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Oddajemy w Państwa ręce szósty już 
numer publikacji Klastra Instytucji 
Otoczenia Biznesu. Nie jestem szcze-

gólnie mocno przywiązany do numerologii, ale 
w tym przypadku nie miałbym nic przeciwko 
przypisaniu symbolicznego znaczenia cyfrze 
6. Niech szósty numer BiznesKlastra będzie 
numerem na 6-tkę. Liczę, że Czytelnicy znajdą 
w nim wiele interesujących tematów i treści. 
Państwa uwadze polecam zwłaszcza dwie 
rozmowy – z wicepremierem, ministrem 
gospodarki Waldemarem Pawlakiem 
i dyrektor Białostockiego Parku Naukowo-
Technologicznego dr Jolantą Koszelew. 

Z pierwszego z wymienionych wywiadów 
dowiecie się Państwo, w jakim kierunku 
będzie przebiegał rozwój gospodarczy kraju 
w ciągu najbliższych lat. Środowiska klastrowe 
z pewnością ucieszy fakt, że resort gospo-
darki dostrzega i docenia rolę klastrów jako 
instrumentów pobudzania innowacyjności 
i konkurencyjności. Polityka klastrowa na stałe 
wpisała się już w strategię rozwoju gospo-
darczego kraju, nie stanowi jej peryferium, 
lecz coraz częściej znajduje się w centrum 
zainteresowania administracji publicznej, 
biznesu i świata nauki. Warto zauważyć, że 
przed polskimi klastrami czas prób i wielkich 
wyzwań. W nowej perspektywie finansowej 
Unii Europejskiej powiązania kooperacyjne, 
które znakomicie realizują strategię tzw. inteli-
gentnej specjalizacji, będą wspierane jeszcze 
mocniej niż dotychczas. Wsparcie to będzie 
jednak prowadzone zgodnie z zasadą koncen-
tracji i koordynacji, co w praktyce oznacza, 
iż największy strumień unijnych pieniędzy 
popłynie do tzw. klastrów kluczowych, 
czyli tych, które są konkurencyjne w skali 

globalnej, mają wymiar międzynarodowy, 
a skupione w nich podmioty intensywnie 
uczestniczą w wymianie handlowej i między-
narodowym łańcuchu wartości. Wybór klastrów 
kluczowych będzie odbywał się w procedurze 
konkursowej. Dla klastrów konkursy te będą 
istotną miarą ich wartości, dlatego już teraz 
warto się do nich przygotowywać. Z kolei 
z dr Jolantą Koszelew rozmawiamy o transferze 
technologii, komercjalizacji wiedzy i – często 
trudnych, ale zawsze bardzo potrzebnych – 
relacjach nauki z biznesem.    

O wyjątkowym charakterze szóstego numeru 
naszej publikacji świadczy także fakt, że 
jest to numer podwójny, można by rzec 
dwustronny. Oprócz części polskojęzycznej,  
zawiera bowiem część angielskojęzyczną, 
w której przedstawiamy bilateralne stosunki 
gospodarcze między Polską a Stanami 
Zjednoczonymi. Materiał ten jest częścią 
przygotowań do kolejnej, trzeciej już misji 
Klastra Instytucji Otoczenia Biznesu. Tym razem 
na naszym kursie – po Francji i Chinach – znalazła 
się kolebka współczesnego kapitalizmu. Misja 
ma charakter gospodarczy, a jej celem jest 
nawiązanie interesujących kontaktów bizneso-
wych z partnerami w Stanach Zjednoczonych 
i zapoznanie polskich przedsiębiorców ze 
specyfiką amerykańskiego rynku. Relację z tego 
wyjazdu znajdziecie Państwo w kolejnym 
wydawnictwie Klastra Instytucji Otoczenia 
Biznesu. Tymczasem zapraszam do lektury 
bieżącego numeru.

Z wyrazami szacunku
Waldemar Wierżyński

redaktor naczelny  



Tomasz Kozłowski
Koordynator Klastra Instytucji Otoczenia Biznesu  

Klaster Instytucji Otoczenia Biznesu jest pomysłodawcą i inicja-
torem pierwszego w regionie klastra budowlanego. W globalnej 
gospodarce coraz większego znaczenia nabiera kooperacja 

wielu firm, wykorzystująca efekt synergii i sprzyjająca innowacyjności. 
Celem nowej inicjatywy – Wschodniego Klastra Budowlanego – 
jest zbudowanie mechanizmów umożliwiających przedsiębiorcom 
uzyskanie dostępu do wiedzy, transfer i wdrażanie najnowszych 
osiągnięć technologicznych, obniżanie kosztów działalności bieżącej, 
podnoszenie kompetencji pracowników, a w konsekwencji osiągnięcie 
stałego, ponadprzeciętnego wzrostu konkurencyjności podmiotów 
klastrowych.

Wschodni Klaster Budowalny tworzą firmy budowlane, stolarskie, świad-
czące usługi instalacyjne, kowalskie, ubezpieczeniowe, konsultingowe, 
a także jednostki naukowe: Uniwersytet w Białymstoku, Politechnika 
Białostocka, Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku. 
Dzięki współpracy ze środowiskiem naukowym, przedsiębiorstwa 
klastrowe zyskają dostęp do ekspertów w określonych dziedzi-
nach, a naukowcy będą mogli wdrażać wyniki swoich prac badaw-
czych w praktyce gospodarczej. Inny obszar współpracy w ramach 
Wschodniego Klastra Budowlanego to doskonalenie i rozwijanie oferty 
zrzeszonych podmiotów, tworzenie i wprowadzanie innowacyjnych 
rozwiązań w szerokim zakresie poczynając od kwestii techniczno-
technologicznych, poprzez procesy biznesowe (np. systemy dystrybu-
cyjne, obsługa księgowo-finansowa, itp.), a na kapitale intelektualnym 
kończąc (np. rozwój zawodowy pracowników). 

          Wschodni Klaster Budowlany to:

•	 możliwość	nawiązywania	współpracy	z	innymi	konkurencyjnymi	

przedsiębiorstwami	

•	 prowadzenie	wspólnych	prac	badawczych	

•	 wprowadzanie	nowych	produktów/usług	na	rynek	

•	 komercjalizacja	wyników	prac	naukowo	-	badawczych	

•	 lepsza	promocja		produktów/usług	

•	 dostęp	do	usług	doradczych,	informatycznych,	szkoleniowych

•	 zwiększona	wiarygodność	zrzeszonych	przedsiębiorstw

•	 integracja	środowiska	przedsiębiorstw	z	branży	budowlanej	

•	 reprezentowanie	interesów	gospodarczych	branży	budowlanej	

przed	organami	administracji	publicznej	

Klastering 
w branży budowlanej

4



Podstawowym warunkiem 
efektywnego transferu 
technologii jest stworzenie 
warunków dla komunikowania 
się naukowców i biznesmenów.

dr hab. prof. UwB Beata 
Godlewska –Żyłkiewicz

Prorektor ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą 
Uniwersytetu w Białymstoku 

Warto ze sobą kooperować, 
razem iść po kontrakty, w 
klastrze łatwiej podnosić swoją 
innowacyjność i konkurencyjność.

Tomasz Kozłowski
inicjator Wschodniego Klastra 

Budowlanego, koordynator Klastra 
Instytucji Otoczenia Biznesu

Każda inicjatywa mająca na celu 
rozwój gospodarki regionalnej 
jest warta poparcia.  
Dzięki tej współpracy możemy 
liczyć na wzrost konkurencyjności 
naszego regionu.

Tadeusz Truskolaski
Prezydent Białegostoku

Inicjatywa spotkań biznesu, 
nauki i administracji powinna 
być wykorzystana w celach 
lobbingowych w kierunku 
zapewnienia rozwoju, 
zdobywania nowych rynków 
oraz zapewnienia frontu robót 
firmom budowlanym.

Czesława Renkiewicz 
Prezydent Suwałk

W czasach rosnącej 
konkurencyjności na rynku 
i jednocześnie kryzysu 
ekonomicznego, który 
nieuchronnie dotyka kolejne 
europejskie kraje, klastry 
są znakomitą alternatywą 
wzmocnienia branży 
budowalnej w Polsce.

Beniamin Dobosz
z-ca Prezydenta Łomży

Efektem współpracy nauki z 
sektorem biznesu powinien być 
wzrost innowacyjności całego 
sektora budowlanego i większa 
liczba wdrożeń polegających na 
komercjalizacji badań naukowych. 

prof. dr hab. inż. Józefa Wiater
Dziekan Wydziału

Budownictwa i Inżynierii 
Politechniki Białostockiej
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Rosnąca	konkurencja	
i	wymagania	konsumentów	
sprawiają,	że	jednym	
z	warunków	rozwoju	każdej	
firmy	jest	umiejętność	
pozyskiwania	nowych,	
zagranicznych	rynków.	
Dostrzegając	potrzebę	wsparcia	
działań	eksportowych,	Klaster	
Instytucji	Otoczenia	Biznesu	
wspólnie	ze	Wschodnim	
Klastrem	Budowlanym	
zorganizował	Polish	Export	
Construction	Mission	Ltd.
O	przedsięwzięciu	tym	
rozmawiamy	z	Tadeuszem	
Skwarczyńskim,	Prezesem	Polish	
Export	Construction	Mission	Ltd.

6

Mamy nadzieję, że ta oraz kolejne 
tego typu inicjatywy przyczynią się do 
zdynamizowania gospodarki, a w konsekwencji 
do podniesienia poziomu i jakości życia 
mieszkańców w Polsce Wschodniej. 

Agnieszka Kapciak,
 dyrektor Departamentu Programów Ponadregionalnych 

w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego

To niezwykle cenna inicjatywa. Nasze 
środowiska biznesowe potrzebują 
bardzo dużo wszechstronnego wsparcia. 
Rozproszone pojedyncze firmy doradcze 
nie zawsze są w stanie wyjść naprzeciw 
potrzebom przedsiębiorców. 

Marian Padziewski, 
Wojewoda Warmińsko-Mazurski 

Taka współpraca, polegająca na przepływie 
informacji, podejmowaniu wspólnych 
inicjatyw, wymianie doświadczeń 
poprawi konkurencyjność naszych 
przedsiębiorstw oraz skuteczność w 
pozyskiwaniu klientów i inwestorów. 

Maciej Żywno, 
Wojewoda Podlaski 
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Wspieramy eksport
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Tadeusz Skwarczyński - absolwent Politechniki 
Gdańskiej, inżynier Inżynierii Środowiska. 
Od 1982 r. nieprzerwanie na kierowniczych 
stanowiskach w zarządach firm związanych 
z sektorem budowlanym (Zespół Autorskich 
Pracowni Architektonicznych w Gdańsku, 
Przedsiębiorstwo Budowlane LOKATA 
w Gdańsku), a także w zarządach firm zajmu-
jących się handlem zagranicznym (TASKO 
Sp. z o.o. w Gdańsku, EVEREST LTD w Gdyni, 
Polsko-Egipski Dom Handlowy w Gdańsku), 
z doświadczeniem w dyplomacji na stano-
wisku attache handlowego Ambasady RP 
w Egipcie, akredytowany również w Sudanie, 
Etiopii, Erytrei, Somali i Dżibuti. 

Co to jest Polish Export Construction Mission Ltd? 
Wobec zauważalnego spowolnienia rynku budowlanego w Polsce firmy budowlane oraz 
producenci materiałów budowlanych, chcąc utrzymać się na rynku, będą zmuszeni do poszuki-
wania nowych rynków zbytu na swoje usługi i towary. Wychodząc  naprzeciw tym potrzebom, 
stworzyliśmy nowy biznes w formule biura handlu zagranicznego pod nazwą Polish Export 
Construction Mission Ltd, czyli Polska Eksportowa Misja Budowlana Sp.z o.o.

Jakie są najważniejsze cele Polskiej Eksportowej Misji Budowlanej?
Najważniejszym celem jest zdobywanie zamówień na roboty budowlane oraz towary, które 
kojarzą się z szeroko rozumianą działalnością budowlaną. W szczególności zainteresowani 
jesteśmy w dostarczaniu zamówień dla firm z Polski Wschodniej i Północnej, ale jeśli pojawią 
się zamówienia specjalistyczne to nawiążemy kontakt z wykonawcami z innych rejonów  
Polski. Przedmiotem naszego zainteresowania będzie  planowanie i budowa aż do technicz-
nego zarządzania obiektami budownictwa: mieszkaniowego, hotelowego, szkolnictwa, służby 
zdrowia, magazynów składowania, zakładów przetwórstwa rolno-spożywczego, infrastruktury 
inżynieryjnej, zaopatrzenia mediów, obiektów ochrony środowiska, jak również pozyskiwanie 
zamówień na roboty specjalistyczne, np. takie jak wzmacnianie gruntu przez palowanie, a także 
instalowanie systemów sterowania inteligentnych obiektów aż po roboty związane z małą 
architekturą. Nasze zainteresowanie skierowane jest na kraje Bliskiego Wschodu oraz niektóre 
kraje Afryki, a także niektóre kraje powstałe po rozpadzie Związku Radzieckiego.

W jaki sposób Polska Eksportowa Misja Budowlana będzie pomagać przedsiębiorcom 
w zdobywaniu zagranicznych rynków?
W zasadzie to będziemy wyręczali przedsiębiorców w zdobywaniu tych rynków. Wybór tych 
rynków jest nieprzypadkowy tym bardziej, że mamy w każdej z tych lokalizacji miejscowe 
wsparcie. Nasza praca nie zakończy się na etapie pozyskania zamówienia. Będziemy wspierali 
potencjalnych wykonawców w negocjacjach, ale to przedsiębiorcy będą podejmowali osta-
teczne decyzje merytoryczne.  
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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 litów 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 nawią-
zanie 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.  

BiznesKlaster
na	arenie	międzynarodowej



 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



ZWIĄZEK PRACODAWCÓW

„KLASTRY  POLSKIE”

Inicjatywa już spotkała się z ogromnym zainteresowaniem, które 
potwierdza zapotrzebowanie na wspólną platformę działania wszyst-
kich polskich klastrów. Związek Pracodawców „Klastry Polskie” ma 

szansę stać się silnym partnerem dla biznesu, sektora nauki, a przede 
wszystkim władz centralnych i samorządowych. Podstawowy atrybut 
efektywnie funkcjonującego klastra to innowacje, realizowane na poziomie 
organizacyjnym, procesowym i technologicznym. W nowej perspektywie 
finansowej w Unii Europejskiej na lata 2014 – 2020 około 3% budżetu, 
czyli blisko 20 mld euro, zostanie przeznaczone na badania i innowacje. 
Związek Pracowdawćów „Klastry Polskie”, kumulując potencjał wielu 
inicjatyw klastrowych, może pomóc w efektywnym wykorzystaniu tych 
środków. Konieczne jest przy wypracowanie procedur postępowania, 
uwzględniających uwarunkowania specyficzne dla każdego z głównych 
środowisk zaangażowanych w klastering: biznesu, nauki i administracji. 
„Klastry Polskie” pozwolą stworzyć tego rodzaju procedury.  

Według różnych szacunków w Polsce funkcjonuje obecnie od 150 do 
180 klastrów, a prognozy ekspertów mówią o systematycznym wzroście 
liczby inicjatyw klastrowych. Statystycznie jedna inicjatywa skupia ok. 42 
podmioty, w których zatrudnionych jest średnio ok. 5,8 tys. pracowników. 
To olbrzymi, wszechstronny potencjał – materialny, finansowy, a przede 
wszystkim intelektualny. Przedsiębiorcy zrozumieli, iż w gospodarce wiedzy 
źródłem przewagi konkurencyjnej nie są już klasyczne zasoby (kapitał 
i środki wytwórcze), lecz innowacyjność i kreatywność, które najłatwiej 
wyzwala się w nowoczesnych sieciach kooperacji. Także sektor nauki 
zaczyna dostrzegać konieczność komercjalizacji wiedzy i jej transferu 
z uczelnianych laboratoriów do sfery realnej gospodarki. Administracja 
publiczna, szczególnie na poziomie samorządowym, docenia większą 
efektywność projektów realizowanych w partnerstwie z biznesem i nauką. 
Klastry są niewątpliwie odpowiedzią na wyzwania współczesności 
i kolejnym etapem rozwoju nowoczesnej gospodarki. 

Klaster Instytucji Otoczenia Biznesu jest jednym z inicjatorów 
Związku Pracodawców „Klastry Polskie”. Przedsięwzięcie to 
ma na celu integrację wszystkich środowisk zaangażowanych 
w tworzenie nowoczesnych powiązań kooperacyjnych: anima-
torów i koordynatorów klastrów, przedsiębiorców, przedstawi-
cieli sektora nauki oraz administracji publicznej. „Klastry Polskie” 
są reprezentacją krajowych powiązań kooperacyjnych zdolną do 
efektywnego działania m.in. na rzecz promocji idei klasteringu, 
tworzenia warunków społeczno-gospodarczych sprzyjających 
współpracy i zdrowej konkurencji pomiędzy podmiotami skupio-
nymi w klastrach. Partnerstwo inicjatyw klastrowych przyczyni 
się do stworzenia powiązań instytucjonalnych, usprawni proces 
wymiany doświadczeń, ułatwi internacjonalizację.

Postanowiliśmy utworzyć organizację 
ogólnopolską, która będzie służyła przede 
wszystkim promowaniu idei współ-
pracy międzyśrodowiskowej przemysłu, 
biznesu i nauki, promocji innowacyjności, 
a docelowo wzrostowi konkurencyjności 
gospodarki. Związek Pracodawców 
„Klastry Polskie” ma stać się reprezentacją 
naszego środowiska, miejscem wymiany 
poglądów i dobrych doświadczeń przed-
stawicieli klastrów z różnych dziedzin 
gospodarki i różnych regionów Polski. 
Mam nadzieję, że rozpoczęta działalność 
pozwoli wszystkim tym, którzy już dzisiaj 
działają w formie klastrów, ale także 
tym, którzy z tej formy integracji jeszcze 
nie korzystają, na osiągnięcie sukcesów 
w swojej działalności rynkowej.

Krzysztof Krystowski
Prezes Zarządu Związku Pracodawców 

„Klastry Polskie”

Związek Pracodawców „Klastry Polskie” 
to pierwszy krok na drodze budowania 
międzyklastrowych powiązań instytu-
cjonalnych. Współpraca opierająca się 
na wzajemnym zaufaniu oraz zdrowa, 
wewnątrzklastrowa konkurencja, prowa-
dząca do wzrostu innowacyjności, dzięki tej 
inicjatywie przybiera postać odpowiednich 
rozwiązań instytucjonalnych, wzmacniając 
nasze klastry, dynamizując ich rozwój 
i aktywizując tę część potencjału, która do 
tej pory nie była uruchamiana.

Tomasz Kozłowski
Wiceprezes Zarządu Związku 

Pracodawców „Klastry Polskie”



Klaster Instytucji Otoczenia Biznesu wziął udział 
w konferencji zorganizowanej przez Rzetelną 
Firmę i Krajowy Rejestr Długów, której 

głównym punktem była dyskusja panelowa pt. 
„Kondycja polskiego rynku pracy w oczach przed-
siębiorców”. W panelu dyskusyjnym, moderowanym 
przez dziennikarkę TVP Info Danutę Holecką, wzięli 
udział prezes Rzetelnej Firmy Waldemar Sokołowski, 
prezes Krajowego Rejestru Długów Adam Łącki, dr 
Katarzyna Kreczmańska-Gigol z Katedry Finansów 
Szkoły Głównej Handlowej, główny ekonomista 
Kredyt Banku Jakub Borowski i Tomasz Kozłowski,

koordynator Klastra Instytucji Otoczenia Biznesu.  
 Dyskusja przyniosła wiele ciekawych wniosków dotyczą-
cych sytuacji na polskim rynku pracy i problemów, 
z jakimi stykają się na co dzień przedsiębiorcy poszu-
kując wykwalifikowanej kadry. 

Punktem wyjścia dla dyskusji były wyniki badania 
przeprowadzonego na reprezentatywnej próbie ponad 
1000 przedsiębiorcach współpracujących z Rzetelną 
Firmą. Ankietowani wypowiadali się na temat najważ-
niejszych problemów, z jakimi stykają się polskie firmy 
poszukując pracowników. 

BiznesKlaster 
o rynku pracy

Badanie pokazało, że mimo wysokiego bezrobocia 
i tysięcy absolwentów uzyskujących co roku dyplom 
wyższej uczelni, aż 66 proc. pracodawców wskazuje na 
trudności ze znalezieniem kompetentnego specjalisty. 

