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Ponad 8 mln mieszkańców, 709 
gmin, 103 powiaty, 5 województw –
1 Polska Wschodnia. Makroregion Polski 

Wschodniej to obszar, który pod względem 
rozwoju społeczno-gospodarczego ciągle 
ustępuje reszcie kraju i należy do jednego z 
najuboższych w całej Unii Europejskiej. W dużej 
mierze to wina historycznych i geograficznych 
uwarunkowań. Żeby pokonać bariery utrud-
niające rozwój, nie można jednak oglądać się 
za siebie. Trzeba już dziś planować przyszłość, 
a z tego, co wydaje się problemem – np. 
peryferyjne położenie – uczynić atut (Polska 
Wschodnia jako centrum logistyczne Europy?). 

O problemach gospodarczych, społecznych 
czy cywilizacyjnych wschodnich województw 
kraju należy rozmawiać. Warto też pokazywać 
potencjał Polski Wschodniej – coraz lepiej 
wykształconych i przedsiębiorczych miesz-
kańców, rozwijające się ośrodki akademickie, 
innowacyjne firmy, walory przyrodnicze. 
Musimy precyzyjnie określić nasze atuty 
i uczynić z nich produkty eksportowe – 
może będzie to pasywne budownictwo, 

ekologiczne rolnictwo, a może zaawanso-
wany przemysł maszynowy lub rozwiązania 
z zakresu IT. Potencjalnych nisz specjalizacyj-
nych mamy wiele – trzeba je mądrze wybrać, 
by w przyszłości stały się rozpoznawalną 
marką i źródłem przewagi konkurencyjnej 
Polski Wschodniej w globalnej gospodarce. 
To najważniejsze wnioski z I Kongresu Polski 
Wschodniej. 

Wydarzenie to było okazją dla przedstawi-
cieli świata biznesu, nauki i administracji, 
by wspólnie zastanowili się nad przyszło-
ścią regionu. Obszerną relację z Kongresu 
znajdziecie Państwo w tym wydaniu naszej 
publikacji. Nowa perspektywa finansowa na 
lata 2014-2020 dla Polski Wschodniej może 
okazać się kluczowa – chodzi nie tylko o skalę 
finansowej pomocy, jakiej udzieli nam Unia 
Europejska, lecz przede wszystkim o to, co 
z tymi pieniędzmi zrobimy? Od odpowiedzi na 
to pytanie zależy nasz wspólny sukces!

Waldemar Wierżyński
redaktor



Od lewej WŁODZIMIERZ BRODIUK (Starosta Ostródzki), 

TOMASZ KOZŁOWSKI (koordynator KIOB, Prezes PSDiK)

Klaster Instytucji Otoczenia Biznesu uczestniczył 
w Central Eastern European Network (CEENET) 
w Connecticut w Stanach Zjednoczonych. 

Każdego roku odbywają się tam spotkania, których 
celem jest wymiana informacji i nawiązanie 
kontaktów biznesowych pomiędzy koordynatorami 
klastrów i przedsiębiorcami z Europy Środkowo-
Wschodniej a potencjalnymi kontrahentami 
w Stanach Zjednoczonych. Na ostatnim spotkaniu, 
które miało formę dwudniowej giełdy kooperacyjnej 
(tzw. biznes mixer), polskie przedsiębiorstwa z sektora 
MSP reprezentował Klaster Instytucji Otoczenia 
Biznesu. W spotkaniu, oprócz polskich i amerykań-
skich podmiotów gospodarczych, uczestniczyli także 
przedsiębiorcy z Bułgarii, Rumunii i Węgier.
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Klaster Instytucji Otoczenia Biznesu uczest-
niczył w VI Forum Gospodarczym "Energia 
i Środowisko". Wydarzenie to zgromadziło 

ponad 1000 gości: przedstawicieli jednostek 
samorządowych, organizacji biznesowych, nauki, 
przedsiębiorców z sektorów energetyki i ochrony 
środowiska. Patronat nad Forum objęło Polskie 
Stowarzyszenie Doradcze i Konsultingowe, 
koordynator KIOB, reprezentowane przez Prezesa 
Tomasz Kozłowski. Partnerami merytorycznymi 
byli Ministerstwo Gospodarki, Ministerstwo 
Rozwoju Regionalnego, Ministerstwo Ochrony 
Środowiska, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, 
Związek Pracodawców „Klastry Polskie”. Podczas 
sesji plenarnych zaprezentowano innowacyjne 
rozwiązania dotyczące energii odnawialnej, 
jak i konwencjonalnej, ochrony środowiska oraz 
społecznej odpowiedzialności biznesu Eksperci 
i paneliści podkreślali olbrzymi potencjał Polski 
jako kraju predysponowanego do opracowywania 
i wdrażania innowacyjnych rozwiązań w zakresie 
szeroko rozumianej energetyki (wykorzystanie 
w przemyśle energetycznym alternatywnych 
paliw, takich jak biomasa, wiatr, energia słoneczna). 
Duże zainteresowanie wzbudził temat poświęcony 
zagadnieniu gospodarowania energią, w tym 
m.in. kwestie wykorzystania odpadów jako źródła 
energii oraz wykorzystania gazów odpadowych 
w koksowniach do produkcji energii elektrycznej. 
Na Kongresie omówiono także założenia standardu 
ISO 50001 dotyczącego zarządzania energią, zagad-
nienia dotyczące partnerstwa publiczno-prywat-
nego i finansowania inwestycji proekologicznych. 

KIOB reprezentantem 
przedsiębiorców
z Polski Wschodniej 
na rynkach zagranicznych

Jedną z głównych barier rozwoju małych i średnich 
przedsiębiorstw jest deficyt środków finanso-
wych na innowacyjne inwestycje i projekty. 

Tradycyjne źródła finansowania w postaci kredytów 
bankowych w czasach dużej niepewności gospo-
darczej i globalnego kryzysu zadłużeniowego nie są 
w stanie zaspokoić zapotrzebowania sektora MSP.  
Współczesny rynek finansowy oferuje jednak wiele 
alternatywnych wobec systemu bankowego narzędzi, 
które mogą pomóc przedsiębiorstwom w realizacji 
ich pomysłów biznesowych. Dlatego Klaster Instytucji 
Otoczenia Biznesu Konferencja na jednej ze zorgani-
zowanych przez siebie konferencji przybliżył przed-
siębiorcom problematykę konkurencyjnych wobec 
bankowego kredytu instrumentów finansowania 
inwestycji. To m.in. obligacje korporacyjne, rynek 
NewConnect, fundusze Venture Capital, sieci Aniołów 
Biznesu. Z uczestnikami konferencji swoją wiedzą 
i doświadczeniem podzielili się eksperci w dziedzinie 
rynków finansowych. Konferencja zgromadziła wielu 
przedsiębiorców zainteresowanych obrotem instru-
mentami finansowymi na rynku kapitałowym. 

Źródła finansowania 
inwestycji

KIOB na Forum Gospodarczym 
„Energia i Środowisko”
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Działania Klastra Instytucji Otoczenia Biznesu 
zostały docenione przez Komisję Europejską 
i zostały opisane w księdze dobrych praktyk 

CEE Cluster Folder. Publikacja opisuje wzorowe projekty 
realizowane przez europejskie klastry. Znalazły się 
w niej przykłady z Litwy, Węgier, Rumunii, a także Serbii 
czy Turcji. Wśród działań realizowanych przez polskie 
powiązania kooperacyjne dostrzeżono i doceniono 
konkurs Podlaski Akcelerator Innowacji – wspólny 

fundusze zalążkowe, fundusze Venture Capital, itp). 
Komisja Europejska doceniła znaczenie konkursu 
Podlaski Akcelerator Innowacji jako przedsięwzięcia 
na niwie nauki i biznesu, projektu aktywizującego 
przedsiębiorczość akademicką, wspierającego
i promującego kreatywność oraz młode firmy
i projekty biznesowe w fazie seed.

KIOB doceniony przez Komisję Europejską

Działania KIOB zostały opisane przez 
Ministerstwo Rozwoju Regionalnego 
w podręczniku dobrych praktyk „Promuj 

z pomysłem”. Autorzy podręcznika docenili zwłaszcza 
cykliczną publikację wydawaną w ramach projektu 
Klaster Instytucji Otoczenia Biznesu, która jest forum 
dyskusji o ważnych problemach polskich przedsię-
biorców. KIOB zrealizował wiele działań o charakterze 
promocyjnym, m.in. kampanie outdoor’owe, filmy 
prezentujące działania Klastra, liczne konferencje 
i seminaria.  

projekt Klastra Instytucji Otoczenia Biznesu, BPN-T 
i Grupy.NET Politechniki Białostockiej. Celem konkursu 
było wparcie realizacji innowacyjnych pomysłów na 
biznes od etapu wizji aż po kompletnie zaplanowany 
biznes plan i stworzony prototyp produktu bądź 
usługi. Najlepsze pomysły zostały zaprezentowane 
zaproszonym na finał konkursu inwestorom oraz insty-
tucjom otoczenia biznesu oferującym finansowanie 
firm we wczesnej fazie rozwoju (Aniołowie Biznesu, 

KIOB w podręczniku 
dobrych praktyk



Misja miała na celu zapoznanie polskich przedsiębiorców z proble-
matyką działalności firm i instytucji okołobiznesowych w Stanach 
Zjednoczonych, a w szczególności ze sposobami zarządzania, 

kierunkami rozwoju, możliwościami nawiązania współpracy gospodarczej 
między polskimi a amerykańskimi firmami. Ważnym efektem wyjazdu było 
przybliżenie jego uczestnikom specyfiki rynku amerykańskiego i przygo-
towanie ich do ewentualnej przyszłej kooperacji z partnerami w Stanach 
Zjednoczonych. Na program misji złożyło się szereg spotkań z następującymi 
instytucjami i organizacjami: Ambasada RP w Waszyngtonie, Wydział Promocji 
Handlu i Inwestycji Konsulatu Generalny RP w Nowym Jorku, New York City 
College of Technology, Chambers of Connecticut, US-Poland Business Council. 
Misja była współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu 
Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013.  

Misja KIOB 
do USA
Przedsiębiorcy i przedstawiciele jednostek naukowych 
należący do Klastra Instytucji Otoczenia Biznesu odbyli misję 
gospodarczą do Stanów Zjednoczonych. Uczestnicy wyjazdu 
nawiązali nowe kontakty handlowe, podpisali listy intencyjne 
o współpracy i partnerstwie z amerykańskimi organizacjami 
biznesowymi, zyskali nowe doświadczenia i wiedzę na 
temat funkcjonowania powiązań gospodarczych w USA. 
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Klaster Instytucji Otoczenia Biznesu wziął udział 
w konferencji zorganizowanej przy okazji III 
edycji Złotych Certyfikatów Rzetelności. 

Część panelowa przyniosła burzliwe dyskusje na 
temat kondycji polskiego rynku pracy w oczach 
przedsiębiorców. W dyskusji moderowanej przez  
znaną dziennikarkę TVP Info Danutę Holecką udział 
wzięli eksperci rozpoznawalnych i opiniotwórczych 
instytucji: Rzetelnej Firmy, Krajowego Rejestru 
Długów, Szkoły Głównej Handlowej, Kredyt Banku, 
Konferencji Przedsiębiorstw Finansowych i Klastra 
Instytucji Otoczenia Biznesu. Konferencja rozpoczęła 
się od sesji prezentacji dotyczących aktualnych 
problemów polskich przedsiębiorców, wynikających 
z uwarunkowań gospodarczych oraz z legislacyjnych. 
Zaprezentowano również wyniki badania przeprowa-
dzonego na ponad 1000 przedsiębiorcach współpra-
cujących z Rzetelną Firmą. Ankietowani wypowiadali 
się na temat najważniejszych problemów, z jakimi 
stykają się polskie firmy poszukując pracowników. 

Rynek pracy
w Polsce

Badanie pokazało, że mimo wysokiego bezro-
bocia i tysięcy absolwentów uzyskujących co roku 
dyplom wyższej uczelni, aż 66 proc. pracodawców 
wskazuje na trudności ze znalezieniem kompe-
tentnego specjalisty. Wyniki badania posłużyły jako 
punkt wyjścia do dyskusji panelowej na temat 
„Kondycja polskiego rynku pracy w oczach przed-
siębiorców”. Dyskusja przyniosła wiele ciekawych 
wniosków dotyczących sytuacji na polskim rynku 
pracy i problemów, z jakimi stykają się na co dzień 
przedsiębiorcy poszukując wykwalifikowanej kadry. 

Klaster Instytucji Otoczenia Biznesu podczas 
misji gospodarczej w Stanach Zjednoczonych 
podpisał trzy listy intencyjne z New York City 

College of Technology, Central Eastern European 
Network Inc. i The István Széchenyi Institute at 
Quinnipiac Universiry. Celem sygnatariuszy listów 
jest nawiązanie bliskich kontaktów między sobą, 
wymiana doświadczeń w zakresie działalności bizne-
sowej, promocja dobrych praktyk w życiu gospo-
darczym, zapoznanie się z realiami funkcjonowania 
firm i instytucji okołobiznesowych na rynkach 
polskim i amerykańskim oraz światowymi standar-
dami doradztwa biznesowego. W planach są liczne 
wspólne przedsięwzięcia, takie jak wizyty studyjne, 
wzbogacające wiedzę i doświadczenie każdego 
z partnerów, adaptowanie najlepszych praktyk w 
zakresie działalności biznesowej, komplementarne 
i wielopłaszczyznowe działania na rzecz promocji 
współpracy polsko-amerykańskiej.

Listy intencyjne
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Od lewej
 Waldemar Sokołowski (Prezes Zarządu, Rzetelna 

Firma), Danuta Holecka (TVP Info), Adam Łącki 
(Prezes Zarządu, Krajowy Rejestr Długów),

 Tomasz Kozłowski (koordynator BiznesKlastra).



I Kongres Polski Wschodniej - relacja
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Kongres, współfinansowany z środków 
Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego w ramach Programu 

Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 
2007-2013, zorganizował Klaster Instytucji 
Otoczenia Biznesu i Klaster Marek 
Turystycznych Polski Wschodniej. Obie organi-
zacje są ważnymi punktami na gospodarczej 
mapie regionu – animują jego życie gospo-
darcze, promują dobre praktyki w biznesie, 
inicjują współpracę między podmiotami 
gospodarczymi, jednostkami naukowymi 
i administracją publiczną. 

I Kongres Polski Wschodniej odbył się pod 
honorowym patronatem i przy współudziale 
Ministerstwa Rozwoju Regionalnego (współfi-
nansowanie przedsięwzięcia z Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach 
Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 
na lata 2007 – 2013).

Sesje panelowe o najważniejszych wyzwaniach gospodarczych Polski 
Wschodniej, wystąpienia przedstawicieli administracji centralnej, 
samorządowej, świata nauki i biznesu, rekomendacje dotyczące kierunków 
dalszego rozwoju regionu, inspirujące rozmowy kuluarowe – tak wyglądał 
I Kongres Polski Wschodniej. Wydarzenie to pokazało rosnący potencjał 
gospodarczy, naukowy i społeczny makroregionu Polski Wschodniej. 
Jednocześnie jednak, jak zgodzili się wszyscy uczestnicy tego wydarzenia, 
wschodnie województwa kraju ciągle potrzebują dodatkowych impulsów 
rozwojowych. Ważną rolę w tym procesie mogą odegrać powiązania 
kooperacyjne, czyli klastry.  

Dla rozwoju Polski 
Wschodniej

I Kongres Polski Wschodniej - relacja



W Kongresie wzięli udział przedstawiciele 
najważniejszych organizacji biznesowych 
z makroregionu Polski Wschodniej, a także 
kraju (m.in. Krajowy Rejestr Długów, Krajowa 
Izba Gospodarcza, Rzetelna Firma, EuroFirma 
Media). Wiedzą i bogatym doświadcze-
niem z uczestnikami Kongresu podzielili się 
najlepsi specjaliści w kraju, m.in.: Joana Gajda-
Sobieszczańska z Ministerstwa Rozwoju 
Regionlanego, Joanna Podgórska z Polskiej 
Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, Cezary 
Cieślukowski – członek Zarządu Województwa 
Podlaskiego, Tadeusz Truskolaski – Prezydent 
Białegostoku, prof. Leonard Etel – Rektor 
Uniwersytetu w Białymstoku, prof. Lech 
Dzienis – Rektor Politechniki Białostockiej, 
Krzysztof Krystowski – Prezes Związku 
Pracodawców „Klastry Polskie”.  

Motywem przewodnim Kongresu były 
wyzwania rozwojowe, jakie stoją przed 
makroregionem Polski Wschodniej. W obliczu 
spowolnienia tempa wzrostu gospodarczego 
w Europie i nowej perspektywy finansowej 
na lata 2014-2020 coraz ważniejsza staje 
się rola klastrów. Nowoczesne powiązania 
kooperacyjne wzmacniają innowacyjność firm 
i są szansą na przełamanie gospodarczego 
impasu. Kongres był okazją do zapoznania 
się z najnowszymi trendami w polskiej 
i europejskiej gospodarce. Tematyka została 
dobrana tak, by jak najpełniej odpowiedzieć 
na potrzeby jej uczestników. 

Przekrój zagadnień był nie tylko aktualny, ale 
i szeroki: od klasteringu jako innowacyjnej 
formy wsparcia biznesu, poprzez źródła 
finansowania inwestycji, systemy zarządzania, 
a na zatorach płatniczych i barierach przed-
siębiorczości kończąc. W ramach kongresu 
odbyły się 4 sesje panelowe: 1/ Wzmacnianie 
innowacyjności i konkurencyjności gospo-
darczej makroregionu Polski Wschodniej; 2/ 
Współpraca ponadregionalna na przykła-
dzie branż priorytetowych ze szczególnym 
uwzględnieniem Klastra Marek Turystycznych 
Polski Wschodniej; 3/ Katalizatory rozwoju 
gospodarki Polski Wschodniej – klastry, 
specjalne strefy ekonomiczne, instytucje 
otoczenia biznesu. Budownictwo jako priory-
tetowa branża regionu; 4/ Przełamywanie 
barier w rozwoju przedsiębiorczości – bariery 
finansowania, zatory płatnicze, rynek pracy.  

Uczestnicy konferencji zgodnie podkreślili 
duży potencjał innowacyjności i kreatywności, 
który tkwi w nowoczesnych powiązaniach 
kooperacyjnych. Klastry, w opinii panelistów, 
mogą być motorem napędowym rozwoju 
polskiej gospodarki, w szczególności wschod-
nich województw kraju. W globalizującej się 
i coraz bardziej konkurencyjnej gospodarce 
współpraca, dzięki której powstają nowe 
rozwiązania w różnych obszarach działalności 
przedsiębiorstw – technologii, zarządzania, 
marketingu – jest kluczem do odniesienia 
rynkowego sukcesu.

TOMASZ KOZŁOWSKI
Inicjator I Kongresu Polski Wschodniej



W mojej ocenie to była udana konferencja. Warta podkreślenia 
i docenienia jest świetna organizacja, co przy tak dużej liczbie 
uczestników było bardzo ważne. Jestem też zbudowany faktem, że 

wśród prelegentów i dyskutantów dawało się wyczuć autentyczne zaintere-
sowanie poruszaną tematyką, zaangażowanie merytoryczne.

Kongres niewątpliwie pokazał wolę współpracy sektora nauki i biznesu, 
a to dobrze rokuje na przyszłość. Oczywiście pojawiały się różnice zdań 
i polemiki, chociażby w ocenie gotowości podlaskich uczelni do koope-
racji z otoczeniem gospodarczym, czy też w odniesieniu do efektywności 
realizowanego przez nie kształcenia. Takie dyskusje są jednak bardzo 
pożyteczne: sprzyjają rozprawianiu się z myśleniem stereotypowym 
i zachęcają do uważniejszego wsłuchiwania się w argumenty adwer-
sarzy. Mam w każdym razie nadzieję, że udało mi się choć u części 
uczestników (zwłaszcza przedsiębiorców) zmienić dotychczasowe 
przekonanie, że uczelnie produkują bezrobotnych, i że nie chcą 
współpracować z biznesem. Otóż chcą i czynią konkretne kroki w tym 
kierunku – tak przynajmniej dzieje się na uczelni, którą mam zaszczyt 
kierować.   

Cieszy mnie jednak, że większość uczestników Kongresu zgodziła 
się co do jednego:  z dyskusji wynikało dość niezbicie, że jeden 
z najpoważniejszych atutów naszego regionu to kapitał społeczny 
- przedsiębiorczy, młodzi, coraz lepiej wykształceni ludzie. Mam 
nadzieję, że Uniwersytet w Białymstoku może śmiało  przypisać 
sobie znaczącą część tego sukcesu. Wierzę, że będziemy nadal 
kuźnią kadr dla gospodarki województwa podlaskiego, że 
poziom naszego kształcenia będzie rósł, a potencjał naszych 
absolwentów region będzie potrafił mądrze wykorzy-
stać.  Przecież właśnie po to uczymy naszych studentów. 
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“Cieszy mnie jednak, że większość uczestników Kongresu zgodziła się co do jednego: 
z dyskusji wynikało dość niezbicie, że jeden z najpoważniejszych atutów naszego 
regionu to kapitał społeczny - przedsiębiorczy, młodzi, coraz lepiej wykształceni ludzie.”

prof. zw. dr hab. Leonard Etel
Rektor Uniwersytetu w Białymstoku    

I Kongres Polski Wschodniej - relacja



“Kongres Polski Wschodniej był znaczącym wydarzeniem – pozwolił na podsumowanie 
stanu wiedzy, określenie kierunków rozwoju oraz nawiązanie kontaktów nauka-
przemysł, które zaowocują konkretnymi, proekologicznymi rozwiązaniami.”

prof. dr hab. inż. Lech Dzienis
Rektor Politechniki Białostockiej

Kongres Polski Wschodniej, który odbył się w dniach 20-21 listopada 2012 
r., to dwa dni merytorycznych prelekcji, spotkań biznesowych i dyskusji 
z najwyższej klasy specjalistami i ekspertami świata polityki, biznesu, 

ekonomii oraz nauki. Istotnymi, omawianymi podczas Kongresu tematami 
były zagadnienia ochrony środowiska i poszanowania energii – w szczegól-
ności obecnego stanu i przyszłości technologii LED, w tym oszczędności 
generowanych w wyniku zastosowania oświetlenia LED, a także nowych 
przepisów prawnych dotyczących poszanowania energii. Rozwój techno-
logii półprzewodnikowych pozwolił na szerokie stosowanie tego typu 
źródeł światła w technice oświetleniowej. W tym zakresie Politechnika 
Białostocka dysponuje odpowiednim potencjałem naukowo—technicznym, 
aby sprostać tym wyzwaniom. Z udziałem partnerów przemysłowych 
z makroregionu możliwe jest konstruowanie unikalnych produktów pozwa-
lających na znaczne ograniczenie zużycia energii elektrycznej. Cenną 
inicjatywą Kongresu była dyskusja nad wykorzystaniem promieniowania 
Słońca do generowania energii elektrycznej w elektrowniach fotowol-
taicznych. Aktualny stan prawny oraz rozwój technologii związanych 
z konwersją fotowoltaiczną dają szansę małym i średnim producentom 
energii elektrycznej ze Słońca. Rozproszony system generacji energii 
elektrycznej, szczególnie w makroregionie północno-wschodnim, może 
stanowić silne wsparcie dla zasilających ten obszar elektrowni konwen-
cjonalnych nie powodując degradacji tego cennego turystycznie 
obszaru naszego kraju. Ta tematyka jest przedmiotem prac naukowo-
badawczych w Politechnice Białostockiej a ich wyniki będą wdrażane 
wspólnie z partnerami przemysłowymi. Kongres Polski Wschodniej 
był znaczącym wydarzeniem – pozwolił na podsumowanie stanu 
wiedzy,  określenie kierunków rozwoju oraz nawiązanie kontaktów 
nauka-przemysł, które zaowocują konkretnymi, proekologicznymi 
rozwiązaniami.
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Joanna Gajda-Sobieszczańska
Ministerstwo Rozwoju Regionalnego

Klastry impulsem 
rozwoju makroregionu 
Polski Wschodniej

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego przychylnie 
odnosi się do wszelkich inicjatyw, które mają na celu 
intensyfikację działań integrujących członków klastrów 
i które w sposób oddolny tworzą warunki kształtu-
jące postawy i działania prorozwojowe. Wspólna 
koncepcja powołania stowarzyszenia skupiającego 
podmioty funkcjonujące w ramach klastrów z wszyst-
kich pięciu województw Polski Wschodniej, potwier-
dzona podczas Kongresu, stanowi przedsięwzięcie, 
które przyczyni się do umocnienia pozycji i wzmocni 
oddziaływanie klastrów w relacjach rynkowych. 

W projektach współpracy między klastrami Ministerstwo 
Rozwoju Regionalnego dostrzega również szansę 
na nawiązanie kontaktów biznesowych, wymianę 
doświadczeń, wiedzy, transfer technologii pomiędzy 
uczestnikami współpracujących klastrów. Bez wątpienia 
tworzenie warunków współpracy pomiędzy klastrami 
i jednoczesne umożliwienie dialogu w ramach zawartej 
kooperacji będzie działać na korzyść makroregionu 
i procentować wzrostem konkurencyjności. Dlatego 
też inicjatywy takie jak Kongres Polski Wschodniej oraz 
Związek Pracodawców „Klastry Polski Wschodniej” 
powinny rozwijać się i działać na rzecz wzmacniania 
wzajemnej kooperacji i potencjałów rozwojowych 
klastrów oraz tworzenia środowiska przyjaznego 
współpracy biznes-nauka. W przyszłości dzięki swoim 
zintensyfikowanym działaniom klastry Polski Wschodniej 
mają szansę stać się silnymi graczami gospodarczymi, 
na których będzie można oprzeć rozwój gospodarczy 
makroregionu i kraju. 

Klastry w Polsce Wschodniej w perspektywie finan-
sowej 2007-2013 wspierane są m.in. w ramach działania 
I.4. Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 
(PO RPW) Promocja i współpraca, Obszar tworzenie 
i rozwój klastrów. Celem jest zapewnienie rozwoju 
procesów innowacyjnych i poprawa konkuren-
cyjności makroregionu poprzez stworzenie możli-
wości współpracy sektora biznesu ze światem nauki 
w ramach klastrów i inicjatyw klastrowych. Całkowita 
alokacja przeznaczona na poddziałanie wynosi 
14 mln euro, wkład ze środków unijnych ustalono na 
poziomie 11,9 mln euro. Dofinansowanie ze środków 
Programu zostało udzielone dla projektów angażu-
jących podmioty z co najmniej dwóch województw 
Polski Wschodniej. Ponadto powiązania kooperacyjne 
obejmują co najmniej 5 przedsiębiorców, co najmniej 1 
jednostkę naukową i co najmniej 1 podmiot działający 
na rzecz rozwoju gospodarczego lub innowacyjności. 
Wsparcie jest przeznaczone dla koordynatora klastra 
na opracowanie dokumentów operacyjnych klastra, 
zakup technologii i know-how, organizacji wyjazdów 
na targi i misje zagraniczne, a także na opracowanie 
materiałów promocyjnych oraz działania organiza-
cyjne związane z funkcjonowaniem klastra.

W ramach PO RPW wspartych zostało dotychczas 18 
klastrów na łączną kwotę dofinansowania 56,4 mln zł, 
w tym z EFRR 47,9 mln zł. Dzięki środkom Programu 
klastry funkcjonują w sektorach: spożywczym, 
budowlanym, IT, w zakresie działalności instytucji 
otoczenia biznesu, w branży turystycznej, w sektorze 
energetycznym, odzieżowym oraz spawalniczym 
i odlewniczym.

Powoływanie oddolnych inicjatyw klastrowych opartych o regionalne zasoby i potencjały 
to obecnie jeden z podstawowych bodźców tworzenia konkurencyjnej gospodarki w Polsce 
Wschodniej. Zidentyfikowane i utworzone więzi kooperacji będą podstawą do zwiększenia 
konkurencyjności w przyszłości.

W najbliższych latach kluczową rolę w kształtowaniu nowoczesnej gospodarki regionów Unii 
Europejskiej będzie odgrywało zidentyfikowanie inteligentnych specjalizacji, rozumianych jako 
silne branże i obszary działalności gospodarczej regionów. Będzie to przede wszystkim podstawa 
wsparcia działań na rzecz innowacyjności gospodarki w perspektywie finansowej na lata 2014-2020. 
Wsparcie będzie skoncentrowane na budowie trwałych przewag konkurencyjnych w oparciu 
o wyselekcjonowane makroregionalne inteligentne specjalizacje. 

Silny akcent zostanie położony na wsparcie procesów innowacyjnych opartych na regionalnym 
potencjale badawczym i silnym potencjale gospodarczym w ramach sieci współpracy jednostek 
badawczych, przedsiębiorstw i administracji. Klastry powinny stać się jedną z podstaw do identyfi-
kacji obszarów inteligentnej specjalizacji i wyznaczania priorytetów (reprezentując najczęściej silny 
sektor gospodarki i bazując na zasobach regionalnych) oraz wdrażania strategii specjalizacji (przez 
inwestycje i rozwinięte połączenia międzysektorowe). Klastry jednocześnie zapewnią stałą współ-
pracę przedsiębiorstw z sektorem badań i rozwoju, zdynamizowany przepływ wiedzy, absorpcję 
i generowanie innowacji, tworzenie kultury innowacyjności i przedsiębiorczości w regionie oraz 
tworzenie więzi współpracy branżowej. 

Kongres Polski Wschodniej jest znaczącą inicjatywą z punktu widzenia rozwoju powiązań klastro-
wych w tej części kraju. Przedsięwzięcie stanowi potrzebne narzędzie współpracy i porozumienia 
środowiska biznesowego, naukowego i administracji. Umożliwienie dyskusji, stworzenie możliwości 
dialogu i wymiany poglądów na kwestie ważne z punktu widzenia rozwoju gospodarczego makro-
regionu to podstawowe korzyści płynące ze spotkania. 

I Kongres Polski Wschodniej - relacja
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Analizy teoretyczne i liczne studia przypadków, także te prowadzone przez Polską Agencję 
Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP), potwierdzają, że istnienie klastra pociąga za sobą 
szereg korzyści, które wpływają na produktywność, innowacyjność i konkurencyjność 

firm funkcjonujących w ramach takiego skupiska gospodarczego, a tym samym konkurencyj-
ność terytorium, na którym klaster występuje. Korzyści z funkcjonowania w ramach klastra 
wynikają przede wszystkim z przestrzennej bliskości licznej grupy niezależnych podmiotów, 
skupienia określonej wiedzy i kwalifikacji, specjalizacji, łatwości znalezienia partnerów bizne-
sowych (podwykonawców i usługodawców) oraz realizacji wspólnych działań w pewnych 
obszarach. Prężnie rozwijający się klaster staje się atrakcyjnym rynkiem pracy, przyciąga-
jącym talenty, wykwalifikowanych pracowników i absolwentów. W ramach klastra tworzą się 
dostępne lokalnie, wyspecjalizowane i unikalne zasoby – w tym wiedza i kapitał ludzki – oraz 
odpowiednia infrastruktura, a to ułatwia realizację wspólnych przedsięwzięć, zwłaszcza 
pomiędzy sektorem przedsiębiorstw, administracją i sektorem badawczo-rozwojowym. 

PARP zakończyła właśnie badanie Benchmarking klastrów w Polsce - edycja 2012 a wnioski z niego 
płynące również wskazują na liczne korzyści z funkcjonowania klastrów w gospodarce. 
Nowopowstające klastry są w głównej mierze efektem współdziałania sektorów prywat-
nego i publicznego oraz instytucji B+R. To oznacza, że klastry w Polsce stają się narzędziem 
przełamywania nie tylko bariery braku zaufania, ale także niemożności współpracy świat 
nauki i biznesu. Badanie pokazało również, że klastry, które aktywniej współpracują 
z instytucjami otoczenia biznesu, lepiej i szybciej się rozwijają. Klastry w Polsce w ciągu 
ostatnich dwóch lat zauważalnie poprawiły swoje wyniki w obszarze realizowanych 
procesów biznesowych. Także analizy przeprowadzone w ramach projektu między-
narodowego pn. NGPExcellence clusters, w którym uczestniczyła PARP, potwierdziły, że 
organizacje klastrowe i sieciowe oraz programy wspierania klastrów przyczyniają się 
do wzrostu efektywności pracowników firm działających w klastrach oraz do wzrostu 
gospodarczego. 

Wyżej wymienione korzyści legły u podstaw prac, powołanej w 2011 r. przez PARP we 
współpracy z Ministerstwem Gospodarki, Grupy roboczej ds. polityki klastrowej. Efektem 

jest raport Kierunki i założenia polityki klastrowej w Polsce do roku 2020. Główny postulat Grupy 
dotyczy uznania istotnej w gospodarce roli koordynatorów klastrów i inicjatyw klastro-
wych - instytucji i narzędzi stymulowania współpracy, interakcji i przepływów wiedzy.

Proponowane rekomendacje są zgodne z unijną strategią Europa 2020 i postu-
lowaną przez Komisję Europejską koncepcją inteligentnej specjalizacji (smart 

specialisation). Zakłada ona, że każdy kraj i region powinien skoncentrować wysiłki i zasoby na 

określonej, niewielkiej liczbie priorytetów (specjalizacji gospodarczych) o istotnym potencjale 

innowacyjnym, w których ma rzeczywiste kompetencje i zasoby oraz może osiągnąć dosko-

nałość i konkurencyjność w skali globalnej. Oznacza to, że konieczne jest ustalenie 
priorytetów polityki rozwojowej w celu zbudowania niezbędnej masy krytycznej, 
która umożliwi polskim klastrom konkurowanie w skali globalnej. W dobie 
globalizacji i specjalizacji uzyskanie wiodącej pozycji konkurencyjnej nie jest 
możliwe w zbyt wielu obszarach, dlatego szczególne wsparcie powinno być 
skierowane właśnie do klastrów o największym potencjale konkurencyjnym 
w skali międzynarodowej. Za wyborem klastrów kluczowych na poziomie 
kraju powinna iść koncentracja i koordynacja alokacji środków publicznych 
dostępnych na poziomie krajowym (zwłaszcza nakładów na B+R), a także 
regionalnym (czyli z regionu lub regionów, na terenie których funkcjonuje 
dany klaster). Motorem rozwojowym klastrów muszą być także inwestycje 
prywatne, dlatego  Raport zakłada konieczność współfinansowania ze 
środków prywatnych działalności koordynatora i sukcesywne zmniejszanie 
wsparcia publicznego. Rekomenduje się, aby koordynatorzy klastrów 
rozwijali współpracę z instytucjami finansowymi takimi jak fundusze seed 
i venture capital, fundusze pożyczkowe i poręczeniowe oraz banki.
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Joanna Podgórska
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

W wypowiedzi wykorzystano m.in. raport z Grupy ds. polityki klastrowej.



