodzaj sformalizowanej współpracy części lub wszystkich 
przedsiębiorstw wchodzących w skład klastra gospodarczego, charakteryzującej się 
odrębną osobowością prawną służącą wyłącznie realizacji celów statutowych tego 
klastra. 
Wśród charakterystycznych cech, wspólnych dla klastrów i inicjatyw klastrowych,  

na podstawie literatury przedmiotu, najczęściej wyróżniane są: 
• bliskość geograficzna (koncentracja przestrzenna) konkurencyjnych podmiotów 

wchodzących w skład klastra, 
• specjalizacja większości przedsiębiorstw w określonym sektorze lub branży 

przemysłowej i usługowej, wykorzystywanie wspólnych technologii i umiejętności, 
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• sieciowy charakter powiązań – występowanie różnorodnych relacji pomiędzy 
przedsiębiorstwami o poziomym, niehierarchicznym charakterze; ponadto tworzone są 
różnorodne relacje z otoczeniem: jednostkami naukowymi, administracją lokalną, 
stowarzyszeniami, 

• koopetycja (od ang. co-operation – współpraca i competition – konkurencja) – 
powiązania mają charakter konkurencji i współpracy (współdziałania), tj. w klastrach 
zachodzi jednoczesna walka o zysk, rozwój działalności, nowych klientów oraz 
kooperacja polegająca na wspólnym ulepszaniu lub wymianie informacji o organizacji  
i technologii produkcji, wspólnej realizacji zamówień, wytwarzaniu komponentów 
wzajemnie dla siebie, pozyskiwaniu środków finansowych na rozwój i promocję. 
Inicjatywy klastrowe w odróżnieniu od klastrów charakteryzują się sformalizowaniem 

współpracy pomiędzy członkami oraz występowaniem koordynatorów - wyspecjalizowanych 
podmiotów, osób lub instytucji otoczenia, których zadaniem jest rozwijanie współpracy, powiązań 
i przepływów wiedzy oraz świadczenie określonych usług na rzecz podmiotów w klastrze. 
Organizacje klastrowe w odróżnieniu od inicjatyw klastrowych posiadają osobowość prawną – 
mogą stanowić samodzielny podmiot praw i obowiązków. 

Zakres pojęcia „inicjatywa klastrowa” jest węższy niż zakres pojęcia „klaster”, a zakres 
pojęcia „organizacja klastrowa” - węższy niż „inicjatywa klastrowa”. Wszystkie trzy pojęcia 
zaliczyć można do sieci gospodarczych (sieci powiązań kooperacyjnych), które są pojęciem 
najszerszym, obejmującym też formalną współpracę przedsiębiorstw z jednej branży (lub branż 
pokrewnych), nieskoncentrowanych przestrzennie. Często w kontekście klastrów wymieniane są 
również instytucje generujące kooperację branżową, przez które rozumieć można instytucje 
tworzące możliwość współpracy firm w ramach konkretnych projektów; a także zapewniające lub 
uruchamiające wyspecjalizowane usługi wsparcia biznesu, dostosowane do potrzeb 
przedsiębiorstw wchodzących w skład wybranej branży gospodarki (np. budownictwa, 
meblarstwa). 

Nie istnieje jedna, uniwersalna metoda identyfikacji i badania klastrów gospodarczych. 
Identyfikacja ta sprowadza się najczęściej do ich demarkacji przestrzennej (koncentracji 
przedsiębiorstw na jakimś obszarze) i funkcjonalnej (za pomocą metody przepływów 
międzygałęziowych). Często wykorzystywana jest metoda ilorazu lokalizacji, która pozwala  
na wskazanie relatywnego „nadmiaru” przedsiębiorstw z jednej branży na jakimś obszarze  
w stosunku do wartości bazowej (np. całkowitego zatrudnienia w branży) oraz metoda studiów 
przypadku. 