System studiów w Polsce jest ukierun-
kowany na zdobywanie teoretycznej 
wiedzy, a nie konkretnych, przydatnych 
na rynku pracy umiejętności i kompe-
tencji. To stanowi największy problem 
i jednocześnie największe wyzwanie

– mówił Tomasz Kozłowski

BiznesKlaster
integruje branżę turystyczną

Klaster Instytucji Otoczenia Biznesu jest 
pomysłodawcą inicjatywy klastrowej pod 
nazwą Klaster Marek Turystycznych Polski 

Wschodniej. Celem tego przedsięwzięcia jest 
wspieranie instytucji i przedsiębiorców działających 
w obszarze usług turystycznych i rekreacyjno-sporto-
wych poprzez stworzenie trwałych ram współpracy, 
obejmującej transfer wiedzy, wymianę doświadczeń, 
budowanie i rozwijanie wspólnej oferty. 

Wschodnia część kraju, a zwłaszcza województwa 
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. Naturalne walory 
makroregionu Polski Wschodniej – poczynając od 
krajobrazów i rzeźby terenu, poprzez bogactwo 
jezior i rzek, a na wyjątkowym mikroklimacie 
kończąc – predysponują go do bycia w centrum 
zainteresowania ruchu turystycznego. 

Do walorów przyrodniczych należy dodać także 
walory antropogeniczne (kulturowe i społeczne). 
Liczne zabytki, różnorodność szlaków, wielokulturo-
wość, silne osadzenie w tradycji to niewątpliwe atuty 
regionu. Klaster Marek Turystycznych Polski Wschodniej 
pozwoli wykorzystać ten olbrzymi potencjał. 

Za Klastrem Marek Turystycznych Polski Wschodniej 
stoi zaplecze w postaci różnych usługodawców, 
dzięki czemu można zdecydowanie obniżyć koszty 
działań marketingowych i promocyjnych czy  obsługi 
prawnej, co ma istotny wpływ na rozwój usługo-
dawców nie tylko bezpośrednio powiązanych 
z turystyką. Nośność oraz zakres działań reklamowych 
pojedynczego przedsiębiorcy jest niczym w porów-
naniu z możliwościami, które będzie posiadał Klaster 
łączący wiele podmiotów branży turystycznej. Jak 
przekonuje Elżbieta Niedziejko, Prezes Suwalskiej 
Izby Rolniczo-Turystycznej: - Funkcjonowanie Klastra 
pomoże rozwiązać wiele problemów, z którymi boryka 
się obecnie sektor turystyczny w naszym regionie. 
Chodzi w szczególności o ogromną sezonowość 
turystyki  i niską rentowność biznesu turystycznego, 
co skutkuje ograniczonymi inwestycjami, obniżonym 
standardem zarówno bazy, jak i kadry. Region nasz 
posiada ogromny potencjał turystyczny poprzez 
swoją różnorodność i unikalność krajobrazowo-przy-
rodniczą i kulturową – nie będzie tu jednak rozwijała 
się turystyka masowa (poza sezonem) szczególnie 
ze względu na klimat, ale bardziej turystyka niszowa 
skierowana do konkretnych grup docelowych. Klaster 
Marek Turystycznych Polski Wschodniej umożliwi 
zdynamizowanie branży turystycznej i wskaże 
nowe kierunki jej rozwoju.

Od lewej
 Waldemar Sokołowski (Prezes Zarządu, Rzetelna 

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

 Tomasz Kozłowski (koordynator BiznesKlastra).
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prof. Danuta Hübner 
o  “cluster-based policy” 
w kontekście polityki regionalnej
Jednym z największych wyzwań dla gospodarki Unii Europejskiej jest 
budowanie konkurencyjności tak, żeby Europa mogła stawić czoła szybko 
rozwijającym się gospodarkom Chin, Indii czy Ameryki Łacińskiej. Europa 
musi wykorzystać wszystkie instrumenty polityki przemysłowej, które służą 
rozwojowi przedsiębiorczości, innowacyjności, które pozwalają także w pełni 
wykorzystać potencjał naukowy i badawczy. Najważniejsze jest połączenie 
tego potencjału naukowo-badawczego z rozwojem w szczególności 
małych i średnich przedsiębiorstw. Stąd w Europie, podobnie jak w Stanach 
Zjednoczonych, od lat wykorzystuje się formę klastrów. To jest najbardziej now-
oczesna forma polityki przemysłowej, klastry pozwalają na pokonanie tego, co 
jest największą słabością w gospodarce unijnej, tj. zapewniają łączność między 
sektorem badawczo-rozwojowym a biznesem. W Europie, gdzie małe i średnie 
przedsiębiorstwa stanowią ponad 99 proc. wszystkich przedsiębiorstw, klastry 
stwarzają możliwość włączania tych małych podmiotów w system gospodarki 
globalnej. Moda na klastry w Europie cały czas rośnie. 

Warto też zauważyć, że odchodzi się powoli od tradycyjnego pojmowania klas-
trów jako skupiska przedsiębiorstw uwarunkowanego geograficzną bliskością. 
Postęp technologiczny, łatwość komunikacji, digitalizacja świata pozwalają 
współpracować na odległość. Ogromnie martwi mnie natomiast fakt, że 
w Polsce – mimo tego, że regionalna polityka europejska wspiera zakładanie 
i funkcjonowanie klastrów – ta nasza zdolność do współpracy, zaufanie, 
które jest podstawą klasteringu, dostrzeganie korzyści z kooperacji ciągle 
kuleje. Polskie przedsiębiorstwa i środowiska akademickie nie potrafią jeszcze 
przełamać swoich obaw i lęków. Mam nadzieję, że to się zmieni, ponieważ 
klastry są najszybszą drogą do przejścia z rynku lokalnego na globalny i najsku-
teczniejszym narzędziem budowania konkurencyjności oraz innowacyjności. 

prof. Danuta Hübner 
przewodnicząca Komisji Rozwoju Regionalnego w Parlamencie 
Europejskim, pierwsza polska komisarz w Unii Europejskiej

Trwają prace nad nowym kształtem 
polskiej polityki klastrowej. Polska 
Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości 
i Ministerstwo Gospodarki zapraszają  
wszystkie zainteresowane środowiska 
do udziału w konsultacjach projektu 
Raportu pt.: „Kierunki i założenia 
polityki klastrowej w Polsce do 2020 
roku - rekomendacje Grupy roboczej 
ds. polityki klastrowej”.

Zadaniem członków Grupy robo- 
czej było wypracowanie kierunków 
polityki klastrowej w Polsce do 2020 
roku z uwzględnieniem wniosków 
z obecnie realizowanych działań na 
rzecz klastrów, rekomendacji Komisji 
Europejskiej oraz dobrych praktyk 
krajowych i zagranicznych w tym 
zakresie. Raport zawiera kilkanaście 
rekomendacji, m.in. wprowadzenie 
zasad koncentracji i koordynacji 
różnych polityk i instrumentów pub-
licznych wokół wybranych klastrów 
(tzw. klastrów kluczowych). 

Źródło: Portal Innowacji (www.pi.gov.pl)

Kierunki i założenia 
polityki klastrowej 
w Polsce do 2020 r.
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Fundusze Europejskie
wsparciem dla klastrów

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego w Programie Rozwój Polski 
Wschodniej, współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego, wspiera inicjatywy klastrowe jako jedną z form 
współpracy i budowania powiązań gospodarczych. 

W ramach działania I.4. Promocja i współpraca Klaster Otoczenia Biznesu 
realizowany przez Polskie Stowarzyszenie Doradcze i Konsultingowe 
uzyskał dofinansowanie projektu ukierunkowanego na rozwój 
współpracy między różnymi przedsiębiorcami i podmiotami działającymi 
na rzecz rozwoju gospodarczego w Polsce Wschodniej.

Mamy nadzieję, że ta oraz kolejne tego typu inicjatywy przyczynią się 
do zdynamizowania gospodarki, a w konsekwencji do podniesienia 
poziomu i jakości życia mieszkańców w Polsce Wschodniej. 

Pieniądze z unijnych programów zachęcają do tworzenia klastrów. 
Jednak, czy taki bodziec jest wystarczający dla firm i środowisk 
naukowych? Może jest potrzebna zmiana naszej mentalności… -
pytamy minister Elżbietę Bieńkowską.

Fundusze europejskie są z założenia zachętą do tworzenia i rozwoju klas-
trów, a w kolejnym etapie ich usamodzielnienia. Trzeba więc pamiętać, 
że jest to jedynie doraźna forma wsparcia. Prawdziwym kluczem do 
sukcesu powinna być efektywna współpraca, skuteczna komunikacja 
i zdolność strategicznego myślenia.  Dzięki takim działaniom klaster ma 
szanse na rozwój i podniesienie swojej konkurencyjności.

Zauważamy jednak, że założenia towarzyszące nam przy ustalaniu 
zasad wspierania powiązań kooperacyjnych nie zawsze znajdują 
odzwierciedlenie w praktyce. Z przeprowadzonych w 2010 roku badań 
wynika, że podmioty działające w tego rodzaju powiązaniach nie są do 
końca świadome korzyści, które mogą uzyskać ze współpracy. Oczekują 
szybkich efektów, nie chcąc angażować własnych zasobów. Zbyt często 
klaster traktowany jest jako okazja do pozyskania funduszy unijnych. 
Brakuje również chęci do zacieśniania współpracy z jednostkami bad-
awczo-rozwojowymi. Istotną rolę powinien więc odegrać koordynator, 
pokazując także inne, długofalowe korzyści tej formy współpracy.

Inicjatywy klastrowe to szansa 
na rozwój Polski Wschodniej

Elżbieta Bieńkowska
Minister Rozwoju Regionalnego

Agnieszka Kapciak
Dyrektor Departamentu Programów Ponadregionalnych 
w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego  
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Polska jako jeden z nielicznych krajów UE oparła się kryzysowi, ale 
zdaniem wielu ekspertów najtrudniejsze dopiero przed nami. Co zrobić, 
by utrzymać dobrą kondycję gospodarki?

Doświadczenia ostatnich lat pokazują jak dużym potencjałem ekono-
micznym, na tle pozostałych krajów Unii Europejskiej, dysponuje 
polska gospodarka. Najlepszym dowodem na to, że jej fundamenty są 
wyjątkowo odporne na działanie negatywnych czynników, nawet tak 
poważnych jak globalna recesja, jest dodatnia dynamika PKB osiągnięta 
w trudnym 2009 r.

Aby utrzymać dobrą kondycję polskiej gospodarki, musimy kontynu-
ować obrany przed 2009 rokiem kurs polityki gospodarczej. To właśnie 
rozsądna równowaga między polityką monetarną NBP a ostrożnymi 
fiskalnymi działaniami rządu sprawiły, że polscy przedsiębiorcy byli 
w stanie lepiej niż ich zagraniczni partnerzy poradzić sobie w kryzy-
sowym otoczeniu gospodarczym. Ważnym elementem będzie też 
z pewnością ułatwianie prowadzenia biznesu i zachęcanie do rozpo-
czynania własnej działalności, poprzez upraszczanie prawa gospodar-
czego i unowocześnianie kontaktów na linii przedsiębiorca-państwo.

Rozwój  
w oparciu o klastry

Chcemy, aby w roku 2020 działało 
w Polsce już kilka, kilkanaście  
rozpoznawalnych w skali międzynarodowej 
klastrów – mówi specjalnie dla BiznesKlastra 
wicepremier, minister gospodarki, 
Waldemar Pawlak
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W globalizującym się świecie przedsiębiorstwa muszą wychodzić poza 
rynki lokalne i krajowe. Czy resort gospodarki ma pomysł, jak wspierać 
rodzime firmy na międzynarodowych rynkach?

Tworzymy obecnie spójny, instytu-
cjonalny system promocji polskiego 
eksportu i wsparcia dla naszych przedsię-
biorstw, chcących rozpocząć zagraniczną 
działalność. Jego trzema kluczowymi 
ogniwami będą: agencja promująca 
polską gospodarkę, krajowa sieć Centrów 
Obsługi Inwestorów i Eksporterów (COIE) 
oraz zagraniczna sieć Wydziałów Promocji 
Handlu i Inwestycji (WPHI). System ten 
zapewni wysokiej jakości informację na 
temat eksportu i inwestowania poza 
granicami Polski.

Od 2010 r. realizujemy projekt Promocja 
polskiej gospodarki na rynkach między-
narodowych. Przedsięwzięcie to powstaje 
w ramach poddziałania 6.5.1 Programu 
Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Nasze działania na rzecz wzmoc-
nienia pozycji rodzimych marek za granicą rozpoczęliśmy od wyboru 15 
branż najlepiej reprezentujących polskie specjalności eksportowe. Dla 
każdej z nich zostanie przygotowany indywidualny program promocji.

Ostatnio przygotowaliśmy również program, w ramach którego organi-
zacje reprezentujące przedsiębiorców mogą ubiegać się o całkowitą 
lub częściową refundację składek członkowskich w międzynarodowych 
grupach lub organizacjach branżowych. Celem projektu jest zapew-
nienie efektywniejszej reprezentacji interesów polskich małych i średnich 
przedsiębiorców na forum międzynarodowym oraz upowszechnianie 
polskich osiągnięć i doświadczeń za granicą. 

Jak zagraniczni inwestorzy oceniają klimat inwestycyjny w Polsce 
– co jest naszą siłą, a co słabością? 

Inwestorzy zagraniczni pozytywnie oceniają perspektywy rozwijania 
działalności w Polsce. Jak wynika z badania przeprowadzonego przez 
Polską Agencję Informacji i Inwestycji Zagranicznych w 2011 roku, 60% 
respondentów oceniło klimat inwestycyjny w naszym kraju dobrze lub 
bardzo dobrze. Zagraniczni inwestorzy doceniają przede wszystkim 
stabilną sytuację polityczną i gospodarczą. Siła polskiej gospodarki tkwi 
również ich zdaniem w kapitale ludzkim. 

Wysoko oceniane są kwalifikacje i zmotywowanie naszych pracowników. 
Istotny z punktu widzenia inwestorów jest również system zachęt, 
obejmujący m.in. 14 specjalnych stref ekonomicznych czy wsparcie 
w formie programów wieloletnich, przyznawane inwestycjom o istotnym 

znaczeniu dla polskiej gospodarki.

W ocenie inwestorów zagranicznych wiele 
uwagi poświęcić jeszcze musimy rozwo-
jowi i modernizacji infrastruktury, poprawie 
wydajności administracji publicznej, 
reformie finansów publicznych, walce 
z korupcją i deregulacji prawnej gospo-
darki. Mimo tych słabości, Polska pozostaje 
jedną z najbardziej atrakcyjnych lokalizacji 
dla inwestycji w Europie i na świecie. 

Coraz większą popularnością cieszą się 
w Polsce powiązania kooperacyjne zwane 
klastrami. Czy to tylko moda czy realna 
szansa na gospodarczy rozwój Polski?

Najlepszą odpowiedź na to pytanie zna z pewnością Podkarpacie. 
Wyobraźmy sobie to peryferyjne województwo bez Doliny Lotniczej. 
Pierwsze co nam przychodzi na myśl to zarówno niewykorzystany, 
ogromny potencjał pracodawców, pracowników, kadry naukowej, jak 
i wolniejszy rozwój gospodarczy. Podkarpacki klaster niewątpliwie 
pobudza produktywność, innowacyjność i przedsiębiorczość, decyduje 
o dalszym kształceniu, wzmacnia przewagi konkurencyjne i umożliwia 
specjalizację regionu. W szerszym aspekcie podnosi poziom życia jego 
mieszkańców i zwiększa jego atrakcyjność inwestycyjną.

Chcemy, aby w roku 2020 działało w Polsce już kilka, kilkanaście rozpo-
znawalnych w skali międzynarodowej klastrów. Dlatego priorytetowo 
traktujemy umiejętne ich wspieranie. Polityka klastrowa to, moim 
zdaniem, jeden z najważniejszych obszarów polityki gospodarczej, 
który powinien zostać powiązany z rozwojem specjalnych stref 
ekonomicznych.

Dziękuję za rozmowę
Waldemar Wierżyński
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Chcemy, aby w roku 2020 działało w Polsce 
już kilka, kilkanaście rozpoznawalnych w 
skali międzynarodowej klastrów. Dlatego 
priorytetowo traktujemy umiejętne ich 
wspieranie. Polityka klastrowa to, moim 
zdaniem, jeden z najważniejszych obszarów 
polityki gospodarczej, który powinien zostać 
powiązany z rozwojem specjalnych stref 
ekonomicznych.



Organizowana przez KIOB współpraca, komunika-
cja i wymiana informacji, tworzenie relacji, realiza-
cja wspólnych projektów o charakterze bizneso-
wym, badawczym, edukacyjnym i szkoleniowym 
potwierdza zasadność założeń przyświecających 
„idei klasteringu”. 

dr Maciej Etel
Uniwersytet w Białymstoku

Wydział Prawa

Przeprowadziliśmy już wspólną kampanię 
promocyjną, konsekwentnie budujemy markę 
BiznesKlaster, wymieniamy się doświadczeniami 
na warsztatach i spotkaniach roboczych, które 
odbywają się regularnie.  

Artur Piotrowski
Prezes Zarządu Capitales 

Wielką wartością naszego Klastra jest jego kapitał 
intelektualny, co w globalnej gospodarce wiedzy 
stanowi niezbędny element rozwoju. 

Jerzy Trojanowski
Prezes Zarządu Bimedica Poland

Wartością dodaną działania naszego Klastra 
jest budowanie wizerunku całego regionu jako 
miejsca oferującego kompleksową obsługę 
biznesową dla inwestorów. 

Roman Kozłowski
Prezes Zarządu PRO100 DRUKARNIA

O naszym potencjale świadczy zainteresowa-
nie współpracą partnerów z Europy Zachodniej 
i Wschodniej, Stanów Zjednoczonych czy Azji. 

Sebastian Rynkiewicz
Prezes Zarządu Centrum 

Promocji Innowacji i Rozwoju

BiznesKlaster jest wyjątkową strukturą, konden-
sującą usługi biznesowe i stanowiącą platformę 
współpracy przedsiębiorców ze światem nauki.

Tomasz Kozłowski 
koordynatora Klastra Instytucji Otoczenia Biznesu

Prezesa Zarządu Polskiego Stowarzyszenia Doradczego 
i Konsultingowego

Bliskie relacje ułatwiają przepływ wiedzy i infor-
macji, co tworzy okazje do wzajemnego uczenia 
się i wypracowywania nowych pomysłów. 

doc. dr Anatoliusz Kopczuk
Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania 

 w Białymstoku

Kompetencje i umiejętności członków 
BiznesKlastra są komplementarne, wzajemnie się 
uzupełniają, dzięki czemu tworzymy nową jakość.   

Anna Moskwa
Wiceprezes EuroFirma Media Sp. z o.o.

W Polsce ciągle widoczny jest deficyt zaufania 
społecznego, a klastry pozwalają przełamywać 
nieufność, są najlepszym dowodem na to, że 
warto współpracować.

Karolina Szymańska-Skowronek
menedżer projektów
Towarzystwo Amicus

Wiele interesujących kontaktów biznesowych 
nawiązaliśmy na dwóch klastrowych misjach 
– do Francji i do Chin. 

Bartłomiej Niewiński

Prezes Zarządu Agencji Interaktywnej BV Sp. z o.o.   



BiznesKlaster pobudza przedsiębiorczość i aktyw-
ność biznesową, ułatwia nawiązywanie nowych 
kontaktów, sprzyja wymianie doświadczeń. 

Robert Szymański
Prezes Zarządu Epicenter Sp. z o.o.

To co wyróżnia nasz Klaster to pojęcie konkurencji 
rozumianej jako presja na zmiany, dyfuzja innowa-
cji i zwiększenie wydajności. 

 
Robert Kropiewnicki

Prezes Zarządu Polskiego Centrum Edukacji 
i Analiz ORDO 

W tego rodzaju organizacjach drzemie bardzo 
duży potencjał oparty o możliwości współ-
pracy, wymiany doświadczeń, wspólnych działań 

i projektów. 
Mirosław Kamiński

Prezes Zarządu ECDS Polska Sp. zo.o.

W KIOB są przedsiębiorstwa z różnych branż, 
możemy więc w sposób komplementarny się 
uzupełniać, wzbogacać naszą ofertę, udoskona-
lać produkty i usługi. 