Teza: Województwa Polski Wschodniej 
nie dysponują wystarczającymi 
zasobami, by włączyć się w globalny 
łańcuch wartości we wszystkich istotnych 
sektorach gospodarki. Lepszą ścieżką 
rozwoju jest w tym przypadku realizacja 
promowanej w dokumencie „Europa 
2020” strategii tzw. smart specialisation, 
czyli inteligentnej specjalizacji. Strategia 

Podstawową miarą poziomu rozwoju gospodarczego 
jest wartość PKB na 1 mieszkańca. Województwa 
Polski Wschodniej wg tego kryterium należą do 
najsłabiej rozwiniętych regionów Unii Europejskiej. 
Jakie działania należy podjąć, by zdynamizować wzrost 
gospodarczy w tej części kraju?

ta polega na wyborze i inwestowaniu w kilka 
kluczowych, strategicznych sektorów, które 
charakteryzują się największym potencjałem 
konkurencyjności nie tylko na poziomie regio-
nalnym, ale przede wszystkimi międzynaro-
dowym. W dłuższej perspektywie sektory te 
powinny stać się główną marką makroregionu 
i impulsem pobudzającym innowacyjny 
wzrost gospodarczy.
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1.	 TADEUSZ TRUSKOLASKI 
(Prezydent Białegostoku)

2.	 prof. dr hab. LEONARD ETEL 
(Rektor Uniwersytetu w Białymstoku)

3.	 KRZYSZTOF KRYSTOWSKI  
(Prezes Związku Pracodawców Klastry Polskie,  
Prezes Zarządu Grupy Bumar)

4.	 CZESŁAW RENKIEWICZ 
(Prezydent Suwałk)

5.	 TOMASZ ANDRUKIEWICZ  
(Prezydent Ełku)

6.	 STANISŁAWA BĘBEN 
(Urząd Miasta Rzeszowa)
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I. Sesja panelowa

Wzmacnianie innowacyjności 
i konkurencyjności gospodarczej 
makroregionu Polski Wschodniej
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7.        JOANNA GAJDA-SOBIESZCZAŃSKA  
           (Ministerstwo Rozwoju Regionalnego)

8  .     KAZIMIERZ KOŻUCHOWSKI  
           (Burmistrz Augustowa)

9.        WOJCIECH BŁACHOWICZ 
           (z-ca Prezydenta Przemyśla)

10.    dr ANATOLIUSZ KOPCZUK 
          (WSFiZ w Białymstoku)

11.    dr WOJCIECH WINOGRODZKI 
          (Północno-Wschodni Klaster Edukacji Cyfrowej)
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Czy istnieje tutaj potencjał – infrastrukturalny, 
społeczny, kulturowy – by budować nowoczesną 
gospodarkę wiedzy? Jaką rolę w tym procesie 
powinny odegrać regionalne klastry? 

Wzmacnianie innowacyjności 
i konkurencyjności gospodarczej 
makroregionu Polski Wschodniej

W województwach Polski Wschodniej takimi 
niszami specjalizacyjnymi mogą się stać: 
farmakologia, szeroko rozumiane usługi IT, 
produkcja jachtów, produkcja specjalistycz-
nych urządzeń i podzespołów przemysło-
wych, branża spożywcza, budownictwo 
(zwłaszcza ekologiczne, pasywne), turystyka. 
Optymalną formułą dla rozwoju innowa-
cyjnych rozwiązań, produktów czy usług 
w ramach takich nisz są powiązania koopera-
cyjne, czyli klastry.

Rekomendacje: Realizacja strategii rozwoju 
w oparciu o smart specialisation wymaga 
bazy materiałowej w postaci infrastruktury 
(przy czym nie chodzi jedynie o szlaki komuni-
kacyjne, ale przede wszystkim  infrastrukturę 
B+R), odpowiedniego kapitału intelektualnego 
(kompetentnych, wykwalifikowanych pracow-
ników i profesjonalnej kadry menedżerskiej 

niższego oraz średniego szczebla), wiedzy 
(zaplecza w postaci uczelni wyższych). 
Województwa Polski Wschodniej powinny 
więc inwestować w rozwój kapitału 
intelektualnego (to zadanie dla szkolnictwa 
wyższego, ale także zawodowego na 
poziomie średnim), modernizować infra-
strukturę naukową, poprawić dostępność 
transportową poprzez rozbudowę szlaków 
komunikacyjnych. Ważne jest również 
wytworzenie ogólnego klimatu zaufania 
i współpracy między sektorem biznesu/
przemysłu, środowiskami akademickimi 
i administracją samorządową. Pozwoli to 
zbudować tzw. „złoty trójkąt innowacji”, 
co ułatwi realizację śmiałych przedsięwzięć 
i podniesie konkurencyjność przedsię-
biorstw. Należy promować idę klasteringu 
jako nowoczesnej formuły, umożliwiającej 
innowacyjny wzrost gospodarczy.



Teza: Potencjał turystyczny Polski 
Wschodniej w postaci zasobów 
przyrodniczych, klimatycznych, kultu-
rowych predysponuje ten makroregion 
do bycia jednym z głównych celów 
wyjazdów turystycznych zarówno 
Polaków, jak i cudzoziemców. W 5 
wschodnich województwach Polski 
znajduje się około 20% bazy noclegowej 
całego kraju. Infrastruktura turystyczna 
w tym regionie cały czas się rozwija, 
powstają nowe, spełniające coraz 
wyższe standardy obiekty. W Polsce 
Wschodniej z powodzeniem może być 
uprawiana turystyka kwalifikowana, 
sportowa, agroturystyka. Coraz większe 
znaczenie, dzięki inwestycjom w wysokiej 
klasy hoteli i centrów konferencyjnych, 
odgrywa turystyka biznesowa. 

Rekomendacje: Problemem sektora turystycz-
nego w Polsce Wschodniej jest duża 
sezonowość ruchu turystycznego. Podmioty 
działające w branży turystycznej powinny 
podjąć wspólny wysiłek w celu wypraco-
wania zintegrowanej, nowoczesnej oferty 
turystycznej. Tego rodzaju inicjatywą jest 
Klaster Marek Turystycznych Polski Wschodniej. 
Branżowa współpraca może przynieść wiele 
korzyści podmiotom działającym w turystyce 
w postaci redukcji kosztów (np. marketin-
gowych), łatwiejszego dostępu do finanso-
wania zewnętrznego, wzrost liczby klientów 
i obrotów. Klastry turystyczne powinny 
przynieść korzyści także w szerszej skali, 
promując turystyczną markę makroregionu 
Polski Wschodniej.
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1.	 Od lewej ANDRZEJ BURKIEWICZ (Prezes Zarządu Hotelu 
Warszawa w Augustowie), ADAM TOBOTA (wójt gminy Mielnik) 

2.	 Od lewej ANDRZEJ DOWGIAŁŁO (właściciel Anders Group), 
dr inż. ROMUALD ZIÓŁKOWSKI (Politechnika Białostocka)

3.	 ROBERT TYSZKIEWICZ (Poseł na Sejm RP)

4.	 Od lewej BOŻENA CZAJA (PAIiZ), JAN KORSAK  
(Polska Organizacja Turystyczna), ANDRZEJ MALINOWSKI  
(Dyr. Zarządzający Hotelu Żubrówka w Białowieży),  
OLGA PIEKARZEWSKA (Ministerstwo Sportu i Turystyki)
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Współpraca ponadregionalna ma kluczowe 
znaczenie dla rozwoju gospodarczego województw 
Polski Wschodniej. Jednym z najważniejszych 
sektorów w tej części kraju jest turystyka. 

Współpraca ponadregionalna na przykładzie 
branż priorytetowych ze szczególnym 
uwzględnieniem Klastra Marek Turystycznych 
Polski Wschodniej

II. Sesja panelowa

Współpraca ponadregionalna ma kluczowe znaczenie dla rozwoju gospodarczego 
województw Polski Wschodniej. Jednym z najważniejszych sektorów w tej części kraju 
jest turystyka. Pełne wykorzystanie turystycznego potencjału Polski Wschodniej wymaga 
współdziałania na poziomie województw, a także lokalnych społeczności. 
Jak realizować wspólne projekty? Jakie są bariery rozwoju współpracy ponadregionalnej?   

I Kongres Polski Wschodniej - relacja



Teza: Budownictwo jest ważnym sektorem 
gospodarki makroregionu Polski Wschodniej. 
Szczególne znaczenie odgrywa zwłaszcza w 
województwie podlaskim, gdzie przedsię-
biorstwa budowlane stanowią 12% wszyst-
kich podmiotów gospodarczych. Klastry 
mogą zdynamizować rozwój firm budowla-
nych, ponieważ kilkanaście czy kilkadziesiąt 
przedsiębiorstw ma większą siłę przebicia, 
może negocjować lepsze kontrakty, wspólnie 
startować w przetargach, skutecznie wymie-
niać się wiedzą i doświadczeniami. Firmy 
budowlane z Polski Wschodniej wykazują 

Katalizatory rozwoju gospodarki Polski 
Wschodniej – klastry, specjalne strefy 
ekonomiczne, instytucje otoczenia biznesu. 
Budownictwo jako priorytetowa branża regionu. 
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1.	 DANUTA DUNIN-HOLECKA  
(moderator debaty)

2.	 JOANNA PODGÓRSKA  
(Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości)

3.	 JOANNA GAJDA-SOBIESZCZAŃSKA 
(Ministerstwo Rozwoju Regionalnego)

4.	 Od prawej dr JOLANTA KOSZELEW  
(Białostocki Park Naukowo-Technologiczny),  
ROBERT ŻYLIŃSKI (Suwalska Specjalna Strefa Ekonomiczna), 
ŁUKASZ BILSKI (Świętokrzyskie Centrum Innowacji i Transferu Technologii)

5.	 STANISŁAW ŁAPIEŃSKI-PIECHOTA 
(Podlaska Okręgowa Rada Izby Architektów)

6.	 prof. dr hab. JÓZEF SZABŁOWSKI 
(Rektor Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Białymstoku)

Rozwój gospodarczy wymaga instytucjonalnego wsparcia 
w postaci nowoczesnych struktur, takich jak klastry, SSE 
i różnego rodzaju instytucje otoczenia biznesu. Kluczowe 
jest skoordynowanie działań w sferze gospodarczej, 
ekonomicznej, prawno-politycznej, naukowej. 
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III. Sesja panelowa

przewagę konkurencyjną w zakresie 
kosztów siły roboczej, cen usług okołobiz-
nesowych, ale także jakością produktów. 
Współpraca w ramach klastra może 
wzmocnić te przewagi i przyczynić się do 
wygenerowania nowych atutów związa-
nych z innowacyjnością produktów czy 
usług.  
 
Rekomendacje: Budowa sieci współpracy 
w postaci klastrów wymaga zwiększenia 
kapitału społecznego, w szczególności 
zaufania i umiejętności realizowana wspól-
nych projektów. Przedsiębiorcy, w tym 
branża budowlana, powinni zrozumieć 
istotę klasteringu i dostrzec w powiąza-
niach kooperacyjnych nie zagrożenie, lecz 
szansę na rozwój. To rola dla instytucji 
otoczenia biznesu, które poprzez umiejętną 
promocję mogą wspierać powstawanie 
klastrów, pokazywać korzyści wynikające 
z dzielenia się wiedzą i umiejętnościami, 
zachęcać do kooperacji.      

Dobrym przykładem jest tutaj branża budow-
lana, która do prawidłowego rozwoju potrze-
buje odpowiednich uwarunkowań prawnych 
(bp. plany zagospodarowania przestrzen-
nego), gospodarczych (inwestycji, także 
w sferze publicznej), naukowych (dostęp do 
specjalistycznej kadry). Jaką rolę we wspie-
raniu strategicznych branż mogą odegrać 
klastry, SSE, IOB?



Teza: Przedsiębiorczość to zestaw cech 
i kompetencji, które w wymiarze indywi-
dualnym pozwalają jednostkom lepiej 
odnaleźć się na dynamicznie zmieniającym 
się rynku pracy, a w wymiarze społecznym 
powodują, iż dany region staje się atrakcyjny 
dla inwestorów. Przedsiębiorczość przejawia 
się nie tylko w gotowości założenia i prowa-
dzenia własnego biznesu, ale także kreatyw-
ności, odwadze podejmowania nowych 
wyzwań, elastyczności. Oznacza to, że 
przedsiębiorcze mogą być nie tylko osoby 
prowadzące działalność gospodarczą, ale 
także pracownicy etatowi. Wzmacnianie tak 
rozumianej przedsiębiorczości jest jednym 
z kluczowych warunków rozwoju makrore-
gionu Polski Wschodniej.       

Rekomendacje: Przedsiębiorczość należy 
kształtować już na poziomie wczesnej 

Przełamywanie barier w rozwoju 
przedsiębiorczości – bariery finansowania, 
zatory płatnicze, rynek pracy.

edukacji szkolnej. Ważne jest wspieranie nie tylko 
indywidualnego rozwoju, ale także umiejętności 
kooperacji, pracy zespołowej, łączenia komple-
mentarnych zdolności. Przedsiębiorczość ograni-
czają niewątpliwie bariery administracyjne (np. 
ciągle zbyt długotrwałe procedury formalno-
prawne). Jeśli jednak uda się wyposażyć młodych 
ludzi w zestaw cech i kompetencji typowych dla 
postawy przedsiębiorczej (elastyczność, odwaga, 
konsekwencja), znaczenie tego rodzaju barier 
będzie mniejsze. Inną barierą są zatory płatnicze, 
które hamują rozwój już istniejących firm, szcze-
gólnie z sektora MSP. Konieczne jest usprawnianie 
instytucjonalnych mechanizmów ochrony przed 
nieuczciwymi kontrahentami. Jednak równie 
ważne są zmiany w sferze kulturowej i mental-
nościowej – brak przyzwolenia społecznego na 
odraczanie płatności, wysoka etyka przedsię-
biorców, świadomość, że gospodarka to mecha-
nizm „naczyń połączonych”.  
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1.	 TOMASZ KOZŁOWSKI 
(Prezes Zarządu PSDiK, koordynator BiznesKlastra)

2.	 ADAM ŁĄCKI 
(Prezes Zarząu Krajowego Rejestru Długów)

3.	 WOJCIECH MATERNA 
(koordynator Klastra IT)

4.	 dr ANATOLIUSZ KOPCZUK 
(Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku)

5.	 LECH PILECKI 
(Prezes Podlaskiego Klubu Biznesu)

6.	 prof. JÓZEFA WIATER 
(Dziekan Wydziału Budownictwa i Inżynierii Środowiska PB)

7.	 prof. MICHAŁ BOŁTRYK,  
(Politechnika Białostocka)

8.	 dr WOJCIECH WINOGRODZKI, 
(Północno-Wschodni Klaster Edukacji Cyfrowej)
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Przedsiębiorczość jest jednym z najważniejszych czynników, determinujących wzrost 
gospodarczy i rozwój społeczny. Tymczasem województwa Polski Wschodniej charak-
teryzują się przeciętnym poziomem przedsiębiorczości mierzonym liczbą podmiotów 
gospodarczych. Jak pobudzić przedsiębiorczość? Które bariery najbardziej blokują 
rozwój małych i średnich firm?

IV. Sesja panelowa



Atrakcyjność 
inwestycyjna Polski 
Wschodniej

Badanie atrakcyjności inwestycyjnej z 2012 
r. przeprowadzone na zlecenie PAIiIZ przez 
Instytut Przedsiębiorstwa SGH w Warszawie 
wykazało, że w porównaniu do wyników 
pomiaru atrakcyjności inwestycyjnej 
w poprzednich edycjach zauważalna jest 
wyraźna poprawa oceny atrakcyjności 
inwestycyjnej województwa podkarpackiego 
(awans do klasy D w przypadku ocen atrak-
cyjności dla całej gospodarki narodowej oraz 
dla inwestycji w przemysł kapitałochłonny 
oraz usługi dla biznesu). Poprawiła się również 
ocena atrakcyjności województwa warmiń-
sko-mazurskiego w przypadku oceny atrak-
cyjności dla inwestycji w hotele i gastronomię 
(o jedną klasę). Obecnie województwo to 
jest oceniane, jako ponadprzeciętne (klasa 
C).  Wzrosła także ocena atrakcyjności 
województwa warmińsko-mazurskiego dla 
inwestycji w handel i naprawy oraz praco-
chłonny przemysł (awans o jedną klasę) 

We wszystkich województwach Polski 
Wschodniej można zidentyfikować gminy 
należące do najbardziej atrakcyjnych 
w całym kraju. Należą do nich stolice 
regionów: Białystok, Lublin, Olsztyn (miejsca 
w złotej setce gmin) oraz dawne miasta 
wojewódzkie (Zamość, Chełm, Krosno), 
a także ośrodki przemysłowe lub usługowe 
(Świdnik, Szczytno, Kętrzyn, Ostróda, Iława, 
Mrągowo, Bartoszyce). 

Również w gronie najwyżej ocenianych 
lokalizacji szczebla powiatowego znalazły 
się miasta na prawach powiatu położone w 
województwach Polski Wschodniej, takie jak: 
Białystok, Olsztyn, Krosno, Zamość, Rzeszów, 
Lublin, Tarnów, Kielce, Nowy Sącz i Chełm.

W skali międzynarodowej województwa 
Polski Wschodniej są nisko sklasyfikowane. 
Jednak wyróżnia się wśród nich województwo 
warmińsko-mazurskie. Pod względem 
potencjału inwestycyjnego polskie regiony 
wyróżniają się głównie za sprawą kapitału 
ludzkiego. Czynnik ten spowodował, że 
potencjał inwestycyjny polskich województw, 
w tym także leżących na wschodzie naszego 
kraju, został określony jako ponadprzeciętny. 

Makroregion Polski Wschodniej charakteryzuje 
się niższą atrakcyjnością inwestycyjną w porów-
naniu do innych województw Polski, co wynika 
z niższego poziomu rozwoju gospodarczego.
Dotyczy to w szczególności województw takich 
jak: świętokrzyskie i lubelskie. Sektory strategicz-
ne w Polsce Wschodniej (tj. te, które mają szcze-
gólne szanse na rozwój) to: spożywczy, drzewny 
i meblarski, BPO, jachtowy, lotniczy, chemiczny, 
maszynowy, OZE, turystyka biznesowa.

W kształtowaniu atrakcyjności inwestycyjnej 
istotną rolę odgrywają specjalne strefy ekono-
miczne. Stosunkowo duży (ponad 10%) udział 
przedsiębiorstw strefowych w zagospodaro-
wanie lokalnych zasobów pracy jest zauwa-
żalny w powiatach województw podlaskiego 
(Suwałki) i warmińsko-mazurskiego (powiat 
gołdapski). 

Według FDI Intelligence (grupa Financial 
Times) w latach 2003-2010 w makroregionie 
Polska Wschodnia ulokowano 121 projektów 
inwestycyjnych (6% wszystkich projektów), 
w które zainwestowano 8 480,83 mln USD 
(6,5% wartości ogólnej), a które przyczyniły 
się do powstania 31 021 nowych miejsc pracy 
(5,5% wielkości ogólnej).

Bożena Czaja
Wiceprezes Polskiej Agencji Informacji

i Inwestycji Zagranicznych



Panuje powszechne przekonanie, że Polska 
Wschodnia rozwija się wolniej niż Centralna 
czy Zachodnia. Dlatego takie Wydarzenia, jak 

Kongres Polski Wschodniej są bardzo potrzebne. Tak 
duże zainteresowanie ze strony biznesu i administracji 
świadczy o ogromnym potencjale przedsiębiorców 
tego regionu i bardzo dobrze wróży na przyszłość. 

Kongres był doskonałą okazją do dyskusji i pogłę-
biania więzi biznesowych. Spotkanie przedstawicieli 
różnych branż pozwoliło spojrzeć na rozwój regionu 
z różnych perspektyw.  Interesujące debaty i seminaria 
skłaniały do dyskusji na temat barier rozwoju oraz 
pomysłów na wspieranie przedsiębiorczości. 

I Kongres Polski Wschodniej był dobrym miejscem 
podsumowania dotychczasowych osiągnięć 
makroregionu wschodniego oraz przedstawienia 

celów do osiągnięcia w przyszłości. Region ten 
wykorzystał wszystkie środki pomocowe, a pomimo 
to dystans do najszybciej rozwijających się regionów 
nie zmniejszył się, ale powiększył. Obecny kryzys 
gospodarczy Europy i świata daje szanse nowym 
regionom. Dotychczasowi liderzy dostali „zadyszki”, 
doprowadzili do kryzysu. Potrzebni są nowi liderzy, 
którzy dadzą impuls gospodarce Europy i świata. 

przy podobnym rozproszeniu mieszkańców e-szkoła 
pozwoliła na skokową zmianę efektywności edukacji. 
Trzeci ważny element to poprawa opieki zdrowotnej 
mieszkańców poprzez wdrożenie e-medycyny dla 
wszystkich mieszkańców regionu. 

Wprowadzenie poniższych programów:
• unikalny region turystyczny Europy i świata,
• społeczeństwo oparte na wiedzy 

– od przedszkola uczone w e-szkołach,
• społeczeństwo objęte nowoczesną e-opieką 

zdrowotną
• da najlepszą w całej Europie ofertę do 

lokowania i rozwijania innowacyjnych rozwiązań  
w przemyśle i usługach, które pozwolą wyjść 
z kryzysu i będą podstawą koniunktury, która 
zawsze następuje po kryzysie.

Do działań trzeba przystąpić natychmiast – uruchomić 
wszelkie niewykorzystane środki pomocowe w 
regionie i w kraju, wpisać w/w działania w programy 
finansowania na lata 2014-2020 jako programy priory-
tetowe dla regionu. Krajowa Izba Gospodarcza wraz 
z izbami gospodarczymi regionu składa ofertę współ-
pracy w przygotowaniu i realizacji w/w programu.

Jerzy Bujok
Zastępca Sekretarza Generalnego

Krajowej Izby Gospodarczej 

Szansę mają nowe regiony, które nie muszą borykać 
się z restrukturyzacją przemysłu, który ucierpiał 
wskutek kryzysu, ale mogą wszystkie środki przezna-
czyć na budowę innowacyjnych przedsiębiorstw i 
rozwiązania, które pomogą pokonać kryzys.

Kto wygra w tym wyścigu? Wygrają regiony, które 
potrafią stworzyć nowoczesną infrastrukturę 
naukową, społeczną i organizacyjną dla innowacyjnej 
gospodarki. W regionie Polski Wschodniej utworzono 
już nowoczesne uczelnie oraz parki naukowo-techno-
logiczne. Przeorganizowano współpracę pomiędzy 
przedsiębiorstwami – powstały m.in. klastry.

Co trzeba jeszcze zrobić? Pokazać region w Europie 
– na przykład jego unikalność przyrodniczą. Klaster 
Marek Turystycznych Polski Wschodniej jest najlep-
szym motorem budowania obecności regionu na 
turystycznej mapie Europy i świata. Drugim ważnym 
elementem jest zainwestowanie w rozwój nowocze-
snego społeczeństwa, które będzie podstawą wprowa-
dzania innowacyjnych rozwiązań w gospodarce i 
usługach rozwijanych i lokowanych w regionie. Oprócz 
wyższych uczelni konieczne jest zainwestowanie w cały 
proces uczenia od przedszkola do studiów wyższych 
i wdrożenia systemu uczenia się przez całe życie. 
Region ten powinien być liderem we wprowadzeniu 
e-szkoły. Należy przyjąć rozwiązanie fińskie, gdzie 

Dużą wartością tego spotkania była próba zdiagnozo-
wania sytuacji i dokonanie analizy. Na tej podstawie 
zostanie wypracowany spójny głos w walce o przed-
siębiorczość tego makroregionu.

Podczas kongresu miałem możliwość udziału 
w debacie na temat przełamywania barier przedsię-
biorczości: barier finansowych i zatorów płatniczych. 
Cieszy mnie, że prócz dyskusji zostały podjęte kroki, 
aby sformalizować wspólne działania. Uczestnicy 
konferencji podpisali list intencyjny powołania Związku 
Pracodawców „Klastry Polski Wschodniej”. Będzie 
to silna reprezentacja świata biznesu w relacjach 
z władzami administracyjnymi i samorządem. Wierzę, 
że sam kongres nie był jednorazową inicjatywą.

Adam Łącki
Prezes Krajowego Rejestru Długów 

Biuro Informacji Gospodarczej SA.
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1.	 Innowacyjne rozwiązania informatyczne w biznesie 
dla firm i samorządów (seminarium Klastra 
Instytucji Otoczenia Biznesu)

2.	 Wsparcie biznesu w Internecie – tu można wszystko 
zmierzyć (seminarium Klastra Marek Turystycznych 
Polski Wschodniej)

3.	 Elektrownie fotowoltaiczne – najczystsza energia 
pod słońcem. Bariery administracyjne w kreowaniu 
przestrzeni publicznej, przyszłość legislacji 
(seminarium Wschodniego Klastra Budowlanego)

4.	 Partnerstwo i zrównoważony rozwój szansą 
Polski Wschodniej (seminarium Klastra Instytucji 
Otoczenia Biznesu)

I Kongres Polski Wschodniej
to nie tylko sesje panelowe i debaty,
ale także cykl eksperckich seminariów:



Potencjał gospodarczy zależy od wielu 
czynników, ale przede wszystkim od atrakcyj-
ności prowadzenia działalności gospodarczej 

na danym obszarze. Pod względem atrakcyjności 
inwestycyjnej makroregion Polski Wschodniej 
przegrywa  z innymi regionami kraju. Wystarczy 
spojrzeć na mapę Polski z inwestycjami zagranicz-
nymi pozyskanymi przez PAIIZ za lata 2010 i pierwsze 
półrocze 2012 r. W województwie warmińskio-
mazurskim 1 inwestycja, podlaskim 1 inwestycja, 
lubelskim 5 inwestycji, podkarpackim 9 inwestycji 
i świętokrzyskim 1 inwestycja, a w województwie 
dolnośląskim – 26 inwestycji. 

Dedykowany Polsce Wschodniej specjalny program 
w perspektywie finansowej UE na lata 2007-2013 
nie zniwelował różnic w rozwoju gospodarczym 
polskich regionów, a wręcz przeciwnie, pogłębił 
te różnice. Jeżeli przy dotychczas prowadzonej 
polityce zrównoważonego rozwoju kraju, tak 
wygląda sytuacja Polski Wschodniej, to jak ona 

będzie wyglądała przy polityce opartej na rozwoju 
metropolii i dużych ośrodków miejskich? Trzeba 
specjalnych systemowych działań oraz rozwiązań 
długoterminowych, które spowodują, że wzrośnie 
zainteresowanie inwestorów obszarami Polski 
Wschodniej jako dobrego miejsca do prowadzenia 
biznesu. Dotychczasowe działania, jak widzimy, są 
nieskuteczne. 

Kongres Polski Wschodniej jest dobrą okazją do 
dyskusji nad tematem, jak wpłynąć na podwyż-
szenie atrakcyjności gospodarczej, inwestycyjnej 
województw Polski Wschodniej.  Wiemy, że musimy 
inwestować zarówno w poprawę infrastruktury, 
szczególnie transportowej, ale również w kapitał 
ludzki. Trzeba również odpowiedzieć na pytanie, 
w jakich branżach możemy uzyskać sukces, gdzie 
mamy przewagi konkurencyjne, czyli określić 
specjalizacje.

Czesław Renkiewicz
Prezydent Suwałk

Kongres Polski Wschodniej, który odbył się 
w Białymstoku, był platformą twórczej 
dyskusji środowisk samorządowych, nauki i 

biznesu. Samorządowcy i przedsiębiorcy z ogromną 
troską i zaangażowaniem potwierdzili konieczność 
dalszego umacniania się klastrów, które w regionach 
Polski Wschodniej są jednym z istotnych warunków 
innowacyjnego rozwoju tych regionów. 

Realny wpływ na rozwój Polski Wschodniej mają 
środki Unii Europejskiej. To, co zostało zrealizowane 
przy ich udziale, wpłynęło na poprawę ogólnej 
sytuacji gospodarczej województw w tej części 
kraju. Nie udało się jednak zmniejszyć dystansu 
dzielącego Polskę Wschodnią od lepiej gospodarczo 
rozwiniętych, zachodnich regionów Polski.

Wskazuje to na konieczność po pierwsze intensy-
fikacji pomocy finansowej dla Polski Wschodniej, 
po drugie terytorialnej koncentracji tej pomocy na 
obszarach pro-wzrostowych (stolice województw) i 
po trzecie tematycznej koncentracji pomocy w celu 
likwidacji głównych barier rozwojowych.

Dobrze  się stało, że program  Rozwoju  Polski 
Wschodniej jest planowany na przyszłą perspek-
tywę, ponieważ cele które ma finansować będą  
nakierowane na rozwój i na wzrost konkurencyj-
ności. Istotne jest, aby wsparcie oferowane pięciu 
województwom w ramach Programu Operacyjnego 
Rozwój Polski Wschodniej w nowej perspektywie 
finansowej na lata 2014-2020 było dodatkowym 
wsparciem w stosunku do wsparcia na poziomie 
krajowym. Nie powinno być  przyznane kosztem 
zmniejszenia dostępu do środków pomocowych w 
programach krajowych czy też  w podziale środków 
na programy regionalne.

Stanisława Bęben  
Dyrektor Wydziału Pozyskiwania Funduszy  

 Urzędu Miasta Rzeszowa 

> >  O p i n i e



Aktualnie odbywa się w naszym regionie wiele 
wydarzeń, w których agendę wpleciona jest 
dyskusja na temat współpracy nauki i biznesu. 

Kongres Polski Wschodniej również podjął ten niełatwy 
temat. Cieszy fakt, iż dialog w tym zakresie cechuje coraz 
mniej krytyki i wzajemnych oskarżeń interesariuszy współ-
pracy na korzyść bardziej konkretnych pomysłów na rozwój 
transferu technologii z uczelni do firm. 

Wszyscy zgadzają się już z jednym. Nie ma dla Polski, dla 
regionu innej drogi prowadzącej do wzrostu innowacyj-
ności gospodarki. Cieszę się, że z coraz większą aprobatą 
i zrozumieniem spotykają się pomysły na rozwój przedsię-
biorczości w dziedzinie wysokich technologii, w oparciu 
o rozwój lokalnych społeczności spotykających się 
w przestrzeniach współpracy i kreatywności, powstających 
m.in. w Białostockim Parku Naukowo-Technologicznym.

dr Jolanta Koszelew 
Dyrektor Białostockiego Parku 

Naukowo-Technologicznego 

Zmniejszanie różnic międzyregionalnych to gra 
przynajmniej w dwóch kierunkach. Z jednej 
strony – to zabieganie o pomoc zewnętrzną, 

uwzględnienie w priorytetach władzy centralnej, 
pozyskanie wsparcia instytucji ponadregionalnych, 
przyciągnięcie inwestorów zewnętrznych. W ostat-
nich latach w tym zakresie kluczowe znaczenie 
ma dostęp do funduszy UE. Pomoc ta zwykle ma 
formę materialną, pozwalającą ograniczać bariery 
i inicjować procesy rozwojowe. Jej pozyskiwanie jest 
zadaniem przede wszystkim władz regionalnych, 
samorządów i polityków. 

Ale jest też drugi kierunek – stymulowanie rozwoju 
regionu poprzez mobilizowanie potencjału 
wewnętrznego. Z jednej strony, jest to czynnik 
efektywnego i skutecznego wykorzystania pomocy 
zewnętrznej. W jakiejś mierze jest nawet warunkiem 
uzyskania tej pomocy – jest ona udzielana chętniej 
tym, którzy potrafią z niej zrobić dobry użytek.  Ale 
„importowana” pomoc nigdy nie jest rozwiązaniem 
wystarczającym – nie zastąpi, ale może wesprzeć 
wewnętrzne siły motoryczne rozwoju regional-
nego. Dlatego – z drugiej strony – ważne jest, 
aby ten wewnętrzny potencjał odkryć i wzmocnić. 
Tradycyjnie – dynamizowanie rozwoju gospodar-
czego wiążemy z inwestycjami, tworzeniem miejsc 

pracy, postępem technicznym. Jednak siłą sprawczą 
rozwoju są przede wszystkim ludzie i wewnętrzna 
społeczna mobilizacja. W odróżnieniu od czynników 
materialnych – jest to zasób nieograniczony. Aby 
jednak wygrać, trzeba wejść do gry i umiejętnie grać. 
Potrzebne jest więc odkrywanie talentów i umiejęt-
ności jednostek, ale trzeba też chcieć i umieć działać 
wspólnie, szukać sojuszników, nagłaśniać problemy, 
lobbować. 

Stymulowaniu takich procesów służył m.in. I Kongres 
Polski Wschodniej. Przez udział w nim wielu osób 
spoza regionu stał się on okazją do zwrócenia 
uwagi otoczenia na problemy Polski Wschodniej. 
Służył także wzmacnianiu integracji wewnątrzregio-
nalnej. Spotkali się na nim przedstawiciele biznesu, 
administracji, nauki z 5 województw, by nawiązać 
kontakty i porozmawiać o wspólnych problemach, 
ale także inaczej spojrzeć na region i sens wspól-
nego działania. I nabrać wiary, że razem naprawdę 
możemy więcej.        

dr Anatoliusz Kopczuk
Dyrektor Centrum Przedsiębiorczości i Innowacji 

oraz Centrum Kształcenia Podyplomowego 
WSFiZ w Białymstoku 
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Kongres Polski Wschodniej był niewątpliwie 
największym wydarzeniem gospodarczym 
w regionie, na którym zostały poruszone 

kluczowe dla naszego rozwoju kwestie: innowa-
cyjność, współpraca biznesu z nauką, finansowanie 
inwestycji. Z kongresowych dyskusji wyłania się jeden 
najważniejszy wniosek – niezbędnym warunkiem 
dalszego rozwoju makroregionu Polski Wschodniej 
jest sojusz przedsiębiorców z naukowcami, który 
pozwoli wykorzystać nasz potencjał i uruchomi 
innowacyjność. Kończący się 7 Program Ramowy 
Wspólnoty Europejskiej koncentrował się na projek-
tach, które wymagały kooperacji nauki z gospo-
darką. W kolejnym programie, tzw. Horyzoncie 2020, 
największe pieniądze zostaną przeznaczone na 
innowacyjne rozwiązania. Dlatego tak ważne stają 
się klastry, łączące zasoby przemysłu i nauki. Klastry są 
strukturami, które jak żadne inne wspierają innowacyj-
ność, dzięki zachodzącym tam efektom synergii i skali. 