Z punktu widzenia polityki regionalnej szczególnie istotne są inicjatywy i organizacje 
klastrowe, czyli te spośród skoncentrowanych przestrzennie przedsiębiorstw, które nawiązały 
formalną współpracę. Inicjatywa klastrowa powstaje w momencie podpisania formalnego 
zobowiązania do podjęcia współpracy pomiędzy pewnymi przedsiębiorstwami oraz jednostkami 
badawczo-rozwojowymi, otoczenia biznesu i administracji publicznej. Dane dotyczące inicjatyw  
i organizacji klastrowych publikowane są przez władze krajowe i regionalne, a także dostępne  
na stronach internetowych poszczególnych porozumień. Najpopularniejszą metodą badania 
struktur klastrowych jest tzw. metoda benchmarkingu, której celem jest ciągły i systematyczny 
proces porównywania produktów, procesów lub sposobów działania podmiotów wchodzących  
w skład tych struktur, a następnie wyznaczania wzorców w celu naśladowania. W Polsce badania 
benchmarkingowe klastrów prowadzą m.in. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości i Instytut 
Badań nad Gospodarką Rynkową. 
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Wyróżnić można różne metody klasyfikacji klastrów (lub sformalizowanych struktur  
w postaci inicjatyw i organizacji klastrowych). Szczególnie ważny jest podział klastrów (inicjatyw 
klastrowych) ze względu na ich cykl życia i czas istnienia. Doświadczenia zagraniczne pokazują, 
że tylko nieliczne zgrupowania przedsiębiorstw istniejące od kilkudziesięciu lub kilkunastu lat 
zdołały się uaktywnić poprzez zawiązanie sformalizowanej współpracy w postaci organizacji 
klastrowej. Wiele inicjatyw klastrowych zanika wraz z zakończeniem zewnętrznych źródeł 
finansowania współpracy (środków na wspólną promocję, spotkania, wspólnych projektów z 
jednostkami badawczo-rozwojowymi). Jednocześnie jednak im dłużej klaster działa na rynku i im 
jest bardziej dojrzały, tym wyższa jest jego jakość, potrzeba internacjonalizacji, a tym samym 
większe szanse na wykreowanie pozytywnych efektów zewnętrznych dla regionu. 
 

Uwarunkowania prawne działalno ści klastrów  

W chwili obecnej nie ma w Polsce aktu prawnego rangi ustawowej, regulującego 
zagadnienia prawno-organizacyjne inicjatyw (organizacji) klastrowych. Jedynym źródłem prawa 
powszechnie obowiązującego odnoszącym się do tematyki klastrów gospodarczych w Polsce 
jest Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 2 grudnia 2006 r. w sprawie udzielania  
przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej niezwiązanej  
z programami operacyjnymi. Rozporządzenie definiuje klaster podając, że musi go tworzyć 
minimum 10 przedsiębiorstw reprezentujących jedną branżę, skoncentrowanych przestrzennie,  
o proinnowacyjnym charakterze współpracy. Akt ten określa ponadto regulacje związane  
z koordynatorami klastrów i zakresem wydatków kwalifikujących się do dofinansowania.  

Formami prawnymi, jakie przyjmują struktury klastrowe są: stowarzyszenia (na podstawie 
ustawy z 7 kwietnia 1989 Prawo o stowarzyszeniach), fundacje (na podstawie ustawy  
z 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach), instytuty badawcze (o których mowa w ustawie z 30 kwietnia 
2010 r. o instytutach badawczych), spółki akcyjne i z ograniczoną odpowiedzialnością  
(dla których podstawą prawną jest ustawa z 15 września 2000 r. kodeks spółek handlowych), 
spółdzielnie (na podstawie ustawy z 16 września 1982 r. o spółdzielniach), a także organizacje 
przedsiębiorców (na mocy ustawy z 22 marca 1989 r. o rzemiośle i ustawy z 30 maja 1989 r.  
o izbach gospodarczych). Kwestie zawierania umów między przedsiębiorstwami, w tym  
o powstawaniu inicjatyw klastrowych (umowy konsorcjalne, umowy o współpracy) oraz zasadach 
reprezentacji i prowadzenia ich spraw, reguluje ustawa z 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny. 
Status przedsiębiorcy oraz prawa i obowiązki w prowadzeniu działalności gospodarczej zawarte 
są w ustawie z 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej; kwestie podatkowe  
dla przedsiębiorstw reguluje ustawa z 29 sierpnia 2005 r. ordynacja podatkowa oraz z 15 lutego 
1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych. W przypadku rejestracji wynalazków, wzorów 
użytkowych i przemysłowych oraz znaków towarowych zastosowanie mogą mieć ponadto ustawa 
z 30 czerwca 2000 r. prawo własności przemysłowej oraz ustawa z 4 lutego 1994 r. o prawie 
autorskim i prawach pokrewnych. 