Jacek Kuźmicki
współwłaściciel Info Graph

Mamy wiele pomysłów na rozwój BiznesKlastra, 
np. wspólne ofertowanie czy zintegrowany 
marketing. 

Marcin Horba
właścicel firmy KADR    

Biznes to coraz częściej gra zespołowa, a my 
tworzymy znakomity zespół profesjonalistów.  

Marek Januszczyk
właściciel Butiku Kreatywnego 7sztuk.pl

Nasza współpraca i udział w BiznesKlastrze mają 
wielką przyszłość, a korzyści są wielostronne.

 
Wojciech Materna

Prezes Stowarzyszenia Informatyka Podkarpacka 
animator Wschodniego Klastra Informatycznego

Uczestnictwo w Klastrze to możliwość wymiany 
doświadczeń, wiedzy, dyfuzji pomysłów i idei, 
także w układzie transnarodowym dzięki wyjaz-
dom na misję do Paryża czy Chin. 

Tomasz Perkowski
Dyrektor Generalny 

Tomas Consulting T. Perkowski Sp. j.

Sądzę, że BiznesKlaster ma duży potencjał, który 
umiejętnie wykorzystany może stać się źródłem 
naszej przewagi konkurencyjnej. 

Ireneusz Kozłowski 
Prezes Zarządu STREB Polska

Dzięki Klastrowi wdrożyliśmy system kontroli jako-
ści ISO, mamy możliwość uczestniczyć w misjach 
gospodarczych, w akcjach promocyjnych. 

Grzegorz Jaroszek
Prezes Zarządu Consultor Sp. z o.o.
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Innowacje  
wymagają współpracy

O transferze technologii, komercjalizacji 
wiedzy i relacjach nauki z biznesem 
rozmawiamy z Dyrektor Białostockiego 
Parku Naukowo-Technologicznego, 

dr Jolantą Koszelew
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Pani Dyrektor, dziś bardzo dużo mówi się o konieczności 
współpracy sektora biznesu i nauki. Dlaczego jest ona tak ważna?
Z jednej strony współpracę taką może nie nakazuje, ale z pew-
nością zaleca najnowsza nowelizacja  prawa o szkolnictwie 
wyższym, z drugiej strony – wspólne projekty realizowane 
na niwie nauki i biznesu to wymóg naszych czasów. Jeżeli 
polska gospodarka ma być innowacyjna, musi być oparta na 
wiedzy, a to wymaga efektywnych, drożnych kanałów transferu 
technologii. Co ważne, współpraca sektora nauki i biznesu nie 
powinna mieć wymiaru regionalnego, lecz ogólnokrajowy, 
a nawet międzynarodowy. Zagadnienia istotne dla nowoczesnej 
gospodarki wymagają na tyle specyficznej i rzadkiej wiedzy, iż 
poszukiwania odpowiednich rozwiązań, technologii, innowacji 
należy prowadzić na skalę całego kraju i nie tylko. Zrozumiały to 
już państwa wysoko rozwinięte, a także lepiej uprzemysłowione 
regiony Polski, gdzie postawiono na brokerów technologii.

Na przykład we Wrocławiu ośrodek EITplus bazuje na sieci 
współpracy naukowców z przedsiębiorcami opartej na bro-
kerach technologii i innowacji, którzy są profesjonalnymi 
pośrednikami łączącymi te oba światy. W Polsce jednak 
brokerów technologii oraz innowacji brakuje. Trzeba ich jak 
najszybciej wykształcić. Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa 
Wyższego rozpoczęło projekt „Top 500 Innovators”, w ramach 
którego kandydaci na brokerów – zwykle są to młodzi 
naukowcy lub pracownicy ośrodków transferu technologii 
– na dwu- i trzymiesięcznych stażach w zagranicznych, efek-
tywnych ośrodkach innowacji poznają praktyczne aspekty 
transferu technologii. Ta nauka jest niezbędna po to, byśmy 
potrafili przekuć efekty badań naukowych w sukces wdro-
żeniowy. Brokerzy znający techniki komercjalizacji wiedzy 
są niezbędni, jeśli współpraca nauki z biznesem ma być 
rzeczywista, a nie tylko deklarowana.
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Ważnym ogniwem systemu innowacji są parki naukowo-
technologiczne. Tutaj chyba istnieją najlepsze warunki do 
komercjalizacji wiedzy. Można powiedzieć, że w parkach naukowo-
technologicznych teoria zamienia się w praktykę…
Parki są idealną, bo neutralną i otwartą przestrzenią dla spotkań 
nauki i biznesu. Mam nadzieję, że takim miejscem będzie Białostocki 
Park Naukowo-Technologiczny. Infrastruktura w laboratoriach BPN-T 
jest dedykowana przede wszystkim przedsiębiorcom w odróżnieniu 
od infrastruktury na uczelniach. Uczelnianie laboratoria, prototypo-
wanie są ukierunkowane na cele naukowe, dydaktyczne, natomiast 
w parkach naukowo-technologicznych najważniejszym celem jest 
komercjalizacja wyników prac badawczo-rozwojowych. Infrastruktura 
w tego rodzaju ośrodkach jest przeznaczona dla innowacyjnych firm, 
które nie mają – zwykle z powodów finansowych – własnych działów 
B+R. Można powiedzieć, że parki w tym układzie są takim  zewnętrz-
nym działem badawczo-rozwojowym firmy. 

    

Warunkiem sukcesu Parku jest 
niewątpliwie zaangażowanie się 
w jego działalność przedsiębiorców. 
Czy dostrzega Pani chęć współpracy 
po tej drugiej stronie?
Mogę zaryzykować stwierdzenie, że 
im młodsza firma, tym większa świa-
domość konieczności współpracy 
ze sferą nauki. W przypadku BPN-T 
najbardziej zainteresowaną naszą 
ofertą branżą jest szeroko rozumia-
na branża IT wytwarzająca produkty 
i usługi cyfrowe. W naszym regionie 
to najbardziej innowacyjny sektor  
i rzeczywiście widać wyraźnie, że ta 
branża chce się rozwijać, korzystać 

z najnowszej wiedzy i zaplecza dostępnego w tak wyspecjalizowa-
nych instytucjach jak parki naukowo-technologiczne. Warto podkre-
ślić, że o innowacje w tej branży jest najłatwiej i najtaniej, ponieważ 
nie są tutaj potrzebne skomplikowane i bardzo kosztowane maszyny 
oraz urządzenia. Wystarczy w zasadzie potencjał ludzki i kreatywność. 
Bardzo dobrym partnerem dla parków naukowo-technologicznych 
są również klastry, będące reprezentacjami wielu przedsiębiorstw 
z różnych branż. Wprawdzie, przynajmniej w podlaskiem, sporo 
klastrów istnieje tylko na papierze, ale te, które rzeczywiście działają, 
są interesującymi i wartościowymi inicjatywami. Mogę podać dwa 
przykłady: Podlaski Klaster Bielizny i Klaster Instytucji Otoczenia 
Biznesu. Z tym ostatnim podjęliśmy wspólny projekt – organizujemy 
razem konkurs Podlaski Akcelerator Innowacji, który wyłoni najlepsze, 
najbardziej innowacyjne pomysły na biznes w oparciu o zastosowanie 
nowoczesnych technologii.

Dziękuję za rozmowę 
Waldemar Wierżyński

Rozumiem, że w polskich warunkach cięgle jeszcze kooperacja 
biznesu i nauki istnieje jedynie w sferze życzeniowej, nie przybierając 
realnych form działania…
Niestety tak, to jeszcze sfera naszych dobrych chęci, marzeń i pomy-
słów. Sądzę, że w przypadku tak nieuprzemysłowionych regionów, jak 
województwa Polski wschodniej najlepszą strategią jest wybór jednej 
lub co najwyżej dwóch, trzech kluczowych branż, które należy wspierać 
zarówno w wymiarze finansowym, jak i intelektualnym. Warto w tym 
zakresie korzystać z doświadczeń innych – tych regionów i krajów, 
w których powiodła się budowa sieci współpracy uczelni i ośrodków 
B+R z przedsiębiorcami. Jeżeli uda nam się zbudować skuteczny 
system transferu technologii choćby w ramach jednej branży, będzie 
to duży sukces. Model ten będzie można później wdrażać w innych 
sektorach, oczywiście przy korektach uwzględniających ich specyfikę. 
Weźmy chociażby nasze województwo – region podlaski jest słabo 
uprzemysłowiony, położony peryferyjnie, z niedomagającą infrastruktu-
rą, ale z dużym i często niedocenianym 
potencjałem młodych, kreatywnych 
ludzi. Źródłem rozwoju województwa 
powinni więc być ci ludzie i ich potencjał 
intelektualny. Nie zbudujemy tutaj prze-
mysłu ani gospodarki surowcowej, ale 
możemy zbudować gospodarkę wiedzy.     
 

Co należałby zrobić, aby pogłębić 
transfer wiedzy i zacieśnić relacje 
między sektorem nauki a biznesem?
Myślę, że pomocne byłoby wykreowanie 
takiej swoistej mody na obecność przed-
siębiorców na uczelniach. Jak należy to 
rozumieć? Po pierwsze, po reformie prze-
pisów dotyczących szkolnictwa wyższe-
go przedsiębiorcy mogą realnie wpływać 
na kształt programów studiów. Resort nauki wręcz wymaga od uczelni 
opinii przedsiębiorców na temat ich programów kształcenia. To ważne, 
ponieważ dzięki temu to kształcenie stanie się bardziej praktyczne. Po 
drugie, przedsiębiorca mógłby – a według mnie powinien – pojawić 
się na poziomie dydaktycznym. Studenci nadal zdobywają przede 
wszystkim wiedzę teoretyczną, prace magisterskie i inżynieryjne ciągle 
mają charakter opracowań mocno teoretycznych, opierających się na 
źródłach bibliograficznych, a w mniejszym stopniu na własnych bada-
niach i analizach. Ten trend powoli się zmienia, ale jeszcze wiele w tym 
zakresie musimy zrobić. Mówiąc wprost, przedsiębiorca musi być stałym 
elementem procesu kształcenia, a nie tylko rzadkim gościem, który 
pojawia się na uczelni jedynie przy okazji realizacji jakiegoś wspólnego, 
zwykle dotowanego przez Unię Europejską, projektu. Dobrym przykła-
dem jest system wprowadzony w Niemczech. Tam publiczne uczelnie 
wyższe od kilku lat utrzymują się jedynie z subwencji samorządów, 
a ponieważ jest to niewystarczające źródło finansowania, bardzo mocny 
nacisk kładą one na współpracę z biznesem i komercjalizację wyników 
badań naukowych. Nie chcę przez to powiedzieć, że trzeba uczelniom 
zabrać pieniądze, ale z pewnością jakiś impuls motywujący do intensy-
fikacji kontaktów z przemysłem i gospodarką jest potrzebny. 

Mówiąc wprost, przedsiębiorca musi być stałym 
elementem procesu kształcenia, a nie tylko rzadkim 
gościem, który pojawia się na uczelni jedynie przy 
okazji realizacji jakiegoś wspólnego, zwykle doto-
wanego przez Unię Europejską, projektu. Dobrym 
przykładem jest system wprowadzony w Niemczech. 
Tam publiczne uczelnie wyższe od kilku lat utrzymu-
ją się jedynie z subwencji samorządów, a ponieważ 
jest to niewystarczające źródło finansowania, bardzo 
mocny nacisk kładą one na współpracę z biznesem 
i komercjalizację wyników badań naukowych. 
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Specjalne Strefy Ekonomiczne (SSE) są jednym 

z najważniejszych mechanizmów, z których 

państwo może (powinno) korzystać realizując 

politykę regionalną, polegającą na eliminowaniu 

różnic w poziomie rozwoju ekonomicznego 

regionów. SSE są zorganizowane i funkcjo-

nują według reguł określonych w ustawie 

z 1994 r. o specjalnych strefach ekonomicz-

nych (tekst jedn. Dz. U. z 2007r., Nr 42, poz. 274 

z późn. zm.). Obecnie w Polsce działa 14 SSE. 
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SSE 
w liczbach

16
lat istnienia 

180 tys. 
nowych miejsc pracy 

14
Specjalnych Stref  
Ekonomicznych w Polsce

1355
firm zainwestowało w SSE

80 mld zł
łączna wartość inwestycji 



• zagospodarowanie niewykorzystanych 
zasobów naturalnych z zachowaniem 
zasad równowagi ekologicznej.

Z perspektywy regionu objętego Strefą 
korzyści z jej funkcjonowania mogą się zatem 
okazać nieocenione. Strefa może stanowić 
czynnik przyśpieszający rozwój gospodarczy 
regionów wymagających szczególnego 
wsparcia. Następuje to przede wszystkim 
poprzez zwiększenie zainteresowania realnych 
i potencjalnych inwestorów (krajowych oraz 
zagranicznych), a tym samym aktywizacji 
gospodarczej terenu Strefy i obszarów z nią 
graniczących. SSE wpływają więc in plus na 
atrakcyjności inwestycyjną całego regionu, 
podnoszą poziom życia społeczności lokalnej 
poprzez ograniczenie bezrobocia, gwarancje 
godziwej pracy i płacy, usługi i inne formy 
mikro i małej przedsiębiorczości czy też 
rozwój infrastruktury okołobiznesowej. 

Warto przy tym zaznaczyć, że na mocy art. 
4 u.SSE utworzenie Strefy nie leży w zakresie 
kompetencji władz lokalnych, lecz następuje 
zawsze ze względu na założenia SSE i dla 
realizacji celów stawianych przed SSE (por. 
art. 2-3 u.SSE ) w drodze rozporządzenia Rady 
Ministrów wydawanego na wniosek Ministra 
właściwego ds. gospodarki, które precyzuje: 
1) nazwę, teren i granice Strefy, 2) zarządza-
jącego Strefą, 3) okres, na jaki ustanawia się 
Strefę, a także 4) zasady funkcjonowania Strefy 
oraz możliwości i reguły podjęcia i wykony-
wania działalności gospodarczej na jej terenie. 

Oczywiście, ze względu na (przynajmniej 
potencjalny) wpływ Strefy na region, 
w którym zostanie ukonstytuowana, wystą-
pienie Ministra właściwego ds. gospodarki 
do Rady Ministrów z wnioskiem o utworzenie 
Strefy musi zawierać analizę przewidywa-
nych skutków społecznych i ekonomicznych 
wynikających z ustanowienia Strefy, a także 
uzależnione jest od uprzedniego uzyskania 
pozytywnej opinii zarządu województwa 
oraz zgody rady gminy właściwej ze względu 
na położenie Strefy (wymóg ten jest konse-
kwencją zasady wyrażonej w art. 5 u.SSE, 
zgodnie z którą Strefa może być ustanowiona 
wyłącznie na gruntach stanowiących własność 
Skarbu Państwa albo jednostki samorządu 
terytorialnego, związku komunalnego lub 
ewentualnie zarządzającego albo będących 
w użytkowaniu wieczystym zarządzającego). 

Specjalne strefy
ekonomiczne 
szansą na rozwój regionów  
i przedsiębiorców
Rola państwa w gospodarce zależna jest wielu okoliczności, w tym m.in. przyjętego typu i modelu 
gospodarczego (gospodarki rynkowej bądź gospodarki sterowanej dyrektywnie), uwarunkowań 
politycznych, ekonomicznych, ogólnospołecznych czy też okoliczności czasu lub miejsca.
Niemniej jednak państwo nie powinno pozostawać neutralne względem gospodarki, gdyż jego 
obowiązkiem jest wykorzystywanie wszelkich predyspozycji umożliwiających rozwój sektorów bądź 
obszarów gospodarczych, a także prowadzenie racjonalnej i konsekwentnej polityki regionalnej. 
Jednym z ważniejszych instrumentów tej polityki są Specjalne Strefy Ekonomiczne (SSE).  

Cele SSE precyzuje art. 3 u.SSE, który stwierdza, 
że Strefa może być ustanowiona w celu 
przyspieszenia rozwoju gospodarczego części 
terytorium kraju, w szczególności przez:
• rozwój określonych dziedzin 

działalności gospodarczej;
• rozwój nowych rozwiązań technicznych 

i technologicznych oraz ich wykorzy-
stanie w gospodarce narodowej;

• rozwój eksportu;
• zwiększenie konkurencyjności wytwa-

rzanych wyrobów i świadczonych usług;
• zagospodarowanie istniejącego 

majątku przemysłowego i infra-
struktury gospodarczej;

• tworzenie nowych miejsc pracy;

CZYM JEST SSE I JAKI MA 
(MOŻE MIEĆ) WPŁYW NA REGION?

Specjalną Strefą Ekonomiczną jest wyodręb-
niona, niezamieszkała część terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej, na terenie której 
może być prowadzona działalność gospo-
darcza oparta na preferencyjnych warunkach 
(art. 2 ustawy z dnia 20 października 1994 r. 
o specjalnych strefach ekonomicznych; dalej 
jako u.SSE.). Już ta swoista definicja SSE 
pozwala dostrzec podstawowe przesłanki ich 
tworzenia – Strefy funkcjonują dla przyśpie-
szenia rozwoju gospodarczego regionu 
zmagającego się z istotnymi problemami 
natury społeczno-gospodarczej. 

dr Maciej Etel
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Odstępstwa w tym zakresie są dopuszczalne, 
lecz wyłącznie w umocowaniu o ujęte norma-
tywnie przesłanki (spełnione kumulatywnie) – 
zob. art. 5 u.SSE. Warto podkreślić, że nawet po 
utworzeniu Strefy władze lokalne nie powinny 
obawiać się utraty wpływu na obszar nią 
objęty. Wprawdzie SSE kieruje tzw. zarządza-
jący Strefą – może nim być wyłącznie spółka 
akcyjna lub spółka z ograniczoną odpowie-
dzialnością, w której Skarb Państwa albo 
samorząd województwa posiada większość 
głosów, które mogą być oddane na walnym 
zgromadzeniu lub zgromadzeniu wspólników 
–  jednakże u.SSE, narzucając (w art. 7) organi-
zację spółki zarządzającej Strefą (w szcze-
gólności skład rady nadzorczej), gwarantuje 
władzom lokalnym możliwość sprawowania 
stałego nadzoru we wszystkich płaszczyznach 
funkcjonowania SSE. 

Dla zagwarantowania prawidłowego funkcjo-
nowania Strefy u.SSE określa również zadania 
i kompetencje zarządzającego Strefą. Zgodnie 
z art. 8 u.SSE sprawowanie zarządu nie może 
pozostawać w sprzeczności z przepisami 
prawa, a ponadto musi być zgodne z planem 
rozwoju Strefy oraz regulaminem Strefy. 

Co więcej, zarządzający doręcza regulamin 
Strefy przedsiębiorcom prowadzącym działal-
ność na jej terenie, a także podaje regulamin 
do wiadomości publicznej. 

Natomiast do priorytetowych zadań 
(obowiązków) zarządzającego należy prowa-
dzenie działań zmierzających do rozwoju 
działalności gospodarczej prowadzonej na 
terenie Strefy, a w szczególności:
• umożliwianie, na podstawie umowy, 

przedsiębiorcom prowadzącym działal-
ność na terenie Strefy używania i korzy-
stania ze składników mienia położonych na 
obszarze Strefy, których zarządzający jest 
właścicielem lub posiadaczem zależnym;

• gospodarowanie w sposób ułatwiający 
prowadzenie działalności gospodarczej na 
terenie Strefy urządzeniami infrastruktury 
gospodarczej i technicznej oraz innymi 
składnikami mienia, których zarządzający 
jest właścicielem lub posiadaczem zależnym;

• świadczenie, na podstawie umowy, 
przedsiębiorcom prowadzącym działal-
ność na obszarze Strefy usług oraz 
tworzenie warunków do świadczenia 
usług przez osoby trzecie;

• prowadzenie działań promujących 
podejmowanie działalności gospodar-
czej w Strefie.

W oparciu o wskazane w u.SSE (i częściowo 
przywołane wyżej) cele i założenia wiązane 
z utworzeniem oraz funkcjonowaniem Stref 
nietrudno zauważyć, że nie sposób je osiągnąć 
bez współudziału przedsiębiorców inwestują-
cych i prowadzących działalność gospodarczą 
na jej terenie. Wszelkie korzyści wynikające 
z powołania Strefy są bezpośrednią bądź 
pośrednią konsekwencją aktywności przed-
siębiorców przede wszystkim w obszarze 
strefowym. Innymi słowy, Stefa nigdy nie 
doprowadzi do przyśpieszenia rozwoju 
gospodarczego regionu, jeżeli nie będzie 
atrakcyjną z perspektywy przedsiębiorcy. 