W mojej ocenie makroregion Polski 
Wschodniej ma duży i ciągle niewy-
korzystany potencjał innowacyjności. 
Mamy firmy, które już teraz oferują 
produkty i usługi na europejskim, 
a nawet światowym poziomie. Teraz 
należy skupić się na rozwoju tych 
sektorów, w których posiadamy 
naturalne atuty, know-how, doświad-
czenie. Naszą niszą specjalizacyjną 
może być nowoczesne budownictwo 
energooszczędne, pasywne, niskoemi-
syjne. Energooszczędne, inteligentne 
domy mają szansę stać się naszym 
sztandarowym towarem eksportowym. 
Inną niszą specjalizacyjną o dużym 
potencjale rozwojowym jest ekolo-
giczne rolnictwo i przetwórstwo mlecz-
nospożywcze. Wreszcie, wykorzystując 
wyjątkowe położenie geograficzne, 
województwo podlaskie i cały makro-
region Polski Wschodniej powinny stać 
się centrum logistycznym Europy.
 
Dróg rozwoju mamy wiele, ale nieza-
leżnie od tego, którą wybierzemy 
musimy spełnić jeden podstawowy 
warunek – potrzebna jest ścisła 
współpraca nauki i biznesu. Kongres 
Polski Wschodniej dobitnie to pokazał. 
Gratuluję organizatorom, że udało się 
przygotować tak ważną i potrzebą 
imprezę, która wprowadziła wiele 
interesujących wątków do toczącej się 
już dyskusji na temat przyszłości Polski 
Wschodniej. 

Lech Pilecki 
Prezes Podlaskiego Klubu Biznesu  

A
Kongres Polski Wschodniej również podjął ten niełatwy 
temat. Cieszy fakt, iż dialog w tym zakresie cechuje coraz 
mniej krytyki i wzajemnych oskarżeń interesariuszy współ-
pracy na korzyść bardziej konkretnych pomysłów na rozwój 
transferu technologii z uczelni do firm. 

Wszyscy zgadzają się już z jednym. Nie ma dla Polski, dla 
regionu innej drogi prowadzącej do wzrostu innowacyj-
ności gospodarki. Cieszę się, że z coraz większą aprobatą 
i zrozumieniem spotykają się pomysły na rozwój przedsię-
biorczości w dziedzinie wysokich technologii, w oparciu 
o rozwój lokalnych społeczności spotykających się 
w przestrzeniach współpracy i kreatywności, powstających 
m.in. w Białostockim Parku Naukowo-Technologicznym.



W czasie I Kongresu Polski Wschodniej odbyły się 
liczne imprezy towarzyszące, w tym giełda koope-
racyjna Biznes Mikser.   Bilateralne spotkania „twarzą 
w twarz” umożliwiły ich uczestnikom nawiązanie 
interesujących kontaktów biznesowych, zapoznanie 
się z ofertą potencjalnych kontrahentów, wymianę 
wiedzy i doświadczeń, pozyskanie nowych zleceń, 
prezentację produktów i usług.  

>
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Atrakcyjność turystyczna Polski Wschodniej 
pooprawia się z roku na rok. Szereg działań 
podejmowanych przez różne grupy interesariuszy, 

począwszy od branży turystycznej poprzez stowarzy-
szenia i firmy otoczenia biznesu, środowisko naukowe, 
a skończywszy na samorządach lokalnych i regional-
nych, przyczynia się do korzystnych zmian w obszarze 
turystyki. Można je obserwować zarówno w sferze 
infrastrukturalnej, w tym wzmacnianie jakości produktów 
turystycznych, jak i wizerunkowej. 

Główną siłę tego obszaru stanowi szereg zrealizowanych 
projektów turystycznych, w ramach których branża 
turystyczna miała okazję przedyskutować najważniejsze 
bariery rozwoju turystyki w tej części Polski i zapoznać z 
nimi decydentów. Przy okazji lepiej zaznajomiono się z 
ofertą konkurencji, co niejednokrotnie dawało impuls do 
poszukiwania pomysłów na wspólne przedsięwzięcia. 
Z kolei największą słabością jest brak wykształco-
nych zasad współpracy – zarówno formalnych, jak i 
nieformalnych. Mimo istniejącego dorobku w zakresie 
poszukiwania i realizowania przedsięwzięć sprzyjających 
kooperacji, zamierzone efekty znajdują się ciągle w 
sferze niezrealizowanych postulatów. 

W związku z powyższym rozwój struktur klastrowych 
powinien być traktowany jako ważny instrument 
podnoszenia konkurencyjności i dynamizowania 
rozwoju nie tylko poszczególnych organizacji, ale 
także regionów. Wsparcie dla tej idei, ale jednocześnie 
duże oczekiwanie odnośnie jej efektów, można było 
zauważyć w trakcie dyskusji plenarnych oraz rozmów 
kuluarowych prowadzonych podczas I Kongresu Polski 
Wschodniej w Białymstoku. 

Podstawowe warunki rozwoju turystyki dla województw 
Polski Wschodniej można zawrzeć w trzech punktach:
1. Odpowiedzialne wspieranie przez władze lokalne 
i regionalne wszelkich projektów angażujących do 
współpracy więcej niż pięć podmiotów, a w szcze-
gólności aktywny udział w konsultacjach i debatach 
inicjowanych w ramach takich inicjatyw.
2. Poszukiwanie dróg komunikacji pomiędzy branżą 
turystyczną a środowiskiem naukowo-akademickim, 
które w obecnej chwili nie potrafią dostrzec obopól-
nych korzyści wynikających z zacieśniania współpracy.
3. Położenie większego nacisku na budowę produktów 
turystycznych w oparciu o posiadane walory i infra-
strukturę oraz ich komercjalizację poprzez wspólne 
budowanie oferty turystycznej w ramach istniejących 
sieci współpracy.

dr inż. Romuald Ziółkowski 
Katedra Turystyki i Rekreacji

Wydział Zarządzania Politechniki Białostockiej

Współpraca ponadregionalna podmiotów 
działających w szeroko rozumianej turystyce 
może przyczynić się do wzbogacenia 

oferty turystycznej (np. połączenia Wielkich Jezior 
Mazurskich z atrakcjami Podlasia) i pomóc rozwiązać 
kluczowy problem, jakim jest stosunkowo krótki 
sezon turystyczny w tej części kraju. Konieczne jest 
do tego wypracowanie oferty nie tylko letniej, ale 
także zimowej, wiosennej czy jesiennej. Musi to być 
poprzedzone  bardzo ścisłą współpracą z samorzą-
dami w zakresie budowy dodatkowej infrastruktury 
turystycznej, takiej jak np. tory biatlonowe, sanecz-
kowe, trasy rowerowe, parki wodne, itp.

Biznes hotelowy samodzielnie nie jest w stanie 
udźwignąć całej promocji regionów i nie może być 
zostawiony sam sobie. Potrzebna jest tutaj szeroka 
współpraca wszystkich środowisk zainteresowanych 
podniesieniem atrakcyjności turystycznej makrore-
gionu Polski Wschodniej.

Dobrze, że doszło do realizacji takiego wydarzenia, 
jak Kongres, gdzie obecni byli przedstawiciele 
samorządów lokalnych, władze wojewódzkie, środo-
wiska akademickie i przedsiębiorcy. Kongres był 
okazją do podzielenia się uwagami i propozycjami, 
mającymi na celu dalszą integrację środowisk działa-
jących w branży turystycznej.

Andrzej Burkiewicz
Prezes Zarządu Hotelu Warszawa w Augustowie

Rozwój turystyki w Polsce Wschodniej, w mojej 
ocenie,  jest jednym z kluczowych elementów 
wpływających na całościowy rozwój naszego 

regionu. W ostatniej dekadzie wyraźnie widać rosnące 
zainteresowanie turystów – zarówno krajowych, jak 
i zagranicznych – walorami przyrodniczymi i dziedzic-
twem kulturowym tej części Polski. Cisza i spokój 
przyciągają do nas wszystkich, którym turystyka 
kojarzy się nie tylko z bywaniem w modnych, ale 
na wskroś poznanych kurortach, ale z odkrywaniem 
tego, co nie do końca poznane, a ciekawe. Z kolei 
popularność regionu zmusza władze i przedsię-
biorców do tworzenia nowych obiektów noclego-
wych, punktów gastronomicznych, infrastruktury 
konferencyjnej, szlaków turystycznych oraz imprez 
budujących atrakcyjność naszej małej ojczyzny.

Jako przedstawiciel branży hotelarskiej 
mogę wyrazić zadowolenie z tej sytuacji, 
jednak zwrócę uwagę na zbyt małe, 
w mojej opinii, wsparcie które uzyskujemy, aby móc 
się rozwijać. Mam nadzieję, że inicjatywa Klastra 
Marek Turystycznych Polski Wschodniej i działania 
typu I Kongres Polski Wschodniej w Białymstoku 
będą doskonałym narzędziem do wywarcia wpływu 
na organy władz wojewódzkich i państwowych 
w naszym wspólnym, turystycznym interesie.

Andrzej Malinowski 
Dyrektor Best Western Hotel Żubrówka****
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I Kongres Polski Wschodniej to nie tylko oficjalne sesje panelowe, prelekcje 
ekspertów, targi i giełda kooperacyjna, ale także liczne spotkania kuluarowe. 
Były on nie mniej interesujące, jak główne wydarzenia Kongresu.
Bezpośrednia, swobodna wymiana doświadczeń i kontaktów umożliwia 
nawiązywanie nowych znajomości biznesowych i zacieśnienie dotychczaso-
wych, stwarza okazję do inspirujących rozmów, pozwala spojrzeć 
na zagadnienia gospodarcze z wielu perspektyw. 

Kongres przyciągnął uwagę licznych mediów. 
Był szeroko relacjonowany i komentowany zarówno w regionalnej telewizji 
(TVP oddział w Białymstoku), jak i radiu, prasie oraz mediach elektronicznych 
(portale i serwisy internetowe).

Kongres
w kuluarach



K o n gre s  w  l i c z b a c h

ponad 

700
gości

37
panelistów

3
podpisane
listy 
intencyjne

14 godzin
rozmów
o biznesie



Zacząć należy zatem od stwierdzenia, że 
potencjał rozwojowy wschodniej część 
Polski nie jest pod żadnym względem 

inny czy gorszy od reszty kraju. To, że musimy 
nadrabiać nasze straty względem zachodnich 
województw (o Europie nie wspominając), 
nie wynika z braku potencjału, a wyłącznie
z zaszłości historycznych, sięgających czasów 
nierzadko jeszcze rozbiorowych. Najbardziej 
bolesne braki wiążą się oczywiście z infra-
strukturą o znaczeniu ponadlokalnym.
I choć samorząd terytorialny czy organizacje 
biznesowe mają tu ograniczone możliwości 
działania, musimy dołożyć wszelkich starań, 
aby nasz punkt widzenia znalazł odzwier-
ciedlenie w ogólnopolskich strategiach 
rozwojowych. 

Nie dokona tego samodzielnie żaden 
samorząd, dlatego koniecznością jest, aby cała 
Polska Wschodnia mówiła jednym głosem na 
temat swoich potrzeb. W tym właśnie widzę 
szczególną wartość takich przedsięwzięć, 
jak Kongres Polski Wschodniej – pozwalają 
one na wypracowanie jednolitego stano-
wiska i sformułowanie wspólnych oczekiwań 
względem „centrum”. W Białymstoku tego 
rodzaju podejście nie jest niczym nowym 
– przypomnę tylko, że z naszej inicjatywy 
powołany został w zeszłym roku Konwent 
Miast Polski Wschodniej, którego celem jest 
właśnie współdziałanie samorządów na rzecz 
rozwoju całego makroregionu. 

Zagadnienia związane z potencjałem gospodarczym Polski Wschodniej 
to oczywiście temat wyjątkowo obszerny i złożony. Wydawać się jednak 
może, że o kilku punktach musimy mówić zawsze, niezależnie od tego, 
na co zechcemy położyć nacisk.  

Tadeusz Truskolaski 
Prezydent Białegostoku

Nasze miasto jest także współorganizatorem 
konferencji „Prawdziwa Europa Regionów” 
pod patronatem Prezydenta RP, która już 
dwukrotnie odbyła się w Białymstoku, a której 
celem jest także zacieśnianie współpracy całej 
Polski Wschodniej, zwłaszcza w przededniu 
nowej perspektywy finansowej UE. 

Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej 
miał dla naszej części kraju znaczenie nie do 
przecenienia. Liczę, że ta wyjątkowa stymu-
lacja będzie miała swój dalszy ciąg. Na razie 
jednak samorządy starają się jak najlepiej 
wykorzystać okres unijnego ożywienia gospo-
darczego. Wierzę, że inwestycje, które po nim 
pozostaną, będą miały kluczowe znaczenie 
dla dalszego rozwoju miast i regionów. Mam 
tu na myśli choćby Białostocki Park Naukowo-
Technologiczny, który stanowi nową jakość 
w podlaskiej gospodarce, stwarzając szanse na 
wdrażanie nowych technologii w przemyśle. 

Najważniejszym potencjałem są jednak 
niezmiennie ludzie. I tu – jak myślę – także 
nie mamy się czego wstydzić. Białystok to 
coraz prężniejszy ośrodek akademicki, zaś o 
młodych białostoczanach i ich osiągnięciach 
coraz częściej mamy okazję słyszeć w całym 
kraju, a nierzadko i poza jego granicami.
To jest zatem najcenniejszy kapitał i w jego 
pomnażanie przede wszystkim musimy 
inwestować z myślą o przyszłości. 



„Klastry Polski Wschodniej” 
Na gospodarczej mapie Polski pojawia się nowa inicjatywa – wspólna 
platforma klastrów funkcjonujących w makroregionie Polski Wschodniej pod 
nazwą Związek Pracodawców „Klastry Polski Wschodniej”. Przedsięwzięcie to 
ma na celu integrację wszystkich środowisk zaangażowanych w tworzenie 
nowoczesnych powiązań kooperacyjnych: animatorów i koordynatorów klastrów, 
przedsiębiorców, przedstawicieli sektora nauki oraz administracji publicznej. 
Pomysłodawcą tego przedsięwzięcia jest Klaster Instytucji Otoczenia Biznesu.

Związek Pracodawców

Związek będzie reprezentował ich 
interesy wobec organów władzy 
publicznej i organizacji bizne-

sowych. Oprócz tego, „Klastry Polski 
Wschodniej” będą czuwać nad tworze-
niem warunków sprzyjających funkcjono-
waniu oraz wzrostowi konkurencyjności 
gospodarki, w szczególności jej innowa-
cyjności. Związek Pracodawców „Klastry 
Polski Wschodniej” będzie również 
promował ideę klasteringu. Partnerstwo 
inicjatyw klastrowych przyczyni się do 
stworzenia powiązań instytucjonalnych, 
usprawni proces wymiany doświadczeń, 
ułatwi wypracowywanie wspólnego 
stanowiska wobec istotnych dla klastrów 
zagadnień i problemów.

Inicjatywa już spotkała się z ogromnym 
zainteresowaniem, które potwierdza 
zapotrzebowanie na wspólną platformę 
działania wszystkich klastrów działają-
cych w makroregionie Polski Wschodniej. 
Organizacja ta ma szansę stać się silnym 
partnerem dla biznesu, sektora nauki, 
a przede wszystkim władz centralnych 
i samorządowych. We współczesnej, 
globalnej gospodarce koncepcję triple 
helix – współpracy biznesu, nauki i admini-
stracji – należy realizować nie tylko na 
poziomie lokalnym czy regionalnym, ale 
przede wszystkim krajowym. 

Krzysztof Krystowski
Prezes Związku Pracodawców „Klastry Polskie”
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Tomasz Kozłowski, 
Klaster Instytucji Otoczenia Biznesu, 
Wschodni Klaster Budowlany

Związek Pracodawców „Klastry Polski Wschodniej” 
zapewni wieloaspektowe spojrzenie na 
zagadnienia klasteringu w Polsce, a dzięki szeroko 
zakrojonej współpracy pomoże efektywnie 
i synergicznie wykorzystać potencjał i kompetencje 
poszczególnych powiązań kooperacyjnych. 

Elżbieta Niedziejko, 
Klaster Marek Turystycznych Polski Wschodniej

Podjęcie współpracy międzysektorowej w ramach 
Związku Pracodawców "Klastry Polski Wschodniej" 
jest bardzo ważnym przedsięwzięciem, które będzie 
miało wpływ w rozwój gospodarki turystycznej 
naszego regionu – łącząc rozproszone dotąd siły 
i potencjał możemy w szybkim czasie zbudować silną 
markę turystyczną, podwyższyć konkurencyjność 
sektora turystyki i wprowadzić wiele innowacyjnych 
rozwiązań na polu tworzenia i komercjalizacji  
atrakcyjnych produktów turystycznych.

Andrzej Wesołowski, 
Klaster Mazurskie Okna

Podpisanie listu intencyjnego jest, mam nadzieję, 
początkiem szeroko zakrojonej współpracy. 
Dzięki temu Związek Pracodawców „Klastry Polski 
Wschodniej” będzie mógł stać się wspólnym 
głosem wszystkich powiązań kooperacyjnych.

Sebastian Rynkiewicz, 
Klaster Obróbki Metali 

Myślę, że środowisko klastrowe w Polsce Wschodniej 
dojrzało do partnerskiego dialogu z instytucjami 
odpowiedzialnymi za kreowanie polityki klastrowej na 
szczeblu krajowym, ponadregionalnym i regionalnym. 
Ważne, żeby nasz głos został uwzględniony 
przy programowaniu perspektywy do 2020 r. 

 

Wojciech Winogrodzki, 
Północno-Wschodni Klaster Edukacji Cyfrowej

Nawiązywanie i zacieśnianie współpracy, nie tylko 
gospodarczej, ale też w obszarach takich jak badania 
i rozwój, podnoszenie kompetencji kadr i edukacja 
dla rynku pracy czy społeczna odpowiedzialność 
biznesu oraz wspólne artykułowanie i promowanie 
swoich interesów – to strategiczne potrzeby 
przedsiębiorców naszego regionu, zaś powstanie 
Związku Pracodawców "Klastry Polski Wschodniej" 
jest wyrazem naszej świadomości tych potrzeb 
oraz oczekiwań związanych z ich zaspokojeniem. 

Łukasz Bilski, Świętokrzysko-
Podkarpacki Klaster Energetyczny

Rozbudzenie potencjału gospodarczego Polski 
Wschodniej to priorytet na kilka następnych lat, 
a ponadregionalne inicjatywy klastrowe stanowią 
odpowiedź na pojawiające się wyzwania

Wojciech Materna
Klaster Firm Informatycznych Polski Wschodniej



Najnowsze badania – „Benchmarking klastrów 
w Polsce – edycja 2012” – objęły 35 powiązań 
kooperacyjnych, niemniej jednak realnie działa-
jących klastrów w Polsce jest blisko dwa razy 
więcej. Statystycznie jedna inicjatywa skupia 
32 przedsiębiorstwa, w których zatrudnio-
nych jest średnio ok. 5 tys. pracowników. To 
olbrzymi, wszechstronny potencjał – materialny, 
finansowy, a przede wszystkim intelektualny. 
Zainteresowanie, jakie wzbudzają klastry, jest 
w pełni zrozumiałe i uzasadnione. Jednocześnie 
jednak dynamiczny wzrost liczby klastrów, bez 
równoczesnego podjęcia działań zmierzających 
do wyznaczenia priorytetowych kierunków 
rodzimej polityki klastrowej, mechanizmów 
współpracy i jej prawno-formalnych uregu-
lowań może doprowadzić do rozmycia się istoty 
klasteringu. Dlatego tak ważne jest stworzenie 
wspólnej, silnej reprezentacji powiązań koopera-
cyjnych. Taką reprezentacją może stać się Związek 
Pracodawców „Klastry Polski Wschodniej”. 

Sławomir Jasiński, 
Klaster Uzdrowisko Supraśl.

Adam Kiełczewski,  
Grajewski Klaster Przemysłowy

Dariusz Daniluk, 
InfoTech Klaster Informatyczny

Mieczysław Kwiatkowski, 
Stowarzyszenie Lubelskie Drewno

Krzysztof Gryc,
Podlaski Klaster Budownictwa Pasywnego

Albert Litwinowicz,
Wójt Gminy Białowieża

Związek Pracodawców „Klastry Polski 
Wschodniej” wyrasta z przekonania, 
że w życiu gospodarczym i działal-
ności biznesowej liczy się nie tylko 
konkurencja – w dobrym tego słowa 
znaczeniu – ale także współpraca.



 fundusze europejskie
 nowe przepisy bez szperania w dziennikach ustaw

 baza wiedzy na temat klasteringu
 centrum obsługi biznesu

Poznaj biznes z wielu perspektyw

Jedno kliknięcie – wiele informacji
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O źródłach wzrostu gospodarczego w czasach globalnego 
spowolnienia rozmawiamy z wiceministrem finansów, 

Wojciechem Kowalczykiem  

Inwestycje 
filarem wzrostu
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Wzrost gospodarczy w Polsce w ostatnich pięciu latach był najwyższy wśród 
krajów Unii Europejskiej. Teraz jednak Polska, jak i cała Unia, stoi przed wyzwa-
niem związanym ze spowolnieniem gospodarczym. Gdzie w tej sytuacji szukać 
impulsów rozwojowych?

Na obecne spowolnienie w Polsce ma wpływ kilka czynników. Z jednej strony 
jest to recesja w strefie euro i w znacznej części pozostałych państw Unii 
Europejskiej, która jako całość jest głównym odbiorcą polskiego eksportu (około 
80%),  z drugiej strony spadek popytu wewnętrznego, który w znacznym stop-
niu wynika z konsolidacji finansów publicznych i ograniczania deficytu sektora. 
Zacieśnienie fiskalne, jedno z największych w krajach UE, skutkujące spadkiem 
deficytu z 7,9 % w 2010 r. do 5% w 2011 r. i prognozowanym poziomem poniżej 
3,5% na koniec 2012 r., musi mieć wpływ na wzrost gospodarczy. Jednocześnie 
silny wpływ na spadek inwestycji publicznych ma element związany ze zbliża-
jącym się końcem obecnego siedmioletniego budżetu Unii Europejskiej. Polska 
bardzo dobrze wykorzystała cywilizacyjną szansę na modernizację infrastruk-
tury, jaką dawały środki z Funduszu Spójności i funduszy strukturalnych, jednak 
ich wpływ na obecny poziom inwestycji publicznych spada. Także konsumpcja 
prywatna i inwestycje prywatne są w tendencji spadkowej. 

Gdzie w związku z tym szukać czynników wzrostu gospodarczego w 2013 
r. i dwóch kolejnych latach, do momentu uruchomienia środków z nowego 
budżetu UE? Jest kilka obszarów, które powinny w 2013 r. pozytywnie 
wpłynąć na odbudowę popytu krajowego, w tym na dynamikę inwestycji 
publicznych i prywatnych.

Zacznijmy od sytuacji gospodarstw domowych. Oczekujemy, i to zostało przy-
jęte w założeniach makroekonomicznych do ustawy budżetowej, że wzrost fun-
duszu płac będzie wyższy niż inflacja, która 
jest w tendencji spadkowej. Spadek stóp 
procentowych banku centralnego w ślad 
za inflacją powinien przełożyć się na niższe 
koszty obsługi zaciągniętych i zaciąganych 
przez gospodarstwa domowe i przedsię-
biorstwa kredytów. Wreszcie odwróce-
niu powinny ulec negatywne tendencje 
w zakresie kredytów konsumpcyjnych. 
Komisja Nadzoru Finansowego, zaostrzając 
regulacje bankowe w tym obszarze, nieco 
przeszarżowała i dostrzega sygnały, że istnie-
je potrzeba ich poluzowania, tak aby banki, 
które są w dobrej sytuacji finansowej mogły 
realizować swoje główne zadania związane 
z udzielaniem kredytu gospodarce, a nie pasywnym inwestowaniem w bony 
pieniężne NBP. Wszystkie te elementy powinny wpływać na wzrost środków 
w dyspozycji przeciętnej polskiej rodziny i przekładać się na wzrost konsumpcji. 
Po stronie eksportu kolejny rok powinien przynieść pozytywny wkład we wzrost 
PKB, ponieważ nasz główny partner Niemcy, chociaż jego gospodarka zwalnia, 
w porównaniu do reszty państw UE ma się nieźle. 

Najważniejszy jest jednak trzeci filar wzrostu – inwestycje publiczne i prywatne, 
które po dobrym 2011 r. stanowiły w 2012 r. słabsze ogniwo polskiej gospodarki. 
Tutaj odpowiedzią na problemy jest przedstawiony przez Premiera w paździer-
niku program Inwestycje Polskie. 

Jakie znaczenie dla polskiej gospodarki będzie miał program Inwestycje Polskie?

Program Inwestycje Polski jest szczególnie ważny w okresie przejściowym 
pomiędzy obecną a kolejną perspektywą finansową, czyli mówiąc prościej 
pomiędzy obecnym siedmioletnim budżetem UE, a następnym.  Jego celem jest 
uruchomienie zamrożonych obecnie zasobów sektora publicznego i prywatne-
go  do wspólnej realizacji przedsięwzięć inwestycyjnych, ważnych dla polskiej 
gospodarki w długim horyzoncie czasowym obejmującym perspektywę 2020 r. 

Program Inwestycje Polskie i następnie napływ środków z budżetu UE dla 
lat 2014-20 będą dawały efekt synergii w zwiększaniu dynamiki inwestycji 
w obszarze infrastruktury transportowej (kontynuacja projektów drogowych 
i kolejowych), sektorze energetycznym (modernizacja linii przesyłowych, 
budowa nowych gazociągów, terminali portowych i bloków energetycznych), 
projektach związanych z poszukiwaniem i eksploatacją złóż gazu łupkowego. 
Znaczna część obszarów wskazanych przez Premiera jest przedmiotem 
zainteresowania instytucji komercyjnych, stąd oczekiwania co do zaangażo-
wania kapitału prywatnego. Głównym zadaniem Programu Inwestycje Polskie 
i zasobów przeznaczonych na jego realizację jest więc inicjowanie, organizacja 
finansowania, a następnie realizacja wspólnie z kapitałem prywatnym przedsię-
wzięć gospodarczych o dużej skali i charakterze priorytetowym.   

Jak sfinansować ten projekt?

Premier przedstawiając program Inwestycje Polskie wskazał dwa „silniki”, na które 
spadnie zadanie finansowania i realizacji inwestycji oraz mobilizacji kapitału pry-
watnego –  Bank Gospodarstwa Krajowego i spółka specjalnego przeznaczenia, 
tzw. Celowa Spółka Inwestycyjna (CSI). Oba te podmioty będą współpracować na 
etapie organizacji i finansowania projektów i poszukiwać partnerów z sektora pry-
watnego. Dla BGK oznacza to w znacznym stopniu powrót do roli wielkiego banku 
państwowego, jaką bank ten odgrywał przed wojną, finansując budowę portu 
w Gdyni czy też Centralnego Okręgu Przemysłowego.  Zarówno BGK, jak i CSI 

zostaną wyposażone w odpowiednie kapita-
ły poprzez przekazanie akcji, którymi obecnie 
zarządza Ministerstwo Skarbu Państwa. Po 
upłynnieniu tych aktywów zarówno BGK, 
jak i CSI będą miały olbrzymi potencjał do 
finansowania przedsięwzięć inwestycyjnych 
o dużej skali. BGK dodatkowo jako bank, już 
obecnie o dużym potencjale i bardzo dobrej 
sytuacji finansowej, weźmie na siebie ciężar 
zapewnienia długoterminowego finansowa-
nia poprzez kredyty, ale oczywiście przy 
akceptowalnym poziomie ryzyka.   

Program Inwestycje Polskie obejmie duże 
projekty, jednak dla gospodarki szczególnie 

ważny jest sektor MŚP, który generuje blisko połowę naszego PKB. Czy w 2013 
r. rząd planuje jakieś ułatwienia dla funkcjonowania i rozwoju małych i średnich 
przedsiębiorstw? 

Ten element także jest w programie zadań do realizacji w 2013 r. Jednym z instru-
mentów – być może kluczowym w obecnej sytuacji spowolnienia gospodarczego 
– jest tzw. program gwarancyjny dedykowany małym i średnim przedsiębiorstwom. 
Tutaj znów główna rola przypada Bankowi Gospodarstwa Krajowego, który będzie 
operatorem portfelowej linii gwarancyjnej de minimis. W ramach programu BGK 
udzielać będzie pakietowych gwarancji bankom komercyjnym, które przystąpią 
do programu i zdecydują się na kredytowanie przedsiębiorców. Udzielone gwa-
rancje de minimis, a w rezultacie środki pozyskane przez przedsiębiorców w formie 
kredytów o niższym koszcie finansowania (brak opłat z tytułu prowizji od udzie-
lonych gwarancji) będą stanowić istotny instrument wsparcia małych i średnich 
przedsiębiorstw w 2013 r.  Z uwagi na to, że limit pomocy dla poszczególnych 
przedsiębiorców jest niewielki, mechanizm wsparcia w tej formie nie wymaga 
notyfikacji Komisji Europejskiej i jest instrumentem dopuszczonym przepisami UE. 

Dziękuję za rozmowę
Waldemar Wierżyński

Program Inwestycje Polskie i następnie napływ 
środków z budżetu UE dla lat 2014-20 będą dawały 
efekt synergii w zwiększaniu dynamiki inwestycji 
w obszarze infrastruktury transportowej (kontynuacja 
projektów drogowych i kolejowych), sektorze ener-
getycznym (modernizacja linii przesyłowych, budowa 
nowych gazociągów, terminali portowych i bloków 
energetycznych), projektach związanych z poszuki-
waniem i eksploatacją złóż gazu łupkowego.



Wschodni Klastr Budowlany jest ważnym ogniwem sektora 
budowlanego, inicjuje rozmowy o jego najważniejszych 
problemach, podejmuje konkretne działania na rzecz 
podniesienia innowacyjności i konkurencyjności branży. 

Korzyści dla podmiotów tworzących WKB 
• Redukcja kosztów, np. marketingowych i efektywniejsza 

promocja
• Wzrost innowacyjności i konkurencyjności
• Łatwiejszy dostęp do finansowania zewnętrznego
• Wzrost liczby klientów i obrotów
• Wzrost zatrudnienia
• Skuteczniejszy lobbing

Korzyści dla regionu 
• Wzmocnienie budowlanej marki regionu
• Promocja regionu na rynku krajowym i zagranicznym 

jako silnego i innowacyjnego ośrodka budowlanego
• Wzrost zatrudnienia w ramach sektora
• Zdynamizowanie rozwoju regionalnego
• Podniesienie innowacyjności i konkurencyjności regionu 

poprzez wzmocnienie sektora budowlanego
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Koordynator:
Polskie Stowarzyszenie Doradcze 
i Konsultingowe

Kontakt:
ul. Rynek Kościuszki 2
15-091 Białystok 

Tel. +48 85 652 61 07
www.polskiestowarzyszenie.pl 

Zasięg:
województwo podlaskie, warmiń-
sko-mazurskie i lubelskie

Wschodni Klaster Budowlany to projekt 
współfinansowany przez Unię Europejską
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 
w ramach Programu Operacyjnego Rozwój 
Polski Wschodniej 2007-2013

Charakterystyka

Wschodni Klaster Budowlany powstał z inicjatywy 
Klastra Instytucji Otoczenia Biznesu. Powiązanie 
kooperacyjne przedsiębiorstw budowlanych 
i jednostek naukowych łączy potencjał wielu 
podmiotów po to, by dzięki osiągnięciu efektów 
synergii i skali przyspieszać ich rozwój, umożli-
wiać wprowadzanie innowacyjnych technologii, 
ułatwiać pozyskiwanie nowych rynków zbytu. 
Wschodni Klaster Budowlany jest promotorem 
dobrych praktyk w budownictwie, dostarcza 
firmom z branży niezbędnego zaplecza 
eksperckiego, wspiera działania eksportowe
i marketingowo-promocyjne. Efektem aktywności 
Wschodniego Klastra Budowlanego jest Polska 
Eksportowa Misja Budowlana. To nowoczesna 
formuła biura handlu zagranicznego. Polska 
Eksportowa Misja Budowlana zajmuje się pozyski-
waniem zamówień do działań w następujących 
segmentach rynku budowlanego: budownictwo 
mieszkaniowe, budownictwo przemysłowe,
budownictwo użyteczności publicznej, budow-
nictwo infrastruktury towarzyszącej.
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Funkcjonowanie Wschodniego Klastra Budowlanego opiera się na pełnej współpracy 
między członkami oraz na budowaniu wzajemnych relacji z jednostkami administracji 
państwowej i środowiskiem naukowo-badawczym. Co ważne – w ramach Klastra 
posiadamy bezpłatny dostęp do usług doradczych, informacyjnych i szkoleniowych. 
Działania takie pomagają nam  w obniżeniu kosztów działalności bieżącej oraz 
ułatwiają wdrażanie najnowszych osiągnięć technologicznych. Klaster pomaga 
zwiększyć jakość, zakres i komplementarność prowadzonej przez nas działalności.

Ireneusz Kozłowski
IRENEUSZ KOZŁOWSKI SA

Branża budowlana w obliczu spowolnienia gospodarczego i malejącej 
liczby dużych inwestycji infrastrukturalnych musi szukać nowych 
impulsów rozwojowych. Zwłaszcza małe i średnie firmy, będące z reguły 
podwykonawcami w większych kontraktach, mogą mieć problemy z 
utrzymaniem się na rynku, dlatego szansą dla nich jest łączenie potencjałów 
i kumulowanie zasobów, wspólne poszukiwanie zleceń i obniżanie 
kosztów. Wschodni Klaster Budowlany skutecznie im to umożliwia.