 
Polityka rozwoju oparta o klastry w Unii Europejski ej i Polsce 

Duża popularność koncepcji klastrów: inicjatyw i organizacji klastrowych, a także szerzej 
– sieci gospodarczych sprawiły, że władze publiczne w wielu krajach zaczęły aktywnie wspierać 
ich tworzenie i rozwój. Ogół działań podejmowanych na rzecz wspierania tego rodzaju skupisk 
działalności gospodarczej określany jest mianem tzw. cluster-based development policy - polityki 
rozwoju opartej o klastry. Uważa się, że obok szeregu korzyści ze współpracy dla 
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przedsiębiorstw, klastering może powodować pozytywne efekty zewnętrzne - takie, które 
wpływają nie tylko na indywidualne podmioty, ale również przyczyniają się do poprawy 
innowacyjności i rozwoju gospodarki regionalnej. Wśród korzyści dla przedsiębiorstw z ich 
funkcjonowania w klastrze wymienia się: 

• szansę na szybszy rozwój i osiągnięcie lepszych wyników ekonomicznych (np. 
większych przychodów, pozyskanie nowych stałych klientów, rozszerzenie rynków 
zbytu),  

• możliwość obniżania kosztów, m.in. poprzez nawiązywanie preferencyjnych umów  
z dostawcami, wykorzystywanie tych samych zasobów, wspólne zakupy, koordynowanie 
działań marketingowych,  

• wzrost produktywności i innowacyjności poprzez uczenie się od innych, a także poprzez 
współpracę w działalności innowacyjnej, 

• współpracę z lokalnymi uczelniami i ośrodkami badawczymi dla generowania 
różnorodnych nowych rozwiązań w zakresie technologii i organizacji produkcji; 
konkurencja w klastrze wymusza ponadto utrzymywanie najwyższej jakości  
i standardów, a to z kolei ułatwia ekspansję na rynkach zagranicznych, 

• dostęp do informacji i przepływ wiedzy – poprzez sieci kontaktów firmy wymieniają się 
informacjami o nowych rynkach zbytu, trendach w branży, zmianach w oczekiwaniach 
klientów, nowoczesnych technologiach, materiałach i usługach; razem biorą również 
udział w szkoleniach, konferencjach, spotkaniach branżowych. 

Wspieraniu klastrów w Unii Europejskiej przyświeca cel podnoszenia konkurencyjności 
organizacji na arenie międzynarodowej, co wpisuje się w cele obowiązującego dokumentu 
strategicznego – Strategii Europa 2020, nadrzędnego nad politykami rozwoju i innymi 
dokumentami o charakterze strategicznym. Krajowe i regionalne programy operacyjne rozwoju 
regionalnego w poszczególnych państwach członkowskich uwzględniły w częściach dotyczących 
innowacyjności gospodarek środki na wspieranie tworzenia i rozwoju struktur klastrowych.  
W Polsce obecną drogę działania w zakresie klasteringu wyznacza wydany w 2012 r. przez 
Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości dokument pod nazwą „Kierunki i założenia polityki 
klastrowej do 2020 roku”. Zawiera on szczegółowe założenia modelu polityki rozwoju opartej  
na klastrach, który ma składać się z dwóch podstawowych elementów: zintegrowaniu części 
dostępnego wsparcia publicznego i skierowaniu go na projekty realizowane przez członków 
wybranych klastrów o kluczowym znaczeniu i potencjale konkurencyjnym oraz wspieraniu 
(głównie z poziomu regionalnego) koordynatorów inicjatyw klastrowych. Na tej podstawie,  
w perspektywie finansowej 2014-2020 polityki regionalnej Unii Europejskiej, planowane jest 
uruchomienie systemu krajowych i regionalnych klastrów kluczowych. Obserwując charakter 
wsparcia dla sformalizowanych organizacji klastrowych w innych krajach Unii Europejskiej, 
należy zauważyć, że jest ono różne w zależności od poziomu innowacyjności i stopnia rozwoju 
gospodarek. Popularną i – jak wydaje się - dobrą strategią jest koncentrowanie środków  
i zasobów na wspieraniu klastrów z niewielkiej liczby wybranych branż (gałęzi) gospodarki: albo 
nowoczesnych, o szczególnie wysokim potencjale rozwoju w przyszłości (przedstawiony  
w badaniu przykład Bawarii w Niemczech oraz regionu Blekinge w Szwecji), albo nawiązujących 
do specjalizacji gospodarczych i tradycji (przykład regionu Morawsko-Śląskiego w Czechach). 
 