W JAKI SPOSÓB ZACHĘCIĆ 
PRZEDSIĘBIORCÓW DO DZIAŁALNOŚCI 
NA TERENIE STREFY?

Rola państwa (w tym przypadku przede 
wszystkim organów ministerialnych, władz lokal-
nych oraz zarządzającego SSE) nie ogranicza się 
wyłącznie do utworzenia SSE, ale obejmuje 
również przygotowanie takiej oferty i profilu 
Strefy, które zainteresują przedsiębiorców na 
tyle, że ci zaangażują się w działalność gospo-
darczą na jej terytorium. „Działalność strefowa” 
może okazać się atrakcyjną propozycją dla 
przedsiębiorcy, może on liczyć na korzyści 
natury ekonomiczno-gospodarczej:

• dostęp do dostosowanych 
do potrzeb działalności 
gospodarczej nieruchomości, 

• dostęp do infrastruktury gospodarczej, 
technicznej i transportowej, 

• dostępność wykwalifikowanej 
siły roboczej, 

• możliwość współpracy z innymi 
podmiotami funkcjonującymi w SSE,

• wsparcie administracyjne 
ze strony władz SSE, a także 
samorządu terytorialnego.

Wyliczone walory „działalności strefowej” są 
istotne, jednakże powszechnie za podsta-
wowy czynnik skłaniający przedsiębiorców 
do rozpoczęcia działalności gospodarczej na 
terenie SSE uznawane są  korzyści natury 
podatkowej. Działający na terenie Strefy może 
bowiem uzyskać zwolnienia z podatków 
dochodowych oraz podatku od nierucho-
mości. W myśl art. 12 u.SSE dochody uzyskane 
z działalności gospodarczej wykonywanej 
na terenie Strefy zwolnione są od podatku 
dochodowego (ze zwolnienia przedsiębiorca 
może korzystać odpowiednio na zasadach 
określonych w przepisach ustawy o podatku 
dochodowym od osób prawnych; art. 17 pkt 
34 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku 
dochodowym od osób prawnych – tekst jedn. 
Dz. U. z 2010 r., Nr 74 poz. 397 z późn. zm. lub 
w przepisach ustawy o podatku dochodowym 
od osób fizycznych, art. 21 pkt 63a ustawy 
z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym 
od osób fizycznych – tekst jedn. Dz. U. z 2010 
r., Nr 51, poz. 307 z późn. zm.). 

Dokonując pewnego uproszczenia można 
stwierdzić, że limit zwolnienia z podatku docho-
dowego został w tym przypadku powiązany 
z wartością inwestycji realizowanej na terenie 
Strefy, tzn., że przedsiębiorca inwestując 
w Strefie samodzielnie kształtuje wysokość 
dostępnego limitu zwolnienia podatkowego, 
która jest równa określonej części nakładów 
inwestycyjnych. Aby jednak dochody podlegały 
zwolnieniu, muszą odpowiadać określonym 
kryteriom: 1) dochody zostały uzyskane 
z działalności prowadzonej na terenie Strefy, 
2) kwoty faktycznie uzyskanego zwolnienia 
mieszą się w ramach limitów wyznaczo-
nych przez przepisy o pomocy publicznej, 
3) dochody zostały uzyskane z działalności 
gospodarczej prowadzonej na podstawie 
zezwolenia strefowego, 4) inwestycja została 
zrealizowana w terminie i na warunkach 
wskazanych w zezwoleniu strefowym, 

Przyszłość SSE

Mając na względzie utrzymanie atrakcyjności instrumentu SSE 
podjęliśmy procedurę wydłużenia okresu funkcjonowania Stref 
do 2026 r., przekazując w dniu 17 kwietnia br. 14 projektów 
rozporządzeń Rady Ministrów zmieniających rozporządzenia w 
sprawie poszczególnych SSE do uzgodnień międzyresortowych. 
Aktualnie analizujemy zgłoszone uwagi i po ewentualnych korektach 
przekażemy projekty rozporządzeń do rozpatrzenia przez Stały 
Komitet Rady Ministrów.

Departamentu Instrumentów Wsparcia 
Ministerstwa Gospodarki
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5) zwolnienie podatkowe z tytułu kosztów 
nowej inwestycji przysługuje pod warun-
kiem zapewnienia trwałości zrealizowanej 
inwestycji.

Natomiast zwolnienia z podatku od nieru-
chomości związane są z realizacją nowej 
inwestycji lub utworzeniem nowych miejsc 
pracy związanych z realizacją nowej inwestycji 
(zwolnienie to wynika z art. 7 ust 3 ustawy 
z art. 7 dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach 
i opłatach lokalnych, tekst jedn. Dz. U. z 2010 
r., Nr 95, poz. 613 z późn. zm. oraz rozporzą-
dzenia Rady Ministrów z dnia 5 sierpnia 2008 
r. w sprawie warunków udzielania zwolnień 
od podatku od nieruchomości oraz podatku 
od środków transportowych, stanowiących 
regionalną pomoc inwestycyjną, Dz. U. Nr 
146, poz. 927). W tym przypadku możliwość 
korzystania ze zwolnienia została uzależniona 
przede wszystkim od: 1) utrzymania inwestycji 
w danym regionie przez okres co najmniej 5 
lat, a w przypadku mikro, małych i średnich 
przedsiębiorców co najmniej 3 lat od dnia 
zakończenia jej realizacji, 2) utworzenia 
nowych miejsc pracy w okresie 3 lat od dnia 
zakończenia inwestycji i utrzymania zatrud-
nienia na poziomie nie niższym niż średnia 
z 12 miesięcy poprzedzających utworzenie 
miejsc pracy oraz utrzymania nowo utworzo-
nych miejsc pracy, w związku z którymi zostało 
udzielone zwolnienie przez okres co najmniej 
5 lat, a w przypadku mikro, małych i średnich 
przedsiębiorców co najmniej 3 lat od dnia 
ich utworzenia – w przypadku zwolnienia 
z tytułu utworzenia nowych miejsc pracy. 

Ponadto względem wskazanych zwolnień 
należy zastrzec, że na mocy art. 16 u.SSE 
podstawą do korzystania z nich (poza 
przesłankami już wskazanymi) jest posia-
danie przez przedsiębiorcę zezwolenia na 
prowadzenie działalności gospodarczej na 
terenie danej Strefy. Organem kompetentnym 
w zakresie udzielenia (cofnięcia bądź zmiany) 
tzw. „zezwoleń strefowych” jest Minister 
właściwy ds. gospodarki, który realizuje te 
kompetencje w konsultacji z zarządzającym 
Strefą. Charakterystyczne jest, że „zezwolenie 
strefowe” nie tyko warunkuje możliwość 
korzystania z preferencji podatkowych, ale 
również determinuje wymiar działalności 
gospodarczej wykonywanej przez przedsię-
biorcę na terenie Strefy – zezwolenie może 
być udzielone tylko wtedy, gdy podjęcie 
działalności na terenie SSE przyczyni się 
do osiągnięcia celów określonych w planie 
rozwoju Strefy (art. 16 ust 3 u.SSE). 
Zezwolenie określa zatem przedmiot działal-
ności gospodarczej oraz warunki dotyczące 
w szczególności:

• zatrudnienia przez przedsiębiorcę przy 
prowadzeniu działalności gospodarczej 
na terenie Strefy przez określony czas 
określonej liczby pracowników;

• dokonania przez przedsiębiorcę na 
terenie Strefy inwestycji o wartości 
przewyższającej określoną kwotę;

• terminu zakończenia inwestycji;
• maksymalnej wysokości kosztów 

kwalifikowanych inwestycji i dwuletnich 
kosztów kwalifikowanych pracy.

Warto przy tym podkreślić, że warunki 
wskazane w zezwoleniu strefowym są dla 
przedsiębiorcy wiążące, a ich niewypełnienie 
stanowi podstawę cofnięcia zezwolenia bądź 
ograniczenia wykonywanej na terenie Strefy 
działalności (w u.SSE dostrzeżono ryzyko 
przedsiębiorcy wynikające z konieczności 
wywiązania się z warunków oznaczonych 
w zezwoleniu i dopuszczono możliwość ich 
modyfikacji; na wniosek przedsiębiorcy i po 
zasięgnięciu opinii zarządzającego Strefą 
może je zmodyfikować Minister właściwy ds. 
gospodarki – zob. art. art. 19 ust 4 u.SSE).

SSE A UNIA EUROPEJSKA

Reasumując, SSE rzeczywiście mogą przyczynić 
się do wyeliminowania dysproporcji w poziomie 
rozwoju ekonomicznego regionów zmagają-
cych się z istotnymi problemami natury społecz-
no-gospodarczej. Racjonalnie skonstruowana 
i profesjonalnie zarządzana (administrowana) 
SSE może przynieść realne korzyści.

Zdaniem Ministerstwa Gospodarki SSE są naturalnym środowiskiem, w którym 
mogą powstawać i rozwijać się klastry. Z analiz resortu wynika, że w niektórych 
strefach wykształciły się specjalizacje branżowe, które mogą stać się zalążkiem 
inicjatyw klastrowych. Na przykład w SSE w Łodzi silny jest przemysł AGD, 
z kolei w Krakowskiej SSE istnieje baza dla rozwoju klastra ICT, a na Pomorzu  
klastra budowlanego. Instrumenty typowe dla klasteringu mogłyby się stać 
dodatkowym mechanizmem wspierania przedsiębiorstw funkcjonujących w SSE 
i nowym impulsem rozwojowym dla samych stref. 

Jak mówił specjalnie dla BiznesKlastra wicepremier Waldemar Pawlak, nie chodzi 
o przekształcanie stref czy zmianę ich nazwy: - Naszym zamiarem jest zbadanie 
możliwości tworzenia struktur klastrowych w oparciu o firmy działające na terenie stref i w ich 
otoczeniu. Koncepcja ta nie ma nic wspólnego z zamiarem formalnego likwidowania stref – 
przeciwnie, chcemy uzyskać efekt synergii z połączenia polityki klastrowej z mechanizmami rozwoju 
stref ekonomicznych oraz  ukierunkować instrumenty wspierania klastrów na wzmacnianie 
współpracy między firmami funkcjonującymi w strefach.

Będą (są) one odczuwalne zarówno 
z perspektywy regionu, w którym została 
ukonstytuowana i danej społeczności 
lokalnej, jak i przedsiębiorców prowadzą-
cych działalność gospodarczą na jej terenie. 
Należy jednak zaakcentować, że względnie 
znana jest przyszłość każdej z 14 specjalnych 
stref ekonomicznych istniejących obecnie 
na terytorium RP. Wynika to z faktu, że oferta 
skierowana do przedsiębiorców, w szczegól-
ności korzyści natury podatkowej, mające 
w założeniu zaktywizować działalność 
gospodarczą na terenie SSE, a tym samym 
umożliwić realizację celów i priorytetów 
Strefy, jest przez Unię Europejską jedno-
znacznie utożsamiana z pomocą publiczną. 
Z tego powodu funkcjonowanie Stref zostało 
poddane szczególnym rygorom określonym 
w unijnym porządku prawnym. 

W konsekwencji przyjęto ostateczny termin 
istnienia Stref – będą one funkcjonowały nie 
dłużej niż do 31 grudnia 2019 r.. Oznacza 
to, że najpóźniej z dniem 1 stycznia 2020 
r. SSE zostaną przekwalifikowane w tzw. 
obszary przemysłowe. Jednakże wskazany 
wyżej termin przekwalifikowania Stref 
może nie być terminem ostatecznym. 
Niewykluczone jest bowiem, że po raz 
kolejny uda się przesunąć „likwidację” SSE 
(przekwalifikowanie w obszary przemy-
słowe). Tezę tę potwierdza ewolucja SSE 
(przesunięcie daty przekwalifikowania Stref 
miało już miejsce w przeszłości), a także 
pojawiające się coraz częściej twierdzenia 
dopuszczające taką ewentualność.

Rozwój klastrów w SSE
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Podmiot zarządzający: 
Pomorska Specjalna 
Strefa Ekonomiczna Sp. z o.o.

Kontakt:
ul. Władysława IV 9
81-703 Sopot
tel. (+48 58) 555 97 10 
fax. (+48 58) 555 97 11 

www.strefa.gda.pl
headoffice@strefa.gda.pl

Wiodące branże: 
elektroniczna, chemiczna, 
papiernicza, metalowa, IT

Podstawowe wskaźniki: 
Rok założenia – 2001
Wielkość (w ha) – 1314

Lokalizacja (w podziale na miasta)

Bydgoszcz, Gdańsk, Gdynia, Grudziądz, 
Kwidzyn, Malbork, Piła, Rypin, 
Stargard Szczeciński, Starogard Gdański, 
Tczew, Toruń

Lokalizacja (w podziale na gminy)

Barcin, Chojnice, Człuchów, Gniewino,
Kowalewo Pomorskie, Krokowa, 
Łysomice, Sztum, Świecie, Tczew i Wąbrzeźno

Zasięg (w podziale na województwa)

pomorskie, zachodniopomorskie, 
kujawsko-pomorskie, wielkopolskie

Charakterystyka

Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o.o. z siedzibą w Sopocie 
zarządza terenami przemysłowymi w województwach: pomorskim, zachod-
niopomorskim, kujawsko-pomorskim i wielkopolskim. Działalność w Strefie 
prowadzi obecnie 75 inwestorów. Do największych przedsiębiorstw należą 
m.in.: Mondi, International Paper, Zakłady Farmaceutyczne „Polpharma”, Sharp, 
Orion Electric, Bridgestone, Flextronics International. Wśród inwestorów są 
również polskie firmy - m.in. Energomontaż-Północ Gdynia, Plastica oraz 
Apator. Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna to najlepsze lokalizacje dla 
inwestycji, współpraca z władzami państwowymi i lokalnymi, z uczelniami 
i ośrodkami naukowymi oraz z instytucjami gospodarczymi i kulturalnymi, 
a także kompleksowe doradztwo na każdym etapie realizacji projektu 
inwestycyjnego. Pomorska SSE sp. z o.o. realizuje innowacyjne projekty 
inwestycyjne, takie jak Gdański Park Naukowo-Technologiczny (GPN-T) oraz 
Bałtycki Port Nowych Technologii (BPNT) tworzony na terenach postocznio-
wych w Gdyni. W GPN-T mieszczą się laboratoria, obiekty biurowo-technolo-
giczne, Centrum Konferencyjno-Szkoleniowe, EduPark oraz EduPrzedszkole. 
GPN-T oferuje nowoczesne powierzchnie technologiczno-produkcyjne oraz 
technologiczno-biurowe, wyposażone w infrastrukturę teleinformatyczną. 
W Parku powołany zastał również inkubator firm technologicznych zapew-
niający warunki do powstawania i rozwoju nowych firm opartych na wiedzy 
i nowoczesnych technologiach zakładanych przez absolwentów uczelni 
i pracowników naukowych.

Pomorska Specjalna
Strefa Ekonomiczna
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Podmiot zarządzający: 
Specjalna Strefa Ekonomiczna Małej 
Przedsiębiorczości S.A. w Kamiennej Górze

Kontakt:
ul. Papieża Jana Pawła II 11 a
58-400 Kamienna Góra
tel. (+48 75) 645 20 30

www.ssemp.pl
strefa@ssemp.pl 

Wiodące branże: 
branże: motoryzacyjna, 
metalowa, ceramiczna, poligraficzna

Podstawowe wskaźniki: 
Rok założenia – 1997
Wielkość (w ha) – 367

Lokalizacja (w podziale na miasta)

Jawor, Jelenia Góra, Kamienna 
Góra, Piechowice, Lubań, Zgorzelec, 
Ostrów Wielkopolski

Zasięg (w podziale na województwa)

dolnośląskie, wielkopolskie

Charakterystyka

Kamiennogórska Specjalna Strefa Ekonomiczna Małej Przedsiębiorczości 
to nowoczesny park przemysłowy z pomysłem na dalszy rozwój. Blisko 
100 zezwoleń na prowadzenie działalności gospodarczej. Prawie 1 mld 
700 mln nakładów inwestycyjnych, ponad 4 tys. 600 miejsc pracy i 
nieograniczone możliwości tworzenia kolejnych. Strefa to szansa dla 
każdego inwestora z kapitałem polskim i zagranicznym: atrakcyjne 
działki, ulgi w podatkach, pomoc na każdym etapie realizacji inwestycji. 
W Specjalnej Strefie Ekonomicznej swój biznes prowadzą między 
innymi: w Nowogrodźcu - TBAI Poland, drukarnia wydawnictwa Bauer 
(BDN), w Piechowicach – Polcolorit S.A., Wepa Professional Piechowice 
S.A., Przedsiębiorstwo Handlowo – Produkcyjne „Metal” Jerzy Siofer, w 
Kamiennej Górze - Sopp Polska, w Krzeszowie- Takata Petri Parts Polska.

Kamiennogórska Specjalna 
Strefa Ekonomiczna Małej 
Przedsiębiorczości
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Podmiot zarządzający: 
Katowicka Specjalna 
Strefa Ekonomiczna S.A

Kontakt:
ul. Wojewódzka 42
40-026 Katowice 
www.ksse.com.pl
ksse@ksse.com.p

Wiodące branże: 
motoryzacja

Podstawowe wskaźniki: 
Rok założenia – 1996
Wielkość (w ha) – 1929

Lokalizacja (w podziale na miasta)

Częstochowa, Siewierz, Zawiercie, 
Siemianowice Śląskie, Dąbrowa Górnicza, 
Sosnowiec, Sławków, Katowice, Tychy, Bieruń, 
Myślenice, Bielsko-Biała, Czechowice-Dziedzice, 
Pawłowice, Żory, Jastrzębie-Zdrój, Rybnik, 
Godów, Czerwionka –Leszczyny, Gliwice, 
Zabrze, Lubliniec, Strzelce Opolskie, Ujazd, 
Kędzierzyn-Koźle, Gogolin, Krapkowice, Kietrz

Charakterystyka

Katowicka SSE jest właściwym miejscem dla firm, które chcą skorzystać 
z pomocy publicznej w formie zwolnień podatkowych (ulga w podatku 
CIT). Ulga może wynieść od 40 do 70%  kosztów kwalifikowanych 
poniesionych na terenie strefy lub dwuletnich kosztów pracy nowoza-
trudnionych pracowników. Dotychczas około 200 przedsiębiorstw 
zdecydowało się ulokować tu swoje zakłady produkcyjne, jednostki 
BPO/IT oraz R&D.  Przedsiębiorstwa te zainwestowały już łącznie 
ponad 17 mld złotych i utworzyły ponad 47 000 nowych miejsc 
pracy. Większość terenów inwestycyjnych jest w pełni uzbrojona oraz 
doskonale skomunikowana z międzynarodowymi trasami oraz węzłami 
autostrad A1 i A4. 

Katowicka Specjalna 
Strefa Ekonomiczna
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Podmiot zarządzający: 
Łódzka Specjalna 
Strefa Ekonomiczna S.A.

Kontakt:
ul. ks. bp. Wincentego Tymienieckiego 22/24 
90-349 Łódź            
tel. (+48 42) 676 27 53; 676 27 54 
fax. (+48 42) 676 27 55

www.sse.lodz.pl
info@sse.lodz.pl 

Wiodące branże: 
AGD, opakowania, 
farmaceutyczna , ceramiczna, BPO

Podstawowe wskaźniki: 
Rok założenia – 1997
Wielkość (w ha) – 1276

Lokalizacja (w podziale na miasta)

Jawor, Jelenia Góra, Kamienna 
Góra, Piechowice, Lubań, Zgorzelec, 
Ostrów Wielkopolski

Zasięg (w podziale na województwa)

łódzkie, mazowieckie, wielkopolskie

Charakterystyka

Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna oferuje najwyższy poziom 
pomocy publicznej w Europie (nawet do 70 proc.), doskonałe położenie 
w centrum Polski, bardzo dobrą sieć komunikacyjną, atrakcyjne tereny 
inwestycyjne usytuowane w 44 podstrefach, kompleksową obsługę 
inwestora, doskonale wykształconą kadrę pracowniczą. Przez 15 lat 
działalności ŁSSE wydała ponad 200 zezwoleń, inwestorzy stworzyli 
blisko 25 000 miejsc pracy, a wartość inwestycji przekroczyła 9 mld zł. 
Zainwestowali tutaj m.in.: Dell, BSH, Amcor, P&G, Gillette, ABB, Indesit. W 
2010 roku ŁSSE zajęła 1. miejsce wśród Stref Ekonomicznych w Europie 
Środkowej oraz 11. miejsce z 700 ocenianych Stref z całego świata 
według „Financial Time” fDi Global Freezones of the Future 2010/11.