Tomasz Kozłowski
Koordynator Wschodniego Klastra Budowlanego

Inicjatywę spotkania przedsiębiorców i ekspertów branży budowlanej oceniam 
jako niezwykle potrzebną. Nie ulega wątpliwości, że środowisko firm budowlanych 
powinno być bardziej skonsolidowane. W czasach rosnącej konkurencyjności na rynku 
i jednocześnie kryzysu ekonomicznego, który nieuchronnie dotyka kolejne europejskie 
kraje, klastry są znakomitą alternatywą wzmocnienia branży budowlanej w Polsce.

prof. dr hab. inż. Józefa Wiater 
Dziekan Wydziału Budownictwa i Inżynierii

Politechniki Białostockiej

Klaster jako organizacja opierająca się na nieformalnym związku przedsiębiorców 
i instytucji, poprzez wymianę wiedzy i wzajemną współpracę, pomoc w 
uzyskiwaniu funduszy unijnych, pozwala na osiągnięcie trwałej przewagi 
konkurencyjnej na rynku. Działa tutaj efekt synergii – firmy zrzeszone w 
takiej organizacji uzyskują więcej niż gdyby miały działać same. Ze względu 
na fakt, iż Wschodni Klaster Budowlany zrzesza nie tylko przedsiębiorstwa, 
ale również ośrodki naukowe i badawcze, potencjał innowacyjny firm ulega 
wzmocnieniu. Zalety te sprawiają, iż warto być członkiem takiej organizacji. 

Sławomir Janusz Żubrycki
Prezes Zarządu PPU PALISANDER Sp. z o.o.

Klaster jest formacją skupiającą wokół siebie, niczym magnes, firmy skorelowane pod 
kątem wspólnego interesu. Jest drogą oryginalnej i przyszłościowej współpracy, a 
zarazem siłą firm w nim uczestniczących. Wschodni Klaster Budowlany to ważne dla 
całej branży przedsięwzięcie, które może przyczynić się do jej dynamicznego rozwoju.

Katarzyna Stępnicka
Dyrektor MSG – GRANIT Swatkowscy
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Jednym z najpoważniejszych problemów polskiej gospodarki 
jest słaba współpraca nauki z sektorem biznesu. Wszystkie 
polskie uczelnie na komercjalizacji swoich badań naukowych 
zarabiają rocznie ok. 100 mln dolarów, to prawie o połowę 
mniej niż tylko jeden amerykański uniwersytet – University 
of Columbia. Co zrobić, aby nauka i biznes zaczęły ze sobą 
współdziałać?

Brak realnej i co najważniejsze efektywnej współpracy sektora 
biznesu i nauki to rzeczywiście wyzwanie, któremu ciągle 
nie udało nam się sprostać. Taka współpraca istnieje, ale jest 
zdecydowanie niewystarczająca. Co zrobić, aby to się zmieniło? 
Niewątpliwie bardzo ważną sprawą jest dobra wzajemna 
komunikacja. Z jednej strony – uczelnie muszą znać potrzeby 
gospodarki w zakresie nowych technologii czy materiałów, 
ale także aktualne problemy firm związane z logistyką, zarzą-
dzaniem czy na przykład prawem pracy. Z drugiej – przed-
siębiorcy muszą wiedzieć, jakim potencjałem naukowym czy 
infrastrukturą badawczą dysponuje na przykład Uniwersytet 
w Białymstoku i jak mogą go wykorzystać. Tylko wówczas obie 
strony będą mogły znaleźć wspólny mianownik dla swoich 
działań i rozpocząć współpracę. 

Innowacje – to dziś słowo klucz do nowoczesności 
i sukcesu w biznesie. Nietrudno wyobrazić sobie rolę, jaką 
w poszukiwaniu innowacji mogą odegrać uczelnie techniczne. 
Czy jednak widzi Pan tu jakieś pole do popisu dla takiej szkoły 
wyższej, jak Uniwersytet w Białymstoku? 
 
Oczywiście. Nie jesteśmy uczelnią techniczną, ale jesteśmy 
przekonani, że innowacją może być z powodzeniem także 
unikalna wiedza z zakresu nauk społecznych – np. nowatorska 
metoda zarządzania przedsiębiorstwem, motywowania 
pracowników czy zdobywania akceptacji klientów. Tu kłania 
się wiedza ekonomiczna, socjologiczna, prawnicza. 

Zresztą – Pańskie pytanie potwierdza, że Uniwersytet 
w Białymstoku zwykle kojarzy się głównie z naukami społecz-
nymi, humanistycznymi. Tymczasem mamy do zaoferowania – 
także przedsiębiorcom – znacznie więcej. Kształcimy przecież 
także na kierunkach ścisłych. Nasze jednostki dysponują 
specjalistyczną, nieraz unikalną aparaturą i laboratoriami 
pomiarowymi, które można wykorzystać na potrzeby badań 
i analiz zleconych przez przedsiębiorców. W ostatnich latach, 
dzięki pozyskanym grantom, powstało m.in. Krajowe Centrum 
Nanostruktur Magnetycznych do Zastosowań w Elektronice 
Spinowej – „SPINLAB” oraz Centrum Syntezy i Analizy 
BioNanoTechno. 

Uczelnie
wyższe 
wsparciem dla biznesu
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O relacjach między sektorami nauki i biznesu 
oraz roli Uniwersytetu w Białymstoku 
w zacieśnianiu tej współpracy 
rozmawiamy z Rektorem UwB,  
prof. zw. dr. hab. Leonardem Etelem    
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Na wyposażeniu UwB jest też zestaw do analiz molekularnych bakterii 
o potencjalnym zastosowaniu w produkcji biologicznych preparatów 
owadobójczych oraz zdrowej żywności. 
Nasi naukowcy mają na koncie wiele dokonań, które z pewnością mogą 
znaleźć konkretne zastosowania. Przykładem może być opracowanie 
nowoczesnych metod badawczych dotyczących oznaczania substancji 
toksycznych, szkodliwych dla ludzi i środowiska, w produkowanych 
materiałach. 

Co zatem trzeba zrobić, aby zapewnić transfer wiedzy pomiędzy jednostkami 
badawczo-rozwojowymi a przedsiębiorcami?

Podejmujemy takie starania. W 2012 r. Uniwersytet w Białymstoku uruchomił 
przyuczelniany ośrodek konsultacyjny „Science Point”.  To część projektu 
realizowanego przez uczelnię wspólnie ze spółką PPBW, a dofinansowa-
nego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach programu 
„Kreator Innowacyjności - wsparcie innowacyjnej przedsiębiorczości akade-
mickiej”. Już sam projekt jest przykładem partnerstwa nauki i biznesu. 
I właśnie takie partnerstwo – tyle, że na znacznie szerszą skalę – ma być jego 
rezultatem. Głównym celem działalności 
„Science point” jest zapewnienie transferu 
wiedzy na temat innowacyjnych rozwiązań 
pomiędzy jednostkami badawczo-rozwojo-
wymi a przedsiębiorcami.
Realizatorzy projektu zapraszają naukowców, 
a także przedsiębiorców zainteresowanych 
np. zastrzeżeniem znaku towarowego czy 
wzoru przemysłowego – doradzą, jak się do 
tego zabrać, wyjaśnią, jakie obowiązują przy 
tym procedury. Pomogą w założeniu spółki, 
która będzie mogła wdrożyć innowacyjny 
projekt. Na porady mogą też liczyć wszyscy, 
którzy w związku z prowadzoną działalno-
ścią naukową czy gospodarczą natrafią na 
problemy związane z prawami autorskimi. 

„Science point” przede wszystkim jednak 
czeka na przedsiębiorców zainteresowa-
nych współpracą badawczo-rozwojową 
z Uniwersytetem w Białymstoku. Konsultanci 
pomogą w nawiązaniu kontaktu i współ-
pracy z konkretnymi zespołami naukowców 
z poszczególnych Wydziałów UwB.

Ponadto w ramach projektu opracowane zostaną bazy danych zawie-
rające informacje o projektach badawczych realizowanych m.in. na 
Uniwersytecie w Białymstoku, utworzonych konsorcjach, praktycznych 
wdrożeniach oraz uzyskanych patentach. Taka kompleksowa informacja 
o potencjale badawczo-rozwojowym uczelni ułatwi planowanie inwestycji 
i pozwoli w przyszłości w prostszy sposób nawiązać efektywną współpracę 
naukowców i przedsiębiorców. 

Być może dobrym pomysłem na współpracę sektora biznesowego i nauki są 
klastry. Co Pan sądzi o tego typu strukturach? Na czym polega ich wartość?

Są cenne przede wszystkim dlatego, że integrują przedsiębiorców i jednostki 
naukowe wokół wspólnych celów, umożliwiają bezpośredni kontakt, dobre 
wzajemne poznanie.  Mam wrażenie, że w Polsce ciągle jeszcze uczymy 
się, jak organizować, zarządzać klastrami i wykorzystywać ich potencjał. 
Z moich obserwacji wynika, że klastry doskonale radzą sobie np. z promocją 
– tą wspólną, i tą nastawioną na poszczególnych członków. Potrafią też 
organizować przedsięwzięcia służące wymianie informacji i doświadczeń. 

To z pewnością przynosi efekty, jeśli chodzi o zainteresowanie podmiotów  
i klientów z zewnątrz. Chciałbym jednak, aby w ślad za tym pojawiło się 
więcej przykładów praktycznej współpracy między samymi „klastrowiczami”. 

UwB jest członkiem Klastra Instytucji Otoczenia Biznesu. Jak zatem 
w praktyce powinna wyglądać współpraca pracowników naukowych 
z przedsiębiorcami?

To o czym powiem dotyczy możliwości współpracy nie tylko z członkami 
Klastra, choć z nimi chcielibyśmy współpracować w pierwszej kolejności. 
To byłoby naturalną konsekwencją działalności KIOB.  

Po pierwsze chciałbym zwrócić uwagę 
na to, że nasza uczelnia zatrudnia ponad 
800 pracowników naukowo-dydaktycz-
nych, w tym 200 profesorów. To specja-
liści z różnych dziedzin nauki. Ich wiedzę, 
doświadczenie i umiejętności przedsię-
biorcy mogą wykorzystać podczas specja-
listycznych szkoleń, seminariów, konferencji, 
a także angażując ich jako doradców, opinio-
dawców i ekspertów. Zespoły naukowe 
mogą przeprowadzać diagnozy potrzeb 
konkretnych branż czy wspierać przed-
siębiorców w tworzeniu strategii rozwoju 
itp. O możliwości wykorzystania przez 
firmy naszej  specjalistycznej aparatury na 
potrzeby badań i analiz mówiłem wcześniej. 

Kolejna rzecz – jesteśmy w stanie zapewnić 
kształcenie specjalistycznych kadr na 
potrzeby przedsiębiorstw, realizowane 
w formie studiów I i II stopnia oraz studiów 
podyplomowych. Takie „zamawiane” 
kształcenie było już na Uniwersytecie 
w Białymstoku realizowane.  Nasza aktualna 
oferta obejmuje oczywiście kierunki 

dedykowane pracownikom sektora biznesu, m.in. podyplomowe studia 
menedżerskie, z zakresu bankowości, czy też PR oraz ochrony własności 
intelektualnej. Możemy jednak tę ofertę zmodyfikować uwzględniając 
zgłoszone zapotrzebowanie.

Ponadto współpraca może obejmować również wspólne tworzenie 
programów studiów, ale także prowadzenie zajęć przez praktyków, staże 
i praktyki zawodowe studentów w przedsiębiorstwach czy propono-
wanie przez przedsiębiorców tematów prac dyplomowych lub magister-
skich obejmujących zagadnienia istotne dla funkcjonowania podmiotów 
gospodarczych. 

Rozumiemy i doceniamy wkład, jaki w działalność dydaktyczną mogą 
wnieść ludzie biznesu. Na Wydziale Ekonomii i Zarządzania, a także Wydziale 
Matematyczno-Informatycznym już funkcjonują rady pracodawców, 
których zadaniem jest opiniowanie programów kształcenia. W kształto-
waniu strategii i oferty edukacyjnej Uniwersytetu w Białymstoku pomóc 
ma też powstająca właśnie Rada Konsultacyjna przy Rektorze UwB.     

Nasze jednostki dysponują specjalistyczną, 
nieraz unikalną aparaturą i laboratoriami 
pomiarowymi, które można wykorzystać 
na potrzeby badań i analiz zleconych przez 
przedsiębiorców. W ostatnich latach, dzię-
ki pozyskanym grantom, powstało m.in. 
Krajowe Centrum Nanostruktur Magnetycznych 
do Zastosowań w Elektronice Spinowej – 
„SPINLAB” oraz Centrum Syntezy i Analizy 
BioNanoTechno. Na wyposażeniu UwB jest 
też zestaw do analiz molekularnych bakterii 
o potencjalnym zastosowaniu w produkcji 
biologicznych preparatów owadobójczych 
oraz zdrowej żywności. 



Analiza i ocena zjawiska komercjalizacji techno-
logii i wyników badań naukowych w kontek-
ście współdziałania ośrodków nauki i biznesu 
powinna uwzględniać dwa zasadnicze aspekty. 
Możliwość przenoszenia rozwiązań z jednostek 
badawczo-rozwojowych na płaszczyznę praktyki 
gospodarczej jest z jednej strony ogromną 
szansą, z drugiej - stanowi  istotne zadanie dla  
uczelni i jednostek naukowych. Dostrzegając 
zasadność i celowość poprawy relacji nauka-
biznes-samorząd, proponuje się powoływanie 
do życia ośrodków wspierania innowacyjności 
i przedsiębiorczości. Ich celem jest w szcze-
gólności wspieranie procesów komercjalizacji, 
łączenie partnerów naukowych i biznesowych, 
promowanie innowacji, budowanie świadomości 
i kultury innowacji w obydwu środowiskach oraz 
edukacja i doradztwo w tym zakresie. Wskazane 
postulaty zostały urzeczywistnione w ramach 
projektu „Science Point – płaszczyzna wymiany 
dobrych praktyk i budowania partnerstw bizne-
sowych”. W ramach projektu są realizowane dwa 
podstawowe zadania. Pierwszym z nich jest 
utworzenie przyuczelnianego ośrodka konsul-
tacyjnego „Science Point", wspierającego nie 
tylko kadrę naukową, studentów oraz absol-
wentów, ale również regionalny przemysł oraz 
samorząd w oparciu o funkcjonujące dobre 
praktyki. Drugim zadaniem jest zorganizowanie 
oraz przeprowadzenie cyklu darmowych szkoleń 
tematycznych dotyczących szeroko rozumianej 
problematyki komercjalizacji technologii i badań 
naukowych.

Science Point jest front officem funkcjonowania 
Uniwersytetu w Białymstoku w obszarze działal-
ności na rzecz szeroko rozumianego środowiska 
gospodarczego. Ma na celu inspirowanie współ-
pracy środowiska naukowego i gospodarczego 
regionu. Współdziałanie przedstawicieli jedno-
stek badawczo-rozwojowych i podmiotów 
gospodarczych przyczyni się do wzrostu konku-
rencyjności oraz innowacyjności województwa 
podlaskiego przez wsparcie regionalnego 
przemysłu i samorządu. Tworząc sieć powiązań 
„Science Point" jest instytucją doradczą, która 
w znaczący sposób może wpłynąć na wizerunek 
Uniwersytetu w Białymstoku.

„Science Point” 
- nowa inicjatywa 
Uniwersytetu w Białymstoku

Uniwersytet w Białymstoku i PPBW sp. z o.o. w ramach 
innowacyjnego projektu Science Point – płaszczyzna wymiany 
dobrych praktyk i budowania partnerstw biznesowych zapraszają 
do korzystania z usług doradczych i konsultacyjnych w zakresie 
współdziałania obszarów nauki, biznesu  i samorządu.

dr Joanna Banasiuk
Uniwersytet w Białymstoku

Łukasz Krajewski
PPBW Sp. z o.o.
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Science Point
ul. Elektryczna 1/3 lok. 216
15-080 Białystok, tel./fax. (85) 732 01 22
e-mail: office@sciencepoint.pl
www.sciencepoint.pl

W celu realizacji założeń projektu zostaną przeprowadzone
darmowe szkolenia tematyczne dotyczące szeroko rozumianej problematyki 
komercjalizacji technologii i badań naukowych, mianowicie: 

• szkolenie z zakresu potencjału innowacyjnego województwa podlaskiego,

• szkolenie z zakresu produktów innowacyjnych,

• szkolenie z zakresu komercjalizacji wyników badań,

• szkolenie z zakresu własności intelektualnej,

• szkolenie z zakresu tworzenia działalności gospodarczej.

Aby osiągnąć wskazane cele, działania podej-
mowane w ramach SP skupiają się w dwóch 
zasadniczych obszarach, mianowicie tworzenia 
bazy danych i mechanizmów sprzyjających 
transferowi wiedzy i innowacji ze środowiska 
akademickiego do gospodarki regionu oraz 
przeprowadzania konsultacji.

Baza danych zawierać będzie szereg informacji 
o projektach badawczych realizowanych m.in. 
na Uniwersytecie w Białymstoku, utworzonych 
konsorcjach, praktycznych wdrożeniach oraz 
uzyskanych patentach. Zobrazuje ona korzyści 
płynące ze współpracy świata nauki i biznesu. 
Stworzenie bazy danych pozwoli w przyszłości 
w prostszy sposób nawiązać efektywną 
współpracę naukowców i przedsiębiorców. 
Umożliwi znalezienie wykwalifikowanej kadry 
naukowej w zależności od zapotrzebowania 
rynku, jak również wiarygodnych partnerów do 
tworzenia wspólnych projektów.  Kompleksowa 
informacja o istniejącym potencjale może być 

podstawą planowania inwestycji i rozwoju 
gospodarczego regionu, jedną z najważniej-
szych wytycznych projektu jest stworzenie 
systemu jej wymiany oraz stworzenie sieci 
transferu wiedzy. Baza danych stanie się 
kompendium wiedzy przyszłych beneficjentów 
programów unijnych i krajowych. Pozwoli ona 
w klarowny sposób zobrazować potencjał 
uczelni w dążeniu do budowania gospodarki 
opartej na wiedzy. Należy również zwrócić 
uwagę na aspekt transferu wiedzy, który ma 
miejsce podczas realizacji projektu pomiędzy 
podmiotem gospodarczym a jednostką 
naukową. PPBW Sp. z o.o. (Lider projektu) od 
początku swojego funkcjonowania zajmuje 
się komercjalizacją wytworów pracy naukowej. 
W podejmowanych działaniach spółka PPBW 
tworzy płaszczyznę dla efektywnej współpracy 
w obszarze „Triple Helix”, powiązań pomiędzy 
środowiskiem biznesu, nauki i samorządu. 
Umożliwia to stworzenie warunków niezbęd-
nych dla rozwoju MŚP oraz wzmocnienia sektora 

Grupę docelową projektu stanowią studenci, doktoranci, pracownicy naukowi i administracyjni uczelni wyższych, przedsiębiorcy. 
Informacje przekazywane przez wykwalifikowanych trenerów w ramach konsultacji i szkoleń przyczynią się do:

• zwiększenia efektywności funkcjonowania oraz obszaru działania przyuczelnianych ośrodków wspierających przedsiębiorczość akademicką;
• umocnienia zależności pomiędzy jednostkami badawczo-rozwojowymi a przedstawicielami sektora biznesu;
• szerzenia dobrych praktyk zarządzania i wdrażania innowacji wśród absolwentów Uniwersytetu w Białymstoku;
• stworzenia płaszczyzny pomiędzy sektorem MSP oraz Jednostkami Badawczo-Rozwojowymi służącej poznaniu wzajemnych potrzeb oraz ofert;
• upowszechnienia informacji na temat przedsięwzięć realizowanych przez Jednostki Badawczo-Rozwojowe;
• szerzenia wśród przedsiębiorców regionu podlaskiego idei gospodarki opartej na wiedzy;
• ukierunkowania przedsiębiorców na wykorzystywanie dorobku naukowego w życiu gospodarczym, aktywizując jednocześnie politykę innowacyjności;
• tworzenia korzystnych warunków do powstania i rozwijania przedsiębiorczości środowiska akademickiego oraz propagowanie idei innowacyjności;
• promowania ośrodków naukowo-dydaktycznych na Podlasiu jako miejsc ułatwiających wdrażanie nowych technologii i metod zarządzania w regionie podlaskim;
• opracowania bazy danych sprzyjającej transferowi wiedzy i innowacji ze środowiska akademickiego (Uniwersytet w Białymstoku) do gospodarki regionu;
• inspirowania współpracy środowiska naukowego i gospodarczego regionu dla wzrostu konkurencyjności  i innowacyjności województwa podlaskiego;
• inspirowania naukowców do tworzenia własnych firm umożliwiających wdrożenie wyników prac B+R do gospodarki;
• inicjowania i współtworzenia mechanizmów oraz wspierania procesów komercjalizacji, sprzedaży i udostępniania wyników prac naukowo-badaw-

czych oraz rozwiązań z zakresu ochrony własności intelektualnej;
• szerzenia wiedzy na temat zarządzania i organizacji przedsiębiorstwa w kontekście podniesienia konkurencyjności w regionie poprzez działanie 

innowacyjne.

B+R. Jednocześnie tworzy mechanizmy trans-
feru wiedzy na temat innowacyjnych rozwiązań 
pomiędzy jednostkami badawczo-rozwojowymi 
a przedsiębiorcami, umacniając jednocześnie 
zależności pomiędzy pracami jednostek B+R 
z praktyką gospodarczą.

Ponadto, SP jako ośrodek konsultacyjny ma 
za zadanie tworzenie korzystnych warunków 
dla efektywnej współpracy środowiska nauko-
wo-akademickiego z administracją publiczną 
i środowiskiem gospodarczym. Jego celem 
jest praca nad ożywieniem kooperacji i trans-
feru nowych technologii i wiedzy z nauki do 
przemysłu i biznesu oraz budowanie wsparcia dla 
działalności naukowo-inwestycyjnej. W perspek-
tywie przyczyni się do rozwoju istniejących 
już przedsiębiorstw i powstawania nowych, na 
pograniczu uczelni i biznesu. W tym celu zostały 
przewidziane codzienne dyżury w siedzibie SP, 
w trakcie których wyznaczone osoby będą  
udzielały informacji, porad, służyły pomocą 
w opracowywaniu dokumentacji oraz kiero-
wały zainteresowane podmioty do właściwych 
jednostek i osób (od poniedziałku do piątku 
w godzinach 10.00-14.00). Szeroki merytoryczny 
zakres działalności informacyjno-konsultingowej  
obejmuje w szczególności ocenę możliwości 
wdrożenia wyników projektów do gospodarki, 
analizę potencjału rynkowego dóbr własności 
przemysłowej, promocję wytworzonej techno-
logii, ocenę zdolności patentowej projektu, 
wskazanie możliwości dalszego finansowania 
badań lub prac wdrożeniowych oraz doradztwo 
prawne w tym zakresie.
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Klaster Marek Turystycznych Polski Wschodniej jest 
ważnym ogniwem sektora budowlanego, inicjuje rozmowy 
o jego najważniejszych problemach, podejmuje konkretne 
działania na rzecz podniesienie innowacyjności i konku-
rencyjności branży. 

Korzyści dla podmiotów tworzących klaster
• Redukcja kosztów, np. marketingowych i efektywniejsza 

promocja
• Wzrost innowacyjności i konkurencyjności
• Łatwiejszy dostęp do finansowania zewnętrznego
• Wzrost liczby klientów i obrotów
• Wzrost zatrudnienia
• Skuteczniejszy lobbing

Korzyści dla regionu 
• Wzmocnienie turystycznej marki regionu
• Promocja turystyczna regionu na rynku krajowym 

i zagranicznym
• Wzrost zatrudnienia w ramach sektora, spowodo-

wane rosnącym ruchem turystycznym w regionie 
oraz wydłużeniem sezonu

• Zdynamizowanie rozwoju regionalnego
• Podniesienie innowacyjności i konkurencyjności regionu 

poprzez wzmocnienie sektora turystyki

Koordynator:
Polskie Stowarzyszenie Doradcze 
i Konsultingowe

Kontakt:
ul. Rynek Kościuszki 2
15-091 Białystok 

Tel. +48 85 652 61 07
www.polskiestowarzyszenie.pl 

Zasięg:
województwo podlaskie, warmińsko-mazurskie

Klaster Marek Turystycznych Polski Wschodniej to 
projekt współfinansowany przez Unię Europejską 
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 
w ramach Programu Operacyjnego Rozwój 
Polski Wschodniej 2007-2013

Charakterystyka

Klaster Marek Turytsycznych Polski Wschodniej, który 
powstał z inicjatywy Klastra Instytucji Otoczenia 
Biznesu, funkcjonuje w oparciu o zasady partner-
stwa i współpracy, której jednym z najważniejszych 
efektów będzie zintegrowanie oferty turystycznej. 
W ramach wspólnych projektów zrealizowane 
zostaną m.in. kampanie promocyjne, branżowe 
konferencje i zagraniczne misje, targi oraz badania, 
które umożliwią zidentyfikowanie nisz rynkowych 
i stworzenie adekwatnych dla nich specjalistycz-
nych produktów turystycznych.  Klaster Marek 
Turystycznych Polski Wschodniej jest to inicjator 
ścisłej współpracy nauki i sektora turystycznego. 
Wiedza i kapitał intelektualny to recepta powstania 
i rozwoju nowoczesnych produktów turystycz-
nych kojarzonych z regionem. Działalność Klastra 
nakierowana jest na ścisłe powiązania podmiotów 
turystycznych z jednostkami naukowymi i badaw-
czymi. Badania i analizy rynku będą wykorzystywane 
do budowania stałej platformy współpracy między 
branżą turystyczną a instytucjami naukowymi.  
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Niektóre podmioty turystyczne mają często ciekawe pomysły na rozwój oferty posezo-
nowej, ale poruszają się bardziej intuicyjnie, rzadko wspierają się współpracą i komplemen-
tarnością usług, często działają na niezauważalną skalę, ponieważ żadnego niewielkiego 
podmiotu nie stać pojedynczo na zrobienie porządnych badań dotyczących danej niszy 
rynkowej ani wypracowania marki, ani też przeprowadzenia zintegrowanej, solidnej 
kampanii promocyjnej na rynkach docelowych, czy też pozycjonowania i marketingu 
internetowego. Klaster Marek Turystycznych Polski Wschodniej pozwoli natomiast na 
znacznie szerszy zakres działania zgodnie z hasłem „w jedności siła”.

Elżbieta Niedziejko
Prezes Suwalskiej Izby Rolniczo-Turystycznej

Założeniem inicjatyw klastrowych jest nawiązanie i rozwój współpracy między ich uczest-
nikami. Może ona oddziaływać na rozwój poszczególnych podmiotów – członków klastra, 
ale też terenu, na którym one działają. W obszarze turystyki jest to szansa na dopełnienie 
lub nawet zastąpienie niezależnych działań wielu małych podmiotów ich wspólnym działa-
niem w ramach klastra. Może jest to właściwa droga do uczynienia z turystyki naprawdę 
ważnego sektora gospodarczego regionu? 

Anatoliusz Kopczuk 
dyrektor Centrum Przedsiębiorczości i Innowacji WSFiZ w Białymstoku

Wschodnia część kraju, a zwłaszcza województwo podlaskie i warmińsko-mazurskie, 
dysponują ponadprzeciętnymi walorami turystycznymi. Można powiedzieć, że turystyka 
jest przyszłością regionu. To właśnie z tym sektorem należy wiązać największe szanse 
rozwojowe. Klaster Marek Turystycznych Polski Wschodniej pozwoli wykorzystać ten 
olbrzymi potencjał. 

Anna Moskwa
Polskie Stowarzyszenie Doradcze i Konsultingowe 

(Lider Klastra Marek Turystycznych Polski Wschodniej)

Przystąpiliśmy do Klastra, ponieważ uważamy takie przedsięwzięcia za bardzo pożyteczne 
rozwiązanie w biznesie. Dają one możliwość wspólnego działania wielu podmiotów w 
konkretnej sprawie, a jak wiadomo zdecydowanie prościej jest rozwinąć jakąś ideę 
kolektywnie, wymieniając się doświadczeniami. Wspólna praca z pewnością przynosi 
wymierne korzyści dla każdego zaangażowanego klastrowicza oraz pozwala z optymi-
zmem patrzeć w przyszłość.

Daniel Świętochowski
menedżer sieci Gastro Strefa 

Przystępując do Klastra Marek Turystycznych Polski Wschodniej mamy nadzieję, iż 
wspólne działania przedsiębiorców branży turystycznej przyczynią się do propagowania 
naszego regionu oraz lepszego funkcjonowania członków inicjatywy w oparciu o wymianę 
doświadczeń. Liczymy, że uda nam się wspólnie stworzyć nowe „drogi” dotarcia do 
klientów, a proponowana oferta będzie na tyle atrakcyjna, iż będą oni wracali do nas 
cyklicznie. Uczestnictwo w przedsięwzięciu – moim zdaniem – w perspektywie przyniesie 
zarówno regionowi, jak i poszczególnym członkom wiele korzyści.

Andrzej Malinowski
Dyrektor Best Western Hotel Żubrówka****
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Celem sygnatariuszy listu jest wymiana 
doświadczeń w zakresie działań 
w obszarze turystyki, promocja 

walorów turystycznych województwa 
podlaskiego, budowa silnej i rozpozna-

walnej marki regionu jako obszaru 
atrakcyjnego pod względem walorów 

pr z yrodnic z ych i  kulturow ych. 
Województwo podlaskie obfituje 
w liczne parki narodowe i krajo-
brazowe, dziewicze tereny, cechuje 

się różnorodnością kulturową, 
bogactwem tradycji i religii, a także długą 

lista regionalnych przysmaków. Niewątpliwym 
atutem regionu są jego mieszkańcy – niezwykle 
gościnni, dbający o lokalne zwyczaje i obrzędy. 
Ten olbrzymi potencjał stanowi naturalną 
podstawę dla rozwoju branży turystycznej, która 
wymaga jednak odpowiedniej promocji, działań 
marketingowych, kampanii reklamowych.  

Potencjał turystyczny regionu 
podlaskiego w postaci zasobów 
przyrodniczych, klimatycznych 
i kulturowych predysponuje go  do roli 
jednego z głównych miejsc wypoczynku 
zarówno dla turystów krajowych, jak 
i zagranicznych. Województwo podlaskie 
powinno stać się silną marką turystyczną 
rozpoznawalną na skalę europejską.  
Dlatego Klaster Marek Turystycznych 
Polski Wschodniej oraz samorządy 
Augustowa i Supraśla podpisały list 
o współpracy. Efektem wspólnych działań 
ma być promocja regionu i wzmocnienie 
jego turystycznej marki. List intencyjny 
został uroczyście podpisany podczas 
I Kongresu Polski Wschodniej 
zorganizowanego przez Klaster Instytucji 
Otoczenia Biznesu.

Razem dla 
rozwoju turystyki

Sygnatariusze listu planują liczne wspólne 
działania, inicjatywy i projekty, które obejmować 
będą między innymi:

• wspólne działania marketingowe 
i promocyjne; 

• wizyty studyjne, wzbogacające 
wiedzę w zakresie komercjalizacji 
oferty turystycznej;

• adaptowanie najlepszych praktyk 
w zakresie promocji turystyki;

• promowanie wysokich 
standardów w turystyce;

• wspólne konferencje, promujące 
walory turystyczne regionu; 

• budowanie bezpośrednich relacji.
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Wspólny głos 
Augustowa i Supraśla

W czasie I Kongresu Polski Wschodniej 
władze Augustowa i Supraśla 

uroczyście podpisały list intencyjny 
dotyczący wspólnych działań w sferze 

turystycznej i uzdrowiskowej. 
Oba samorządy chcą promować 

województwo podlaskie jako 
miejsce piękne i zdrowe, atrakcyjne 

pod względem turystycznym 
i leczniczym. Augustów i Supraśl to 

dwa znane w regionie i kraju miasta 
uzdrowiskowe. 

Dziękując za zaproszenie na I Kongres 
Polski Wschodniej, pragnę podkreślić 
jego ważną rolę. Dzięki niemu można 

było podsumować dotychczasowe osiągnięcia 
w realizacji unijnych projektów, które z założenia 
miały na celu wyrównywanie szans między 
tzw. „Polską A” a „Polską B”. Wychodząc 
z niesprawiedliwego podziału Polski na obszary 
dwóch prędkości rozwoju gospodarczego, 
województwo podlaskie potrzebuje dalszego 
wsparcia ze środków Unii Europejskiej, zwłaszcza 
w dziedzinie poprawy komunikacji kołowej 
i kolejowej, rozwoju sektora spożywczego 
(zwłaszcza mleczarskiego), również poprzez 
wsparcie dziedziny turystycznej oraz uzdro-
wiskowej. Między innymi dlatego, podczas 
Kongresu, razem z Burmistrzem Augustowa 
Panem Kazimierzem Kożuchowskim podpi-
saliśmy umowę partnerską między naszymi 
miastami. Te dwa uzdrowiska województwa 
podlaskiego powinny się stać ważnymi ośrod-
kami wzrostu. Tymczasem można odnieść 
wrażenie, że o ich istnieniu zapomniano! Dzięki 
postawieniu dużego akcentu na uzdrowiska, 
a w konsekwencji przeznaczeniu na ich rozwój 
środków z UE, mogą powstać w naszym regionie 
nowe zakłady przyrodolecznicze, a w ślad za 
nimi nowe miejsca pracy. Obszar „zielonych 
płuc” Polski może być regionem do którego 
przyjeżdża się po zdrowie! Główną tezą 
Kongresu było kontynuowanie, choć z pewnymi 
korektami, rozpoczętego wyrównywania szans. 
Nie we wszystkich obszarach udało się dogonić 
Polskę Zachodnią i wszyscy są tego świadomi. 
Mimo tego należy pozytywnie ocenić skok 
cywilizacyjny, jaki został dokonany w ostatniej 
dekadzie. Wspólna debata wielu środowisk 
pokazała, jak bardzo zależy nam na zabezpie-
czeniu przyszłości Polski znad Narwi, Bugu i Sanu 
– Polski, która powinna być krajem równych 
szans na rozwój.