Sformalizowane struktury klastrowe w Wielkopolsce: klasyfikacja i zasi ęg przestrzenny  

Charakteryzując sytuację klastrów w województwie wielkopolskim, po analizie 
przeprowadzonej z wykorzystaniem metody ilorazu lokalizacji, należy zauważyć, że względny 
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„nadmiar” („nadwyżkę”) zaobserwować można w regionie w odniesieniu do przedsiębiorstw 
branży spożywczej, meblarskiej i motoryzacyjnej, a w stolicy regionu, Poznaniu - sektora ICT. 
Branże te wpisują się w obecnie szeroko dyskutowane, potencjalne kierunki regionalnych 
specjalizacji. Jednakże również w innych sektorach tradycyjnych (branża mechaniczna), jak  
i wiedzochłonnych (np. biotechnologia, chemia) możliwe jest tworzenie i wspieranie struktur 
klastrowych, co będzie prowadzić do osiągnięcia efektów synergii oraz korzyści  
dla przedsiębiorstw i regionu.  

Celem dokonania klasyfikacji branżowej inicjatyw klastrowych działających  
w województwie wielkopolskim pod koniec 2013 r. (na początku 2014 r.), badanie podzielone 
zostało na dwa etapy. W etapie pierwszym dokonano analizy źródeł wtórnych – publikacji  
na temat inicjatyw klastrowych w Wielkopolsce, raportów z badań, książek o tematyce klastrów, 
zasobów internetowych, by wyznaczyć wszystkie inicjatywy klastrowe, które zostały utworzone  
w województwie wielkopolskim (metoda desk research). Następnie w drugim etapie dokonano 
przeglądu stron internetowych tych inicjatyw i/lub przeprowadzono wywiady osobiste  
i telefoniczne z ich koordynatorami, by zweryfikować czy inicjatywy te są wciąż aktywne, czy też 
współpraca pomiędzy przedsiębiorstwami uległa wygaszeniu. 

Po dokładnej analizie profilu działalności zapisanych na stronach internetowych sieci 
powiązań i instytucji w województwie wielkopolskim, określanych jako inicjatywy klastrowe należy 
stwierdzić, że nie wszystkie z wymienionych porozumień można uznać za realne inicjatywy  
i organizacje klastrowe. Wśród podmiotów i organizacji podawanych w tym kontekście znalazły 
się: 

• powiązania kooperacyjne podmiotów z jednej branży, położone na dużym obszarze, 
nieskoncentrowane przestrzennie, 

• projekty, które uzyskały dofinansowanie na stworzenie różnorodnych form współpracy 
pomiędzy przedsiębiorstwami z wybranych, powiązanych branż gospodarki, 

• instytucje otoczenia biznesu lub przedsiębiorstwa, które oferowały możliwości 
wykorzystania wiedzy, doświadczenia i zasobów tych instytucji przez zainteresowane 
przedsiębiorstwa z konkretnych branż gospodarki. 
Na początku 2014 r. w województwie wielkopolskim aktywnie działało 12 inicjatyw 