Łódzka Specjalna
Strefa Ekonomiczna
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Podmiot zarządzający: 
Agencja Rozwoju Przemysłu S.A.

Kontakt:
ul. Partyzantów 25 
39-300 Mielec
tel. (+48 17) 788 7236

www.europark.com.pl
europark@europark.com.pl 

Wiodące branże: 
lotniczo-motoryzacyjna

Podstawowe wskaźniki: 
Rok założenia – 1995
Wielkość (w ha) – 1246

Lokalizacja (w podziale na miasta)

Mielec, Dębica, Gorlice, Jarosław, Krosno, 
Leżajsk, Lubaczów, Lubartów, Lublin, Radzyń 
Podl., Rzeszów, Sanok, Szczecin, Zamość, 
Głogów Młp., Kolbuszowa, Ostrów, Ropczyce, 
Trzebownisko, Zagórz

Zasięg (w podziale na województwa)

podkarpackie, lubelskie,
małopolskie, zachodnio-pomorskie

Charakterystyka

SSE EURO-PARK MIELEC to pierwsza, najstarsza strefa w Polsce. 
Zlokalizowana głównie w Polsce południowo-wschodniej, z najwięk-
szym obszarem w Mielcu, z podstrefami rzeszowskimi i lubelskimi 
posiadającymi  największy potencjał rozwojowy. Zarządzana przez 
Agencję Rozwoju Przemysłu, spółkę akcyjną Skarbu Państwa oferuje 
uzbrojone tereny i kompleksową obsługę projektów inwestycyjnych. 
Przedsiębiorcy, którzy otrzymają zezwolenie na prowadzenie działalności 
na terenie strefy i zainwestują co najmniej 100 tys,. EUR automatycznie 
uzyskują prawo do zwolnień z podatku dochodowego w maksymalnej 
wysokości dopuszczalnej prawem UE. Dostępność wykształconej kadry 
pracowniczej, niskie koszty pracy i duże możliwości kooperacyjne 
przyciągają do strefy renomowane światowe firmy realizujące innowa-
cyjne projekty (klaster „Dolina Lotnicza).

Specjalna Strefa Ekonomiczna 
EURO-PARK MIELEC
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Podmiot zarządzający: 
Pomorska Agencja Rozwoju 
Regionalnego S.A.

Kontakt:
ul. Obrońców Wybrzeża 2
76-200 Słupsk
tel. (+48 59) 840 11 73
fax. (+48 59) 841 32 61

www.sse.slupsk.pl
office@parr.slupsk.pl 

Wiodące branże: 
przetwórstwo tworzyw sztucznych, branża 
metalowa, usługi transportu i logistyki, 
branża motoryzacyjna, przetwórstwo 
drzewne, usługi magazynowania

Podstawowe wskaźniki: 
Rok założenia – 1997
Wielkość (w ha) – 824

Lokalizacja (w podziale na miasta)

Słupsk, Koszalin, Szczecinek,
Ustka, Wałcz 

Zasięg (w podziale na województwa)

pomorskie, zachodniopomorskie

Charakterystyka

Pomorska Agencja Rozwoju  Regionalnego S.A. w Słupsku powstała w 1994 
r. Jej działalność skierowana jest na inicjowanie, promowanie i wspieranie 
wszelkich inicjatyw służących szeroko rozumianemu rozwojowi regional-
nemu. Od 1997 r. PARR S.A. zarządza Słupską Specjalną Strefą Ekonomiczną. 
W tym roku nastąpiło poszerzenie Słupskiej SSE i aktualnie zajmuje ona 
powierzchnię 824 ha. Przedsiębiorcom oferowane są uzbrojone, zwarte i 
atrakcyjnie położone tereny inwestycyjne w 15 lokalizacjach (podstrefach) na 
terenie województwa pomorskiego i zachodniopomorskiego. Doświadczenie 
Zarządzającego w obsłudze inwestora połączone z przyjaznym nastawieniem 
samorządów stwarzają doskonały klimat inwestycyjny dla przedsiębiorców. 
Ponadto, Zarządzający kończy realizację projektu pn.  „Budowa i wyposażenie 
Słupskiego Inkubatora Technologicznego”. Projekt realizowany jest w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 
2007 – 2013, Poddziałanie 1.5.1 Infrastruktura dla rozwoju firm innowacyjnych, 
a jego wartość to ponad  41 mln brutto. Obiekt zlokalizowany jest na terenie 
Podstrefy „Słupsk – Włynkówko” i ma powierzchnię użytkową 7.039 m2. 
Inkubator będzie miał różnorodny profil, z głównym naciskiem na branże: 
technologia informatyczna, metalowo-spawalnicza automatyka i robotyka 
oraz odnawialne źródła energii. Osobom zainteresowanym współpracą 
udostępnione zostaną powierzchnie biurowe, laboratoryjne, konferencyjne 
oraz technologiczne wraz z towarzyszącą infrastrukturą teleinformatyczną. 
Planowany termin zakończenia robót budowlanych to czerwiec 2012 r. 

Słupska Specjalna 
Strefa Ekonomiczna
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Podmiot zarządzający: 
Specjalna Strefa Ekonomiczna
„Starachowice” S.A.

Kontakt:
ul. Radomska 29 
27-200 Starachowice
tel. (+48 41) 2754445;  
fax. (+48 41) 2754102

www.sse.com.pl
sse@sse.com.pl

Wiodące branże: 
metalowa, ceramiczna 
i materiałów budowlanych

Podstawowe wskaźniki: 
Rok założenia – 1998
Wielkość (w ha) – 612

Lokalizacja (w podziale na miasta)

Kielce, Ostrowiec Świętokrzyski, 
Puławy, Skarżysko-Kamienna, Starachowice

Zasięg (w podziale na województwa)

świętokrzyskie, mazowieckie,
lubelski, łódzkie, opolski

Charakterystyka

SSE „Starachowice” to:TOP TEN efektywności inwestycji w Raporcie 
„Financial Times-fDi Magazine” - Global Free Zones of Future 2010/2011; 
86% zadowolonych inwestorów (KPMG 2011); 100% inwestorów 
zadowolonych z infrastruktury (KPMG 2008); 92% inwestorów poleca-
jących strefę partnerom biznesowym (KPMG 2009). Łącznie w SSE 
„Starachowice” wydano 141 zezwoleń na prowadzenie działalności, co 
zaowocowało inwestycjami w wysokości 441,09 mln euro (1 620,95 mln 
PLN) oraz 4 087 nowymi miejscami pracy. Główni inwestorzy to m.in.: 
Cersanit, Gerda, MAN Bus, Zakłady Azotowe „Puławy”, Air Liquide Polska. 

Specjalna Strefa
Ekonomiczna „Starachowice”
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Podmiot zarządzający: 
Wałbrzyska Specjalna Strefa 
Ekonomiczna „INVEST-PARK” Sp. z o.o.

Kontakt:
ul. Uczniowska 21
58-306 Wałbrzych
tel. (+48 74) 664 91 64
fax. (+48 74) 664 91 62;

www.invest-park.com.pl 

Wiodące branże: 
branże: motoryzacyjna, 
metalowa, ceramiczna, poligraficzna

Podstawowe wskaźniki: 
Rok założenia – 1997
Wielkość (w ha) – 2073

Lokalizacja (w podziale na miasta)

Wałbrzych, Dzierżoniów, Nowa Ruda, 
Kłodzko, Żarów, Jelcz Laskowice,, Kudowa 
Zdrój, Wrocław, Świdnica, Oława, Strzelin, 
Brzeg Dolny, Strzegom, Bolesławiec, 
Ząbkowice Śląskie, Syców, Wołów, 
Wiązów, Świebodzice, Bystrzyca Kłodzka, 
Twardogóra, Góra, Oleśnica, Bielawa, 
Piława Górna, Nysa, Skarbimierz, Opole, 
Kluczbork, Namysłów, Praszka,  Prudnik, 
Krotoszyn, Śrem, Września, Leszno, Kościan, 
Jarocin, Kalisz, Rawicz, Szprotawa

Zasięg (w podziale na województwa)

dolnośląskie, wielkopolskie, 
opolskie, lubuskie

Charakterystyka

WSSE „INVEST-PARK” to administracyjnie wydzielona część terytorium 
Polski, przeznaczona do prowadzenia działalności na preferencyjnych 
warunkach. Wałbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna „INVEST-PARK” 
zajęła: 3 miejsce w Europie, 17 miejsce spośród 700 specjalnych 
stref z całego świata (Wg raportu przygotowanego przez brytyjski 
FDI Magazine of the Financial Times). Dlaczego warto inwestować  
w WSSE „INVEST-PARK”? Po pierwsze, ulgi podatkowe i zwolnienia: 
zwolnienie z podatku dochodowego, zwolnienie z podatku od nieru-
chomości, środki finansowe z Funduszu Pracy oraz środki pomocowe 
z funduszy Unii Europejskiej. Po drugie, atrakcyjny rynek pracy: konku-
rencyjne koszty pracy, wykwalifikowana kadra pracownicza, dobrze 
rozwinięty system szkolnictwa.

Wałbrzyska Specjalna Strefa 
Ekonomiczna „INVEST-PARK”
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Tworzenie i poprawa warunków ramowych 
skutecznej współpracy transregio-
nalnej i transgranicznej między klastrami 

w Europie Środkowej wymaga wspólnych działań 
decydentów. W wielu przypadkach ustawodaw-
stwo jest obszarem postrzeganym przez ekspertów 
na temat klastrów Europy Środkowej jako wąskie 
gardło, stojące na drodze udanej współpracy 
klastrów. Państwa/regiony partnerskie wskazały 
podobne wyzwania dotyczące współpracy 
międzynarodowej między klastrami. Po pierwsze, 
praktycznie nie istnieje synergia między politykami 
dotyczącymi krajowych i regionalnych klastrów, 
a obecne ramy nie zachęcają do jakiejkolwiek formy 
współpracy. W związku z tym zainicjowano projekt 
utworzenia transnarodowego partnerstwa, które 
ma na celu pracę nad rozwiązaniami i narzędziami 
do usprawnienia współpracy między klastrami, 
a przez to wzmocnienia pozycji regionu Europy 
Środkowej w Europejskim Obszarze Gospodarczym. 
W projekcie uczestniczą podmioty z państw „grupy 
wyszehradzkiej”: Polska, Czechy, Węgry, Słowacja.

Innowacyjność to kluczowa siła napędowa 
wzrostu ekonomicznego, która ma zasto-
sowanie do każdego sektora gospodarki. 
Europa musi poprawić swoje wyniki 
w zakresie innowacji, aby zachować 
wysoki i stale wzrastający poziom życia. 
Kluczowym fundamentem europejskiej 
gospodarki są małe i średnie przedsię-
biorstwa (MSP), więc wzmacnianie ich 
możliwości innowacyjnych jest niezwykle 
istotne, aby zagwarantować konkurencyj-
ność i zrównoważony wzrost. Klastry MSP 
muszą zatem współpracować na wyższym 
poziomie transnarodowym, aby zapewnić 
nowe produkty, usługi i koncepcje, które 
będą konkurencyjne w skali unijnej 
i globalnej. Urzeczywistnieniem tej idei jest 
międzynarodowy projekt ClusterCOOP.

32 32

Wspieranie rozwoju przedsiębiorstw wymaga 
współpracy na wielu płaszczyznach 
– płaszczyźnie administracji rządowej, 
samorządowej, instytucji z otoczenia 
biznesu. Zawsze warto pokazywać dobre 
inicjatywy i dawać za przykład innym.

Małgorzata Chomycz-Śmigielska, 
Wojewoda Podkarpacka 

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. 

Bożentyna Pałka-Koruba,
 Wojewoda Świętokrzyska 
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Rzeszów w międzynarodowej  
polityce klastrowej

Tadeusz Ferenc, 
Prezydent Rzeszowa

Upowszechnianie się kultury klastrów jest szczególnie 
istotne dla podniesienia innowacyjności naszego regionu. 
Proces innowacyjny wymaga bowiem współpracy i łącze-
nia różnych źródeł wiedzy. Pierwsza rozpoczęła ten proces 
rzeszowska Dolina Lotnicza, która z sukcesem połączyła 
przemysł i naukę, stając się największym i najnowocze-
śniejszym klastrem w Polsce. Reprezentuje ona inno-
wacyjny sektor przemysłu lotniczego. To właśnie Dolina 
Lotnicza jest wzorem dla kolejnych inicjatyw klastrowych 
takich jak: Stowarzyszenie Informatyka Podkarpacka, 
Podkarpacki Klaster Energii Odnawialnej czy utworzony 
niedawno Klaster Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych „PO-
LIGEN”. Miasto Rzeszów aktywnie wspiera wszelkie inicja-
tywy klastrowe między innymi poprzez udział w projekcie 
ClusterCOOP, który ma na celu usprawnienie współpracy 
pomiędzy klastrami na poziomie transnarodowym, a co 
za tym idzie – wzmocnienie pozycji regionu Europy Środ-
kowej w Europejskim Obszarze Gospodarczym.

Ważnym elementem projektu jest również 
wymiana doświadczeń i dobrych praktyk. Realizacja 
ClusterCOOP ma służyć zacieśnieniu współpracy 
instytucji rządowych, samorządowych i przedsię-
biorstw z terenu Europy Środkowej.

W Rzeszowie zostanie zrealizowany pobyt studyjny 
dla przedstawicieli klastrów oraz partnerów projektu. 
Celem tej wizyty będzie prezentacja Stowarzyszenia 
Przedsiębiorców Przemysłu Lotniczego Dolina 
Lotnicza jako wiodącego klastra przemysłowego 
w Europie. Miasto Rzeszów, podobnie jak inni 
partnerzy projektu, zorganizuje Punkt Informacji 
o Klastrach. Jednym z elementów projektu będzie 
także organizacja wizyt rzeszowskich przedsię-
biorców w klastrach zlokalizowanych w krajach 
partnerów projektu.

Budżet projektu wynosi 2,2 mln euro, z tego na 
Rzeszów przypada 210 tys. euro. Z tej kwoty 85 
proc. będzie dofinansowane z funduszu unijnego 
z programu INTERREG IVB Program dla Europy 
Środkowej (Central Europe Programme) Priorytet 
1 – Wspieranie innowacyjności na obszarze Europy 
Środkowej. - To dla nas zaszczyt i olbrzymie 
wyróżnienie. Cieszy nas, że jesteśmy widoczni 
w Europie i tak dobrze postrzegani. To będzie 
doskonała okazja do promocji miasta i nawiązania 
ścisłej współpracy z kilkoma państwami w Europie  
- mówi Tadeusz Ferenc, Prezydent Rzeszowa. 

Miasto Rzeszów jako jedyne miasto w Europie 
zostało zaproszone do uczestnictwa w projekcie 
ClusterCOOP. Spotkanie organizacyjne odbyło 
się w Budapeszcie w Ministerstwie Rozwoju 
Narodowego i Gospodarki, gdzie przedsta-
wiono założenia projektu oraz jego budżet. - 
Zaproponowaliśmy Rzeszów ponieważ to miasto, 
które bardzo prężnie się rozwija - powiedział na 
spotkaniu jeden z przedstawicieli Ministerstwa 
Gospodarki Narodowej Węgier. Celem projektu 

jest wspieranie rozwoju i promocja klastrów 
przemysłowych w krajach Europy Środkowej. 
W ramach realizacji projektu odbędą się konfe-
rencje i seminaria tematyczne, zostanie przepro-
wadzona kampania promująca system klastrów 
(spoty TV, radio, ulotki, strona internetowa), 
dokonane zostaną analizy funkcjonowania 
poszczególnych klastrów, odbędą się spotkania 
i fora branżowe dla przedstawicieli poszczegól-
nych powiązań kooperacyjnych. 



e-Marketing 
przychodzi nowe, 
dogorywa stare?

34

Według danych zawartych w raporcie 
AdStandard z 2011 r., nakłady na 
e-marketing zwiększyły się aż o 17%. 

Progres jest rekordowy, gdyż w przeliczeniu 
na złotówki Polacy wyłożyli na ten rodzaj 
reklamy aż o 205 mln zł więcej niż w roku 
poprzednim. Jeśli pokusić się o porównanie 
najnowszych danych ze statystykami pocho-
dzącymi sprzed 5 lat, różnica ta będzie 
wynosiła aż 1 mld 438 mln zł. Jeszcze dwa 
lata temu największą popularnością cieszyła 
się reklama graficzna. Jej udział w rynku szaco-
wany był na 45%. Nowsze badania, powstałe 
na zlecenie Pulsu Biznesu, wskazują nowych 
faworytów, są nimi pozycjonowanie i linki 
sponsorowane, które pochłaniają aż 700 mln 
zł. Jeśli wierzyć raportowi i szczerości ankie-
towanych osób, czynnikami warunkującymi 
skuteczność reklamy wciąż pozostają humor 
i pomysł. Na te cechy wskazała kolejno co 
druga i co trzecia osoba. Treści merytoryczne 
wymieniała tylko co czwarta z nich. Czy 
wyniki tego badania powinny wyznaczyć 
nowe trendy w planowaniu kampanii marek? 

Z pewnością tak. Wyobraźnia ludzka jest 
nieograniczona, a jedyną barierą do jej 
pełnego wykorzystania są pieniądze. Nauka 
w dzisiejszych czasach osiągnęła taki poziom, 
że nie stanowi poważniejszego ograniczenia 
dla ludzkiej pomysłowości, dlatego też 
najnowsze prognozy trendów w reklamie 
internetowej uwzględniają idee angażujące 
najbardziej zaawansowane rozwiązania. 
Jeszcze kilkanaście lat temu włączone 
byłyby one w nurt rozważań science fiction. 
Uniwersalizm, zacieranie granic – to wszystko 
sprawiło, że również w kwestii stosunków 
międzyludzkich nastąpiły wyraźne zmiany. 
Przestrzeń online zaczęła przenikać do 
codziennego życia. Wskazując nowe trendy 

Obecnie najbardziej dynamicznie rozwijają-
cym się medium reklamowym jest internet. 
Mimo  kłopotów, w jakich znalazła się polska 
i światowa gospodarka, wydatki na reklamę 
internetową systematycznie wzrastają. Zysku-
je ona coraz więcej entuzjastów, zostawiając 
daleko w tyle tradycyjne media – prasę czy ra-
dio. Chociaż może wydać się to mało prawdo-
podobne, sam internet w przyszłości przesta-
nie zaspokajać wymogi stawiane przez branżę 
marketingową. Prognozy na najbliższe lata 
przewidują interferencję dwóch rzeczywisto-
ści: online i offline. Granice między nimi będą 
trudne do uchwycenia, głównie za sprawą mo-
bilności i smartfonów z dostępem do sieci od 
tak, ad hoc. Stwarza to niemal nieograniczone 
możliwości w tworzeniu skutecznych, polisen-
sorycznych kampanii reklamowych wrzucają-
cych człowieka w wirtualną rzeczywistość. 

wkradające się na rynek e-marketingu, które 
mają szansę już na trwałe wyznaczyć nowe 
standardy, należy uważnie przyjrzeć się tym, 
wiodącym prym obecnie. Jest nim z pewno-
ścią mailing reklamowy. 

MAILING REKLAMOWY NADAL NA SZCZYCIE

Spośród szerokiej gamy możliwości marketingo-
wych oferowanych przez internet jedną z najbar-
dziej korzystnych form promocji, przynoszącą 
najwięcej wymiernych korzyści, jest wysyłka 
mailingu. Dobrze zaprojektowana wiadomość, 
krótki – acz pomysłowy i nietuzinkowy tytuł 
–zapewniają sukces całej kampanii mailingowej. 

Monika Pruszyńska
Agencja Interaktywna BV



przychodzi nowe, 
dogorywa stare?

Wieloletnie obserwacje pozwalają 
wysnuć zasadę: nigdy nie wysyłaj ma-
ilingu podczas weekendu. Jeśli wie-
rzyć statystykom, dniem największej 
aktywności odbiorców jest poniedzia-
łek, a porą w której notuje się naj-
większy odsetek kliknięć są godziny 
wieczorne między 20.00 a 22.00.
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Sprawa z pozoru wydaje się prosta: tekst, 
kilka zdjęć produktu, temat. W błędzie 
jest każdy, kto tak myśli. Cały proces jest 
dokładnie planowany, a sukces bądź porażka 
mogą być uzależnione od niefortunnego 
użycia nawet jednego słowa. Konstruując 
mailing należy postępować według ściśle 
określonych zasad. Zasady te połączone 
z kreatywnością i pomysłowością twórców 
tworzą zestaw narzędzi niezbędnych do 
skutecznych akcji promocyjnych. 