Radosław Dobrowolski 
Burmistrz Supraśla

Augustów w świadomości większości 
społeczeństwa niewątpliwie funkcjonuje 
jako „Letnia Stolica Polski”. Na bazie tej 

marki działaliśmy przez kilka dziesięcioleci. 
Dzisiejsza rzeczywistość stawia przed nami 
wyzwania, którym nie sprostamy bez koope-
racji, współpracy, porozumienia, platformy 
współdziałania i zdrowej konkurencji. I Kongres 
Polski Wschodniej pokazał, jak ogromny poten-
cjał drzemie w obszarze Polski Wschodniej. 
Dzięki wspólnym działaniom wielu środowisk 
– samorządów, biznesu, nauki, które do tej 
pory indywidualnie walczyły o swoją pozycję 
w kraju i za granicą – zabrzmiał wspólny silny 
głos w postaci  podpisania listu intencyjnego 
powołania Związku Pracodawców „Klastry Polski 
Wschodniej”.  Również w trakcie kongresu podpi-
saliśmy porozumienie o współpracy miast uzdro-
wiskowych Augustowa  i Supraśla. Planujemy 
do tego przedsięwzięcia zaprosić również inne 
uzdrowiska Polski Wschodniej, chociażby najbliż-
szej Gołdapi, żeby mówić mocniej i głośniej 
o naszych problemach i sposobach ich rozwią-
zania. Polska Wschodnia określana zawsze była 
jako Polska B. Kongres pozwolił na pokazanie 
możliwości i szans rozwoju wielu dziedzin 
gospodarki, że możemy być wręcz liderami 
w innowacyjności, a transgraniczność obszaru, 
bliskość rynków wschodnich jest niewątpliwym 
atutem, który odpowiednio wykorzystany 
może zdecydowanie wzmocnić budżety firm 
działających na terenie 5 województw Polski 
Wschodniej. 

Kazimierz Kożuchowski
Burmistrz Augustowa

Od lewej Radosław Dobrowolski, Burmistrz Supraśla 
i Kazimierz Kożuchowski, Burmistrz Augustowa
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Poziom wykształcenia społeczeństwa 
polskiego na poziomie wyższym był bardzo 
niski. Ludność w wieku 15 lat i więcej posia-

dająca wyższe wykształcenie w latach 1938 – 2006 
w odsetkach do ogółu wyniosła: w roku 1938 – 
0,2%, w roku 1960 – 2,1%, w roku 1970 – 2,7, w roku 
1988 – 6,5%, w roku 2002 – 11,1%, w roku 2006 
– 15,3%. Współczynnik skolaryzacji młodzieży 
w wieku 19-24 lata w roku 1990 wynosił 9,8%, ale 
w okresie transformacji gospodarczej zwiększył się 
ponad czterokrotnie. Ważną rolę w rozwoju kształ-
cenia na poziomie wyższym odegrały uczelnie 
niepaństwowe. W roku 2006/2007 kształciły one 
ponad 640 tys. studentów. Co trzeci student 
kształcił się w sektorze uczelni prywatnych.

Uczelnie niepaństwowe stały się wzorem przedsię-
biorczości, często nie dysponując wystarczającymi 
środkami finansowymi, stworzyły imponującą 

Kształcenie na poziomie wyższym jest jednym z podstawowych 
czynników rozwoju społecznego i gospodarczego.
Jest ono składnikiem kulturowości społeczeństwa. 
W okresie transformacji w Polsce dokonała się swoistego rodzaju 
rewolucja edukacyjna na poziomie wyższym.

w mniejszych ośrodkach, to większość młodzieży 
z tych ośrodków nigdy nie podjęłaby studiów. 
Uczelnie niepaństwowe kształcą studentów 
bardziej praktycznie w porównaniu z uniwersy-
tetami, np. WSFiZ w Białymstoku za praktyczność 
kształcenia w rankingu „Wprost” została sklasyfi-
kowana wśród wszystkich uczelni niepublicznych 
w Polsce na dziesiątym miejscu. W bieżącym roku 
akademickim studentka WSFiZ zdobyła główną 
nagrodę w konkursie PARP „Akademicki Mistrz 
Innowacyjności”.

Często pod adresem uczelni niepaństwowych 
wysuwa się zastrzeżenia w zakresie jakości 
kształcenia. Zarzuty te są bezpodstawne, 
ponieważ wszystkie uczelnie w Polsce podda-
wane są jednolitym kryteriom oceny przez 
Polską Komisję Akredytacyjną.

W Polsce w roku 2005/2006 studiowało prawie 
2  mln studentów (1953,8 tys.). Od tego roku liczba 
studentów zmniejsza się. Jako powód najczę-
ściej podaje się niż demograficzny, pomija się 
natomiast takie czynniki, jak sytuacja ekonomiczna 
społeczeństwa, bezrobocie, wyjazdy zagra-
niczne. Uczelnie niepubliczne leżą poza polityką 
edukacyjną państwa i nie mają żadnej pomocy 
finansowej, poddawane są oddziaływaniu praw 
rynkowych. Jednak w sektorze kształcenia na 
poziomie wyższym rynek nie istnieje, ponieważ 
większość usług edukacyjnych jest bezpłatna. 
Uczelnie niepaństwowe nieźle sobie radzą w 
zakresie edukacji permanentnej. Organizują studia 
podyplomowe, konferencje, szkolenia. Te formy 
działalności obecnie, jak też w perspektywie kilku 
lat i dłuższej będą podstawą dalszego rozwoju 
gospodarki.

Kształcenie
dla rozwoju

bazę materialną do celów naukowych, dydak-
tycznych i sportowych. W punktacji medalowej 
za rok akademicki 2011/2012 trzy pierwsze 
miejsca wśród wszystkich uczelni (państwo-
wych i niepaństwowych) zajęły uczelnie niepań-
stwowe, w tym WSFiZ w Białymstoku. Uczelnie 
niepaństwowe dysponują dobrymi bibliotekami 
i czytelniami, salami komputerowymi, prowadzą 
e-learningowy system kształcenia. Wymienione 
rezultaty zostały osiągnięte dzięki przedsiębior-
czości, bez pomocy budżetu państwa.

Uczelnie niepaństwowe w dużym stopniu przyczy-
niły się do zwiększenia dostępności szkolnictwa 
wyższego dla społeczeństwa. Powstawały one 
bowiem nie tylko w dużych ośrodkach miejskich 
ale także w miastach o liczbie ludności nieprze-
kraczającej 100 tys. mieszkańców. Z badań opinii 
studentów wynika, że gdyby nie powstały uczelnie 

Prof. dr hab. Józef Szabłowski
Rektor Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Białymstoku



Od momentu powstania Wyższa Szkoła Finansów 
i Zarządzania w Białymstoku rozwija wielokie-
runkową współpracę z zagranicznymi ośrodkami 
naukowymi, znajdującymi się w krajach Europy 
Wschodniej. Współpraca ta, prowadzona w ramach 
umów bilateralnych obejmuje: 
prowadzenie wspólnych badań 
naukowych, publikację wyników 
badań w monografiach i czaso-
pismach naukowych, organizację 
konferencji naukowych, prowa-
dzenie wymiany kadry, pracow-
ników naukowych, nauczycieli 
akademickich i studentów, wy- 
mianę informacji i realizowanie 
projektów dydaktycznych. Uczelnie 
z którymi współpracuje WSFiZ 
znajdują się w Rosji, na Ukrainie 
oraz Białorusi. Należą one zarówno 
do sektora uczelni państwowych, 
jak i prywatnych.
Najbardziej intensywna współ-
praca i najczęstsze kontakty 
realizowane są z Grodzieńskim 
Państwowym Uniwersytetem im. Janki Kupały, 
Białoruskim Państwowym Uniwersytetem 
Ekonomicznym w Mińsku, Międzynarodowym 
Uniwersytetem „MITSO” w Mińsku, Instytutem 
Zarządzania w Mińsku. Wśród uczelni ukraiń-
skich należałoby wyróżnić współpracę 
z Wschodnioeuropejskim Uniwersytetem 
Ekonomii i Zarządzania w Czerkasach oraz 
Instytutem Zarządzania w Kijowie. Ponadto 
dynamicznie rozwija się współpraca z uczel-
niami znajdującymi się w Federacji Rosyjskiej, 
takimi jak Moskiewski Uniwersytet imienia 
S. U. Witte, Vladimirski Instytut Biznesu, Permski 
Instytut Ekonomii i Finansów, Moskiewski 
Instytut Energetyczny.

Wieloletnia współpraca WSFiZ ze wschodem nie jest 
przypadkowa. Założycielem Uczelni jest bowiem 
Wschodnioeuropejski Instytut Gospodarki. Wymiana młodzieży, 
pracowników naukowo-dydaktycznych, wspólne badania 
naukowe – to działania, które nie tylko przybliżają narody,  
ale także przyczyniają się do rozwoju stosunków społecznych, 
politycznych i gospodarczych.

dydaktycznych, a także wymiany studentów 
i kadry dydaktycznej, powiązana z uczestnictwem 
w wykładach gościnnych i konferencjach nauko-
wych. Oprócz aspektów naukowych, współpraca 
ta obejmuje też działania na rzecz zbliżenia 
młodzieży – poprzez organizację wizyt czy też 
rozgrywek sportowych studentów.

11 grudnia 2012 r. Rektor Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania 
w Białymstoku prof. dr hab. Józef Szabłowski i Jej Magnificencja 
Rektor Międzynarodowego Instytutu Ekonomii i Zarządzania z 
Rosji prof. Elina Lis podpisali umowę o międzyuczelnianej współ-
pracy. Parafowana umowa zakłada wspólną realizację działań 
naukowych i dydaktycznych podejmowanych przez Uczelnie.

Dowodem przyjaznych relacji są wizyty władz 
uczelni – w szczególności obecność reprezentacji 
uczelni partnerskich na takich wydarzeniach, jak 
uroczystość inauguracji roku akademickiego czy 
rozdania dyplomów. Od wielu lat współpracu-
jące uczelnie realizują program „Dwa dyplomy”. 
Kilkudziesięciu studentów Moskiewskiego 
Uniwersytetu im. S.U. Witte w ramach tej współ-
pracy podjęło studia w Wyższej Szkole Finansów 
i Zarządzania w Białymstoku i uzyskało dyplom 
ukończenia studiów, honorowany we wszystkich 
krajach Unii Europejskiej. 

W czerwcu i lipcu 2012 Wyższa Szkoła Finansów 
i Zarządzania w Białymstoku realizowała projekt 
„Polsko – Rosyjska Wymiana Młodzieży 2012” współ-
finansowany przez Centrum Polsko-Rosyjskiego 
Dialogu i Porozumienia w Warszawie. Wymiana 
przebiega pod hasłem „Polacy w Rosji, Rosjanie 
w Polsce – zesłańcy, badacze, budowniczowie, 
wojskowi, artyści, emigranci”. Jako pierwsi do 
naszej Uczelni zawitali studenci z Moskiewskiego 
Uniwersytetu im. S.J. Witte i Moskiewskiego Instytutu 
Energetycznego. Studenci WSFiZ rosyjskiego 
partnera odwiedzili w lipcu. Celem realizacji projektu 
była pozbawiona przekłamań edukacja, przybliża-
jąca młodym Rosjanom i Polakom historię obu 
krajów, a zwłaszcza stosunków polsko-rosyjskich na 
przestrzeni dziejów. Projekt zakładał dziesiątki spotkań 
i dyskusji z możliwie różnorodnymi środowiskami 

społecznymi: uczniów, studentów, 
wykładowców, przedstawicieli władz 
miejskich, duchownych, wojskowych, 
dziennikarzy oraz w końcu ze zwykłymi 
ludźmi, aby w trakcie tych licznych 
dyskusji uczestnicy projektu mieli szansę 
poznania różnych punktów widzenia na 
zdarzenia historyczne. Projekt pozwolił 
również na wzmocnienie partner-
skich relacji łączących Wyższą Szkołę 
Finansów i Zarządzania w Białymstoku 
z Moskiewskim Uniwersytetem im. 
Witte oraz Moskiewskim Instytutem 
Energetycznym.

W dniach 5-9 listopada 2012 roku 
WSFiZ gościła grupę pracow-
ników naukowych Moskiewskiego 
Instytutu Energetycznego, dla 

których zorganizowano spotkania semina-
ryjne i cykl wykładów poświęconych polskim 
rozwiązaniom i doświadczeniom w zakresie 
komercjalizacji własności intelektualnej i trans-
feru technologii oraz infrastruktury innowa-
cyjności. W programie były również wizyty 
studyjne w Białostockim Parku Naukowo-
Technologicznym, Insty tucie Innowacji 
i Technologii Politechniki Białostockiej oraz kilku 
podlaskich przedsiębiorstwach. 

W programie dalszej współpracy WSFiZ z krajami 
wschodnimi jest nie tylko kontynuacja dotychcza-
sowych jej form, ale także jej poszerzanie na inne 
obszary z dziedziny społecznej i naukowej.

Współpraca ze wschodem 
– specjalność Wyższej Szkoły Finansów 

i Zarządzania w Białymstoku
Szczególnie warto podkreślić współpracę między 
naszą uczelnią a Moskiewskim Uniwersytetem 
imienia S. U. Witte w Rosji. Współpraca ta trwa 
nieprzerwanie od 2006 roku i obejmuje prace 
w zakresie badań naukowych, projektów 

Prof. dr hab. Józef Szabłowski
Rektor Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Białymstoku
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Działanie/Poddziałanie Data ogłoszenia konkursu Termin ukończenia naboru

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

3.1 Inicjowanie działalności innowacyjnej 29	kwietnia	
31	maja	lub	do	momentu,	gdy	wartość	
złożonych	projektów	przekroczy	170%	alokacji	
konkursowej

4.4 Nowe inwestycje o wysokim potencjale 
innowacyjnym

24	kwietnia	
5	czerwca

5.1 Wspieranie powiązań kooperacyjnych o 
znaczeniu ponadregionalnym 

11	marca
26	kwietnia	lub	do	momentu,	gdy	wartość	
złożonych	projektów	przekroczy	170%	alokacji	
konkursowej

5.2. Wspieranie instytucji otoczenia biznesu 
świadczących usługi proinnowacyjne oraz ich 
sieci o znaczeniu ponadregionalnym – projekt 
systemowy

I	kwartał
II	kwartał

5.4.1 Wsparcie na uzyskanie/realizację 
ochrony własności przemysłowej 

Konkurs	ciągły	od	4	czerwca 30	czerwca	lub	do	wyczerpania	alokacji	
konkursowej	

6.1 Paszport do eksportu

14	dni	od	wejścia	w	życie	
rozporządzenia	w/s	udzielania	
przez	PARP	pomocy	
finansowej	w	ramach	PO	IG

				----------

8.1 Wspieranie działalności gospodarczej w 
dziedzinie gospodarki elektronicznej 

I.	runda	–	4	lutego
II.	runda	–	18	kwietnia
III.	runda	–	24	czerwca

1	marca
17	maja
19	lipca

8.2 Wspieranie wdrażania elektronicznego 
biznesu typu B2B

I.	runda	–	3	kwietni
II.	runda	–	3	czerwca

30	kwietnia
28	czerwca

Planowany harmonogram naborów wniosków 
o dofinansowanie projektów w 2013 r. 

Źródło:	www.parp.gov.pl
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Zmiany w ustawie – Kodeks pracy oraz 
ustawy o związkach zawodowych powinny 
umożliwić bardziej racjonalną organizację 

czasu pracy, wpłynąć na zwiększenie konkuren-
cyjności firm, a poprzez to ułatwić zachowanie 
dotychczasowych i tworzenie nowych miejsc 
pracy. Ponadto, umożliwi pracownikom – poprzez 
korzystanie z ruchomego czasu pracy – łatwiejsze 
godzenie życia zawodowego z osobistym 
i zwiększy przestrzeń porozumień zawieranych 
przez pracodawców i reprezentację pracowników. 
Projektowane niniejszą ustawą zmiany w zakresie 
czasu pracy umożliwią pracodawcom dostosowy-
wanie czasu pracy do zapotrzebowania na pracę 

Unia Europejska, rządy państw członkow-
skich, a także poszczególne regiony myślą 
o kolejnej perspektywie budżetowej na 

lata 2014 – 2020. Możemy wyjść z założenia, że 
negocjacje i planowanie nowej perspektywy nie 
do końca nas dotyczy, a bardziej decydentów 
na wysokim szczeblu. Nic bardziej mylnego – 
środowiska gospodarcze i samorządowe mają 
naprawdę wiele do zrobienia w trakcie konsul-
tacji społecznych, które coraz bardziej nabierają 
tempa. Pojawiają się nowe koncepcje rozwoju 
regionalnego. Poszczególne regiony mają 
wskazać obszary strategicznej interwencji, do 
kanonu dyskusji weszło na dobre pojęcie SMART-
Specialization. Te pojęcia trzeba wypełnić treścią 
i jeżeli sami tego nie uczynimy, zrobi to za nas 
ktoś inny. To już nasza decyzja, czy chcemy mieć 
wpływ na kreowanie naszego bliższego i dalszego 
otoczenia, a możemy mieć znaczny. 

Instytucje odpowiedzialne za konsultacje 
społeczne mają obowiązek rejestrowania 
zgłaszany uwag i ustosunkowania się do 

zgłaszanych propozycji. Doświadczenia bieżącej 
perspektywy wskazują, że część Działań było 
trafionych, część mniej… Zamiast skupiać się 
na krytyce, w nadchodzącym roku możemy 
skupić się na konstruktywnej krytyce i zgłaszać 
do odpowiednich instytucji swoje przemyślenia 
i zabierać głos w trakcie publicznych dyskusji, 
np. takich jak ta w trakcie I Kongresu Polski 
Wschodniej. Zebrane przemyślenia mogą trafić 
teraz do właściwych instytucji na szczeblu regio-
nalnym, krajowym i europejskim. Nie jesteśmy do 
tego przyzwyczajeni, ale nasza praca w nadcho-
dzących miesiącach może realnie wpłynąć na 
nasze perspektywy w 2020 r. Niezależnie od 
ostatecznej kwoty wsparcia, Polska i poszcze-
gólne regiony otrzymają duże wsparcie finan-
sowe. Najważniejszą rzeczą jest inteligentne 
wykorzystanie nadarzającej się okazji.  

Sebastian Rynkiewicz
Prezes Centrum Promocji Innowacji i Rozwoju 

przy zachowaniu wszystkich dotychczas obowią-
zujących norm ochronnych. Tym samym będą 
sprzyjać utrzymaniu konkurencyjności prowa-
dzonej działalności oraz poziomu zatrudnienia. 
Projekt zmian przewiduje zmiany w zakresie 
długości dopuszczalnych okresów rozliczenio-
wych czasu pracy oraz zasad ich przedłużania, 
a także uregulowanie ruchomego czasu pracy 
w Kodeksie pracy. 

Biuro Promocji i Mediów
       Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej  

Ministerstwo Pracy i Polityki 
Społecznej pracuje nad 
projektem ustawy o zmianie 
ustawy – Kodeks pracy oraz 
ustawy o związkach zawodo-
wych. Projekt ten ma na celu 
wprowadzenie do Kodeksu pracy 
rozwiązań, które pozwolą na 
bardziej elastyczną organizację 
czasu pracy w zakładach pracy. 
O szczegółach planowanych 
rozwiązań pytamy resort pracy. 

Rok 2020 - jakie perspektywy?

Zmiany w Kodeksie Pracy
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Unia 
Europejska 
bliżej ludzi

Karolina Szymańska-Skowronek,
konsultantka RCIE
Towarzystwo Amicus
Klaster Instytucji Otoczenia Biznesu

Sieć RCIE powstała w 1999 roku 
w oparciu o Program Informowania 
Społeczeństwa o Unii Europejskiej 

przyjęty przez Rząd Jerzego Buzka.  Na 
cztery lata przed akcesją i pięć lat przed 
oficjalnym wejściem Polski do Wspólnoty 
trudno było przewidzieć, co w praktyce 
mogły oznaczać żmudnie wynegocjowane 
warunki członkostwa Polski w UE. Przed 
2004 rokiem formułowano liczne, często 
sprzeczne prognozy,  dotyczące spodzie-
wanego wpływu UE na życie poszcze-
gólnych  obywateli. Obecnie, osiem lat 
później, wiele wątpliwości zostało rozwia-
nych. Wnioski wysnute w dobie akcesji 
zweryfikowała codzienna rzeczywistość. 
Można to wszystko dziś zmierzyć w kilome-
trach nowopowstałych dróg i autostrad, 
przeanalizować w zmianach struktur 
przemysłowych, wynikających z dopaso-
wania gospodarki do standardów starych 
krajów członkowskich czy liberalizacji 
zamówień publicznych i wreszcie ocenić 
wpływ na obywatela-pracownika, którego 
kwalifikacje ciągle są podnoszone dzięki 
funduszom przeznaczonym na Program 
Operacyjny Kapitał Ludzki.  Wszystko 
nabrało rozpędu po 8 czerwca 2003 roku, 
kiedy to społeczeństwo polskie podjęło 
historyczną decyzję dotyczącą akceptacji 
przystąpienia Polski do UE w referendum 
akcesyjnym.

Regionalne Centra 
Informacji Europejskiej 
(RCIE) są jedną z pierw-
szych działających w Polsce 
sieci informujących o Unii 
Europejskiej. Celem RCIE 
jest przybliżenie struktur 
unijnych i ich działań 
zwykłym obywatelom, 
tak aby Unia Europejska 
była nie tylko wspólnotą 
interesów, ale przede 
wszystkim ideałów. 

Siedziba RCIE: 
ul. Brukowa 28 lok. 8
15-889 Białystok. 
Więcej informacji na stronie
www.rcie.bialystok.pl
oraz www.msz.gov.pl 



Karolina Szymańska-Skowronek,  

„Współtworzyliśmy strategię informacyjną dotyczącą 
pierwszych lat członkostwa Polski w Unii Europejskiej”

W kraju działały wówczas 34 ośrodki 
Regionalnych Centrów Informacyjnych: 16 
w miastach wojewódzkich i 18 w byłych 
miastach wojewódzkich. Każdy z osobna 
został otwarty dla mieszkańców regionu 
w celu upowszechnienia wiedzy o Unii 
Europejskiej i członkostwie Polski w UE. 
Przez 13 lat, od powstania sieci ich liczba 
zmniejszyła się do 16. Wybór podmiotów 
prowadzących RCIE przeprowadzany był 
corocznie w ramach konkursu otwartego, 
by wyłonić najlepiej przygotowaną do 
tego zadania organizację. W Białymstoku 
Podlaskie Centrum Informacji Europejskiej 
prowadzi nieprzerwanie od 1999 roku 
Towarzystwo Amicus.   Zakres działań 
na przełomie tych 13 lat zmieniał się, tak 
jak zmieniały się nastroje społeczeństwa 
dotyczące akceptacji dla członkostwa 
Polski w UE. Poparcie rosło sukcesywnie 
z każdym rokiem funkcjonowania w struk-
turach unijnych i wynikało z coraz bardziej 
powszechnego przekonania o korzyściach 
uzyskiwanych dzięki akcesji. Najczęściej 
dostrzegane zmiany wśród społeczności 
lokalnych, jakie wskazują konsultanci zatrud-
nieni w Podlaskim Centrum Informacji 
Europejskiej, dotyczyły swobody podróżo-
wania, podejmowania pracy i nauki w innych 
krajach, poprawy sytuacji w rolnictwie oraz 
w sektorze MŚP, a także roli Polski na arenie 
międzynarodowej. Jak przyznaje Olga 
Kozłowska – konsultantka, która jako jedna 
z nielicznych osób w kraju może pochwalić 
się 13-letnim stażem pracy w sieci – początki 
były trudne. - Przed akcesją zgłaszały się do 
biura osoby nieposiadające podstawowej 
wiedzy o funkcjonowaniu Unii Europejskiej.  
Pytały o możliwość „zapisania się do Unii”, 
bo ich wiedza na temat procesu akcesji 
była znikoma. Prowadzenie Punktu RCIE 
jest odpowiedzią na potrzeby mieszkańców 
regionu w zakresie  uzyskania rzetelnej 
informacji i poszerzenia wiedzy dotyczącej 
szerokopojętej problematyki unijnej, 
a ostatnio także z zakresu Polskiej Polityki 
Zagranicznej. 

Zakres działań prowadzonych przez RCIE 
Białystok były sukcesywnie poszerzany 
i dostosowywany do potrzeb informacyj-
nych mieszkańców regionu. Konsultanci 
prowadzili w swojej siedzibie wykłady 
otwarte dla mieszkańców regionu, a także 
spotkania dla grup zorganizowanych. Przy 
okazji każdej imprezy plenerowej były 
wystawiane stoiska informacyjne, dzięki 
czemu RCIE Białystok miało styczność 
z różnymi grupami odbiorców. Konsultanci 
udostępniali materiały informacyjne, 

analizy, opracowania i publikacje z zakresu 
integracji europejskiej, a w późniejszych 
latach stworzyli własną bibliotekę publi-
kacji i czasopism o szerokopojętej tematyce 
unijnej.  Na bieżąco do dnia dzisiejszego 
udzielają odpowiedzi na pytania związane 
z kwestiami europejskimi osobiście lub 
też za pośrednictwem telefonu, faksu, 
poczty tradycyjnej i elektronicznej. Każde 
z Centrów prowadzi własny serwis interne-
towy oraz współuczestniczy przy tworzeniu 
serwisów regionalnych. 

- Współtworzyliśmy strategię informacyjną 
dotyczącą pierwszych lat członkostwa Polski 
w Unii Europejskiej, bo właśnie jednym 
z najistotniejszych elementów realizacji tej 
strategii była współpraca z Regionalnymi 
Centrami Informacji Europejskiej - dodaje 
Karolina Szymańska-Skowronek, konsul-
tantka RCIE. Analiza działalności ośrodków 
informacyjnych w krajach członkowskich UE 
pokazuje, że w każdym z krajów członkow-
skich działają ośrodki i sieci informacyjne, 
zarówno zajmujące się tzw. informacją 
ogólną, jak też ośrodki wyspecjalizowane 
świadczące usługi na rzecz określonych 
grup odbiorców. W chwili obecnej Centrum 
Informacji prowadzone w Białymstoku 
przez Towarzystwo Amicus jest jednym 
z podstawowych narzędzi realizacji działań 
informacyjnych i edukacyjnych: szkolenia, 
warsztaty, spotkania z ekspertami. Liczba 
ośrodków informacyjnych w poszczegól-
nych krajach członkowskich jest różna 
- mówi Adam Kozłowski, Dyrektor RCIE 
Białystok - ale zasadą jest ich umiejsco-
wienie na szczeblu regionu. Koniecznym 
jest zapewnienie bezpłatnego dostępu do 
informacji mieszkańcom każdego regionu 
w myśl zasady, że informacja jest prawem, 
a nie towarem.

Choć zakres tematyczny zapytań klientów 
Punktu Informacyjnego uległ zmianie, 
konsultanci na brak pracy nie narze-
kają. Po ostatnim roku działań skoncen-
trowanych na Polskim Przewodnictwie 
w Radzie Unii Europejskiej, przyszedł czas 
na Prawa Obywateli. Wynika to głownie 
z zapisów Traktatu z Mastricht, na mocy 
których wprowadzono nową formułę 
udziału społeczeństwa w kształtowaniu 
polityki Unii Europejskiej – Europejską 
Inicjatywą Obywatelską. Obecnie do RCIE 
przychodzą dobrze poinformowani o struk-
turach i fukncjonowaniu UE mieszkańcy - 
zauważa Monika Sieczko, konsultantka RCIE 
Białystok - Teraz liczą bardziej na informacje 
z zakresu pozyskania wsparcia finansowego, 
coraz częściej pytają także o prawa 

obywatelskie i wyrażają obawy o przyszłość 
wspólnej waluty. W obliczu trwającego 
kryzysu podchodzą do Wspólnej Europy 
z większą niż niegdyś rezerwą i obawą. 
Dlatego istnieje potrzeba ciągłego infor-
mowania społeczeństwa na temat działań  
podejmowanych na rzecz rozwiązania 
problemów wewnętrznych Unii, jej reform 
naprawczych oraz przyszłości Wspólnoty. 
Państwa należące do strefy euro mają 
problemy z przestrzeganiem zasad leżących 
u podstaw unii monetarnej. Planowane 
są zmiany w Pakcie Stabilności i Rozwoju, 
mające wymusić przestrzeganie przez 
państwa unijne zasad dyscypliny finan-
sowej. Niestabilność strefy euro sprzyja 
obawom o jej przyszłość.

Działania RCIE, edukując i aktywując, 
będą skupiały się na tych priorytetach. 
Informowanie o skutkach wstąpienia do 
strefy euro, zasadach i warunkach jakie 
będzie musiała spełnić Polska, by przystąpić 
do tej strefy, są w dalszym ciągu kwestiami 
najbardziej nurtującymi Polaków. Ciągłe 
zainteresowanie mieszkańców Podlasia 
problematyką UE, a także zmiany zagadnień 
z nią związanych, dają dalsze podstawy 
do kontunuowania działań otwartego 
w regionie Punktu Informacji Europejskiej. 
RCIE w Białymstoku będzie w dalszym 
ciągu równie intensywnie prowadzić swoją 
misję, a także stanowić punkt pierwszego 
kontaktu dla poszukujących informacji w tej 
dziedzinie. Do tego jesteśmy odpowiednio 
przygotowani zarówno od strony meryto-
rycznej, jak też technicznej, posiadając  
czytelnię, bibliotekę podręczną i stanowiska 
komputerowe z dostępem do internetu dla 
odwiedzających. 
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Klastrowicze 
z certyfikatami 
ISO 9001

Polskie Stowarzyszenie 
Doradcze i Konsultingowe

Wdrożenie Systemu Zarządzania Jakością w oparciu 
o normę ISO 9001 jest potwierdzeniem wysokiej 
jakości i standardów świadczonych przez nas usług. To 

niewątpliwie wielkie wyróżnienie, a jednocześnie zobowiązanie, 
by stale doskonalić ofertę, procedury wewnątrzorganziacyjne, 
kulturę pracy, system obsługi klienta.  

Przez lata intensywnej pracy doszliśmy do poziomu, który 
spełnia najostrzejsze wymagania normy ISO 9001. Liczymy, że 
wdrożony System Zarządzania Jakością w Zakresie „Tworzenia 
wniosków Projektowych. Usług szkoleniowych i doradczych” 
w jeszcze większym stopniu przyczyni się do satysfakcji naszych 
klientów, stanie się gwarancją profesjonalizmu i niezawodności. 

Uzyskany przez nas certyfikat ISO 9001:2008 potwierdza, że 
rozwijamy się we właściwym kierunku i jesteśmy w stanie 
sprostać najbardziej rygorystycznym wymaganiom. Wdrożenie 
Systemu Zarządzania Jakością w oparciu o normę ISO 9001 
było możliwe dzięki współpracy w ramach Klastra Instytucji 
Otoczenia Biznesu. To jeden z wielu dowodów na to, iż tego 
rodzaju powiązania kooperacyjne są efektywne, przyczyniają 
się do rozwoju zwłaszcza małych i średnich przedsiębiorstw.   

Anna Moskwa 
V-ce Prezes Zarządu PSDiK 

Klaster Instytucji Otoczenia Biznesu pomaga 
zrzeszonym podmiotom w podnoszeniu stan-
dardów jakościowych. Trzy z nich – Wyższa 
Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymsto-
ku, ECDS Polska, PSDiK – pozytywnie zakoń-
czyły proces wdrażania Systemu Zarządzania 
Jakością i uzyskały akredytowany certyfikat 
ISO 9001:2008. Procedura obejmowała m.in. 
ocenę dokumentacji, przeprowadzenie audi-
tu, sporządzenie raportu końcowego. 

Certyfikaty jakości już dawno na całym świecie stał się 
miarą wiarygodności firm, czynnikiem w znacznym stop-
niu podnoszącym zarówno ich prestiż, jak i skuteczność 
działania. Posiadanie certyfikatu ISO 9001 jest najlepszym 
sposobem na zdobycie zaufania klientów. Właściwie 
utrzymywany poziom jakości jest udokumentowany, firma 
zyskuje wizerunek organizacji profesjonalnej i rzetelnej. 
Certyfikowany System Zarządzania Jakością usprawnia 
codzienne funkcjonowanie przedsiębiorstwa, umożliwia 
lepszą organizację procesów biznesowych i optymalne 
wykorzystanie wszystkich zasobów firmy: technicznych, 
intelektualnych, ekonomicznych. Norma ISO 9001 
pomaga podmiotom gospodarczym w osiąganiu suk-
cesu rynkowego poprzez poprawę poziomu zadowolenie 
klientów i motywacji pracowników. 

Klaster Instytucji Otoczenia Biznesu planuje wdrożenia 
certyfikowanych Systemów Zarządzania Jakością w kole-
jnych organizacjach. W ten sposób BiznesKlaster realizuje 
jedno z podstawowych swoich zadań, podnosząc stand-
ardy biznesu i stając się promotorem dobrych praktyk 
w życiu gospodarczym regionu Polski Wschodniej.
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Wyższa Szkoła Finansów
i Zarządzania w Białymstoku

ECDS Polska

Już od pewnego czasu przymierzaliśmy się do uzyskania certy-
fikatu ISO. W tym roku podjęliśmy decyzję i zrealizowaliśmy swój 
plan.  Wymagało to pewnego wysiłku ale jestem przekonany, 

że było warto.  Formalne posiadanie certyfikatu będzie dodatkową 
motywacją do jeszcze lepszej pracy dla zespołu ECDSu. 

ECDS Polska sp. z o.o.  działa pod aktualną nazwą od 2003 roku, 
a więc mamy duże doświadczenie i wiele sukcesów na koncie. 
Zdecydowaliśmy się na zdobycie certyfikatu ISO 9001, aby potwierdzić 
najwyższą jakość naszych usług. Otrzymany certyfikat daje nam 
dużą satysfakcję, ale też zobowiązuje do przestrzegania jego norm. 
Ponieważ rynek staje się coraz bardziej konkurencyjny, również 
w obszarach w których działamy, ECDS przywiązuje dużą wagę do 
ciągłego podnoszenia jakości na każdym etapie przygotowania 
i realizacji swoich usług. Wszystko to robimy z myślą o coraz bardziej 
wymagających Klientach, oczekujących najwyższej jakości usług od 
profesjonalnych partnerów biznesowych. 

Otrzymanie certyfikatu w tak zacnym gronie – Wyższej Szkoły 
Finansów i Zarządzania oraz Polskiego Stowarzyszenia Doradczego 
i Konsultingowego – na I Kongresie Polski Wschodniej było 
dodatkowym wyróżnieniem. Certyfikat jest sukcesem całego zespołu 
ECDS Polska Sp. z o.o., naszego wspólnego wysiłku i starań. 