klastrowych, a 6 inicjatyw, mimo że spełniały kryteria inicjatyw klastrowych, było już nieaktywnych 
(przez minimum 6 miesięcy nie wykazywało żadnych przejawów działalności). Do aktywnych 
inicjatyw klastrowych zaliczyć można: Bio Region – Wielkopolska (Suchy Las), Klaster 
Poligraficzno-Reklamowy (Leszno), Klaster Spożywczy Leszczyńskie Smaki (Leszno), Klaster 
Spożywczy Południowej Wielkopolski (Kalisz), Klaster Technologii Niskoenergetycznych (Konin), 
Leszczyński Klaster Budowlany (Leszno), Stowarzyszenie Klaster Kotlarski (Pleszew), 
Swarzędzki Klaster Producentów Mebli (Swarzędz), SynergIT Klaster Informatyczny [wcześniej 
ITeligence Technology] (Poznań), Wielkopolski Klaster Lotniczy (Kalisz), Wielkopolski Klaster 
Teleinformatyczny (Poznań), Zachodni Klaster Tworzyw Sztucznych Plastopolis (Poznań).  
Za nieaktywne inicjatywy klastrowe uznać należy: Ostrowski Klaster Automatyki (Ostrów Wlkp), 
Poznański Klaster Edukacyjny (Poznań), Wielkopolski Klaster Meblarski – Wielkopolski Klaster 
Mebel Design (Poznań), Wielkopolski Klaster Motoryzacyjny (Suchy Las) – choć ze względu  
na znaczne rozproszenie podmiotów dyskusyjne jest, czy można go uznać za inicjatywę 
klastrową, Wielkopolski Klaster Zaawansowanych Technik Automatyzacji Elprotech (Poznań) 
oraz Wielkopolski Klaster Zaawansowanych Technologii Budownictwa Tech-Bud-WIB (Poznań). 

Wśród potencjalnych przyczyn braku aktywności podanych inicjatyw wyróżnić można: 
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• zakończenie finansowania projektów współfinansowanych ze środków zewnętrznych, w 
tym środków Unii Europejskiej lub nieuzyskanie środków na planowany projekt, 

• brak dobrych liderów - koordynatorów, którzy byliby w stanie zintegrować środowisko 
konkurujących przedsiębiorstw, uświadomić im korzyści wynikające ze współpracy, 
wytworzyć dobre relacje (również nieformalne),  

• brak rozwiązań systemowych wsparcia regionalnych inicjatyw klastrowych, w tym 
systematycznego monitoringu i ewaluacji form działalności struktur klastrowych  
(ze wskaźnikami dotyczącymi trwałości projektów), a także systemu wspierania  
i finansowania koordynatorów.  
Warto również podkreślić, że trudno jest mówić o „likwidacji” inicjatyw klastrowych.  

Te porozumienia, które zostały zainicjowane, a nie przejawiają aktywności, są jakby uśpione,  
w zawieszeniu. Mogą zostać wznowione wraz z pojawieniem się nowych rozwiązań finansowych 
lub systemowych, w tym gdy stworzone zostaną programy szkoleniowo-informacyjne dla liderów  
i koordynatorów. 

Sześć spośród aktywnych inicjatyw klastrowych ma formę stowarzyszenia, jedna formę 
fundacji, koordynatorem trzech są spółki, a po jednej cech rzemieślniczy i urząd miasta.  
Z informacji uzyskanych w Cechu Stolarzy Swarzędzkich wynika, że podjęte już zostały kroki, by 
zarejestrować klaster w formie Stowarzyszenia. Zatem siedem, a wkrótce osiem struktur 
klastrowych w Wielkopolsce uznać można za organizacje klastrowe – najwyższy stopień 
sformalizowania klastrów.  

Dokonując klasyfikacji branżowej regionalnych inicjatyw klastrowych, zauważyć należy, 
że są to 2 inicjatywy w sektorze rolno-spożywczym, 6 w branży przemysłowo-budowlanej  
i 4 w sektorze usługowym. Są to zarówno porozumienia z branż tradycyjnych: spożywczej, 
mechanicznej, meblarskiej, tworzyw sztucznych, sektora budowlanego (które często klasyfikuje 
się jako branże mniej nasycone wiedzą), jak i z branż nowoczesnych, nasyconych wiedzą – 
reklamy, ICT, biotechnologii, lotnictwa. Choć historia kilku regionalnych struktur klastrowych 
sięga co najmniej kilkudziesięciu lat (najstarsze są klastry w Swarzędzu i Pleszewie), pierwsze 
sformalizowane klastry zaczęły powstawać po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej.  
6 inicjatyw klastrowych można zakwalifikować jako dojrzałe pod względem faz cyklu życia, 6 jako 
inicjatywy rosnące. Inicjatywy wygasłe są już nieaktywne, najczęściej wskutek zakończenia 
realizacji projektu współfinansowanego ze źródeł zewnętrznych lub braku środków  
na sfinansowanie konkretnych projektów. Średnio wygasłe inicjatywy działały przez 2-3 lata. 