Przed przystąpieniem do realizacji projektu 
należy wykonać i uwzględnić badania eyetrac-
kingowe. Pozwalają one poznać odruchowe 
reakcje użytkowników czy określić obszary, na 
które zwracają uwagę w pierwszej kolejności. 
Badania eyetrackingowe (czyli tzw. „okulo-
grafia”) wykorzystywane są już od dawna, 
bo od przeszło stu lat. Początkowo służyły 
psychologii, medycynie, a wciągu ostatnich 
kilku lat również marketingowi. Najprościej 
rzecz ujmując, ich głównym zadaniem jest 
śledzenie położenia gałek ocznych w trakcie 
korzystania z wybranej aplikacji, strony 
czy właśnie podczas odczytywania maili. 
Rejestracja sakkad oraz fiksacji pozwala stwier-
dzić, na czym osoba poddana badaniu najczę-
ściej zatrzymuje wzrok, od czego rozpoczyna 
oglądanie, a co jej umyka. Sakkady to szybkie 
ruchy gałek ocznych przy których mózg 
nie otrzymuje żadnych informacji wzroko-
wych. W opozycji do dynamicznych sakkad 
pozostają statyczne fiksacje, czyli momenty 
w trakcie trwania których oczy skupione są 
na jednym elemencie. Innymi narzędziami są 
mapy cieplne oraz skupieniowe.

Planując akcję mailingową nie można 
poprzestać na skupianiu się wyłącznie 
na samym tekście czy oprawie graficznej 
wiadomości. Proces logistyczny powinien 
obejmować również dokładne zaplano-
wanie dnia i godziny wysyłki. Te z pozoru 
błahe sprawy, jeśli zostaną pominięte, 
mogą przyczynić się do tego, że wiado-
mość zostanie całkowicie niezauważona 
przez odbiorcę. Wieloletnie obserwacje 
pozwalają wysnuć zasadę: nigdy nie wysyłaj 
mailingu podczas weekendu. Jeśli wierzyć 
statystykom, dniem największej aktywności 
odbiorców jest poniedziałek, a porą w której 
notuje się największy odsetek kliknięć są 
godziny wieczorne między 20.00 a 22.00. 

Nie bez znaczenia pozostają również wpływy 
kulturowe. Determinacja kulturowa, jak 
poważnie by to nie brzmiało, to np. sposób 
odczytywania tekstu. Inaczej należy więc 
tworzyć mailingi przeznaczone na rynek 
polski, arabski czy chiński. Wynika to ze 
specyfiki konkretnych języków. W przypadku 
języka chińskiego sprawa jest bardziej 
skomplikowana, gdyż teksty można odczy-
tywać z góry na dół lub z prawej do lewej 
lecz tylko w przypadku języka literackiego. 
Obszarem, na którym odbiorca skupia 
najwięcej uwagi jest lewy górny róg strony 
internetowej czy maila. 

Stopień zapamiętywania informacji spada 
wraz z posuwaniem wzroku w dół. Pragnąć 
świadomie wpływać na wybory użytkow-
nika, można podzielić treści nagłówkami czy 
wprowadzać dodatkową grafikę. O prefe-
rencji lewej strony należy pamiętać również 
przy konstrukcji mailingów składających się 
z kilku kolumn. Nasz wzrok  częściej padał 
będzie na lewą kolumnę.

Zważywszy na ilość wiadomości codziennie 
trafiających na mailowe skrzynki Polaków, 
tylko najlepiej skonstruowane mają szansę 
uzyskać pożądane efekty. 

NADCHODZI NOWE

Raport AdStandard opisuje kilka dróg, którymi 
będzie podążał rynek e-marketingowy. 
Najnowsze, krystalizujące się powoli trendy 
to: defriending i unfollowing, life-streaming, 
geolokalizacja, mobilność i grywalizacja. 
Z pewnością każde z nich zasługuje na to, 
by przyjrzeć się im bliżej. 

Jednak tylko niektóre zdają się zyskać 
popularność na wysoką skalę, przynajmniej 
na polskim rynku. 

DEFRIENDING I UNFOLLOWING

Defrending w tłumaczeniu na język polski 
oznacza „odprzyjaźnianie się”, a dokładniej 
– usunięcie danej osoby z listy znajomych 
bądź firmy z ulubionych. Unfollowing odnosi 
się do identycznej czynność, lecz miejscem 
rozprzestrzeniania się zjawiska są serwisy 
mikroblogowe. Pierwszą akcją marketin-
gową z wykorzystaniem defriendingu była 
kampania Burger Kinga z 2009 r. Wszyscy, 
którzy usunęli 10 znajomych ze swojej listy 
otrzymali darmową kanapkę. Obecnie obser-
wuje się ograniczanie dostępu do prywatnych 
danych, co za tym idzie akceptowaniu tylko 
tych znajomości, które rzeczywiście są przez 
nas pożądane. Ludzie chcą czuć się komfor-
towo, a poczucie takie daje między innymi 
świadomość, że dostęp do prywatnych zdjęć 
czy informacji  umożliwiony jest tylko najbliż-
szym. Owa budząca się świadomość prawa 
do prywatności zaczyna być wykorzysty-
wana przez agencje reklamowe. Ciekawostką 
z pewnością jest powstanie serwisu Path.com 
z ograniczoną do 50 osób liczebnością listy 
znajomych. Co ciekawe, jego założycielem 
jest były pracownik Facebooka.

LIFE-STREAMING

Life-streaming to transmisja na żywo 
materiałów wideo. Trend ten łączony jest 
z ekspansją tzw. Generacji C, czyli ludzi 
charakteryzujących się większą niż przeciętna 
kreatywnością oraz chęcią posiadania 
wpływu i kontroli. Nowy rodzaj konsumenta, 
niespotykanego dotychczas na rynku, zaczął 
wywierać presję na otoczenie, tym samym 
przyczyniać się do zmian mających swój 
wydźwięk w kształcie i formie kampanii rekla-
mowych. Środowiska zajmujące się promocją, 
kreowaniem marki z pewnością wykorzystają 
to, że odbieranie informacji może odbywać 
się nie tylko między znającymi się osobami, 
tak jak w przypadku istniejących obecnie 
serwisów społecznościowych, lecz wszyst-
kich tych, którzy znajdują się w obrębie tej 
samej strefy lokalizacyjnej. 
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Wystarczy, że posiadają urządzenie z mobilnym 
internetem, np. smartfon czy tablet. Przekaz 
reklamowy może więc od tej pory trafiać do 
nieograniczonej liczby odbiorców. Już 3 lata 
temu na rynku pojawił się aparat fotogra-
ficzny zdolny do automatycznego robienia 
zdjęć co 30 sekund. Wbudowane czujniki 
światła i przyspieszeniomierz pozwalają na 
automatyczne wykonywanie zdjęć przy 
każdej zmianie środowiska lub pojawieniu się 
w pobliżu nowego człowieka. Urządzenie to 
powinno zawieszać się na szyi.

GEOLOKALIZACJA

Rozwój geolokalizacji nie byłby możliwy bez 
rosnącej popularności smartfonów i coraz 
większej dostępności do mobilnego internetu. 
Samo zjawisko najprościej można zdefiniować 
jako informację określającą geograficzne 
położenie danej osoby. Dla marketerów 
stwarza to niemal nieograniczone możliwości 
tworzenia akcji promocyjnych, eventów, 
skierowanych do ściśle określonej grupy 
odbiorców. Mogą oni bowiem bez problemu 
zlokalizować konsumenta i zaproponować 
mu ofertę indywidualną, gdy ten znajdzie się 
kilkadziesiąt metrów od miejsca zakupu czy 
wykonywania danej usługi. 

AUGMENTED REALITY
Pod pojęciem Augmented Reality kryje się 
oprogramowanie zdolne do rozpoznawania 
kształtów w świecie offline. Technologia 
wykorzystuje obraz z kamery (smartfona, 
tabletu, laptopa), na który nakłada się grafikę 
trójwymiarową. Wszystko dzieje się w czasie 
rzeczywistym. 

Początki AR sięgają lat 90-tych. Obecnie rozsze-
rzoną rzeczywistość stosuje się w przemyśle, 
usługach czy marketingu. AR to nowa, trzecia 
rzeczywistość, w której prawdziwe życie 
wypełniają elementy wirtualne. Aplikacje 
mogą przyczynić się do wzrostu sprzedaży 
w sklepach, zwłaszcza w tych, które mają bogaty 
asortyment.Mogą również ułatwiać odszukanie 
konkretnych produktów. Okazują się niezastą-
pione w wirtualnych przymierzalniach czy przy 
urządzaniu mieszkania. Pierwszym w Polsce, 
powszechnie dostępnym rozwiązaniem 
z technologią AR, była okładka czasopisma 
„Chip”.  Aby skorzystać z możliwości, którą dało 
wydawnictwo, wystarczyło zainstalować na 
komputerze odpowiednie oprogramowanie, 
przyłożyć okładkę do kamery internetowej 
i obserwować, jak teksty i zdjęcia zaczynają 
żyć własnym, nowym życiem.

KODY QR

Fotokody kryją w sobie potężne możliwości 
marketingowe, reklamowe i komunikacyjne. 
Za pomocą telefonu komórkowego możliwy 
jest natychmiastowy dostęp do różnego 
rodzaju multimedialnych treści – od zdjęć, 
muzyki, filmów po gry. Daje to nieograni-
czone możliwości przy planowaniu kampanii 
i akcji marketingowych. QR to dwuwymia-
rowy, kwadratowy kod wynaleziony przez 
japońską firmę, który został stworzony, 
by ułatwiać śledzenie części w procesie 
produkcji samochodów. Mogą one pomie-
ścić więcej informacji niż tradycyjne kody 
kreskowe.  Aby z nich skorzystać wystarczy 
zeskanować wybrany fotokod za pomocą 
specjalnej aplikacji w smartfonie i poddać 
się wykonaniu specjalnie zaplanowanej 
czynności. Dzięki nim można dokonać 
rejestracji, wziąć udział w konkursie, zyskać 
rabat czy obejrzeć zabawny filmik. Fotokody 
można umieszczać wszędzie, na plakatach, 
koszulkach czy ulotkach. Stanowią również 
doskonałe wsparcie dla email marketingu. 
Opisane trendy już jakiś czas temu zaistniały 
na zachodnich rynkach e-marketingowych, 
ale czy wszystkie mają szansę przyjąć się na 
gruncie polskim? „Tradycyjny marketing nie 
umiera – on już jest martwy!
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Koszty pracy stanowią często 
istotną pozycję po stronie kosztów 
całkowitych organizacji. Z drugiej 

strony,  dobrze w yk wali f ikowani 
i zmotywowani ludzie mogą znacząco 
przyczynić się do osiągnięcia przewagi 
konkurencyjnej przez przedsiębiorstwo 
i uchronić je przed zgubnymi skutkami 
kryzysu. Tym bardziej aktualna staje się 
zasada, że jedną z największych wartości 
firmy jest jej personel.

Odpowiednio prowadzona polityka zarzą-
dzania zasobami ludzkimi, może przyczynić 
się do polepszenia sytuacji firmy na rynku. 
Ludzie tworzący organizację, wnoszą do 
niej swoje indywidualne normy i wartości, 
umiejętności i zdolności, kreując w ten 
sposób jedyną w swoim rodzaju kulturę 
organizacji. Podobnie jak w zegarku każdy 
element mechanizmu jest niezbędny, tak 
dbałość o każdego pracownika, powinna być 
nadrzędnym celem firm, ponieważ dzięki 
zaangażowaniu wszystkich pracowników 
współdziałających w harmonijnym zespole, 
realizowane są cele całego przedsiębiorstwa. 



Marketing 
personalny 
metoda pozyskiwania 
odpowiednich pracowników
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który powinien być skierowany do wnętrza 
organizacji oraz na zewnątrz. 

Marketing personalny wewnętrzny stanowią 
elementy takie jak:

1. System komunikacji wewnętrznej, obejmu-
jący komunikację pomiędzy pracownikami oraz 
kierownictwa z personelem firmy. W praktyce 
oznacza to czytelną komunikację w firmie, 
krótkie spotkania i narady z pracownikami 
(z ang. team briefing), wymianę poglądów 
w sposób formalny, jak i nieformalny. W wielu 
organizacjach funkcjonują wewnętrzne fora 
intranetowe, komunikatory internetowe umożli-
wiające rozwiązywanie bieżących problemów, 
znajdowanie nowatorskich rozwiązań. 

Schyłek pierwszej dekady XXI wieku to dla światowej gospodarki niemal 
nieprzerwane pasmo wstrząsów. Kłopoty, zapoczątkowane przez kryzys na 
rynku nieruchomości w Stanach Zjednoczonych w 2007 r., poprzez kryzys 
finansowy i upadek kilku instytucji finansowych, w kolejnym etapie prze-
niosły się na realną gospodarkę. Zdecydowany wzrost stopy bezrobocia we 
wszystkich znaczących gospodarkach świata, kryzys finansów publicznych, 
rosnąca liczba upadłości przedsiębiorstw, zatory płatnicze – to aktualnie 
rzeczywistość, w której musi radzić sobie każde przedsiębiorstwo. 
 
Wzrost stopy bezrobocia spowodował coraz bardziej wnikliwą analizę kosz-
tów przez przedsiębiorców niezależnie od wielkości firmy. 

Gdy jeden element systemu przestaje 
współpracować, ma to bardzo 
często zgubny wpływ na pozostałe.

Wyzwaniem dla współczesnych przedsię-
biorców jest stworzenie odpowiedniego 
klimatu organizacji, który spowoduje, że 
usatysfakcjonowani pracownicy staną się 
jej żywą reklamą. Jednym z priorytetów dla 
kadry zarządzającej powinno być świadome 
i odpowiedzialne kreowanie wizerunku firmy, 
tak aby była ona kojarzona jako najlepsze 
miejsce pracy dla obecnych i przyszłych 
pracowników. Narzędziem niezbędnym 
do uzyskania przewagi konkurencyjnej na 
współczesnym rynku staje się więc marke-
ting personalny (z ang. employer branding),

Niezwykle istotne w komunikacji jest, aby 
każdy pracownik organizacji wiedział, w jakim 
kierunku zmierza firma, jakie są jej cele, utożsa-
miał się z nimi i miał świadomość, że ma wpływ 
na ich realizację. Poprzez wewnętrzną komuni-
kację można zbudować poczucie odpowie-
dzialności pracownika za firmę i jej rozwój.

2. System motywacyjny, rozumiany nie tylko 
przez pryzmat finansów, ale także jako zaspo-
kajanie bardzo istotnych potrzeb niema-
terialnych, takich jak: szacunek, uznanie, 
samorealizacja zawodowa.

3. System szkoleniowy umożliwiający pracow-
nikom rozwój zawodowy oraz dający możliwości 
dalszego awansu. Konieczne jest, aby pamiętać 
o szkoleniach i wdrożeniu nowych pracowników. 

37



PAŃSTWO	INFORMACYJNE

Intensywny	rozwój	systemów	informa-
tycznych	 i	telekomunikacyjnych	zapo-
czątkowany	 	w	ostatnim	dziesięcioleciu	
XX	 wieku	 spowodował,	 iż	 technika	 ta	
stała	się	ważnym	czynnikiem	wspoma-
gającym	funkcjonowanie	państw.	Wysoki	
poziom	komputeryzacji	przyczynił	 się	do	
wzrostu	uzależnienia	państw,	szczególnie	
wysokorozwiniętych,	od	 	poprawnego	
i	niezakłóconego	 działania	 systemów	
informatycznych.	Rewolucja	technolo-
giczna	spowodowała,	 iż	 systemy	kompu-
terowe	 i	elektroniczne	są	wykorzysty-
wane	zarówno	w	gospodarce,	 jak	 i	struk-
turach	państwowych.	Ponadto,	wzajemne	
powiązania	niejednokrotnie	mają	charak-
ter	 transgraniczny	 i	transnarodowy.	
W	państwie	 informacyjnym,	 w	którym	
wszystkie	dziedziny	życia	opierają	się	na	
komputerowych	źródłach	informacji,	zapew-
nienie	bezpieczeństwa	informacyjnego	jest	
obszarem	strategicznym.	Bezpieczeństwo	
informacyjne	jest	składową	bezpieczeństwa	
narodowego,	na	które	składa	się	koniecz-
ność	ochrony	tzw.	infrastruktury	krytycznej,	

Warto oprócz szkoleń stosować tzw. mento-
ring, czyli opiekę doświadczonego pracownika 
w pierwszych tygodniach zatrudnienia. 

4. System kreowania wizerunku firmy skiero-
wany na wewnętrzną propagandę wobec 
pracowników.

5. System wewnętrznej rekrutacji i selekcji, 
dający możliwość rozwoju zawodowego 
i awansu. Element niezwykle istotny w czasach 
rosnącej mobilności pracowników, tendencji 
do częstszej niż kiedyś zmiany miejsca zatrud-
nienia, który może być argumentem dla 
zatrzymania pracowników w firmie.

6. System organizacji imprez dla pracow-
ników. Zawody sportowe, imprezy kultu-
ralne, wystawy, pokazy to istotny element 
budowania więzi pracownika z firmą.

7. System dodatkowych bonusów dla 
pracowników w formie np. opieki medycznej, 
pomocy materialnej.

8. Prowadzenie Pracowniczego Programu 
Emerytalnego (III Filar). PPE zakładane są przez 
pracodawcę w porozumieniu z pracowni-
kami. Istnienie III filaru stanowi fundament 
budowy stabilnej wartości firmy w wieloletnim 
horyzoncie czasowym i jest w pełni odzwier-
ciedleniem idei społecznej odpowiedzialności 
biznesu. Dla pracownika jest to nie tylko korzyść 
finansowa, ale i powód do satysfakcji z pracy 
w firmie dbającej nie tylko o to co „tu i teraz”.

Marketing personalny zewnętrzny 
obejmuje systemy:

1. System zewnętrznej komunikacji pomiędzy 
organizacją a potencjalnymi pracownikami oraz 
system zewnętrznej rekrutacji. Najistotniejsze 
w tym aspekcie jest świadome zaplanowanie 
zatrudnienia i odpowiedzialna polityka kadrowa. 
Warto pokazywać się z ofertą na targach pracy 
i na wyższych uczelniach. Dla potencjalnych 
kandydatów można też organizować dni 
„otwartych drzwi”. Oferta zatrudnienia powinna 
wyróżniać się spośród innych propozycji.

2. System kreowania i utrwalania wizerunku firmy, 
czyli zewnętrzna strategia marketingowa i skuteczny 
PR skierowany do grupy potencjalnych pracow-
ników. Warto w tym miejscu zaznaczyć szczególną 
rolę tzw. marketingu szeptanego. Obiegowa 
opinia, rozpowszechniana przez pracowników 
firmy i ich rodziny, może bardzo szybko zweryfi-
kować i zniweczyć wszelkie zakrojone na szeroką 
skalę działania zewnętrzne (targi pracy, ogłoszenia, 
informacje ze strony internetowej). 

Jest to tym łatwiejsze w dobie globalizacji 
i szybkości przepływu informacji kanałami elektro-
nicznymi. Warto zadbać, aby przekaz płynący 
na zewnątrz firmy był pozytywny. Gdy znamy 
już podstawowe wskazówki dla osiągnięcia 
sukcesu, należy je jeszcze implementować 
na gruncie swojej organizacji. Na początku 
dobrze jest postawić diagnozę, pozwalającą 
na zweryfikowanie obecnego stanu oraz 
aktualnych problemów. Kolejnym etapem 
powinna być dogłębna analiza wyników 
uzyskanych w trakcie diagnozy, a następnie 
zaplanowanie zmian organizacyjnych. Należy 
także pamiętać, aby dokonać porównania po 
wprowadzeniu zmian.

Wdrożenie i realizowanie koncepcji marketingu 
personalnego nie jest łatwe. Nie ma jednego, 
wzorcowego wizerunku pracodawcy. Warto 
jednak wdrażać praktyki z tego zakresu, gdyż 
tylko pracownik, który jest doceniany przez 
pracodawcę i traktowany jako niezastąpiony 
element całego systemu może świadomie 
i odpowiedzialnie realizować swoje cele 
i marzenia, aktywnie przyczyniając się przy 
tym do realizacji celów firmy, w której pracuje. 
Właściwy sposób komunikacji z pracownikami 
ograniczy sytuacje konfliktowe. Komunikację 
i wzajemne relacje powinna cechować 
szacunek, życzliwość i partnerstwo. Jakość 
stosunków interpersonalnych zależy przecież 
tylko od dobrej woli pracowników. 