Mirosław Kamiński
Prezes Zarządu ECDS Polska 

Ocena jakości kształcenia w Wyższej Szkole Finansów 
i Zarządzania w Białymstoku była już wielokrotnie i z bardzo 
dobrym wynikiem dokonywana przez ustawowo powołaną 

do tego celu Polską Komisję Akredytacyjną. Mając jednak na uwadze 
coraz wyższe wymagania stawiane szkołom wyższym, zwłaszcza 
z punktu widzenia zapotrzebowania na rynku pracy, Uczelnia przy-
gotowała i wdrożyła wymagane normą ISO odpowiednie procedury, 
a po przeprowadzonym audycie we wrześniu 2012 r. otrzymała 
Certyfikat PN-EN ISO 9001:2008 w zakresie kształcenia i obsługi stu-
dentów oraz projektowania kierunków studiów. Cieszymy się z tego 
osiągnięcia. Doceniamy również rolę udzielonego nam wsparcia ze 
strony Klastra Instytucji Otoczenia Biznesu. 

Otrzymany Certyfikat jest potwierdzeniem porządku organizacyjne-
go procesów wewnętrznych oraz czynnikiem budowy zaufania do 
Uczelni wśród partnerów krajowych i zagranicznych. Certyfikat ISO 
jest najbardziej rozpowszechnionym i akceptowanym standardem 
jakości na świecie. Jego uzyskanie jest dla nas dużym wyróżnieniem, 
ale także wyzwaniem na przyszłość. Zobowiązuje on wszystkich
pracowników Uczelni do przestrzegania ustalonych procedur. Mamy 
też świadomość, że zgodnie z głównym założeniem systemu zarzą-
dzania jakością, jest potrzeba ciągłego rozwoju i doskonalenia 
procesu dydaktycznego. Uzyskanie certyfikatu ISO jest więc wejściem 
na drogę ciągłej pracy nad tworzeniem Uczelni odpowiadającej 
wymogom przyszłości. 

prof. dr hab. Józef Szabłowski
  Rektor Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Białymstoku
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Podmioty prowadzące działalność 
gospodarczą mają możliwość wyboru 
formy opodatkowania determinującej 
obciążenia podatkowe (w granicach 
określonych prawem). Wybór ten 
nie jest jednak zupełnie dowolny. 
Ograniczenie to może być zależne od 
rodzaju prowadzonej działalności czy 
też wysokości osiągniętego obrotu 
w poprzednim roku podatkowym. 

W Polsce przedsiębiorcy mają do wyboru trzy 
formy opodatkowania:

•	 Karta podatkowa

•	 Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych

•	 Podatkowa księga przychodów i rozchodów

Z wymienionych form dwie pierwsze nazy-
wane są formami ryczałtowymi, ostatnia jest 
formą opodatkowania na zasadach ogólnych, 
w której podstawą naliczenia podatku jest do-
chód do opodatkowania (schemat 1, tabela 1, 
tabela 2). 

KARTA PODATKOWA

Karta podatkowa jest zryczałtowaną formą 
podatku dochodowego od osób fizycznych. 
Z opodatkowania w formie karty podatkowej 
mogą korzystać osoby fizyczne i spółki cywil-
ne osób fizycznych, które spełniają warunki 
określone w ustawie o zryczałtowanym po-
datku dochodowym.

Na wniosek podatnika o zastosowanie karty 
podatkowej, naczelnik urzędu skarbowego 
wydaje decyzję ustalającą wysokość podatku 
dochodowego w formie karty podatkowej, 
odrębnie na każdy rok podatkowy. Jest to je-
dyna forma opodatkowania, przy której należy 
zwracać się z wnioskiem o jej uzyskanie, przy 
każdej innej podatnik tylko zawiadamia urząd 
skarbowy do 20 stycznia roku podatkowego 
o wybranym rodzaju formy opodatkowania 
działalności gospodarczej (K. Jurewicz, Podatki 
zarys problematyki, Wydawnictwo A.M.R., 
Katowice 2003, s. 51).

Wybór formy 
opodatkowania
działalności gospodarczej
(analiza uwzględniająca minimalizację 
obciążeń podatkowych)
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Stawki podatkowe określone są w załączniku 
do Obwieszczenia Ministra Finansów w spra-
wie stawek karty podatkowej. Wysokość po-
datku do zapłaty zależy od:

•	 rodzaju prowadzonej działalności,

•	 liczby mieszkańców w miejscu 
prowadzenia działalności (generalnie 
przyjęto podział na trzy grupy: do 5 tys., 
ponad 5 tys. do 50 tys. i ponad 50 tys.) 

Do wykonywania prac związanych z działalno-
ścią nie może zatrudniać osób na umowę zle-
cenie i umowę o dzieło, ale może zatrudniać 
osoby na umowę o pracę. Współmałżonek po-
datnika nie może prowadzić działalności go-
spodarczej w tym samym zakresie. Dozwolona 
jest współpraca współmałżonka, ale nie może 
on posiadać swojej firmy, której działalność 
jest taka sama lub się z nią pokrywać.

RYCZAŁT OD PRZYCHODÓW 
EWIDENCJONOWANYCH

Opodatkowanie ryczałtem ewidencjonowa-
nym reguluje ustawa z dnia 20 listopada 1998 
r. o zryczałtowanym podatku dochodowym 
od niektórych przychodów osiąganych przez 
osoby fizyczne (Dz. U. nr 144 poz. 930 ze zm.) 
oraz rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 
17 grudnia 2002 r. w sprawie prowadzenia ewi-
dencji przychodów i wykazu środków trwa-
łych i wartości niematerialnych oraz prawnych 
(Dz. U. z 2002 r. nr 219, poz. 1836 ze zm.).

Ryczałt ewidencjonowany stanowi uprosz-
czoną formę podatku dochodowego. 
Przedmiotowe uproszczenie dotyczy oblicze-
nia wysokości podatku:

•	 podatek ustalany jest jako iloczyn stawki 
procentowej właściwej dla danego 
rodzaju przychodu oraz przychodu 
osiągniętego w danym okresie 
rozliczeniowym;

•	 na wielkość należnego podatku nie mają 
wpływu koszty ponoszone w działalności 
gospodarczej. 

Ryczałt to dobry sposób dla osób rozpoczy-
nających działalność, jeżeli spodziewają się, 
że koszty działalności nie będą zbyt duże 
w stosunku do osiągniętych przychodów. 
Wysokość podatku zależy jedynie od wielkości 
przychodów oraz stawki ryczałtu dostosowa-
nej do przeciętnej rentowności danego rodza-
ju działalności. 

Tabela 2  Zalety i wady ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych

Zalety Wady

•	 Uproszczona	ewidencja	księgowa,

•	 Optymalne	stawki	podatkowe	przy	
niektórych	rodzajach	działalności,

•	 Przy	niskich	kosztach	-	możliwość	
uzyskania	korzyści	fiskalnych	w	
porównaniu	z	zasadami	ogólnymi

•	 brak	możliwości	pomniejszania	podstawy	opodatkowania	o	koszty	
uzyskania	przychodu,

•	 utrata	prawa	do	wspólnego	rozliczania	się	z	małżonkiem	

•	 brak	możliwości	zrezygnowania	z	tej	formy	opodatkowania	w	trakcie	
roku	podatkowego.

Źródło: Opracowanie własne.

Tabela 1  Zalety i wady karty podatkowej

Karta podatkowa

Zalety Wady

•	 Uproszczona	do	minimum	
ewidencja	księgowa.

•	 W	zależności	od	rodzaju	działalności	
możliwość	zatrudnienia	nawet	kilku	
pracowników.

•	 Stała,	niezmienna	miesięczna	kwota	
podatku

•	 Konieczność	płacenia	podatku	zryczałtowanego	również	w	
przypadku	poniesienia	straty	(brak	możliwości		księgowania	
kosztów	uzyskania	przychodów).

•	 Obowiązek	przestrzegania	limitów	zatrudnienia.

•	 Brak	możliwości	wspólnego	opodatkowania	z	małżonkiem.

•	 Brak	możliwości	korzystania	z	ulgi	prorodzinnej	i	innych	ulg	od	
dochodu	czy	przychodu.

•	 Brak	możliwości	korzystania	z	usług	osób	nie	zatrudnionych	na	
postawie	umowy	o	pracę.

•	 Obowiązek	podatkowy	w	podatku	od	towarów	i	usług	dla	
niektórych	rodzajów	działalności	po	przekroczeniu	limitu	
przychodów.

Źródło: Opracowanie własne.

Schemat 1
Formy opodatkowania 
działalności gospodarczej

Źródło: Opracowanie na podstawie A. Olesińska, Prawo podatkowe,
Wydawnictwo Dom Organizatora, Toruń 2004, s. 258.

Formy opodatkowania
podatkiem dochodowym

od osób fizycznych

Opodatkowanie na 
zasadach ogólnych

wg skali 
progresywnej

Ryczałt od przychodów
ewidencjonowanych

wg skali liniowej

Karta podatkowa

oraz 

•	 liczby osób zatrudnionych (jest 
zróżnicowana od braku zatrudnionych do 
5 pracowników).

Podatnik rozliczający się w formie karty podat-
kowej nie może korzystać z usług innych firm, 
z wyjątkiem usług specjalistycznych.
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W Polsce obowiązuje 5 stawek ryczałtu: 20%, 
17%, 8,5%, 5,5% oraz 3%. Aby mieć możliwość 
rozliczania się w formie ryczałtu przychody 
z tytułu prowadzonej samodzielnie działalno-
ści gospodarczej w poprzednim roku podat-
kowym, nie mogą przekroczyć równowartości 
150.000 euro.  

PODATKOWA KSIĘGA
PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW

Zasady prowadzenia podatkowej księgi 
przychodów i rozchodów oraz szczegółowe 
warunki, jakim powinna odpowiadać, określa 
rozporządzenie Ministra Finansów w spra-
wie prowadzenia podatkowej księgi przy-
chodów i rozchodów z dnia 26 sierpnia 2003 
roku (Rozporządzenie Ministra Finansów 
w sprawie prowadzenia podatkowej księgi 
przychodów i rozchodów z dnia 26 sierpnia 
2003 roku, Dz. U. Nr 152, poz. 1475 z późn. 
zm.). Rozporządzenie określa ponadto wy-
mogi stawiane dowodom księgowym, bę-
dącym podstawą zapisów w księdze i umoż-
liwiającym zaliczenie wydatku do kosztów 
uzyskania przychodów.

Prowadzenie podatkowej księgi przychodów 
i rozchodów obowiązuje osoby fizyczne, spół-
ki cywilne osób fizycznych, spółki jawne osób 
fizycznych oraz spółki partnerskie wykonujące 
działalność gospodarczą, których przychody 
w poprzednim roku podatkowym nie przekro-
czyły równowartości 1.200.000 euro.

Opodatkowanie działalności gospodarczej 
osób fizycznych na zasadach ogólnych za-
kłada ustalenie rzeczywistego wyniku dzia-
łalności gospodarczej, jakim jest dochód. 
Najistotniejszymi elementami mającymi 
wpływ na dochód, jako przedmiot opodatko-
wania podatkiem dochodowym, są przycho-
dy i koszty. Ustalenie tego wyniku wymaga 
prowadzenia rachunkowości podatkowej (A. 
Olesińska, Prawo podatkowe, Wydawnictwo 
Dom Organizatora, Toruń 2004, s. 258). 

Ogólna zasada ustalania dochodu osiągniętego 
przez podatnika w danym roku podatkowym 
została określona w ustawie o podatku docho-
dowym od osób fizycznych (Ustawa z dnia 26 
lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób 
fizycznych, Dz. U. z 2012 poz. 361 ze zm.). 

Zgodnie z tą zasadą dochodem ze źródła przy-
chodów jest nadwyżka sumy przychodów 
z tego źródła nad kosztami uzyskania przycho-
dów osiągnięta w roku podatkowym. W przy-
padku, gdy koszty uzyskania przychodów prze-
kraczają sumę przychodów, różnica jest stratą 
z tego źródła (H. Napiórkowska, Podatkowa 
księga przychodów i rozchodów w 2001 r., Wy-
dawnictwo DIFIN, Warszawa 2001, s. 28).

Płacąc podatek na zasadach ogólnych, podat-
nik oblicza:

•	 przychody według zasad określonych 
w art. 14 ustawy o podatku dochodowym 
od osób fizycznych, 

•	 koszty uzyskania przychodu według 
zasad określonych w art. 22 i 23 ustawy 
o podatku dochodowym od osób 
fizycznych. 

•	 W ramach zasad ogólnych wyróżniamy 
dwie formy opodatkowania firm:

Tabela 4 Zalety i wady opodatkowania na zasadach ogólnych (podatek liniowy)

Wady Zalety

•	 brak	możliwości	odliczenia	kwoty	wolnej	od	podatku,

•	 brak	możliwości	rozliczenia	się	z	małżonkiem,

•	 brak	możliwości	korzystania	z	ulg	i	odliczeń,

•	 obowiązek	prowadzenia	ksiąg	podatkowych	i	przechowywania	
dokumentów.

•	 Możliwość	opłacania	podatku	według	jednolitej	stawki	19%	
niezależnie	od	wysokości	uzyskanego	dochodu,

•	 Możliwość	odliczenia	straty	z	lat	ubiegłych.

Źródło: Opracowanie własne.

Tabela 3 Zalety i wady opodatkowania na zasadach ogólnych (skala progresywna)

Wady Zalety

•	 skomplikowane	zasady	prowadzenia	ewidencji	księgowej,

•	 	wysokie	obciążenie	podatkowe	przy	wysokich	dochodach,

•	 obowiązek	prowadzenia	ksiąg	podatkowych	i	przechowywania	
dokumentów.

•	 możliwość	obniżenia	przychodu	o	koszty	jego	uzyskania,

•	 możliwość	odliczeń	straty	z	lat	ubiegłych,

•	 możliwość	odliczenia	kwoty	wolnej	od	podatku,

•	 brak	obowiązku	zapłaty	podatku	w	przypadku	strat,

•	 możliwość	korzystania	z	ulg	podatkowych,

•	 możliwość	wspólnego	rozliczenia	z	małżonkiem.

Źródło: Opracowanie własne.

58



Karta podatkowa
Ryczałt 

ewidencjonowany

Zasady ogólne

Księga przychodów i 
rozchodów

Księgi rachunkowe

Ewidencja zatrudnienia Ewidencja przychodów Ewidencja przychodów Ewidencja przychodów

Karty wynagrodzęn 

pracowników

Karty wynagrodzęn 

pracowników
Ewidencja zakupów Ewidencja zakupów

-
Wykaz środków trwałych  
i wartości niematerialnych 
i prawnych

Ewidencja wydatków, 
kosztów Ewidencja wydatków

- Ewidencja wyposażenia Karty wynagrodzęn 
pracowników

Ewidencja rozrachunków 
z odbioracmi i 
dostawcami

- -

Ewidencja ilościowo-
wartościowa amorty-
zacji środków trwałych 
oraz wartości niemate-
rialnych i prawnych

Ewidencja środków 
pieniężnych

- -

Dodatkowe ewidencje 
wyposażenia, przebie-
gu pojazdu, pożyczek 
i zastawionych rzeczy, 
kupna i sprzedaży 
wartosci

Karty wynagrodzen 
pracowników

- - -

Ewidencja ilościowo-
wartościowa amortyzacji 
środków trwałych oraz 
wartości niematerialnych 
i prawnych

- - - Dodatkowe ewidencje np 
przebiegu pojazdu,

Źródło: Opracowanie własne.

•	 opodatkowanie według skali podatkowej: 
18% i 32% (przedsiębiorca osiągający 
dochody nie przekraczające 85.528 
zł zapłaci 18% podatek dochodowy; 
dochody powyżej tej kwoty 
opodatkowane zostaną 32% podatkiem), 

•	 podatek liniowy – 19%.

Formy różnią się stawkami podatku oraz 
odmiennym podejściem do istniejących ulg 
i odliczeń od dochodu i podatku.

OCENA OPŁACALNOŚCI FORMY 
OPODATKOWANIA – CASE STUDY

Analizowane przedsiębiorstwo osoby fizycz-
nej prowadzi działalność produkcyjno-usługo-
wą od 1998 r. Przedsiębiorca zatrudnia jedne-
go pracownika oraz w związku z prowadzoną 
działalnością ponosi dość duże koszty. 

Od 2004 r. przedsiębiorca prowadzi ewiden-
cję podatkową w oparciu o podatkową księgę 
przychodów i rozchodów. Do 2004 r. odpro-
wadzał zryczałtowany podatek na podstawie 
ewidencji przychodów. 

Ocena opłacalności formy opodatkowania 
polega na hipotetycznym ujęciu podatnika 
na każdej z trzech dostępnych w Polsce form 
opodatkowania w danym roku będącym pod-
stawą analizy i oceny. Po przeprowadzonych 
analizach wnioskuje się, iż przedsiębiorca rocz-
nie odprowadzałby do Urzędu Skarbowego 
odpowiednio (rysunek 1):

•	 6.606 zł – w przypadku wyboru karty 
podatkowej

•	 6.569 zł - w przypadku wyboru ryczałtu od 
przychodów ewidencjonowanych

•	 303 zł - w przypadku wyboru podatkowej 
księgi przychodów i rozchodów (skala 
podatkowa)

•	 495 zł - w przypadku wyboru podatkowej księgi 
przychodów i rozchodów (podatek liniowy)

Rysunek 1     Obciążenia podatkowe – ocena z uwzględnieniem formy   
  opodatkowania (w zł)

Tabela 5  Rodzaje ewidencji dla poszczególnych form opodatkowania
  na tle ksiąg rachunkowych

Źródło: Opracowanie własne.

zł 7 000
zł 6 606 zł 6 569

zł 303

Karta podatkowa Ryczałt od przychodów
ewidencjonowanych

PKPiR-skala podatkowa PKPiR-podatek liniowy

zł 495

zł 6 000

zł 5 000

zł 4 000

zł 3 000

zł 2 000

zł 1 000

zł 0
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Podstawa prawna

Ustawa	z	dn.	20	listopada	1998	r.	o	
zryczałtowanym	podatku	dochodowym	
od	niektórych	przychodów	osiąganych	
przez	osoby	fizyczne		
(Dz.	U.	1998	nr	144	poz.	930	ze	zm.)

Ustawa	z	dnia	26	lipca	1991	r.	o	podatku	
dochodowym	od	osób	fizycznych.	
(Dz.	U.	z	2012	nr	361	ze	zm.)

Rozporządzenie	Ministra	Finansów	z	dnia	
26	sierpnia	2003	r.	w	sprawie	prowadzenia	
podatkowej	księgi	przychodów	i	rozchodów	
(Dz.	U.	z	2003	r.	Nr	152	poz.1475	ze	zm.)

Ustawa	z	29	września	1994	r.	o	
rachunkowości.	(Dz.	U.	z	2009	r.	Nr	152,	poz.	
1223	ze	zm.)

Zakres podmiotowy

Podatnicy	prowadzący	działalność	określoną	
w	art.	23	ustawy	(np.	usługowa,	handel	
detaliczny,	usługi	transportowe,	wolne	
zawody,	usługi	edukacyjne)

Osoby	fizyczne	i	spółki	cywilne	rozpoczynające	
działalność	gospodarczą	oraz	kontynuujące	
działalność	jeżeli	przychody	z	tej	działalności	za	
poprzedni	rok	obrotowy	nie	przekroczyły	limitu	
określonego	w	przepisach	ustawy	(150	tys.	Euro)

Osoby	fizyczne	i	spółki	cywilne	osób	fizycznych	
prowadzące	działalność	gospodarczą	
opodatkowaną	na	zasadach	ogólnych,	
którzy	nie	przekroczyli	w	roku	poprzednim	
przychodów	netto	ze	sprzedaży	towarów,	
produktów	i	operacji	finansowych	1	200	000	
euro

Osoby	fizyczne	i	spółki	cywilne	tych	osób	o	
których	mowa	wyżej	po	przekroczeniu	limitu	
1	200	000	euro

Rodzaj ewidencji 
podatkowej

Zwolnienie	z	prowadzenia	
ewidencji	podatkowej

Ewidencja	przychodów	

Podatkowa	księga	
przychodów	i	rozchodów

(ewidencja	przychodów	i	
kosztów)

Księgi	rachunkowe

Forma opodatkowania 
podatkiem 

dochodowym

Karta	podatkowa

Ryczałt	od	przychodów	
ewidencjonowanych

Opodatkowanie	na	
zasadach	ogólnych

Tabela 6  Obowiązki ewidencyjne osób fizycznych i spółek cywilnych osób fizycznych

Źródło: Opracowanie na podstawie: I. Emerling, J. Pfaf, M. Wójcik-Jurkiewicz, Prowadzenie ksiąg podatkowych i rachunkowych w małych i średnich podmiotach gospodarczych, 

Wydawnictwo Uczelniane Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego, Katowice 2001, s. 12.

WNIOSKI:

1. Z analizy wysokości opodatkowania 
wynika, że przedsiębiorca powinien 
wybrać podatkową księgę przychodów 
i rozchodów (skala podatkowa) jako 
formę opodatkowania prowadzonej 
działalności.

2. Najmniej opłacalną formą jest karta 
podatkowa oraz ryczałt od przychodów 
ewidencjonowanych.

3. Karta podatkowa oraz ryczałt ewiden-
cjonowany jest korzystny dla przedsię-
biorstw o niskich kosztach działalności.

4. Podatkową księgę przychodów 
i rozchodów powinni prowadzić przed-
siębiorcy, którzy ponoszą wysokie koszty 
działalności (szacuje się, że księga może 
być opłacalna, jeśli koszty przedsiębiorcy 
stanowią powyżej 50% przychodów).

5. Przed podjęciem decyzji o formie opodat-
kowania należy więc zastanowić się, jakie 
koszty działalności będzie ponosiła firma.

5. Napiórkowska H., Podatkowa księga 
przychodów i rozchodów w 2001r., 
Wydawnictwo DIFIN, Warszawa 2001.

6. Olesińska A., Prawo podatkowe, 
Wydawnictwo Dom Organizatora, Toruń 
2004.

7. Rozporządzenie Ministra Finansów 
w sprawie prowadzenia podatkowej 
księgi przychodów i rozchodów z dnia 
26 sierpnia 2003 roku, Dz. U. Nr 152, poz. 
1475 z późn. zm. 

8. Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku 
dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. 
z 2012 poz. 361 ze zm.).
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Beata Kropiewnicka – praktyk z zakresu 
finansów i rachunkowości, w szczególności 
jednostek ochrony zdrowia. Aktualnie główny 
księgowy Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego 
w Białymstoku, wcześniej oddziału regionalnego 
kasy chorych. Biegły sądowy z zakresu rachunko-
wości, aplikant w postępowaniu kwalifikacyjnym 
na biegłego rewidenta. Doświadczenie w organach 
nadzorczych spółek skarbu państwa i jedno-
stek samorządu terytorialnego. Aktualnie V-ce 
przewodniczący Rady Nadzorczej skomercjalizo-
wanego powiatowego zakładu opieki zdrowotnej 
(II kadencja). Doświadczony wykładowca, autor 
wykładów z zakresu rachunkowości, prawa podat-
kowego, sprawozdawczości i analizy finansowej 
oraz aspektów związanych z prowadzeniem działal-
ności gospodarczej, z uwzględnieniem rozliczania 
i ewidencji projektów unijnych. Potwierdzone 
kompetencje trenerskie.

dr Alina Warelis – Prezes Regionalnego Centrum 
Wspierania Przedsiębiorczości „PIAST”, spółki 
zajmującej się szeroko rozumianą obsługą finan-
sowo – podatkową jednostek gospodarczych. 
Doktor nauk ekonomicznych, pracownik Katedry 
Rachunkowości Finansów i Informatyki Wyższej 
Szkoły Finansów i Zarządzania w Białymstoku 
oraz Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej 
w Suwałkach. Zainteresowania zawodowe koncen-
truje wokół rachunkowości finansowej, rachunko-
wości zarządczej i szeroko rozumianej ewidencji 
podatkowej w małych podmiotach gospodarczych. 
Jest autorką licznych publikacji z zakresu wykorzy-
stania informacji rachunkowej do efektywnego 
zarządzania zasobami w jednostkach gospodar-
czych; zainteresowania naukowe związane są 
z efektywnością zarządzania zasobami finansowymi 
w ochronie zdrowia oraz aspektami podatkowymi 
i bilansowymi leasingu. Wieloletnie doświadczenie 
w prowadzeniu szkoleń z zakresu rachunkowości, 
uproszczonych form ewidencji, kadr i płac oraz 
innych zagadnień dotyczących obsługi finansowej 
podmiotów gospodarczych. Praktyk działów finan-
sowych oraz organów nadzorczych spółek.



dr Anatoliusz Kopczuk
Dyrektor Centrum Przedsiębiorczości 

i Innowacji WSFiZ w Białymstoku...blisko praktyki
Jednym z najczęściej 
podnoszonych wątków w 
dyskusjach o funkcjonowaniu 
szkolnictwa wyższego w 
Polsce są relacje uczelni 
z praktyką gospodarczą. 
Niezależnie od podnoszonych 
argumentów, na ogół jest 
zgodność co do ogólnej 
konkluzji: związki te powinny 
być bardziej ścisłe. Mniej 
zgodności jest w interpretacji 
sposobu realizacji tego celu, 
zwłaszcza po uwzględnieniu 
różnorodności kierunków 
kształcenia.  

Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania 
kształci głównie na kierunkach 
ekonomicznych (ma również kierunki 

techniczne i humanistyczne), dających wiele 
możliwości współpracy z otoczeniem, zwłaszcza 
gospodarczym. Od wielu lat podejmujemy wiele 
inicjatyw, aby te relacje były bliskie. Przede 
wszystkim uczestniczymy w życiu gospodarczym 
i społecznym regionu poprzez udział w inicja-
tywach samorządowych miasta i województwa 
(dotyczących np. opracowań strategicznych 
miasta i województwa), organizacji gospodarczych 
i pozarządowych, instytucji regionalnych. Jako 
uczelnia jesteśmy aktywnym członkiem Klastra 
Instytucji Otoczenia Biznesu, Wschodniego Klastra 
Budowlanego, Klastra Marek Turystycznych Polski 
Wschodniej. Poza prowadzoną pracą naukową, 
nasi wykładowcy angażują się w wykonywanie 
ekspertyz i usług doradczych dla podmiotów 
gospodarczych oraz realizują projekty w partner-
stwie z przedsiębiorstwami. Przy uczelni funkcjo-
nuje Centrum Przedsiębiorczości i Innowacji, 
jako jednostka specjalizująca się w inicjowaniu 
i organizowaniu usług badawczych, szkolenio-
wych i doradczych na rzecz praktyki gospodarczej. 

Od wielu lat działa również Akademicki Inkubator 
Przedsiębiorczości, wspomagający studentów 
w rozwijaniu własnej działalności gospodarczej. 
Innym kierunkiem wzmacniania relacji z najbliż-
szym otoczeniem jest włączanie praktyków w życie 
uczelni. Znaczną część zajęć dydaktycznych dla 
studentów prowadzą wykładowcy z doświadcze-
niem praktycznym, często nadal łączący dydaktykę 
z pracą zawodową w innych organizacjach lub 
podmiotach gospodarczych. Elementem programu 
studiów są organizowane przez uczelniane Biuro 
Karier regularne spotkania i warsztaty z zaproszo-
nymi przedstawicielami różnego rodzaju instytucji, 
głównie okołobiznesowych. Z udziałem praktyków 
kształtowane są również, z uwzględnieniem 
obowiązujących ograniczeń formalnych, programy 
studiów. Z tej możliwości w najszerszym zakresie 
korzystamy w programowaniu szkoleń i studiów 
podyplomowych, przy których samodzielność 
uczelni ma najmniej ograniczeń. Przykładem takiej 
współpracy jest np. oferta studiów podyplomowych 
z reklamy i marketingu interaktywnego przygoto-
wana wspólnie z Infinity Group sp. z o.o. oraz studia 
podatkowe współorganizowane z Fundacją Instituo 
Iuris oraz doradcami podatkowymi.
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Mamy nadzieję, że ta oraz kolejne tego typu inicjatywy 
przyczynią się do zdynamizowania gospodarki, a w konse-
kwencji do podniesienia poziomu i jakości życia mieszkań-
ców w Polsce Wschodniej. 

Agnieszka Kapciak
Ministerstwo Rozwoju Regionalnego  

Uważam, że w takiej sytuacji, w jakiej jesteśmy, klastry to dobry pomysł 
na wzajemne wspieranie się w tych obszarach, w których możemy 
być konkurencyjni w stosunku do innych regionów. Klastry w Europie 
zachodniej to bardzo popularna forma współistnienia gospodarczego, 
pozwalająca małym firmom i małym przedsiębiorstwom, a również 

małym regionom na zaistnienie na mapie danej branży.
Walentyna Pałka-Koruba

Wojewoda Świętokrzyski 

Taka współpraca, polegająca m.in. na przepły-
wie informacji, podejmowaniu wspólnych inicja-
tyw, wymianie doświadczeń poprawi właśnie 
konkurencyjność naszych przedsiębiorstw oraz 
skuteczność w pozyskiwaniu klientów i inwesto-

rów. Wojewoda Podlaski może oferować swoje 
wsparcie w postaci objęcia wydarzeń patronatem, 

wziąć udział w spotkaniach organizowanych w ra-
mach ww. inicjatywy, koordynować współpracę podmio-

tów publicznych w określonym zakresie. 
Maciej Żywno

Wojewoda Podlaski

Wspieranie rozwoju przedsiębiorstw wy-
maga współpracy na wielu płaszczyznach 
– płaszczyźnie administracji rządowej, sa-
morządowej, instytucji z otoczenia biznesu. 
Zawsze warto pokazywać dobre inicjatywy i da-
wać za przykład innym.

Małgorzata Chomycz-Śmigielska
Wojewoda Podkarpacka 



W badaniach naukowych akcelerator wykorzystuje się do rozpędza-
nia cząstek elementarnych. Konkursowy „akcelerator” też pomógł 
rozpędzić… pomysły na biznes. Uczestnicy, w większości młodzi 

ludzie, zgłosili wiele interesujących projektów. Dzięki udziałowi w konkursie te 
odważne, innowacyjne przedsięwzięcia mają szansę przerodzić się w realne 
działania. W ramach Podlaskiego Akceleratora Innowacji uczestnicy konkursu 
otrzymali profesjonalne wsparcie biznesowe – począwszy od analizy koncepcji, 
poprzez pracę nad biznes planem, poszukiwaniem źródeł zewnętrznego 
finansowania, a na prototypach produktów/usług kończąc. 

Uroczysta gala wręczenia nagród autorom najlepszych projektów odbyła 
się podczas konferencji "Białystok - nowa przestrzeń technologii, nauki 
i talentu" zorganizowanej przez BPN-T. Nagrody zostały wręczone m.in. przez 
prof. dr hab. Barbarę Kudrycką - Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego, 
dr hab. Tadeusza Truskolaskiego - Prezydenta Białegostoku oraz Tomasza 
Kozłowskiego - koordynatora Klastra Instytucji Otoczenia Biznesu.

I. miejsce i nagrodę w wysokości 10.000 zł oraz roczny pakiet biura dla 
start-upu w Inkubatorze Technologicznym BPN-T otrzymali Anna Borodziuk, 
Magdalena Sołoniewicz, Agata 
Borowska oraz Jarosław 
Zbiejczuk za projekt 
„Paleta Struktur".

„Pieniądze idą za pomysłami” – ta dobrze 
znana maksyma przyświecała organizatorom 
konkursu Podlaski Akcelerator Innowacji 2012. 
Nagrodzone zostały najbardziej innowacyjne 

pomysły na biznes w oparciu o 
nowoczesne technologie. 

Organizatorami 
konkursu byli 

Klaster Instytucji 
Otoczenia Biznesu, 
Białostocki 
Park Naukowo-
Technologiczny 
i Grupa NET. 
Politechniki 
Białostockiej. 

Podlaski Akcelarator 
Innowacji
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II. miejsce i nagrodę w wysoko-
ści 5.000 zł oraz półroczny pakiet 

biura dla start-upu w Inkubatorze 
Technologicznym BPN-T otrzymali 

Magdalena Czemiel oraz Artur Czemiel 
za projekt „AexolGL". III. miejsce i nagrodę 

w wysokości 3.000 zł oraz kwartalny pakiet 
biura dla start-upu w Inkubatorze Technologicznym 

BPN-T otrzymali Mariusz Dobrowolski, Marek Antoniuk, 
Łukasz Balukin oraz Wojciech Bancarzewski za projekt 

„Crowdsim". Nagrodę specjalną dla najlepszego pomysłu 
na e-biznes zgłoszonego przez grupę studentów 
lub uczniów otrzymali Łukasz Arciszewski, Adam 
Mocarski, Paweł Adamski oraz Piotr Matwiejuk 
za projekt „EasyWay". 

Kapituła konkursowa, składająca się 
m.in. z doświadczonych przedsiębior-
ców, doceniła najbardziej innowacyj-
ne pomysły, które jednak – pomimo 
swojego nowatorskiego charak-
teru – są osadzone w realiach 
gospodarczych i mają szansę na 
wdrożenie. Jak podkreślali jurorzy, 
innowacje powinny łączyć dwie, 
z pozoru wykluczające się, cechy: 
muszą być śmiałymi pomysłami, 
ale jednocześnie nie mogą być cał-
kowicie oderwane od rzeczywistości. 
Innymi słowy, odważny koncept, nowe 
idee, aby zasłużyć na miano prawdziwej 
innowacji, powinna być funkcjonalna, uży-
teczna, pragmatyczna. Prawdziwym testem 
dla nowatorskich rozwiązań jest bowiem rynek. 
To klienci i konsumenci weryfikują wartość danego 
produktu czy usługi, decydując o sukcesie lub porażce 
całego przedsięwzięcia. 

Klaster Instytucji Otoczenia Biznesu promuje kreatywność i przedsiębiorczość 
jako kluczowe kompetencje wymagane we współczesnej, konkurencyjnej 
gospodarce opartej na wiedzy; zachęca przedsiębiorców do szukania nie-
szablonowych rozwiązań, dostrzegania szans i nisz rynkowych, które mogą 
okazać się tzw. smart specialisation (inteligentną specjalizacją). Poprzez 
programy staży i praktyk wspiera studentów w procesie wchodzenia na rynek 
pracy. KIOB jako współorganizator konkursu Podlaski Akcelerator Innowacji 
dostrzega wagę i znaczenie we współczesnym życiu gospodarczych tzw. 
niematerialnych zasobów rozwojowych: kapitału intelektualnego, kreatyw-
ności, przedsiębiorczości. 