Analizując rozmieszczenie i zasięg przestrzenny inicjatyw klastrowych, zauważyć należy, 
że centrami klastrowymi regionu są Poznań i powiat poznański, Leszno i Kalisz, trzy duże miasta 
środkowej i południowej części województwa. Największe obszarowo są inicjatywy klastrowe 
branży spożywczej, które zrzeszają przedsiębiorstwa położone na terenie kilkunastu gmin.  
W Swarzędzu i Pleszewie położonych jest kilkadziesiąt przedsiębiorstw branży meblarskiej  
i kotlarskiej, dotychczas jednak tylko kilkanaście z nich przystąpiło do stowarzyszeń – 
tamtejszych inicjatyw klastrowych. 
 

Sformalizowane struktury klastrowe w Wielkopolsce w  świetle przeprowadzonych 

wywiadów  

Z przeprowadzonych podczas badania wywiadów wynika, że większość inicjatyw 
klastrowych ma charakter stymulowany  (ang. top-down approach), gdyż powodem ich 
utworzenia była chęć pozyskania zewnętrznego źródła finansowania rozwoju. Wszystkie 
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inicjatywy ewoluują – przyłączane są do nich nowe przedsiębiorstwa oraz nowe, współpracujące 
jednostki badawczo-rozwojowe i naukowe. Nowe formy współpracy i znaczny wzrost liczby 
nowych partnerów obserwuje się szczególnie w organizacjach klastrowych. To w nich 
koordynatorzy najczęściej podkreślają znaczenie wzajemnych relacji.  

Do lokalnych czynników stymulujących rozwój struktur klastrowych zaliczyć można: 
• osobę charyzmatycznego lidera – „dobrego ducha” współpracy, który potrafi zjednoczyć 

środowisko przeważnie konkurujących ze sobą przedsiębiorstw i zachęcić je do 
współpracy, 

• tradycje współpracy i wiedzę dotyczącą sposobów gospodarowania (wytwarzania), 
• korzyści aglomeracji – obecność ośrodków naukowo-badawczych i uczelni wyższych, 

których absolwenci mogą zasilać przedsiębiorstwa klastrowe lub tworzyć nowe firmy w 
branży. 
Wśród głównych i najważniejszych form działalności inicjatyw klastrowych najczęściej 

wymieniane były: 
• działania promocyjno- marketingowe, w tym promocja w Internecie, produkcja ulotek, 

folderów informacyjnych, stand-upów, plakatów itp., 
• pozyskiwanie nowej wiedzy na temat działalności, uczestnictwo w szkoleniach  

i konferencjach branżowych, 
• prowadzenie bazy danych o przedsiębiorstwach, 
• pozyskiwanie nowych klientów i nowych rynków zewnętrznych, 
• współpraca w działalności badawczo-rozwojowej (przy opracowywaniu nowych 

produktów), 
• poznawanie profilu produkcji i technik stosowanych u innych przedsiębiorstw z branży, 
• pozyskiwanie zagranicznych partnerów biznesowych z branży – nawiązanie współpracy 

na rynkach zagranicznych, 
• organizacja grupowych zakupów i zamówień, wspólne zaopatrzenie np. w komponenty 

do produkcji. 
Wśród barier rozwojowych inicjatyw klastrowych w Wielkopolsce ich koordynatorzy 

wymieniają najczęściej bariery mentalne i systemowo-instytucjonalne, a w dalszej kolejności 
bariery rynkowe. Najwięcej koordynatorów podkreśla nieufność przedsiębiorców do siebie, 
często powodowaną dbaniem głównie o własne interesy i chęć doraźnych zysków. Ponadto 
wiedza o klasteringu wśród przedsiębiorców wciąż jest niewielka. Barierą systemową są zdaniem 
ankietowanych złe uregulowania prawne; często przedsiębiorcom brakuje również środków na 
wkład własny do wspólnych projektów. 