Tak zbudowana kultura organizacyjna może 
być fundamentem rozwoju firmy. Wyjście 
na zewnątrz poprzez zewnętrzny PR na 
temat swojej kultury organizacyjnej pozwoli 
pozyskać z rynku odpowiednich pracowników. 
Odpowiednich jeśli chodzi o kwalifikacje, 
jak i podzielany system wartości. Dla praco-
dawców to szansa na rozwinięcie firmy we 
właściwym kierunku, dla pracowników okazja 
by, znajdując nowe zatrudnienie, mogli powtó-
rzyć za Konfucjuszem: „Wybierz sobie pracę, 
którą lubisz, a przez całe życie nie będziesz 
musiał pracować”.
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W	państwie	informacyjnym,	
w	którym	wszystkie	dziedziny	życia	
opierają	się	na	komputerowych	
źródłach	informacji,	zapewnienie	
bezpieczeństwa	informacyjnego	
jest	obszarem	strategicznym,	
zaliczanym	do	infrastruktury	
krytycznej.	Obrona	bezpieczeństwa	
informacyjnego	funkcjonuje	na	
czterech	poziomach:	planowania	
politycznego,	zmian	legislacyjnych,	
instytucjonalizacji	wewnętrznej	
i	współpracy	międzynarodowej.	
Potrzeba	zapewnienia	obrony	
bezpieczeństwa	państwa	
zaskutkowała	powstaniem	
nowej	dziedziny	naukowej	
określanej	„securitologią”,	
opisującej	różnorakie	czynniki:	
socjopsychologiczne,	kulturowe,	
polityczne,	techniczne	oraz	makro-	
i	mikroekonomiczne,	wpływające	
i	warunkujące	zagrożenia	
związane	z	bezpieczeństwem.	



jako	„zbiór	działań,	metod,	procedur,	podejmo-
wanych	przez	uprawnione	podmioty,	 zmierza-
jących	do	zapewnienia	 integralności	groma-
dzonych,	przechowywanych	 i	przetwarzanych	
zasobów	 informacyjnych,	poprzez	zabezpie-
czenie	 ich	przed	niepożądanym,	nieuprawnio-
nym	ujawnieniem,	modyfikacją,	 zniszczeniem”	
(P.	Potejko,	„Bezpieczeństwo	informacyjne”	[w:]	
red.	K.A.	Wojtaszyk,	„Bezpieczeństwo	państwa”,	
Warszawa	2009,	str.	194	).

Sam	termin	„bezpieczeństwo”	jest	definiowany	
jako	„stan	niezagrożenia,	spokoju,	pewności	lub	
stan	psychiczny	lub	prawny,	w	którym	jednostka	
ma	poczucie	pewności,	oparcie	w	drugiej	osobie	
lub	w	sprawnie	działającym	systemie	prawnym:	
przeciwieństwo	zagrożenia”	(A.	Nowak,	W.	Scheffs,	
„Zarządzanie	bezpieczeństwem	informacyjnym”,	
Warszawa	2010,	str.	22).	Obszar	bezpieczeństwa	
w	ostatnich	latach	był	obiektem	badań	i	prze-
kształcił	się	w	działalność	naukową	nazwaną	„secu-
ritologią”.	Pierwsze	publikacje	na	ten	temat	poja-
wiły	się	w	1989	r.	 Ich	cechą	charakterystyczną	jest	
opisanie	i	uwzględnienie	różnorodnych	czynni-
ków:	obiektywnych	i	subiektywnych,	socjopsycho-
logicznych,	kulturowych,	prawnych,	politycznych,	
przyrodniczych,	technicznych	oraz	makro-	i	mikro-
ekonomicznych	 wpływających	 i	warunkują-
cych	zagrożenia	związane	z	bezpieczeństwem.		

czyli	„ściśle	ze	sobą	powiązanych	i	uzależnionych	
od	siebie	systemów	decydujących	o	zdolności	
struktur	państwowych	do	realizacji	ich	podsta-
wowych	 zadań	 (utrzymanie	 bezpieczeństwa	
i	porządku	publicznego,	dostarczenie	podsta-
wowych	usług	itd.)	oraz	zapewnienie	swobody	
życia	gospodarczego	i	społecznego”	(M.	Madej,	
„Rewolucja	informatyczna	–	istota,	przejawy	oraz	
wpływ	na	postrzeganie	bezpieczeństwa	państw	
i	systemu	międzynarodowego”	[w:]	red.	M.	Madej,	
„Bezpieczeństwo	teleinformatyczne	państwa”,	
Warszawa	 2009,	 str.	 23-24).	 Do	 infrastruktury	
krytycznej,	oprócz	bezpieczeństwa	informacyj-
nego,	zalicza	się	również	m.in	infrastrukturę	trans-
portową,	telekomunikacyjną,	sieci	energetyczne,	
wodociągowe	oraz	sektor	bankowo-finansowy.

BEZPIECZEŃSTWO	INFORMACJI

Zanim	przejdziemy	do	dalszych	rozważań	należy	
ustalić	 czym	 jest	 bezpieczeństwo	 informacji.	
Wbrew	powszechnemu	rozumieniu	nie	odnosi	się	
ono	wyłącznie	do	procesów	związanych	z	cyfro-
wym	przechowywaniem	danych	czy	ochrony	
informacji	 niejawnych.	 Pojęcie	 to	 jest	 o	wiele	
szersze,	gdyż	obejmuje	ogół	procesów	opartych	
na	generowaniu	i	przetwarzaniu	informacji.	Piotr	
Potejko	definiuje	bezpieczeństwo	informacyjne	

Ochrona	informacji	jest	pojęciem	kluczowym	dla	
zabezpieczenia	interesów	ekonomicznych	i	poli-
tycznych	państwa.	Na	niwie	międzynarodowej	
szczególnie	niebezpieczne	jest	niekontrolowane	
ujawnienie	osobom,	instytucjom	czy	organizacjom	
o	charakterze	szpiegowskim	bądź	terrorystycznym	
informacji	istotnych	ze	względu	na	interes	państwa.	

Państwem,	w	którym	zapoczątkowano	rewo-
lucję	informacyjną	były	Stany	Zjednoczone	i	to	
właśnie	tam	określono	czynniki	kształtujące	poli-
tykę	bezpieczeństwa	informacyjnego.	Ochrona	
bezpieczeństwa	 informacyjnego	 została	 tam	
zintegrowana	z	całokształtem	polityki	bezpie-
czeństwa	 narodowego,	 która	 „funkcjonuje	
na	czterech	poziomach:	planowania	politycz-
nego,	zmian	legislacyjnych,	instytucjonalizacji	
wewnętrznej	i	współpracy	międzynarodowej”		
(A.	 Bógdał-Brzezińska,	 M.F.	 Gawrocki	 (red.),	
„Cyberterroryzm	i	problemy	bezpieczeństwa	infor-
macyjnego	we	współczesnym	świecie”,	Warszawa	
2003,	str.	180).	Ujednoliconym	modelem	ochrony	
informacji	niejawnych	w	sferze	międzynarodowej	
stał	się	system	stworzony	przez	NATO.	System	ten	
dzięki	wypracowanym	konstrukcjom	i	standardom	
gwarantuje	bezpieczeństwo	osobowe,	przemy-
słowe,	fizyczne	oraz	informacyjne	wszelkim	danym	
objętym	ochroną	informacji	niejawnych	przed	ich	
utratą	bądź	ujawnieniem	osobom	niepożądanym.	

Bezpieczeństwo 
informacyjne
w dobie zagrożeń XXI wieku
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POLITYKA	BEZPIECZEŃSTWA	INFORMACYJNEGO

Jednym	z	warunków	przystąpienia	Polski	do	
NATO	było	dostosowanie	prawa	ochrony	tajem-
nicy	państwowej	 i	służbowej	do	standardów	
Sojuszu	Północnoatlantyckiego.	Skutkiem	tej	
harmonizacji	była	ustawa	z	22	stycznia	1999	r.	
o	ochronie	 informacji	niejawnych	zastąpiona	
w	dniu	5	sierpnia	2010	ustawą	o	tym	samym	
tytule	 (Dz.U.2010.182.1228).	 Akt	 ten	 zawiera	
zasady	ochrony	 informacji,	których	nieupraw-
nione	ujawnienie	spowodowałoby	 lub	mogłoby	
spowodować	szkody	dla	Polski	 lub	też	byłoby	
z	punktu	widzenia	 jej	 interesów	niekorzystne	
niezależnie	od	formy	i	sposobu	ich	wdrażania.	

Nowa	ustawa	zmienia	m.in.	 zasady	prowadze-
nia	postępowań	sprawdzających	wobec	osób,	
które	mają	być	dopuszczone	do	 informacji	
niejawnych.	Ponadto	zostały	zmienione	defi-
nicje	pojęcia	”informacje	niejawne”	oraz	zakres	
informacji	objętych	poszczególnymi	klauzulami	
–	„ściśle	tajne”,	„tajne”,	„poufne”	i	„zastrzeżone”.	
Pojęcie	tajemnicy	państwowej	i	tajemnicy	służ-
bowej	uległo	całkowitej	zmianie	poprzez	zastą-
pienie	ich	nowymi	definicjami.

Atrybuty	bezpieczeństwa	

Nazwa Określenie właściwości

Poufność Zapewnienie,	że	informacja	nie	jest	udostępniana	lub	ujawniana	
nieuprawnionym	osobom,	podmiotom	lub	procesom

Integralność	
danych

Zapewnienie,	że	dane	nie	zostały	zmienione	lub	zniszczone	w	sposób	
nieautoryzowany 

Integralność	
systemu

Zapewnienie,	że	system	realizuje	swoje	funkcje	w	sposób	nienaruszony,	wolny	
od	nieautoryzowanej	manipulacji,	przypadkowej	lub	zamierzonej

Integralność Zapewnienie	integralności	danych	i	systemu

Dostępność Zapewnienie	możliwości	autoryzowanego	wykorzystania	danych	w	złożonym	
czasie

Autentyczność	

Zapewnienie,	że	tożsamość	podmiotu	lub	zasobu	jest	taka	jak	deklarowana	
(dotyczy	użytkowników,	procesów,	systemów	lub	nawet	instytucji).	
Autentyczność	jest	związana	z	badaniem,	czy	ktoś	lub	coś	jest	tym	lub	czymś	
za	kogo	się	podaje

Rozliczalność Zapewnienie,	że	działania	podmiotu	(np.	użytkownika)	mogą	być	
jednoznacznie	przypisane	tylko	temu	podmiotowi

Niezawodność Właściwość	oznaczająca	spójne,	zamierzone	zachowania	i	skutki

Źródło: PN-ISO/IEC 27001:2007, Technika informatyczna – Techniki bezpieczeństwa – Systemy 
zarządzania bezpieczeństwem informacji, Wymagania, PKN, Warszawa 2007, str. 9

Zgodnie	 z	nową	 ustawą	 ochronie	 podlegają	
wyłącznie	takie	informacje,	których	ujawnienie	
mogłyby	przynieść	szkodę	interesom	państwa.	
Ochrona,	która	przysługiwała	na	gruncie	ustawy	
z	1999	r.,	tajemnicy	służbowej	–	lekarskiej,	adwokac-
kiej,	dziennikarskiej	i	innym	–	nie	znajduje	unormo-
wania	w	ustawie	z	2010	r.,	pozostawiając	regulację	
tej	kwestii	poszczególnym	ustawom	szczególnym.	

Największą	zmianą	jest	rozszerzenie	zakresu	poję-
ciowego	klauzuli	„poufne”	oraz	„zastrzeżone”.	
Zgodnie	z	art.	5	ust	3	ustawy	z	2010	r.	 informa-
cjom	niejawnym	nadaje	się	klauzulę	„poufne”,	
jeżeli	 ich	nieuprawnione	ujawnienie	spowoduje	
szkodę	dla	Rzeczpospolitej	Polskiej	przez	to,	że:

•	 utrudni	prowadzenie	bieżącej	polityki	zagra-
nicznej	Rzeczpospolitej	Polskiej,

•	 utrudni	realizację	przedsięwzięć	obronnych	
lub	negatywnie	wpłynie	na	zdolność	bojową	
Sił	Zbrojnych	Rzeczpospolitej	Polskiej,

•	 zakłóci	 porządek	 publiczny	 lub	 zagrozi	
bezpieczeństwu	obywateli,

•	 utrudni	wykonywanie	zadań	służbom	lub	
instytucjom	odpowiedzialnym	za	ochronę	
bezpieczeństwa	lub	podstawowych	intere-
sów	Rzeczypospolitej	Polskiej,

•	 utrudni	wykonywanie	zadań	służbom	lub	
instytucjom	odpowiedzialnym	za	ochronę	
porządku	 publicznego,	 bezpieczeństwa	
obywateli	 lub	 ściganie	 sprawców	 prze-
stępstw	i	przestępstw	skarbowych	oraz	orga-
nom	wymiaru	sprawiedliwości,

•	 zagrozi	stabilności	systemu	finansowego	
Rzeczypospolitej	Polskiej,

•	 wpłynie	niekorzystnie	na	funkcjonowanie	
gospodarki	narodowej.

Reasumując,	współczesna	polityka	bezpieczeń-
stwa	państw	musi	uwzględniać	zmiany	tech-
nologiczne	mogące	mieć	wpływ	na	 funkcjono-
wanie	struktur	państwowych	oraz	stabilność	
gospodarczą	danego	kraju.	Strategia	obrony	
bezpieczeństwa	teleinformatycznego	powinna	
być	wielopoziomowa,	a	na	jej	czele	powinny	stać	
wyspecjalizowane	komórki	do	walki	z	potencjal-
nymi	zagrożeniami.	Wydarzenia	kilku	ostatnich	
lat	związane	z	m.in.	z	witryną	WikiLeaks	 jasno	
ukazały,	iż	nieuprawnione	i	niepożądane	wycieki	
informacji	mogą	 istotnie	narazić	bezpieczeń-
stwo	państwa,	jak	i	osób	prywatnych.	

Nieautoryzowane	wycieki	informacji	mogą	skut-
kować	pogorszeniem	się	 stosunków	dyploma-
tycznych	między	państwami,	wzrostem	szpie-
gostwa	czy	 też	spadekiem	zaufania	obywateli	
do	 rządu.	Zagrożenia,	 takie	 jak	cyberterroryzm	
czy	cyberprzestępczość,	mogą	negatywnie	
wpływać	zarówno	na	stabilność	systemów	
społecznych	 i	gospodarczych,	a	w	konsekwen-
cji	także	na	bezpieczeństwo	międzynarodowe.	

40



>
>

	w
y

w
ia

d

O polsko-amerykańskich relacjach 
gospodarczych rozmawiamy 

z dr Grzegorzem Kozłowskim, 
szefem Wydziału Ekonomicznego Ambasady RP 
w Waszyngtonie 

i dr Pawłem Pietrasieńskim, 
szefem Wydziału Promocji Handlu 
i Inwestycji Ambasady RP w Waszyngtonie

Polska 
jako gateway 
to the East and 
to the West

Panie Ministrze, od lat słyszy się, że pozycja ekonomiczna Stanów 
Zjednoczonych słabnie, ale chyba ciągle – parafrazując słynne 
stwierdzenie Marka Twaina – o amerykańskiej gospodarce można 
powiedzieć, że „plotki o jej śmierci są mocno przesadzone”?

Grzegorz Kozłowski: W istocie. Stany Zjednoczone posiadają naj-
większą i najbardziej zaawansowaną technologicznie gospodarkę 
na świecie, której Produkt Krajowy Brutto (PKB) przekracza 15 bln 
USD (15.064,8 mld USD według szacunków Międzynarodowego 
Funduszu Walutowego za 2011 r.), tj. więcej niż dochód narodowy 
Chin i Japonii (dwie kolejne największe gospodarki na świecie) 
łącznie. Charakteryzuje ją dominujący udział sektora prywatnego, 
duży stopień innowacyjności oraz wysoka wydajność pracy. 
Różnicuje ją także, w porównaniu z innymi wysoko rozwiniętymi 
krajami świata, mniejszy wpływ państwa na gospodarkę.

Oczywiście, pewien negatywny wpływ na percepcję gospodar-
ki amerykańskiej ma niedawna recesja gospodarcza, najwięk-
sza od czasów Wielkiej Depresji lat 30-tych ubiegłego wieku. 
Zastosowana przez władze amerykańskie terapia (zwiększone 
wydatki rządowe i luźna polityka monetarna) przyniosła efekty, 
jednakże pacjent wciąż nie jest całkowicie zdrowy. Tempo wzrostu 
gospodarczego jest niskie (ok. 1 %), a stopa bezrobocia utrzymuje 
się na nieakceptowanym dla Ameryki poziomie (8,5 %). 
Największymi zagrożeniami zewnętrznymi dla rozwoju gospodar-
ki amerykańskiej pozostaje globalne spowolnienie gospodarcze 
oraz kryzys zadłużenia w Europie. Negatywny rozwój sytuacji 
w strefie euro może spowodować ucieczkę inwestorów i banków 
centralnych od aktywów nominowanych w euro w aktywa dola-
rowe. Spowoduje to aprecjację dolara i pogorszenie konkuren-
cyjności amerykańskiego eksportu, co spotęgowane słabnącym 
popytem w Europie (główny partner handlowy) będzie miało 
negatywny wpływ na wzrost gospodarczy USA. 

Największymi zagrożeniami zewnętrznymi 
dla rozwoju gospodarki amerykańskiej 
pozostaje globalne spowolnienie 
gospodarcze oraz kryzys zadłużenia 
w Europie. Negatywny rozwój sytuacji 
w strefie euro może spowodować 
ucieczkę inwestorów i banków 
centralnych od aktywów nominowanych 
w euro w aktywa dolarowe. 
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Nowym, niezwykle istotnym dla polsko-
amerykańskich stosunków gospodarczych, 
trendem jest znaczący wzrost 
polskich inwestycji bezpośrednich w USA 
(ponad 300 mln USD w 2010 r.).  
Choć jest to wartość wciąż niewielka, 
jednak wielokrotnie przewyższająca 
dotychczasowe roczne wyniki. 

Z badań PAIiZ wynika, że zagraniczni inwestorzy dobrze oceniają klimat inwe-
stycyjny w Polsce, doceniają zwłaszcza wielkość rynku i dostępność wykwalifi-
kowanych pracowników. Czy ma Pan sygnały, że amerykański biznes również 
tak pozytywnie ocenia nasz rynek?

GK. Zdecydowanie tak. Wśród decydujących przesłanek o atrakcyjności 
inwestycyjnej Polski wymieniłbym trzy. Po pierwsze, Polska jest krajem sta-
bilnym politycznie, którego znaczenie jest ugruntowane przynależnością do 
ważnych dla Ameryki organizacji międzynarodowych (UE, NATO, WTO, OECD). 

Pozycja RP jest tym bardziej silna, że jesteśmy największym (pod względem 
populacji i gospodarki) krajem regionu Europy Środkowo-Wschodniej, sta-
nowiąc platformę ekspansji na Wschód i na Zachód („Gateway to the East 
and to the West”). Po drugie, Polska jest krajem o stabilnych fundamentach 
ekonomiczno-finansowych, który oparł się recesji gospodarczej. Zostało to 
w Stanach Zjednoczonych zauważone, szczególnie na tle innych państw 
europejskich, głównie strefy euro. Po trzecie, co podkreślają przedstawiciele 
praktycznie wszystkich firm amerykańskich inwestujących w Polsce, nasz 
rynek pracy charakteryzuje się młodą i dobrze wykształconą kadrą, zdolną 
do szybkiej adaptacji w warunkach wymogów firm amerykanskich. 