Wszystkim laureatom oraz uczestnikom konkursu gratulujemy i życzymy 
powodzenia w realizacji biznesowych pomysłów!

fot. Izabela Maleszewska
Białostocki Park Naukowo-Technologiczny 

fot. Marek Matuszewski



Początki Globart Printu to firma Globart 
powstała w 1996 r., która zajmowała się 
obsługą oraz wynajmem powierzchni 

reklamowych. Przez 10 lat produkcja reklam 
była zlecana zewnętrznym podmiotom. Jednak 
w 2006 r. właściciele podjęli decyzję o rozwoju 
i inwestycji we własną drukarnię wielkoforma-
tową. Dziś Globart Print to grupa firm zatrudnia 
łącznie ok. 80 osób i poza drukarnią są to agencja 
reklamowa Kadr oraz Globart Media – właściciel 
nośników reklamowych. Globart Print posiada 
zakład produkcyjny w Białymstoku i sieć sprze-
daży m.in. w Gdańsku, Koszalinie, Wrocławiu 
i Warszawie. Trudna sytuacja polityczna spowodo-
wała zahamowanie działalności biura handlowego 
na Białorusi, gdzie Globart również dysponuje 
nośnikami reklamowymi. Kryzys spowodował 
modyfikację strategii rozwoju. Skierowanie aktyw-
ności handlowej na Zachód przynosi wymierne 
efekty. Mocna baza w postaci nowoczesnych 
maszyn pozwala sprostać wymaganiom klientów 
z Niemiec, Holandii czy Austrii.

Inwestycje przede wszystkim

Dla polskiego rynku poligraficznego ostatnie 
dwie dekady to okres intensywnego rozwoju. 
Podmioty działające w tym sektorze musiały 
sprostać rosnącym oczekiwaniom klientów. 
Poważnym wyzwaniem było osiągnięcie jakości 
typowej dla wysokorozwiniętych rynków 

zachodnioeuropejskich. Dostosowanie polskiego 
rynku poligraficznego do standardów europej-
skich wymagało przede wszystkim licznych 
inwestycji w maszyny i urządzenia, linie produk-
cyjne, obiekty.

Drukarnia Globart Print zaczynała od jednej 
maszyny drukującej twardym solwentem HP XL 
1200. Wybór okazał się trafny i niedługo stanęła 
obok druga, bliźniacza drukarka, a później także 
solwentowy pięciometrowy Vutek 5330. Dziś park 
maszynowy firmy składa się z siedmiu urządzeń, 
także ekosolwentowych. Gros realizacji Globart 
Print to plakaty billboardowe, wielkopowierzch-
niowe siatki i banery reklamowe. Strzałem 
w dziesiątkę okazała się również produkcja folii 
samochodowych wylewanych, grafik okiennych 
i innych aplikacji na foliach samoprzylepnych.

Obecnie rodzimy rynek poligraficzny oferuje 
jakość często przewyższającą to, co mogą zapro-
ponować zagraniczni konkurenci. Polskie firmy 
tego sektora nie są już podwykonawcą dla zagra-
nicznych podmiotów. Przeciwnie – należą do 
europejskiej czołówki zarówno pod względem 
jakości produkcji, jak i zaawansowania techno-
logicznego produktów poligraficznych. Ten 
niebywały skok technologiczny i jakościowy jest 
efektem licznych inwestycji w park maszynowy. 
Dla polskich firm znaczącą pomocą okazały się 
fundusze europejskie. 

Maciej Wnuk
Globart Print, ekspert Klastra Instytucji Otoczenia Biznesu

Największym zasobem 
każdej firmy, która planuje 
dynamiczny rozwój, 
pozyskiwanie nowych 
rynków i poszerzanie oferty 
powinna być innowacyjność. 
Nowatorskie rozwiązania 
– czy to technologiczne, 
czy też organizacyjne – 
wymagają z jednej strony 
odwagi i kreatywności, 
z drugiej olbrzymiej, często 
specjalistycznej wiedzy. 
Doskonale rozumie to firma 
Globart Print, dla której 
innowacyjność nie jest tylko 
marketingowym hasłem, 
ale przede wszystkim 
kluczowym elementem 
strategii rozwoju.

Innowacyjność receptą
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TYP INNOWACJI OPIS INNOWACJI

INNOWACJA	
PRODUKTOWA

Wprowadzenie	wyrobu	lub	usługi,	które	są	nowe	lub	znacząco	udoskonalone	w	zakresie	swych	cech	
lub	zastosowań.	Zalicza	się	tu	znaczące	udoskonalenia	pod	względem	specyfikacji	technicznych,	
komponentów	i	materiałów,	wbudowanego	oprogramowania,	łatwości	obsługi	lub	innych	cech	
funkcjonalnych.

INNOWACJA	
PROCESOWA

Wdrożenie	nowej	lub	znacząco	udoskonalonej	metody	produkcji	lub	dostawy.	Do	tej	kategorii	zalicza	się	
znaczące	zmiany	w	zakresie	technologii	urządzeń	oraz/lub	oprogramowania.	Innowacje	w	obrębie	procesów	
mogą	mieć	za	cel	obniżenie	kosztów	jednostkowych	produkcji	lub	dostawy,	podniesienie	jakości,	produkcję	
bądź	dostarczanie	nowych	lub	znacząco	udoskonalonych	produktów.	Przykładem	nowych	metod	produkcji	
jest	wdrożenie	nowych	urządzeń	automatyzujących	proces	produkcyjny	w	ramach	linii	produkcyjnej	czy	
wdrożenie	wspomagania	komputerowego	na	potrzeby	opracowania	i	rozwoju	produktów.	

INNOWACJA	
ORGANIZACYJNA

Wdrożenie	nowej	metody	organizacyjnej	w	przyjętych	przez	firmę	zasadach	działania,	w	organizacji	
miejsca	pracy	lub	w	stosunkach	z	otoczeniem.	Celem	innowacji	organizacyjnych	może	być	osiągnięcie	
lepszych	wyników	poprzez	redukcję	kosztów	administracyjnych	lub	kosztów	transakcyjnych,	
podniesienie	poziomu	zadowolenia	z	pracy	(a	tym	samym	wydajności	pracy),	uzyskanie	dostępu	
do	aktywów	niebędących	przedmiotem	wymiany	handlowej	(takich	jak	nieskodyfikowana	wiedza	
zewnętrzna	czy	obniżenie	kosztów	dostaw).

INNOWACJA	
MARKETINGOWA

Wdrożenie	nowej	metody	marketingowej	wiążącej	się	ze	znacznymi	zmianami	w	projekcie/konstrukcji	
produktu	lub	w	opakowaniu,	dystrybucji,	promocji	lub	strategii	cenowej.	Cechą	wyróżniającą	
innowacje	marketingowe	wśród	innych	zmian	w	zakresie	instrumentarium	marketingowego	firmy	jest	
to,	że	polegają	one	na	wdrożeniu	metody	marketingowej	niestosowanej	dotychczas	przez	daną	firmę.	
Musi	być	ona	elementem	nowej	koncepcji	lub	strategii	marketingowej	stanowiącej	znaczące	odejście	
od	metod	marketingowych	stosowanych	dotychczas.	

Innowacje wg podręcznika „Oslo Manual”

Źródło: (Podręcznik Oslo. Zasady gromadzenia i interpretacji danych
dotyczących innowacji. Wyd. Trzecie, www.nauka.gov.pl). 

Dzięki unijnym dotacjom udało się zrealizować 
wiele innowacyjnych projektów, czego firma 
Globart Print jest najlepszym przykładem.  

Innowacyjność jako strategia

Sztandarową inwestycją firmy Globart Print jest 
pierwszy w Polsce system drukujący w innowa-
cyjnej technologii UV – EFI Vutek GS5000. – Dzięki 
pojawieniu się w naszym parku maszynowym tego 
rozwiązania, otworzył się przed nami szeroki rynek 
aplikacji wewnętrznych – ocenia Adam Gołębicki, 
współwłaściciel Globart Print – Szybkość i jakość tej 
maszyny pozwala nam konkurować z maszynami 
offsetowymi, pozyskaliśmy dużo zleceń o nakła-
dach już właściwie kwalifikujących się na offset, 
wciąż jednak opłacalnych w realizacji na maszynie 
GS5000. W 2011 roku zadrukowaliśmy pół miliona 
metrów kwadratowych papieru i około 200 tysięcy 
metrów kwadratowych siatki banerowej, więc 
moglibyśmy całe Podlasie okleić dookoła – śmieje 
się Adam Gołębicki.

W tak wymagającej i zaawansowanej technolo-
gicznie branży, jaką jest poligrafia, innowacyjne 
maszyny i urządzenia są podstawą dobrego 
produktu oraz profesjonalnej usługi. Drukarka 
EFI Vutek GS5000 wraz ze specjalnym oprogra-
mowaniem EFI Fiery XF do druku backlightów 
umożliwiała firmie Globart Print rozpoczęcie 

stałej współpracy na szeroką skalę z operato-
rami podświetlanych nośników reklamowych 
oraz klientami z Niemiec czy Austrii. Zestaw 
drukarka plus dedykowane oprogramowanie jest 
wyjątkowy, gdyż wykorzystuje algorytmy, które 
optymalizują nakładanie farby na podłoże. Dzięki 
temu wydruki prezentują się dobrze zarówno 
w dzień, jak i w nocy po podświetleniu. – Do tej 
pory backlighty były drukowane w dwojaki sposób: 
poprzez druk z poddrukiem lub jednostronnie, ale 
z podwójną grubością farby – wyjaśnia Adam 
Gołębicki. – Taki backlight wyglądał bardzo 
ładnie nocą po podświetleniu, natomiast w świetle 
dziennym kolory stawały się przerysowane – 
czerwony przechodził w buraczkowy itp. Firma EFI 
jest jedynym dostawcą tego typu oprogramowania 
optymalizującego ilość nanoszonego atramentu, 
w związku z tym nasza przewaga konkurencyjna 
rośnie na kolejnym polu – produkcji backlightów. 
Tego po prostu nie mają inni.

Wprowadzanie innowacyjnych rozwiązań 
wymaga odwagi, ponieważ nigdy nie ma 
pewności, jak zareaguje na nie rynek. Innowacyjny 
produkt czy usługa, proces, działanie marke-
tingowe (zob. tabela) muszą być znakomicie 
przygotowane, aby przekonać do siebie poten-
cjalnych odbiorców czy użytkowników. O strategii 
wprowadzania innowacji na rynek mówi Adam 
Gołębicki: – Początkowo klienci podeszli nieufnie 
do nowej technologii produkcji tego typu nośników 

reklamowych, jednak gdy zobaczyli pierwsze efekty, 
natychmiast odnotowaliśmy duży wzrost zamówień 
na tym polu. Obecnie realizujemy duże, ogólnopol-
skie kampanie reklamowe, które do tej pory były 
poza naszym zasięgiem. Innowacyjność wymaga 
odwagi, ale także często dużych nakładów finan-
sowych. Jak twierdzą przedsiębiorcy, którzy nie 
boją się takich wydatków, to pieniądze, które 
zawsze zaprocentują.

– Vutek GS5000 to urządzenie drogie, ale bardzo 
nowoczesne i pozwala nam oferować jakość 
niemożliwą do uzyskania na innych posiadanych 
przez nas maszynach – mówi Adam Gołębicki. 
– Na jakiś czas na pewno pozwoli nam ona wyprze-
dzić konkurencję. Spośród różnych instrumentów 
wspierania innowacyjnych projektów największe 
znaczenie w ostatnich latach mają dotacje unijne. 
Fundusze europejskie pozwoliły zrealizować 
wiele innowacyjnych projektów. Najważniejszym 
programem wspierającym innowacyjność polskiej 
gospodarki, w tym sektora poligraficznego, jest 
Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka. 
Głównym celem PO IG jest rozwój polskiej gospo-
darki w oparciu o innowacyjne przedsiębiorstwa. 
Jednym z beneficjentów PO IG jest firma Globart 
Print, dla której innowacyjność jest kluczowym 
elementem strategii rozwoju. – Mimo trudnej 
sytuacji rynkowej chcemy inwestować w innowa-
cyjne rozwiązania, bo zdajemy sobie sprawę, że 
tylko firmy z solidnym zapleczem technologicznym 
i kompleksową ofertą mają szansę wyróżnić się na 
rynku  – podsumowuje Adam Gołębicki. 

na kryzys
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Nowoczesny Sebastian Szoda
Agencja Interaktywna BV

ekspert Klastra Instytucji Otoczenia Biznesu

marketing internetowy
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W XXI w. marketing internetowy jest dla przedsiębiorców nie tyle jedną z wielu możliwości, ale wręcz koniecznością.  
Kogo nie ma w globalnej sieci, ten nie ma szansy na rynkowy sukces. Trzeba jednak pamiętać, że współczesny marketing 
internetowy nie sprowadza się do prostej wirtualnej witryny firmowej, lecz obejmuje cały szereg zaawansowanych 
narzędzi.  Warto je poznać, by być skutecznym.

Kampanie promocyjne online, e-mail 
marketing, SEM, SEO, programy lojal-
nościowe, blogosfera czy social media 

zdetronizowały proste witryny firmowe. 
Strona internetowa powszechnie określana 
wizytówką firmy jest... tylko wizytówką, 
kawałkiem „wirtualnego” papieru, który mimo 
ciekawego designu raczej nie przekona do 
współpracy. Kontrahenci chcą czegoś ekstra. 
Internet jest ekstra, a decyduje o tym przede 
wszystkim jego globalność. Ta interaktywna 
wszechstronność jednym przeszkadza, innych 
fascynuje i inspiruje do działania. Biorąc pod 
uwagę tempo rozwoju technologii, trzeba 
być czujnym i bardzo elastycznym. Marketing 
internetowy służy do przesyłania informacji 
marketingowej i pozyskania klientów. Dużym 
plusem reklamowania się w sieci jest możli-
wość natychmiastowego publikowania treści, 
które nie są ograniczone ramami geograficz-
nymi i czasowymi. 

Kolejnym argumentem na korzyść sieci jest 
możliwość szybkiej korekty i błyskawicz-
nego wyciągania wniosków z prowadzonej 
kampanii. Firmy coraz chętniej inwestują 
w taką formę reklamy, przeznaczając na 
nią niemałą część swoich reklamowych 
budżetów. 

KONTRAHENCI NA WYCIĄGNIĘCIE RĘKI
Często słyszę, że Internet ogranicza kontakty 
międzyludzkie. Nie zgadzam się z tym. 
Globalność Internetu jest dziś nie do zastą-
pienia. Przykładem obrazującym to, jak 
nowoczesna technologia zmienia biznes 
i pomaga w nawiązywaniu nowych kontaktów 
jest portal OPENKontakt.com. Co decyduje 
o sukcesie w biznesie? Sieć rozbudowanych 
kontaktów handlowych oraz dostęp do poten-
cjalnych kontrahentów i klientów. Tego rodzaju 
pomostem B2B dla firm produkcyjnych, usługo-
wych czy handlowych jest OPENKontakt.com. 

Atutem internetowych platform biznesowych 
jest bogata baza podmiotów gospodarczych 
– np. na wspomnianym portalu dziennie 
pojawia się ponad 6 tys. nowych ofert w 35 
działach branżowych podzielonych na 305 
podkategorii. Obecnie nie ma w polskim inter-
necie portalu, na którym codziennie użytkow-
nicy zamieszczaliby porównywalną liczbę 
biznes ofert. 

Interaktywne Uczestnictwo Klienta w reklamie
Reklama dźwignią handlu – to maksyma 
stara jak świat. Dosłownie, bo jej pierwsze 
formy pochodzą z czasów starożytnych. 
Mowa tu o pierwszych działaniach wspiera-
jących sprzedaż, bo korzenie samego handlu 
sięgają już prehistorii, gdy pojawiał się on pod 
postacią wymiany różnych towarów między 
ludźmi. Prawdopodobnie pierwszą reklamą 
były nawoływania starożytnych handlarzy, 
zachęcające do zakupu ich produktów 



Każdy głupi potrafi zawierać transakcje handlowe,
ale trzeba geniuszu, wiary i wytrwałości, by stworzyć markę

D. MacKenzie
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na targach, jarmarkach, a także napisy na 
ścianach budynków lub na szyldach karczm. 
Obecnie reklama jest dosłownie wszędzie, 
oddziaływując na nas na wszelkie sposoby. 
Każdy z nas inaczej reaguje na reklamę, która 
– wbrew pozorom – silnie wpływa na nasz 
światopogląd. Każda firma, aby zaistnieć na 
rynku musi zainwestować w przemyślaną 
kampanię reklamową, bo wyczekiwanie aż 
klient sam nas odnajdzie jest czasochłonne 
i nieopłacalne. Do najpopularniejszych form 
reklamy zalicza się kampanie telewizyjne i… 
Internet właśnie. W najbliższej przyszłości te 
dwa segmenty medialne będą rywalizowały 
o pierwsze miejsce na liście najskuteczniej-
szych form promocji i marketingu. 

NIE BÓJ SIĘ ZMIANY NA LEPSZE
Świat się zmienia i zmieniają się wymagania 
odbiorców. Ludzie są zmęczeni agresywną 
reklamą, co w konsekwencji powoduje 
brak reakcji na jej przekaz. Nie zwracamy 
uwagi na bannery, drażnią nas reklamy 
telewizyjne o płytkiej treści, irytujemy się 
goniąc krzyżyk zamykający okienko rekla-
mowe, etc. Reklamy ogłupiają i próbują na 
siłę manipulować naszymi potrzebami. To 
przynosi efekt odwrotny do zamierzonego.
Kryzys marketerów? Nie. Te okoliczności 
motywują działy marketingu do szukania 
nowoczesnych rozwiązań. Ciekawą opcją 
staje się interaktywne uczestnictwo klienta 
w reklamie. Firma Sony złożyła w 2009 r. 
w amerykańskim urzędzie patentowym 
wniosek (został on upubliczniony w 2012r.) 
o przyznanie patentu na „system konwertu-
jący telewizyjne reklamy w interaktywne gry”. 

Japończycy chcą wykorzystać konsole do 
tego, aby wykrywały interaktywne segmenty 
w specjalnie spreparowanych reklamach 
i dawały użytkownikom możliwość grania 
w przygotowane przez reklamodawców mini 
gierki. Wszystko to ma się odbywać w sieci 
– tak więc będziemy mogli konkurować 

z innymi ludźmi, którzy akurat oglądają 
(grają) w daną reklamę. Sony zakłada, że nie 
powinny być one dłuższe niż standardowa 
reklama w TV. Microsoft również pracuje 
nad podobnym rozwiązaniem. Polskim 
przykładem interaktywnego uczestnictwa 
klienta w reklamie jest portal OPENKontakt.
com, który wychodząc naprzeciw rosnącym 
wymaganiom użytkowników został rozbudo-
wany o program lojalnościowy z elementami 
rozgrywki, nagradzający każdego klienta 
proporcjonalnie do jego aktywności na 
portalu. Użytkownicy wykonując standar-
dowe czynności na portalu, zdobywają 
kontrahentów i zarabiają wirtualne pieniądze, 
za które mogą rozbudować swojego awatara. 
Rozbudowa dotyczy jego doświadczenia, 
wyglądu, ubrań, butów, a w przyszłości – jak 
zapowiadają autorzy – produktów elektro-
nicznych, nieruchomości, samochodów 
i innych dóbr luksusowych. Firmy mogą 
reklamować swoje towary, zasilając wirtu-
alny asortyment GRY wirtualnymi produk-
tami wraz ze swoim logiem i prawdziwymi 
nazwami modeli. W ten sposób można badać 
rynek i przetestować produkty, które jeszcze 
nie pojawiły się na rynku. Daje to nieograni-
czone możliwości marketingowe. 

E-MAIL MARKETING W DRODZE NA SZCZYT
Nie sztuką jest zdobyć klienta. Sztuką jest 
przyciągnąć nowych i zatrzymać obecnych, 
którzy według statystyk generują 80% zysku. 
Co jest kluczem do utrzymania konsumenta 
na lata? Stały kontakt. Lojalność klienta wiąże 
się z siłą rekomendacji – współczesną dźwignią 
handlu. Klienci polecając nasze usługi stają się 
naszymi pracownikami non profit. 

Istnieje około 3 miliardów internetowych kont 
pocztowych. To trzy razy więcej niż suma kont 
na Facebooku i Twitterze. Dziennie jest wysyła-
nych ok. 300 miliardów wiadomości e-mail. 
Blisko 20% firm ma problem ze skutecznym 
dostarczaniem e-maili do odbiorców. Jedną 
z firm zajmujących się profesjonalną wysyłką 
e-maili jest Agencja Interaktywna BV. Oferta 
współpracy została przygotowana z myślą 
o tych, którzy posiadają legalnie utworzoną 
bazę adresów e-mailowych. Najważniejsze, 
by klient posiadał zgodę odbiorców na otrzy-
mywanie wiadomości handlowych zgodnie 
z obowiązującym prawem. BV zapewnia 
właścicielom baz pełną obsługę techniczną 
realizowanych kampanii, dobór najlepszych 
treści dostosowanych pod odbiorców, pomoc 
w tworzeniu najlepszych treści i kreacji graficz-
nych, profesjonalną obsługę oraz możliwość 
współpracy z największymi firmami z Polski 
i ze świata. Ponadto: możliwość wysyłki 
kampanii 24h/dobę, dopełnienie formalności 
zamówienia wysyłki mailingu z właścicielem 
bazy, pomoc w przygotowaniu kreacji HTML 
i – co bardzo istotne – zaawansowane 
statystyki kampanii. Całość wspiera system 
OPENMailing.pl – profesjonalny i darmowy 
system do wysyłki e- mailingów. 

Umiejętne wykorzystanie narzędzi marke-
tingu internetowego jest receptą na rynkowy 
sukces. Im wcześniej sięgniemy po te narzę-
dzia, tym lepiej, bo za chwilę pojawią się 
jeszcze skuteczniejsze sposoby na reklamę. 
Konkurencja nie śpi.
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Czy to prawda, że oklejanie aut przeżywa teraz 
rozkwit?

Tak, to coraz chętniej stosowana forma reklamy. 
Standardem jest już oznakowanie floty samochodo-
wej. Oklejanie to jednak nie tylko reklama, to przede 
wszystkim niezwykła forma przemiany samochodu 
w jeżdżące dzieło sztuki.

Co takiego jest w oklejaniu, że jest tak wyjątkowe?

Choćby to, że można co roku zmieniać kolor pojazdu, 
a oryginalny lakier nie tyle zostanie jak nowy, ale 
wręcz jest nowy, bo cały czas jest ukryty pod folią 
i zabezpieczony przez nią przed uszkodzeniami. 
W każdej chwili można wrócić do punktu wyjścia 
czyli oryginalnego koloru.

Czy to nie jest tylko moda?

Oklejanie nie jest modą, to nowa jakość, która daje 
wiele możliwości. Wszystkie produkty wokół nas 
kiedyś były nowatorskie, a teraz są standardem, 
pozwalają na wybór jednej z wielu opcji. Na zmia-
nę koloru auta pozwala także lakierowanie, które 
zazwyczaj polega na zamianie koloru A na kolor 
B. Oklejanie jednak to zupełnie nowa jakość. To 
jak wybór między pomalowaniem ścian albo ich 
wytapetowaniem. Użycie folii otwiera naprawdę 
niesamowite możliwości.

Jakie to możliwości?

Można sobie pozwolić na szaleństwo bez żadnych 
ograniczeń. Samochód dostaje nową „skórę” i może 
to być nawet skóra węża, pantery czy cokolwiek 
przyjdzie do głowy. Wydruk przyjmie wszystko. 

Wytrawny esteta natomiast wybierze pewnie czarny 
mat albo perłową biel. Bardzo popularny stał się 
ostatnio karbon. Natomiast zupełnie inny temat to 
reklama na pojazdach. Realizujemy zarówno „seryj-
ne” obradowanie floty firmowej, jak i pojedyncze, 
koncepcyjne projekty.

Jeśli przyjąć, że oklejanie polega na przyklejeniu 
folii, to wydaje się to banalnie proste. Czy 
w związku z tym może to zrobić każdy?

Wiem, że w Polsce każdy potrafi wszystko, tzw. 
„złotych rączek” nam nie brakuje. Tu jednak mamy do 
czynienia z zaawansowaną technologią. Używamy 
folii tzw. wylewanej  dedykowanej do oklejania 
obiektów trójwymiarowych. Jest to materiał drogi 
i wymagający ogromnego doświadczenia. Nasza 
ekipa aplikatorów to wysoko wyspecjalizowani 
fachowcy. Szkolenia to konieczność. Nie wyobrażam 
sobie, żeby ktoś potrafił prawidłowo okleić choćby 
jeden błotnik po obejrzeniu filmiku instruktażowego 
z YouTube – to niemożliwe.

Jakie elementy auta można okleić?

Wszystkie elementy karoserii z blachy, szyby, zderzaki, 
lusterka, klamki, spojlery – chyba wszystko oprócz 
opon, bo nawet felgi dają się oklejać. Klient ma wizję, 
my doradzamy, proponujemy opierając się na bazie 
doświadczeń z wykonanych zleceń. Do szyb uży-
wamy najczęściej folii one way vision. Zagraniczna 
nazwa, a to po prostu folia perforowana, na której 
z jednej strony widać wydruk, ale nie zasłania całkiem 
widoczności z wnętrza pojazdu.

U nas się klei

Rozmowa z
Tomaszem Łaskim 
z firmy KADR



Wyświetlacze dedykowane do systemów 
Digital Signage dzielą się na kilka grup w 
zależności od miejsca instalacji. Jedną z 

najliczniej reprezentowanych jest grupa ekranów do 
zastosowań wewnętrznych. Ich wybór na rynku jest 
naprawdę bardzo duży. Każdy z producentów posia-
da w ofercie co najmniej kilkanaście modeli różnią-
cych się mniej lub bardziej ważnymi parametrami. 
Na pewno kluczowe pod kątem poprawnej instalacji 
ekranów wewnątrz pomieszczeń są: poziom jasności 
matrycy LCD oraz jej wielkość. Szczególnie ten 
pierwszy parametr stanowi o jakości wyświetla-
nego obrazu, a w konsekwencji o funkcjonalności 
całego systemu. Biorąc pod uwagę ten parametr, 
dostępne wyświetlacze możemy podzielić na trzy 
podgrupy: ogólnego zastosowania z jasnością od 
380 do 450nits (pomieszczenia z niskim i średnim 
poziomem oświetlenia), wyświetlacze o jasności 
600 – 700nits ( pomieszczenia dobrze oświetlone ) 
oraz ekrany do zastosowań specjalnych o jasności 
od 1.500 do 2.000nits lub więcej. Te ostatnie insta-
lujemy w miejscach o szczególnie intensywnym 
oświetleniu lub nasłonecznieniu. Wysoki poziom 
jasności wymaga odpowiednich układów wentylacji 
wewnątrz ekranów, które niestety mocno pod-
noszą koszty produkcji. Kolejnym bardzo ważnym 
parametrem jest tzw. gwarantowany dzienny czas 
pracy. To on warunkuje „profesjonalność” przygoto-
wania danego wyświetlacza do pracy w systemach 
DS. Odpowiednio zaprojektowany i wyposażony 
wyświetlacz może pracować 24 godziny dziennie, 
7 dni w tygodniu przez kilka lat.
Grupa potencjalnych klientów wewnętrznych sys-
temów Digital Signage jest bardzo duża. Są to 
przede wszystkim firmy specjalizujące się w sprze-
daży czasu reklamowego w popularnych miejscach 
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W czasie kryzysu, który dotyka wszystkie gałęzie gospodarki, aby 
sprzedać produkt, należy trafić do klienta z jasnym i czytelnym 
przekazem w nowoczesnej formie. Digital Signage jest właśnie tym 
narzędziem, po które warto sięgnąć niezależnie od tego,
czy sprzedaje się spinki do krawatów, czy luksusowe apartamenty.

użyteczności publicznej, takich jak  galerie handlo-
we, banki, sieci hoteli czy instytucje administracji 
publicznej. Inną grupę stanowią duże koncerny, np. 
producenci samochodów, którzy wymagają bardzo 
indywidualnego podejścia łącznie z projektowa-
niem od podstaw oprogramowania i wyświetlaczy. 

Podsumowując, indoorowy Digital Signage wkra-
cza w coraz nowe branże i wszystko wskazuje na 
to, że ten trend utrzyma się jeszcze długo.

Niestety, na naszym rynku w dalszym ciągu 
inwestorzy szukając oszczędności stosują tańsze 
rozwiązanie jakim są telewizory LCD. Są to niepo-
równywalnie gorsze wyświetlacze, a lista ich wad 
jest dość długa.  W związku z tym proponuję skupić 
się na kilku podstawowych kwestiach.  Matryce 
LCD TV stosowane w telewizorach mają znacznie 
niższy poziom jasności. Budowa matrycy LCD TV 
uniemożliwia ich pracę w trybie portretowym 
(pionowym ) tak często używanym w systemach 
DS (tzw. „cyfrowy plakat” ).  Brak układów wenty-
lacji ogranicza maksymalny dzienny czas pracy (z 
reguły jest to max. 8 godzin dziennie). Ponadto, 
telewizory nie posiadają szeregu układów wyma-
ganych w sieciach ekranów typu ”public display”, 
takich jak: zdalne monitorowanie i zarządzanie, 
multiplikowanie obrazu przez różne złącza, czujniki 
ruchu czy „autojasności”. Chciałbym podkreślić, że 
podstawowym celem budowania Systemu Digital 
Signage jest przekazanie klientom lub poten-
cjalnym klientom odpowiedniej „treści multime-
dialnej”. Omawiana „treść” (w branżowym języku: 
„kontent” ) z reguły ma charakter informacyjny lub 
reklamowy i pod tym kątem należy odpowiednio 
dobrać miejsce instalacji wyświetlaczy. 

O nowych trendach w reklamie zewnętrznej mówi 

Robert Szymański
Prezes Zarządu Epicenter, 
członek Klastra Instytucji Otoczenia Biznesu

W chwili obecnej coraz popularniejsze są 
ekrany dotykowe znacznie podnoszące 
ich funkcjonalność przez bezpośrednią 
interakcję z użytkownikiem. Jednak wyma-
gają one odpowiednio przygotowanego 
oprogramowania oraz mają pewne ogra-
niczenia instalacyjne. Powstały również 
wyświetlacze nowej generacji, tzw. 
transparentne, które są bezpośrednio 
dedykowane do zastosowań w punkach 
sprzedaży. Ich specyfika  polega na tym, 
że jeżeli nie podajemy sygnału wideo 
są niemal zupełnie przeźroczyste (około 
90% ) pokazując wyeksponowany pro-
dukt. Po uruchomieniu kontetu obraz 
pokazuje się na przeźroczystym ekranie, 
przez co uzyskujemy zaskakujące i bardzo 
ciekawe efekty.   

71



72

Fundusze 
Norweskie

Środki z obecnej perspektywy finansowej Unii 
Europejskiej się wyczerpią. Następny okres 
programowania przypada na lata 2014-2020. 

Trzeba się jednak liczyć, tak jak było to w aktualnej 
perspektywie finansowej, z opóźnieniami w 
uruchomieniu środków unijnych sięgającymi 
nawet dwóch lat. Tym samym czeka nas prawie 
czteroletnia przerwa na rynku usług związanych z 
funduszami UE. Nie oznacza to jednak całkowitego 
odcięcia od finansowania zewnętrznego. Istnieje 
co najmniej kilka pozaunijnych źródeł finanso-
wania różnorodnych projektów, z których mogą 
skorzystać zainteresowane finansowym wspar-
ciem podmioty. Jednym z tych źródeł są Fundusze 
Norweskie, które okazują się znakomitym wspar-
ciem dla inwestycji w ochronie zdrowia. W ramach 
Funduszy Norweskich i EOG 2009-2014 do wydania 
na obszar programowy pod nazwą „Inicjatywy na 
rzecz ochrony zdrowia” przeznaczono 70 mln euro. 
Operatorem programu jest Ministerstwo Zdrowia. 
Nabór projektów odbywa się w procedurze 

W związku z wyczerpywaniem się środków w ramach perspektywy finansowej 
2007-2013 czeka nas niemal czteroletnia przerwa w pozyskiwaniu funduszy 
z Unii Europejskiej. Do tej pory firmy doradcze i konsultingowe nie  narzekały 
na brak zajęcia. W latach następnych nie będzie jednak można liczyć na 
„powtórkę z dotacji”. Dlatego już dzisiaj warto rozejrzeć się szerzej i skorzystać 
z programów dedykowanych poszczególnym obszarom naszej gospodarki, 
które dopiero się rozpoczynają. Jednym z takich programów są Fundusze 
Norweskie i EOG 2009-2014.

konkursowej. Aplikacje można składać w związku 
z  dwoma obszarami tematycznymi pod nazwą:

• „Poprawa i lepsze dostosowanie ochrony 
zdrowia do trendów demograficzno-
epidemiologicznych” (Program PL 07)

• „Ograniczanie społecznych nierówności 
w zdrowiu” (Program PL 13)

Z pomocy nie będą mogły skorzystać podmioty 
funkcjonujące poza publicznym systemem zdrowia. 
Łączna kwota przeznaczona na dwa programy wynosi 
70 mln euro. Wartość indywidualnego projektu musi 
wynosić minimum 300 000 euro, maksimum 6 mln 
euro. Poziom dofinansowania to 80% całkowitych 
kosztów kwalifikacyjnych projektu. Realizacja projektu 
musi zakończyć się przed 30 kwietnia 2016 r. 

W poprzedniej edycji Funduszy Norweskich 
przeprowadzono 2 nabory w latach 2005 i 2007. 
Projekty składane były głownie przez zakłady opieki 

zdrowotnej i jednostki samorządu terytorialnego. 
Konkursy cieszyły się dużym zainteresowaniem 
ze strony potencjalnych beneficjentów. Zdaniem 
ambasadora Norwegii w Polsce, Enoka Nygaarda 
pierwsza edycja była ogromnym sukcesem.