Wśród korzyści dla regionu podawane były najczęściej pozytywny wpływ na rynek pracy 
(podtrzymywanie zatrudnienia) oraz na wizerunek subregionu, tj. kojarzenie konkretnej części 
województwa z wybraną branżą (specjalizacją) gospodarki. Wskazywane były również: reklama 
produktów regionalnych na targach międzynarodowych, współpraca z lokalnymi szkołami  
i kształcenie na potrzeby zawodu oraz kultywowanie lokalnych tradycji. 

Choć większość ankietowanych uważa, że są realne szanse na dalsze, trwałe 
funkcjonowanie inicjatyw klastrowych, wydaje się, że dużo będzie zależeć od możliwości 
zdobycia dalszych środków finansowych na działalność oraz od rozwiązywania kwestii 
instytucjonalnych i organizacyjnych określających warunki działania klastrów. 

Badanie kończy sformułowanie rekomendacji dla polityki regionalnej w zakresie 
wspierania struktur klastrowych. Wydaje się, że zachodzi potrzeba realizacji tzw. tailored policies, 
tj. polityk „przykrojonych” na miarę, dostosowanych do konkretnych potrzeb odpowiednich typów i 
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klas struktur klastrowych. Rola władz publicznych we wspieraniu inicjatyw klastrowych powinna 
zależeć od ich dojrzałości. Oznacza to, że skala i zakres pomocy powinny być dostosowane do 
fazy rozwoju samego klastra zgodnie z koncepcją cyklu życia klastra. Polityka regionalna 
powinna łączyć instrumenty twarde (np. zapewniać źródła finansowania działalności oraz 
wsparcia koordynatorów); z instrumentami miękkimi, wśród których wyróżnić można m.in. 
upowszechnianie wiedzy na temat zalet inicjatyw klastrowych i korzyści współpracy. 
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Załącznik 1. Beneficjenci działania 1.6 WRPO – rozwój s ieci i kooperacji 

Nazwa 
beneficjenta 

Siedziba 
beneficjenta  

Tytuł projektu Warto ść projektu 
(PLN) 

Dofinansowanie 
projektu (PLN)  

Leszczyńskie 
Centrum Biznesu 
Sp. z o.o. 

Leszno 

Utworzenie sieci „Leszczyńskie 
smaki” szansą wzrostu 
innowacyjności firm sektora 
spożywczego w południowo-
zachodniej Wielkopolsce 

969 127,39 zł  699 969,05 zł  

Stowarzyszenie 
Przedsiębiorców 
Przemysłu 
Lotniczego 
„Wielkopolski 
Klaster Lotniczy” 

Kalisz 
Promocja i rozwój 
Wielkopolskiego Klastra 
Lotniczego 

194 721,00 zł  165 325,00 zł  

Klaster 
Spożywczy 
Południowej 
Wielkopolski - 
Stowarzyszenie 

Kalisz 

Opracowanie długoterminowej 
strategii  naukowo- badawczej , 
koncepcji współpracy z 
jednostkami B+R,  funkcjonowania 
laboratorium oraz multimedialnej 
promocji Klastra. 

253 470,00 zł  178 500,00 zł  

Nickel 
Technology Park 
Poznań sp. z o.o. 

Złotniki 

ICE (Improving Customer 
Experience)  - budowa powiązania 
w ramach kompleksowej oferty 
usług biznesowych w 
Wielkopolsce. 

306 997,70 zł  215 183,72 zł  

Klaster 
Spożywczy 
Południowej 
Wielkopolski - 
Stowarzyszenie 

Kalisz 

Wdrożenie nowoczesnych 
technologii IT oraz  ICT służących 
podniesieniu jakości sprzedaży, 
promocji oraz komunikacji w 
Klastrze Spożywczym 
Południowej Wielkopolski 

843 480,07 zł  594 127,76 zł  

Leszczyńskie 
Centrum Biznesu 
Sp. z o.o. 