Nowe rozdanie środków oferowanych przez 
Norwegię, Liechtenstein i Islandię to obecnie 
szczególnie ważne narzędzie. Pozwalają sfinan-
sować wiele cennych inwestycji prorozwojowych 
w okresie przejściowym pomiędzy starą a nową 
perspektywą finansową Unii Europejskiej. 
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Robert Kropiewnicki
Prezes Zarządu Polskiego
Centrum Edukacji i Analiz ORDO
Klaster Instytucji Otoczenia Biznesu

Rodzaje kwalifikowanych działań w poszczególnych 
obszarach tematycznych można podzielić na: 

Inwestycyjne, obejmujące
• rozbudowę, przebudowę lub 

modernizację ośrodków opieki zdrowotnej 
o konkretnym określonym profilu 
(ośrodki opieki długoterminowej, opieki 
okołoporodowej, oddziały intensywnej terapii 
noworodkowej, jednostki radioterapii)

• zakup sprzętu diagnostycznego 
i terapeutycznego dla wyżej 
wymienionych ośrodków

• zakup sprzętu w celu wypożyczania 
pacjentowi (dotyczy ośrodków 
opieki długoterminowej)

Szkoleniowe, obejmujące 
• szkolenia dla pielęgniarek i 

innych kadr medycznych
• szkolenia zawodowe dla 

personelu medycznego
• zbiorowe formy edukacji dla kobiet w ciąży

Profilaktyczne, obejmujące
• publikacje na temat standardów 

opieki długoterminowej
• opracowanie i wdrażanie programów 

profilaktycznych związanych z edukacją    
zdrowotną i promocją zdrowia

Beneficjentami programu mogą być:
• podmioty prowadzące działalność 

leczniczą, świadczące usługi zdrowotne 
finansowane ze środków publicznych 
oraz ich organy założycielskie, 

• instytuty badawcze funkcjonujące 
w sektorze ochrony zdrowia,

• uczelnie medyczne,
• domy pomocy społecznej,
• organizacje pozarządowe działające 

w sektorze ochrony zdrowia
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To niezwykle cenna inicjatywa. Nasze środowiska bizne-
sowe potrzebują bardzo dużo wszechstronnego wsparcia. 
Rozproszone pojedyncze firmy doradcze nie zawsze są w 
stanie wyjść naprzeciw potrzebom przedsiębiorców.
Marian Padziewski
Wojewoda Warmińsko-Mazurski

Polska Wschodnia, gdzie funkcjonuje Klaster Instytucji 
Otoczenia Biznesu, rzeczywiście wymaga dodatkowych 
przedsięwzięć by dogonić pozostałe województwa w rozwoju 
gospodarczym. Z pewnością w dłuższej perspektywie kontak-

ty nawiązane w ramach klastra przyczynią się do wzro-
stu innowacyjności gospodarki  tego obszaru. 

Jacek Protas
Marszałek Województwa
 Warmińsko-Mazurskiego

Uważam, że współpraca jest dobra w każ-
dym obszarze – czy mówimy o sporcie, 
kulturze czy o polityce lub biznesie, za-

wsze więcej osiągniemy grając zespołowo. 
W przypadku tworzenia klastrów bezdysku-

syjną korzyścią współpracy jest wymiana do-
świadczeń i informacji o potrzebach.

Tadeusz Truskolaski
Prezydent Białegostoku

Cenna jest każda inicjatywa, która prowadzi 
do kontynuowania i wzmacniania współ-
pracy w ramach klastrów i inicjatyw klastro-
wych, ale przede wszystkim do upowszech-
niania pewnego modelu myślenia, sposobu 
ich postrzegania. Należy mieć przy tym nadzie-
ję, iż dzięki temu projektowi instytucje okołobiz-
nesowe stanowić będą silne ośrodki wsparcia w ra-
mach regionalnego systemu rozwoju innowacji.
Jarosław Dworzański 
Marszałek Województwa Podlaskiego 



Klaster Firm Informatycznych Polski Wschodniej to jeden z prężnie 
działających klastrów w Polsce. Jak wygląda Wasza droga do sukcesu? 

U podstaw naszego sukcesu leży jedno słowo: WSPÓŁPRACA. W tym 
słowie zawiera się również istota klastra. Co ciekawe, jest to współpraca 
pomiędzy firmami z jednej branży, które na co dzień konkurują między 
sobą. I w zasadzie to jest najtrudniejsze, ale mamy chęci, rozumiemy ideę 
klasteringu, widzimy sens i efekty.  Doskonale rozumiemy nasze hasło: 
„Razem możemy więcej”. 

W czym taka współpraca się przejawia? 

Współpraca między firmami w klastrze przebiega na wielu płaszczyznach. 
Między innymi wspólnie bierzemy udział w targach, konferencjach, reali-
zujemy wspólne projekty, wymieniamy się doświadczeniami, po prostu 
działamy w grupie. Organizujemy również ciekawe konferencje tematyczne 
prezentując najnowsze rozwiązania informatyczne dla firm różnych branż. 
Takie szerokie spojrzenie pozwala nam dostrzec więcej wspólnych okazji 
biznesowych i promocyjnych. 

Informatyka to dziś jedna z najdynamiczniej rozwijających się gałęzi 
gospodarki. Dlaczego tak szybko to się wszystko zmienia?

Nasze życie jest już dziś dość mocno zinformatyzowane. Przeróżne 
urządzenia, maszyny sterowane są komputerowo, często nawet możemy 
nimi sterować zdalnie. Możemy nawet obsługiwać urządzenia bezdo-
tykowo, wykorzystując do tego gesty naszych rąk czy całego ciała. 
Istnieją już urządzenia, które odczytują fale mózgowe i interpretując je 
sterują prostymi grami relaksacyjnymi. Wszystkie te urządzenia potrzebują 
oprogramowania, a dynamika zmian wynika z potrzeb rynku. To nasi klienci 
chcą lepiej i wygodniej zarządzać swoimi firmami. My słuchamy potrzeb i je 
zaspokajamy wskazując narzędzia wpływające na sukces rynkowy klientów. 
Organizując konferencje dzielimy się swoją wiedzą i doświadczeniem 
oraz wskazujemy trendy jakie obserwujemy, a za którymi warto podążać, 
aby być o krok przed konkurencją. Dużą porcję wiedzy zaserwujemy już  
w marcu 2013 roku podczas Kongresu Profesjonalistów IT. 

Proszę powiedzieć o tym coś więcej. Skąd pomysł na organizację takiego 
wydarzenia? Czy jest to odpowiedź na potrzebę polskiej branży IT, czy 
może zainspirowało Państwa jakieś już istniejące wydarzenie?

Klaster IT skupia wiele firm, przedstawicieli branży IT. Czujemy, że w Polsce 
brakuje wydarzeń skierowanych do osób profesjonalnie zajmujących się 
szeroko pojętą informatyką. Zapotrzebowanie na tego typu wydarzenia 
jest duże między innymi dlatego, że rynek IT bezustannie się zmienia. Stale 
tworzone są nowe produkty, opracowywane są nowsze, efektywniejsze 
sposoby radzenia sobie z problemami.  Stąd pomysł na zorganizowanie 
takiej konferencji.

Razem
możemy
więcej

O istocie klasteringu i nowch 
trendach w branży IT rozmawiamy 

z Wojciechem Materną, 
koordynatorem Klastra IT, 
Prezesem Stowarzyszenia Informatyka Podkarpacka, 
członkiem Klastra Instytucji Otoczenia Biznesu
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Czym jest Kongres Profesjonalistów IT?

Kongres Profesjonalistów IT to ogólnopolskie wydarzenie skiero-
wane do osób na co dzień związanych z branżą IT, czyli do pracow-
ników działów IT, specjalistów, kierowników, dyrektorów. Naszym 
celem jest zainteresowanie tych osób nowymi rozwiązaniami 
wspierającymi rozwój firm, instytucji  edukacyjnych oraz jedno-
stek samorządu terytorialnego. Udział w tym wydarzeniu będzie 
również doskonałą okazją do wymiany doświadczeń i dyskusji 
z ekspertami. 

Chcemy, by udział w Kongresie Profesjonalistów IT ułatwił poznanie 
jak największej liczby nowości w branży. Naszym celem jest 
pokazanie najnowszych narzędzi i rozwiązań, dzięki którym kierow-
nicy i pracownicy działów IT mogą zmieniać swoje firmy i podnosić 
ich efektywność.

Czemu służy Kongres Profesjonalistów IT? 

Kongres Profesjonalistów IT to wydarzenie, które ma na celu 
przybliżyć nowości w branży IT, ze szczególnym uwzględnie-
niem oprogramowania, które bardzo dynamicznie się zmienia. 
Ciągle pojawiają się nowe funkcjonalności, nowe możliwości, które 
w połączeniu np. z zyskującymi na popularności urządzeniami 
mobilnymi, mogą podnieść efektywność firmy i przyśpieszyć 
dynamikę wzrostu organizacji czy przedsiębiorstwa. 

Chcemy, by osoby odpowiedzialne za informatyzację firm znały 
wszelkie najnowsze rozwiązania i stojąc przed koniecznością 
wyboru mogły podejmować decyzję w oparciu o posiadaną przez 
siebie aktualną i rzetelną wiedzę. Chcemy, by w takim przypadku 
wymagali rozwiązań na najwyższym poziomie. Rozwiązań, które 
najlepiej spełnią potrzeby firm, dla których pracują, pozwalając im 
na jeszcze lepszy rozwój. Tak wysoka dbałość o jakość wdrażanych 
rozwiązań jest szczególnie ważna w obecnym, wysoce konkuren-
cyjnym świecie biznesu. Takie podejście jest przecież w interesie 
całej branży, która dzięki niemu będzie zmuszona do jeszcze 
szybszego rozwoju i nadążania za światowymi standardami.

Jeśli miałby Pan w kilku słowach powiedzieć, dlaczego warto 
przyjechać w marcu do Rzeszowa, na co zwróciłby Pan szczególną 
uwagę?

Do Rzeszowa zawsze warto przyjechać. To informatyczne zagłębie 
naszego kraju. Tu powstaje nowoczesne oprogramowanie. Tutaj 
również kształci się znaczna grupa informatyków. W marcu 2013 
roku podczas Kongresu Profesjonalistów IT będzie wyśmienita 
okazja, aby nie tylko poznać nowe możliwości, jakie daje nam IT, 
ale również poznać ludzi, którzy za tym stoją. 

Czy Kongres dostarczy uczestnikom nowej wiedzy, czy też będzie 
to swego rodzaju résumé? 

Kongres Profesjonalistów IT z założenia jest wydarzeniem, które ma 
podnosić wiedzę i świadomość osób, które w firmach, instytucjach 
czy jednostkach samorządu terytorialnego są odpowiedzialne za 
IT. Kongres ma być również platformą do wymiany doświadczeń 
oraz okazją do porozmawiania z osobami, które tworzą oprogra-
mowanie i znają je „od podszewki”. Już pracujemy nad atrakcyjnym 
programem tego wydarzenia, a z uwagi na dużą dynamikę zmian 
w branży myślę, że w znacznej większości będzie to nowa wiedza 
dla naszych uczestników.
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Szanghaj,  
Hong Kong, Kanton
Klaster Instytucji Otoczenia Biznesu zorganizował 
wyjazd polskich przedsiębiorców na misję gospodar-
czą do Chin. Uczestnicy wyjazdu poznali specyfikę 
chińskiego rynku, jego potencjał rozwojowy, możliwości 
współpracy z chińskimi firmami. Misja była współfinanso-
wana ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu 
Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013.
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Paryż
Klaster Instytucji Otoczenia Biznesu zorganizował wyjazd polskich 
przedsiębiorców na misję gospodarczą do Francji. Spotkania 
biznesowe zakończyły się podpisaniem trzech lsitów intencyj-
nych z francuskimi partnerami: Europlace&Finance Innovation; 
ECTI-Professionnels Seniors Bénévoles;  Comité d’Expansion 
Economique du Val d’Oise (CEEVO). Misja była współfinansowana 
ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego 
Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013.

Kuala Lumpur
Klaster Instytucji Otoczenia Biznesu reprezentował podlaskich przed-
siębiorców na międzynarodowej konferencji „Smart Sourcing Summit 
2010” w Kuala Lumpur w Malezji. Efektem wyjazdu było nawiązanie 
nowych kontaktów gospodarczych i wymiana doświadczeń 
w poszukiwaniu innowacyjnych rozwiązań dla biznesu.

Mumbaj 
Klaster Instytucji Otoczenia Biznesu uczestniczył w 
konferencji NASSCOM India Leadership. To była doskonała 
okazja do odbycia szeregu spotkań i wymiany kontaktów 
z potencjalnymi partnerami biznesowymi.

Orlando
Przedstawiciele Klastra Instytucji Otoczenia Biznesu uczestniczyli 
w misji do Stanów Zjednoczonych zorganizowanej przez Polską 
Agencję Informacji i Inwestycji Zagranicznych i wzięli udział w 
konferencji Shared Services&Outsourcing Week w Orlando.  

Nowy Jork, Waszyngton
Klaster Instytucji Otoczenia Biznesu zorganizował wyjazd polskich 
przedsiębiorców na misję gospodarczą do Stanów Zjednoczo-
nych. Spotkania biznesowe zakończyły się podpisaniem trzech 
listów intencyjnych z amerykańskimi partnerami: New York City 
College of Technology,  The Istvan Szechenyi Institute at Quinni-
pac Universiry, CEENET Inc.  Misja była współfinansowana ze środ-
ków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Rozwój 
Polski Wschodniej 2007-2013.

BiznesKlaster na arenie międzynarodowej



„Klastrowość – czekamy?”
We wschodnich województwach kraju jest już kilka dużych klastrów, m.in. 
bieliźniany, spożywczy, obróbki metali i wybijający się w tym gronie Klaster 
Instytucji Otoczenia Biznesu. To właśnie ta organizacja wyraźnie zaktywizowała 
środowiska biznesowe Polski Wschodniej, stając się inicjatorem wielu 
przedsięwzięć. – BiznesKlaster doprowadził między innymi do integracji 
branży budowlanej, inicjując powstanie Wschodniego Klastra Budowlanego.
To pierwsza tego typu tak poważna inicjatywa w tej części kraju – informuje 
Tomasz Kozłowski.

Świat Kamienia, nr 4/2012

„Podlaski Klaster Instytucji Otoczenia Biznesu chce 
przyciągnąć inwestorów z USA”

Chcą pokazać partnerom zza oceanu, że Podlaskie to może być dobre miejsce do 
inwestowania. Klaster Instytucji Otoczenia Biznesu wyjeżdża z misją gospodarczą 
do Nowego Jorku i Waszyngtonu. - To dla nas szansa, by pokazać amerykańskim 
przedsiębiorcom, że poza kilkoma głównymi miastami, w Polsce istnieją także 
takie ośrodki jak Białystok, w którym z powodzeniem można rozwijać działalność. 
To też szansa na poznanie sposobów rozwiązywania problemów, z którymi 
borykają się nasze przedsiębiorstwa - wyjaśnia dr Anatoliusz Kopczuk z Wyższej 
Szkoły Finansów i Zarządzania w Białymstoku, która jest członkiem  KIOB. Poza 
spotkaniem z potencjalnymi inwestorami, wyjazd do Stanów Zjednoczonych ma 
jeszcze jeden cel. - Chodzi o odpowiedź na pytanie - w jaki sposób skutecznie 
wdrażać pomysły naukowców do gospodarki? - dodaje dr Kopczuk.

Radio Białystok,
18.09.2012 r.

„Wspólnota interesów i ideałów”

Efektem funkcjonowania Klastra jest wzrost jakości świadczonych usług 
biznesowych oraz wzrost konkurencyjności i innowacyjności przedsiębiorstw, 
co stanowi warunek konieczny do zbudowania nowoczesnej gospodarki. 
Działania BiznesKlastra podnoszą atrakcyjność społeczno-gospodarczą Polski 
Wschodniej, ograniczają postępującą marginalizację tej części kraju.

Fundusze unijne zmieniają Polskę Wschodnią. 
Przegląd wybranych projektów realizowanych 

w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej
PARP, 2011

„Konferencja Klastra Instytucji 
Otoczenia Biznesu w Białymstoku”

Jak skorzystać z dotacji unijnych na firmę? Jakie możliwości dają giełda
i obligacje korporacyjne? - odpowiedzi na te i inne pytania poznają lokalni 
przedsiębiorcy podczas piątkowej konferencji organizowanej przez Klaster 
Instytucji Otoczenia Biznesu. Statystyki pokazują, że świadomość naszych 
biznesmenów w kwestii finansowania przedsiębiorstwa jest niewielka.
Na przykład na prawie 400 firm notowanych na rynku New Connect jest zaledwie
18 firm z Polski Wschodniej. Specjaliści z Klastra Instytucji Otoczenia Biznesu 
chcą uświadomić przedsiębiorcom z naszego regionu, że oprócz kredytów 
bankowych istnieją skuteczne alternatywne źródła finansowania inwestycji, 
które w sposób skuteczny wpływają na rozwój przedsiębiorstw w regionie.

Radio Białystok,
22.06.2012 r

„Klaster Instytucji Otoczenia Biznesu”
Planowane są przedsięwzięcia w zakresie doradztwa i konsultingu, szkoleń, 
inicjatyw o charakterze edukacyjnym, a także w sektorze B+R. Klaster prowadzi 
własną stronę internetową (www.biznesklaster.pl), która stanowi źródło wiedzy 
na temat idei klasteringu.

Program Rozwój Polski Wschodniej. Działania i efekty 
Ministerstwo Rozwoju Regionalnego

„K jak klaster – K jak korzyści”

W Polsce, a szczególnie we wschodnim regionie kraju, brakuje struktur, które 
pozwoliłyby tworzyć i rozwijać kontakty na styku nauki i biznesu. Klastry 
branżowe, przemysłowe, których jest najwięcej, nie wypełniają tej luki. Klaster 
Instytucji Otoczenia Biznesu może dać impuls do takiej współpracy, może 
aktywizować środowiska biznesowe i naukowe, wytyczać nowe kierunki rozwoju 
i kooperacji.  

Dobre praktyki w finansowaniu działalności gospodarczej
publikacja Fundacji Forum Inicjatyw Rozwojowych

Białystok 2011

Mówią i piszą o Klastrze 
Instytucji Otoczenia Biznesu



Klaster Instytucji Otoczenia Biznesu jako 
jedyne powiązanie kooperacyjne z Polski 
uczestniczył w międzynarodowej konfe-

rencji Central Eastern European Network (CEENET) 
w Connecticut w Stanach Zjednoczonych. 
Celem konferencji było zacieśnienie relacji 
między amerykańskimi i europejskimi podmio-
tami gospodarczymi, przygotowanie obu stron 
do współpracy, zapoznanie ich ze specyfiką 
poszczególnych rynków. W dwudniowym 
spotkaniu, na które złożyły się sesje panelowe 
i seminaria eksperckie, uczestniczyli przedsię-
biorcy i animatorzy klastrów m.in. ze Stanów 
Zjednoczonych (region Connecticut), Węgier, 
Rumunii, Bułgarii, Litwy czy Wielkiej Brytanii.

po raz drugi w USA  
BiznesKlaster i polskich przedsiębiorców repre-
zentowały trzy podmioty: Polskie Stowarzyszenie 
Doradcze i Konsultingowe, EuroFirma Media, 
BV Kontakty Międzynarodowe. Zaproszenie 
na konferencję w Connecticut było efektem 
pierwszej misji gospodarczej Klastra Instytucji 
Otoczenia Biznesu do USA. 

Uczestnicy konferencji dyskutowali nad 
wieloma istotnymi dla rozwoju amerykańsko-
europejskich relacji gospodarczych zagad-
nieniami, takimi jak: instrumenty wsparcia 
handlu międzynarodowego, prawne aspekty 
działalności transgranicznej, bariery formalno-
prawne utrudniające nawiązywanie wzajemnych 

kontaktów biznesowych. 
W kilku sesjach panelowych przed-

stawiono europejskie rynki zbytu 
– ich specyfikę, uwarunkowania ekono-
miczne, prawne, kulturowe, potencjał 
rozwojowy. Przedstawiciele Klastra 

Instytucji Otoczenia Biznesu przedstawili 
swoją ofertę, oczekiwania i nadzieje związane 
z nawiązaniem kontaktów z podmiotami gospo-
darczymi w USA. 

Central Eastern European Network w Connecticut 
jest stowarzyszeniem, skupiającym 23 międzyna-
rodowe organizacje o charakterze biznesowym, 
naukowym i edukacyjnym. CEENET działa na 
zasadzie sieci współpracy, koordynuje wiele 
międzynarodowych projektów badawczo-
naukowych i komercyjnych, swoim zasięgiem 
obejmuje takie kraje, jak:  Albania, Armenia, 
Austria, Azerbejdżan, Bułgaria, Chorwacja, 
Czechy, Estonia, Gruzja, Grecja, Węgry, Łotwa, 
Litwa, Macedonia, Mołdawia, Polska, Rumunia, 
Rosja, Serbia i Czarnogóra, Słowenia, Słowacja, 
Turcja, Uzbekistan.

BiznesKlaster
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CEENETCEENETCEENETCEENETCEENETCEENETCEENETCEENETCEENETCEENET
www.ctceenet.org

Tomasz Kozłowski
koordynator Klastra Instytucji 
Otoczenia Biznesu

Spotkanie w Connecticut było 
niezwykle cennym doświadczeniem 
i okazją do zawiązania wielu warto-
ściowych znajomości z przedsta-
wicielami organizacji biznesowych 
z innych krajów. Na konferencji 
w ciągu dwóch dni odbyło się 
wiele interesujących dyskusji. 
Wyraźnie widać, że obecnie trzeba 
myśleć i działać globalnie, interna-
cjonalizować swoją ofertę, szukać 

partnerów na zagranicznych rynkach. Dlatego takie spotkania są bardzo 
ważne. Klaster Instytucji Otoczenia Biznesu reprezentował interesy 
przedsiębiorców z makroregionu Polski Wschodniej. Przekonywaliśmy 
amerykańskich przedsiębiorców, potencjalnych inwestorów, że warto 
z nami współpracować. Mamy wiele atutów w postaci wykształconych 
kadr, specjalnych stref ekonomicznych, stosunkowo niskich kosztów 
inwestycyjnych. Trzeba jednak o tym mówić, informować, promować 
się za granicą. BiznesKlaster stara się pełnić taką rolę. 

Bartłomiej Niewiński
BV Kontakty Międzynarodowe 

Konferencja Central Eastern 
European Network w Connecticut 
zgromadziła silną reprezentację 
biznesu i nauki z takich krajów, 
jak Rumunia, Bułgaria i przede 
wszystkim Węgry. Widać, że tam 
dostrzega się, jak ważna jest 
internacjonalizacja działań. Polscy 
przedsiębiorcy również powinni 
aktywniej i częściej korzystać z tego 
rodzaju możliwości prezentowania 

własnej oferty. Jeśli nie będą tego robić, trudno myśleć o zdobywaniu 
nowych rynków, rozwijaniu eksportu, wzbogacaniu oferty o nowe, 
innowacyjne rozwiązania. Konferencja była szansą na nawiązanie 
osobistych relacji, co może zaprocentować w przyszłości. Nawet we 
współczesnej, cyfrowej gospodarce takie bezpośrednie spotkania 
ciągle są potrzebne. Amerykańscy przedsiębiorcy są bardzo otwarci 
na współpracę, jednak należy im przedstawiać konkretne propozycje, 
a nie ogólniki.

Na drugiej transnarodowej konferencji  gościliśmy blisko 
60 uczestników, w tym ponad 20 przedsiębiorców 

z Europy Środkowej i Wschodniej, przede wszystkim 
z Węgier, Bułgarii, Rumunii, a także Polski. Nie zabrakło 

również oczywiście przedsiębiorców amerykańskich. 
Dwudniowe sesje panelowe i seminaria były okazją do 

poznania się obu stron, nawiązania wielu kontaktów 
biznesowych, rozpoznania wzajemnych potrzeb 

i oczekiwań w zakresie współpracy gospodarczej.

Christopher Ball
Central Eastern European Network

organizator konferencji
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Nazwa podmiotu Adres www i e-mail  Profil działalności 

Usługi konsultingowe i szkoleniowe

Polskie Stowarzyszenie 
Doradcze i 
Konsultingowe

www.polskiestowarzyszenie.pl
biurozarzadu@polskiestowarzyszenie.pl 

Pozyskiwanie funduszy europejskich, wdrażanie systemów zarządzania 
jakością, doradztwo finansowe, marketingowe, handlowe, prawne

EuroFirma Media 
Sp. z o.o.

www.eurofirma.pl
biuro@eurofirma.pl 

Wydawnictwa tradycyjne i elektroniczne, szkolenia, doradztwo 
w zakresie zarządzania i projektów unijnych 

ECDS Polska Sp. z o.o. www.ecds.pl
biuro@ecds.pl 

Doskonalenie kadr, pomoc w procesie ubiegania się o dotacje 
unijne na projekty inwestycyjne i szkoleniowe

„Tomas Consulting” 
T. Perkowski Sp. j. 

www.tomasconsulting.com 
biuro@tomasconsulting.com 

Pozyskiwanie finansowania na działalność operacyjną i inwestycyjną 
(dotacje UE, kredyty, pożyczki, leasingi), project management,  rozliczanie 
projektów inwestycyjnych, doradztwo: biznesowe, finansowe, personalne, 
w zakresie prawa zmówień publicznych, w zakresie procedur związanych 
z prawem ochrony środowiska; nadzór inwestorski, obsługa prawna, 
usługi marketingowe i PR, audyty energetyczne,  szkolenia BHP i p.poż.

Capitales www.capitales.pl
capitales@capitales.pl 

Finansowanie inwestycji, finansowanie bieżącej działalności, 
zabezpieczenia finansowe, optymalizacja kosztów

Centrum Promocji 
Innowacji i Rozwoju

www.cpir.org.pl
biuro@cpir.org.pl 

Tworzenie i obsługa inicjatyw klastrowych, transfer wiedzy i techno-
logii z sektora nauki do biznesu, wspieranie rozwoju gospodarczego 
regionu, działania na rzecz integracji europejskiej i współpracy 
transgranicznej, pobudzanie przedsiębiorczości i innowacyjności, 
aktywizacja zawodowa, wsparcie ekonomii społecznej

Consultor Sp. z o.o. www.consultor.pl
info@consultor.pl 

Rekrutacja pracowników (preselekcja CV, rozmowy kwalifikacyjne, 
sprawdzanie referencji, Executive Search), szkolenia w oparciu 
o interaktywne metody uczenia, doradztwo personalne

Towarzystwo Amicus www.towarzystwoamicus.pl
eurobialystok@bia.pl 

Działalność na rzecz integracji europejskiej, prowadzenie i reali-
zacja projektów unijnych, doradztwo w zakresie eurodotacji 

Regionalne 
Centrum Wspierania 
Przedsiębiorczości 
PIAST

www.rcwp.pl
biuro@rcwp.pl 

Kompleksowa obsługa firm w zakresie rachunkowości, prawa podat-
kowego, pozyskiwania zewnętrznych źródeł finansowania

Polskie Centrum 
Edukacji i Analiz 
ORDO Sp. z o.o.

www.ordo.info.pl
biuro@ordo.info.pl

Szkolenia i doradztwo w zakresie pozyskiwania środków z funduszy 
strukturalnych UE, szkolenia i kursy z zakresu edukacji ekono-
micznej, prawnej i zarządzania, organizacja konferencji

STREB Polska Sp. z o.o. - Wynajem i zarządzanie nieruchomościami, obsługa biurowa, zaawanso-
wane rozwiązania informatyczne dedykowane przedsiębiorstwom 

Członkowie
Klastra Instytucji Otoczenia Biznesu

STREB
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Usługi reklamowe i marketingowe

Butik Kreatywny 
7sztuk.pl 

www.7sztuk.pl
www.7sztuk.pl/3d
www.7sztuk.pl/2009
m.januszczyk@7sztuk.pl

Serwisy www (komercyjne, produktowe, eventowe), multimedia
i video (prezentacje multimedialne, animacje 3D), kreacja (pomysł
i jego wizualizacja), systemy informatyczne (rozwiązania technologiczne 
on-line i off-line), strategia on-line (analiza rynku i potrzeb, kompleksowe 
planowanie działań), event i szkolenia (od pomysłu do realizacji)

„Kadr” M. Horba 
T. Łaski 

www.globart.com.pl 
biuro@globart.com.pl 

Reklama wielkoformatowa i zewnętrzna, wynajem powierzchni 
reklamowej, montaż dekoracji reklamowych

Usługi w zakresie IT i e-marketing

Agencja Interaktywna 
BV Sp. z o.o.

www.bv.bia.pl
bv@bia.pl 

Tworzenie stron www, cms, portali internetowych, systemów 
dedykowanych, profesjonalny mailing, usługi poligraficzne, pozycjo-
nowanie SEM i SEO, pozyskiwanie kontrahentów, hosting

Info Graph Sp. j. www.ignet.pl Usługi informatyczne, projektowanie i montaż zaawansowa-
nych zestawów do obróbki grafiki, serwisowanie, oprogramo-
wanie dedykowane, hosting, projektowanie stron www 

Epicenter Sp. z o.o. www.epicenter.pl
epicenter@epicenter.pl 

Systemy kolejkowe QSystem, nośniki informacyjno-reklamowe, 
Digital Signage, infokioski, prezentacje multimedialne

Wschodni Klaster 
Informatyczny 

www.klasterit.pl Wspieranie rozwoju przedsiębiorstw z branży IT i 
projektów innowacyjnych – BZB, SAS, e-usługi

Usługi poligraficzne

PRO100 DRUKARNIA www.pro100.com.pl
prosto@pro100.com.pl Druki reklamowe i wydawnictwa, kalendarze, torby papierowe, opakowania

GlobartPrint Sp. j. www.globartprint.pl 
biuro@globartprint.pl 

Wielki i średni format, tablice billboardowe BB, tablice SO, 
CLP, airboardy, mobile, frontlight, backlight, blockout, papier 
BBS, siatka standard i premium, folia polimerowa, monome-
ryczna, wylewana i one way Visio, naklejki podłogowe  

Usługi prawnicze

Kancelaria Radców 
Prawnych Rurewicz 
i Partnerzy Sp. p.

www.kancelariarp.eu
kancelaria@kancelariarp.eu 

Doradztwo i konsultacje prawne, reprezentowanie ws. sądowych oraz admini-
stracyjnych, asystowanie przy czynnościach notarialnych, przygotowywanie 
i opiniowanie projektów umów, aneksów, pełnomocnictw, upoważnień

Jednostki naukowe i badawcze

Uniwersytet
w Białymstoku
Wydział Prawa 

www.uwb.pl 
uniwersytet@uwb.edu.pl 

Jedna z największych i najprężniejszych jednostek akademickich
w północno-wschodniej Polsce

Wyższa Szkoła 
Finansów i Zarządzania 
w Białymstoku

www.wsfiz.edu.pl
rekrutacja@wsfiz.edu.pl 

Najstarsza na Podlasiu i jedna z najstarszych w kraju uczelni niepublicznych

Centrum Nowych 
Technologii 

www.cnt.wsfiz.edu.pl
cnt@wsfiz.edu.pl Jednostka szkoleniowa

K a n c e l a r i a  R a d c ó w  P r a w n y c h  R u r e w i c z  i  P a r t n e r z y

R U R E W I C Z 
i  PARTNERZY
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Finanse 
Kompleksowe doradztwo finansowe, obejmujące pomoc w sferze identyfiko-
wania i pozyskiwania środków finansowych na realizację inwestycji oraz wyboru 
optymalnych rozwiązań w zakresie zabezpieczenia finansowego. Kompleksowa 
obsługa kredytów, pomoc przy windykacji należności i w procesie tworzenia 
planów restrukturyzacji oraz optymalizacji kosztów w przedsiębiorstwie.

Prawo 
Kompleksowa obsługa prawna przetargów, przygotowanie i merytoryczna 
pomoc związana z weryfikacją umów, doradztwo w postępowaniach sądowych 
i administracyjnych, reprezentacja przed sądem lub organami administracji 
publicznej, czynności związane z regulowaniem stosunków pracy.

Marketing 
Doradztwo w zakresie wprowadzania produktu na rynek, kampanii promo-
cyjnych, kreowania wizerunku marki, PR. Zintegrowane kampanie marketin-
gowe, obejmującej wszystkie formy i fazy komunikacji – od kreacji, poprzez 
planowanie mediów, do realizacji.  Pomoc w procesie budowania systemu 
identyfikacji wizualnej (logo, wizytówki, papier firmowy, teczki, itp.).  Reklama 
multimedialna i wielkoformatowa (zarówno w zakresie druku, jak i nośników).

IT
Profesjonalne projektowanie stron www, oprogramowanie dedykowane, 
zaawansowane rozwiązania IT. Optymalizacja kosztów w obszarze rozwoju 
rozwiązań IT. Tworzenie i obsługa systemów zarządzania ruchem klienta, CRM 
oraz systemów elektronicznego obiegu i przepływu informacji.

Badania i analizy
Kompleksowe badania rynku, bazujące na szerokiej gamie metod pozyski-
wania, filtrowania i interpretowania danych. Usługi związane z przeprowa-
dzaniem analizy ekonomicznej oraz finansowej przedsiębiorstwa. Ekspertyzy 
prawne, ekonomiczne, marketingowe. Badania związane z procesem wprowa-
dzania produktu na rynek, rozpoznawalności marki, pozycji konkurencyjnej 
przedsiębiorstwa. 

Szkolenia
Profesjonalna obsługa i realizacja szkoleń o charakterze otwartym, jak 
i zamkniętym. Opracowanie kompleksowych projektów i programów szkole-
niowych. Organizacja konferencji, seminariów, warsztatów. Platforma do 
e-learningu. Baza sprawdzonych, kompetentnych szkoleniowców. 

Zarządzanie jakością
Kompleksowe usługi doradcze i szkoleniowe w zakresie wymagań norm 
systemowych oraz obowiązujących przepisów prawnych. Pomoc w tworzeniu 
i opracowywaniu stosownej dokumentacji, jak również w wyborze jednostki 
certyfikującej. Usługi związane z projektowaniem i wdrażaniem systemów 
zarządzania jakością: ISO 9001, 14001, 18001, 27001. Wsparcie w przygotowaniu 
audytu wstępnego.

BiznesKlaster
KOMPLEKSOWA 
OBSŁUGA FIRM

www.biznesklaster.pl
biuro@biznesklaster.pl82