Leszno 

Klaster Leszczyńskie Smaki - 
promocja i współpraca dla 
najwyższej jakości, tradycji  i 
nowoczesnych technologii w 
branży spożywczej w południowo 
- zachodniej Wielkopolsce. 

272 589,00 zł  199 665,00 zł  

Pro Design Sp. z 
o.o. 

Poznań  „Rozwój Wielkopolskiego Klastra 
– Innowacyjny Dom – etap II” 

2 747 758,67 zł   1 181 178,27 zł  

Team of Agra 
Spółka z 
ograniczoną 
odpowiedzialnośc
ią 

Cerekwica 

Podniesienie innowacyjności 
wielkopolskich przedsiębiorstw 
poprzez współpracę podmiotów w 
ramach powiązania Wielkopolski 
Biogaz 

469 950,00 zł  292 400,00 zł  

Polska Izba 
Gospodarcza 
Importerów, 
Eksporterów i 
Kooperacji 

Poznań 

Promocja i rozwój 
Wielkopolskiego Klastra Energii 
Odnawialnej – sieć powiązań 
budownictwa energooszczędnego 

240 937,80 zł  175 929,60 zł  
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Nazwa 
beneficjenta 

Siedziba 
beneficjenta  

Tytuł projektu Warto ść projektu 
(PLN) 

Dofinansowanie 
projektu (PLN)  

Miasto Poznań Poznań 

Poznański Klaster Edukacyjny - 
wzmocnienie konkurencyjności 
przedsiębiorstw zaangażowanych 
w procesie wspomagania 
kształcenia 

2 045 539,61 zł  815 395,00 zł  

ECDF Spółka z 
ograniczoną 
odpowiedzialnośc
ią 

Poznań 
Podniesienie innowacyjności 
wielkopolskich przedsiębiorstw 
poprzez współpracę podmiotów w 
ramach ECDF eKlaster 

402 600,00 zł  299 200,00 zł  

Stowarzyszenie 
BIOREGION 
Wielkopolska 

Suchy Las 
Rozwój platformy współpracy w 
ramach Stowarzyszenia 
BIOREGION Wielkopolska 

478 570,93 zł  403 446,55 zł  

Miasto Leszno Leszno 

Podnoszenie innowacyjności oraz 
wzmacnianie marki 
Leszczyńskiego Klastra 
Budowlanego 

235 000,00 zł   199 750,00 zł  

NUVARRO 
Spółka z 
ograniczoną 
odpowiedzialnośc
ią 

Posada 

Wzrost Konkurencyjności 
konińskich i kaliskich firm poprzez 
utworzenie Klastra Technologii 
Niskoenergetycznych w Koninie 

351 042,35 zł  265 889,03 zł  

Wielkopolski 
Instytut Jakości 
Sp. z o.o. 

Poznań 
Rozwój i promocja Powiązania 
kooperacyjnego marketingu i 
reklamy 

737 924,43 zł  604 188,50 zł  

Miasto Leszno Leszno 

Utworzenie sieci firm w sektorze 
budownictwa w południowo-
zachodniej Wielkopolsce jako 
szansa wzrostu ich 
konkurencyjności i 
innowacyjności. 

811 801,66 zł  656 443,44 zł  

Pro Design Sp. z 
o.o. 

Poznań  Rozwój Wielkopolskiego Klastra – 
Innowacyjny Dom 

 876 333,03 zł  637 351,07 zł  

Fundacja 
Edukacji, 
Innowacji i 
Wdrażania 
Nowoczesnych 
Technologii 

Poznań 
Klaster SynergIT w Dąbrowie – 
porozumienie na rzecz wspólnego 
rozwoju regionu i biznesu 

758 356,84 zł  500 134,54 zł  

Centrum 
Biotechnologii 
spółka z 
ograniczoną 
odpowiedzialnośc
ią 

Złotniki 

Budowa wielopłaszczyznowej 
platformy współpracy dla rozwoju 
wielkopolskiej branży 
biotechnologicznej 

940 907,55 zł  676 756,49 zł  

Źródło: http://www.wrpo.wielkopolskie.pl/index.php/lista-beneficjentow/lista-beneficjentow-wrpo,  
stan na 20.01.2014 r. 
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Załącznik 2. Scenariusz wywiadu 

 