Ilustracją pozytywnej percepcji RP wśród inwestorów amerykańskich jest 
nie tylko wysoki wskaźnik amerykańskich inwestycji zagranicznych (PAIIZ). 
Przykładami w tym zakresie mogą też być mniej znane w Polsce fakty, jak: 
usunięcie w 2010 r. RP z amerykańskiej listy państw, będących pod obser-
wacją ze względu na łamanie praw autorskich (tzw. „Watch List” – raport 
301; na liście znajdują się takie kraje, jak m.in. Kanada, Hiszpania, Finlandia 
i Włochy), tudzież ukonstytuowanie w 2010 r. Polsko-Amerykańskiej Rady 
Biznesu (PARB), skupiającymi duże firmy amerykańskie podejmującymi 
inwestycje w RP. Jak mówi prezes tej ostatniej, Eric Stewart, „głównym 
celem PARB nie jest rozwiązywanie problemów, ale afirmacja właściwego 
kierunku inwestycji, którym jest Polska”. 

Obecność amerykańskiego kapitału w polskiej gospodarce jest widoczna, ale 
najlepsze relacje gospodarcze powinny cechować się pewną równowagą. 
Czy Polski biznes jest aktywny na amerykańskim rynku?

Paweł Pietrasieński: Nowym, niezwykle istotnym dla polsko-amerykańskich 
stosunków gospodarczych, trendem jest znaczący wzrost polskich inwestycji 
bezpośrednich w USA (ponad 300 mln USD w 2010 r.). Choć jest to wartość wciąż 
niewielka, jednak wielokrotnie przewyższająca dotychczasowe roczne wyniki. 
Globalna wartość inwestycji polskich w USA jest oceniana przez WPHI na 
ponad miliard dolarów. Biorąc pod uwagę wyraźny trend wzrostowy pol-
skich inwestycji w USA, jak i aktywną rolę placówki we wspieraniu wszystkich 
zgłaszających się do WPHI polskich podmiotów gospodarczych zaintereso-
wanych rozpoczęciem działalności biznesowej w Stanach Zjednoczonych, 
można założyć, że dynamika polskich inwestycji w USA będzie wzrastać. 

W większości działające w USA polskie firmy, czyli te mające swoją główną 
siedzibę w Polsce, są podmiotami małymi tworzącymi 1-15 osobowe 
oddziały lub biura dystrybucyjne. Rzadziej zdarzają się inne formy dzia-
łalności. Ale np. takie firmy jak Selena czy Com.40 ulokowały w USA część 
swojego łańcucha produkcji (ta ostatnia zatrudnia w swojej fabryce w stanie 
Wirginia ponad 800 pracowników). 

Ważnym kryterium wyboru miejsca inwestycji w USA to - szczególnie 
w przypadku firm reprezentujących nowoczesne technologie - odpo-
wiednie otoczenie biznesowe. Na tej zasadzie, polskie przedsiębiorstwa 
sektora wysokich technologii, takie jak np. InteliWise, zdecydowały się na 
otworzenie biur w Dolinie Krzemowej, natomiast HTL-Strefa oraz IVONA 
wybrały Georgię, która również znajduje się w czołówce stanów promu-
jących rozwój branży high-tech. 

W jakich branżach polscy przedsiębiorcy mają największe szanse na odnie-
sienie sukcesu na wymagającym rynku amerykańskim?

PP. Kluczem, zarówno przy eksporcie do USA, jak i inwestycjach, jest 
przeprowadzenie dobrej analizy rynku i znalezienie niszy, którą można 
zapełnić. Małe i średnie firmy powinny też rozpocząć ekspansję rynku USA 
skupiając się na jednym stanie lub regionie kraju. Duży potencjał mają 
w USA objęte branżowymi programami promocji Ministerstwa Gospodarki 
RP sektory, takie jak nowoczesne technologie, w tym ICT, biotechnologia, 
czy technologie medyczne, jednak istnieje również duże zainteresowanie 
bardziej tradycyjnymi produktami, jak meble, szkło czy artykuły spożywcze, 
zwłaszcza bardzo popularne w USA produkty ekologiczne. 
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Duże szanse na rynku istnieją również dla przemysłu lotniczego, którego 
produkty są od dawna w czołówce polskich towarów eksportowanych do USA. 
Bez wątpienia klimat dla polskich przedsiębiorców na rynku amerykańskim jest 
coraz lepszy. Świadczyć o tym może wartość polskiego eksportu, która w roku 
2011, według danych amerykańskiego Census Bureau, osiągnęła niemal 4,5 
mld USD i była najwyższa w historii polsko-amerykańskich relacji handlowych. 
Chociaż największą pozycją w naszym eksporcie do USA było srebro, to eksport 
w branżach lotniczej, meblarskiej czy elektronicznej również był znacznie wyższy 
niż rok wcześniej. 

Warto przy tym podkreślić, iż na liście największych polskich eksporterów 
na rynek amerykański znajdują się także znaczący polscy inwestorzy w USA, 
m.in. wspomniane już COM.40 Limited Sp. z o.o., HTL-Strefa S.A., czy też Tele-
Fonika Kable Sp. z o.o. Udowadnia to tezę, iż jedną z najbardziej skutecznych 
strategii wspierania eksportu na największy rynek konsumpcyjny świata jest 
inwestowanie na jego obszarze w infrastrukturę marketingową, dystrybucyj-
ną, a w określonych przypadkach także produkcyjną, kiedy koszty dostarcze-
nia danego produktu z Polski do USA czynią go niekonkurencyjnych. 

Na jaką pomocą mogą liczyć polscy przedsiębiorcy ze strony Ambasady RP 
w USA, a zwłaszcza kierowanych przez Panów wydziałów?

GK. W Ambasadzie RP w Waszyngtonie funkcjonują dwa wydziały zajmujące 
się wsparciem przedsiębiorców: Wydział Promocji Handlu i Inwestycji (MG) 
oraz Wydział Ekonomiczny. Priorytetowe w tym zakresie (vide poniżej) 
znaczenie ma WPHI, ukierunkowany na działalność biznesową (tzw. busi-
ness-to-business). Wydział Ekonomiczny, którego domeną jest współpraca 
z instytucjami rządowymi (tzw. government-to-government) wspiera WPHI 
w przypadku firm o strategicznym dla RP znaczeniu i/lub wymagających 
wsparcia w instytucjach rządowych. W ostatnim okresie podejmowaliśmy 
kroki na rzecz promocji na rynku amerykańskim firm LOTOS, PGNIG oraz Orlen 
w kontekście ich zaangażowania na rynku węglowodorowym. 

PP. WPHI oferuje polskim przedsiębiorcom głównie dwa rodzaje usług. 
Jedną z nich jest szeroko pojęta działalność informacyjna. Do kategorii tej 
możemy zaliczyć odpowiedzi udzielane przez nas na zapytania polskich 
przedsiębiorców, planujących rozpocząć lub rozszerzyć swoją działalność 
na rynku amerykańskim. Pomagamy identyfikować regulacje, które mogą 
utrudnić lub ułatwić eksport polskich towarów. Przekazujemy również 
zainteresowanym klientom informacje o potencjalnych partnerach bizne-
sowych, o imprezach targowych i wystawienniczych na terenie USA, w któ-
rych warto wziąć udział, czy o zasadach funkcjonowania poszczególnych 

sektorów rynku amerykańskiego. Na prośbę polskich firm przeprowadzamy 
również wstępną ocenę wiarygodności potencjalnych importerów ich produk-
tów lub innego rodzaju partnerów biznesowych. 

Regularnie badamy przy tym zadowolenie firm z udzielonej przez nas pomocy 
i w razie konieczności wprowadzamy zmiany w systemie naszej pracy. Zajmujemy 
się również publikacją informacji o amerykańskim rynku i współpracy gospodar-
czej pomiędzy Polską i USA, które mogą być interesujące dla polskiego przedsię-
biorcy. Zamieszczamy je na naszej stronie internetowej www.washington.trade.
gov.pl. Wreszcie, rozwijamy współpracę z siecią Centrów Obsługi Inwestorów 
i Eksporterów w informowaniu firm o możliwościach internacjonalizacji na rynek 
amerykański, a także publikujemy   interesujące opracowania i kontakty do 
potencjalnych importerów w Portalu Promocji Eksportu www.exporter.gov.pl.
Obok usług o charakterze informacyjnym, prowadzimy czynną działalność 
promocyjną polskich firm poprzez organizowane na terenie USA seminaria i kon-
ferencje biznesowe, a także udział w targach branżowych, na które zapraszamy 
zainteresowane polskie biznesy. 

Szczególną uwagę przykładamy do rozwoju współpracy przy promowa-
niu młodych polskich firm technologicznych z czołowymi instytucjami 
inkubacyjno-akceleracyjnymi w Dolinie Krzemowej. Mając na względzie 
fakt, iż ponad połowa wszystkich funduszy w USA o charakterze venture 
capital jest zgromadzonych na terenie Doliny Krzemowej, charaktery-
zującej się najbardziej rozbudowanym na świecie systemem inkubacji 
tzw. startupów oraz akceleracji biznesów, konieczne staje się wzmac-
nianie w tym regionie obecności polskich podmiotów gospodarczych. 
W ostatnim okresie, w tym w szczególności w trakcie pełnienia przez 
WPHI Przewodnictwa w Grupie Roboczej Radców Handlowych UE 
w Waszyngtonie (w ramach zadań związanych z polską Prezydencją) 
zrealizowaliśmy dwa projekty, w których udział wzięli przedstawiciele 
20-tu krajów członkowskich. Ich wynikiem było przygotowanie reko-
mendacji w/s sposobów wspierania globalnych ambicji innowacyjnych 
firm europejskich przy wykorzystaniu infrastruktury Doliny Krzemowej. 
Wypracowane przez WPHI wnioski uzyskały entuzjastyczną opinię 
Delegacji UE w Waszyngtonie i przekazane zostały, w formule „non-paper”, 
do odpowiednich organów Komisji Europejskiej oraz krajów członkowskich.

Dziękuję za rozmowę
Rozmawiał Waldemar Wierżyński
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350
amerykańskich firm ma swoje 
biura, fabryki i filie w Polsce

8,5 mld USD
wartość polsko-amerykańskiej
wymiany handlowej

1,6 mld euro
wartość amerykańskich
projektów inwestycyjnych
w Polsce w 2 ostatnich latach

400 tys.
Polaków pracuje dla firm 
powiązanych z kapitałem 
amerykańskim

Polsko-amerykańskie relacje gospodarcze w liczbach
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O polsko-amerykańskich relacjach 
gospodarczych dla “BiznesKlastra”

mówi Eric Stewart, 
Prezes Polsko-Amerykańskiej Rady Biznesu

Polska 
jako regionalne
centrum biznesu



Jak ocenia Pan polsko-amerykańskie stosunki gospodarcze?
Silne, ale niewystarczająco.  W porównaniu do polsko-amerykańskich relacji 
w sferze politycznej czy kulturlanej, relacje gospodarcze są mniej zaawanso-
wane. Więcej wysiłku wymaga pogłębienie naszych stosunków ekonomicz-
nych tak, aby łącząca oba kraje więź stała się trwała i bezpieczna. Wierzę, że 
obie strony mają tego świadomość i są coraz lepiej przygotowane do obsługi 
zagranicznych podmiotów gospodarczych. Ponieważ Polska jest bardzo 
atrakcyjnym rynkiem i kierunkiem dla amerykańskich inwestorów (ONZ 
uplasowało Polskę na 6. miejscu pod względem atrakcyjności dla inwestorów 
zagranicznych), teraz jest doskonały moment do tego, by rozwinąć wzajemne 
stosunki handlowe.

 
W wymianie handlowe z USA Polska ciągle odnotowuje ujemne saldo. Jakie 
działania musimy podjąć, by bardziej zbilansować/zrównoważyć te relacje?? 
W ogólnej ocenie bilans stosunków handlowych między Stanami 
Zjednoczonymi a Polską z perspektywy waszego kraju może być oceniane 
jako  ujemny. Jednak myślę, że istotniejsze od liczb jest to, że  znaczenie 
Polski jako partnera gospodarczego dla USA w Europie stale rośnie. Obecnie 
Polska jest naszym 13 największym partnerem handlowym. Te statystyki 
nie mówią wszystkiego o naszych wzajmenych relacjach, nie są też w pełni 
satysfakcjonujące. Biorąc pod uwagę wasz 
potencjał gospodarczy, powinniście być 
w pierwszej 5-ce tego ranking i jestem pod 
tym względem optymistą – obustronne 
wysiłki z pewnością przyczynią się do zwięk-
szenia wartości oraz intensywności bilateral-
nej wymiany handlowej

W Polsce produkowane są niektóre części 
do samolotów Boeing 777 i Boeing 757.  
To pokazuje, że mamy potencjał, który może 
zainteresować amerykański biznes. Co jest 
– w Pana ocenia- silną stroną polskiej gospo-
darki, a gdzie tkwią nasze słabości?
W ciągu kilku ostatnich lat byliśmy świadka-
mi kilku bardzo pozytywnych zmian w waszej gospodarce.  Po pierwsze, Polska 
dla wielu amerykańskich inwestorów stała się regionalnym centrum biznesu 
w Europie Środkowo-Wschodniej.  Po drugie, liczne amerykańskie firmy prze-
noszą swoje europejskie siedziby właśnie do Polski. I po trzecie,   coraz więcej 
amerykańskich firm po zakończeniu udanych inwestycji w waszym kraju, 
mając pozytywne doświadczenia, zaczyna realizować nowe projekty. Według 
mnie to jest waszą olbrzymią siłą. Kiedy pracowałem w strukturach rządowych 
jako Zastępca Sekretarza Stanu ds. Europy i Euroazji (w latach 2001-2006),   
istniała długa lista problemów między USA a Polską związanych z wzajemnym 
dostępem do rynku.  Dzisiaj jest bardzo mało tego rodzaju problemów, za to 
zwiększa się liczba potencjalnych korzyści wynikających z zacieśniania relacji 
gospodarczych.  Mógłbym wskazać jeszcze kilka obszarów polskiej gospodar-
ki, w których konieczne są zmiany (np. biurokracja),  jednak prawda jest taka, że 
trudno krytykować kraj, który jako jedyny w Unii Europejskiej w ciągu czterech 
ostatnich lata zachował dodatnie tempo wzrostu PKB.
 
W jakich branżach polsko-amerykańska współpraca ma największy potencjał?
Energetyka.  Biorąc pod uwagę duże zaangażowanie Polski w rozwój ener-
getyki jądrowej, energii odnawialnej i pozyskiwania gazu z łupków, mamy 
dużą szansę na ścisłą współpracę w tych obszarach. Stany Zjednoczone są 
światowym liderem technologii energetycznych, a Polska ma potencjał bycia 
liderem w Europie. 

Bliska współpraca w sektorze energetycznym gwarantuje znaczny wzrost 
w zakresie naszej dwustronnej wymiany handlowej, a także pod względem 
wartości dokonywanych inwestycji. 

Na poziomie dużych korporacji, np. w sektorze energetycznym czy paliwowym, 
wspólne polsko-amerykańskie projekty są realizowane. Ale czy małe i średnie 
firmy z Polski – w Pana ocenie – mają zdolność wejścia na amerykański, bardzo 
konkurencyjny rynek?
Zapoczątkowanie biznesu w Stanach Zjednoczonych dla zagranicznych pod-
miotów może być dużym i trudnym wyzwaniem. Z tego powodu zwłaszcza 
małe i średnie przedsiębiorstwa potrzebują pomocy różnego rodzaju instytucji 
(np. PARP, PAIiIZ czy Ambasady RP w Waszyngtonie). Mam nadzieję, że również 
kierowana przeze mnie Polsko-Amerykańska Rada Biznesu dobrze służy 
polskim przedsiębiorcom, ułatwiając nawiązywanie kontaktów z partnerami 
amerykańskimi.  Mamy swoje oddziały m.in. w Chicago, Miami, Atlanta, New 
York i Seattle. Niedawno brałem udział w spotkaniu zorganizowanym przez pod-
mioty zainteresowanie zdynamizowaniem polsko-amerykańskiej współpracy, na 
którym omawialiśmy sposoby  i możliwości sformalizowania pomocy udzielanej 
waszym firmom zainteresowanym robieniem interesów w USA. Uważam, że 

jest potencjał do osiągnięcia sukcesu i że 
nasze wysiłki doprowadzą do dalszego 
podnoszenia wartości polsko-amerykań-
skiej wymiany handlowej. 

 
Jakie są Pańskie rady dla przedsiębiorców, 
którzy myślą o wejściu na amerykański 
rynek?
Jak już wcześniej wspomniałem, przedsię-
biorcy mogą skorzystać z pomocy wielu 
instytucji, agend rządowych, zarówno 
polskich, jak i amerykańskich. Ponadto,  
radzę polskim przedsiębiorcom, by nie 
koncentrowali swoich wysiłków na naj-
bardziej znanych amerykańskich miastach, 

takich jak Waszyngton czy Nowy Jork, ponieważ w tego typu aglomeracjach 
nie ma tzw. small business, który mógłby być partenrem dla podobnych firm 
z Polski. Zachęcam raczej do podjęcia innych działań: po pierwsze, należy zba-
dać rynek, na który planuje się wejście; po drugie, warto korzystać z loklanych 
kontaktów biznesowych, lokalnych organizacji i izb handlowych; po trzecie, 
najlepszym rynkiem docelowym są średniej wielkości miasta, które cechuje 
wystarczająco duży rynek zbytu, a jednocześnie nie ma tutaj tak dużej, trudnej 
do pokonania konkurencji.

 
Na koniec pytanie o wizy. Wiem oczywiście, że nie zależy to od Pana, ale czy 
obowiązek wizowy nie psuje nieco kontaktów, nie tylko gospodarczych, 
między Polską a USA? Jak Pan widzi/ocenie tę sprawę?  
Mam nadzieję, że tzw. JOLT Act stworzy w najbliższym czasie okazję do włą-
czenia Polski do Programu Bezwizowego. Jeszcze wiele w tej kwestii pozostało 
do zrobienia. Polsko-Amerykańska Rada Biznesu aktywnie lobbuje w Kongresie 
USA na rzecz tego prawa i trzeba przyznać, że poparcie dla pomysłu jest dużo 
większe niż kiedykolwiek wcześniej. Warto wspomnieć, że nikt nie sprzeciwia 
się, by Polska znalazła się w Programie Bezwizowym.   Jeśli ustawa ta zostanie 
przyjęta, otworzy drzwi do Programu Bezwizowego wielu krajom, co budzi 
w Kongresie pewien niepokój. Jednak nie znam żadnego kongresmena, który 
sprzeciwiałby się temu, by to właśnie Polska znalazła się w tym Programie.  

W ciągu kilku ostatnich lat byliśmy świadkami kilku 
bardzo pozytywnych zmian w waszej gospodarce.  Po 
pierwsze, Polska dla wielu amerykańskich inwestorów 
stała się regionalnym centrum biznesu w Europie 
Środkowo-Wschodniej.  Po drugie, liczne amerykańskie 
firmy przenoszą swoje europejskie siedziby właśnie do 
Polski. I po trzecie,   coraz więcej amerykańskich firm po 
zakończeniu udanych inwestycji w waszym kraju, mając 
pozytywne doświadczenia, zaczyna realizować nowe 
projekty. Według mnie to jest waszą olbrzymią siłą.
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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 

Bimedica Poland 
Sp. z o.o.

www.bimedica.eu
polnad@bimedica.pl Szkolenia w zakresie biznesowych technik relaksacyjnych 

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 

i Media www.i-media.com.pl 
office@infokioski.pl 

Infokioski, wielkoformatowe systemy interaktywne, Digital Signage, innowa-
cyjne systemy komunikacji wizualnej, oprogramowanie dedykowane 
obsłudze publicznych punktów informacyjnych (infokioski, infomaty, PIAP)

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

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

AZ Konsulting www.azkonsulting.com
biuro@azkonsulting.com 

Wirtualny doradca – innowacyjna forma kontaktu z klientem, interaktywne 
systemy informacyjne, prezentacje multimedialne, interaktywne program i filmy 

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
K a n c e l a r i a  R a d c ó w  P r a w n y c h
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Media o Klastrze 
Instytucji Otoczenia Biznesu

„Podlascy przedsiębiorcy 
jadą do Paryża”

Obroty handlowe między Polską a Francją sięga-
ją rocznie ponad 10 mln euro, ale tylko niewiel-
ka ich część przypada na nasz region. Podlascy 
przedsiębiorcy liczą, że dzięki nawiązaniu oso-
bistych kontaktów uda się to zmienić. - Chcemy 
zaprezentować francuskim partnerom atuty 
polskich firm, możliwości współpracy - mówi 
T. Kozłowski z Klastra Instytucji Otoczenia 
Biznesu, organizator wyjazdu. Podlascy przedsię-
biorcy spotkają się m.in. z francuską Agencją ds. 
Tworzenia Przedsiębiorstw i Komitetem Rozwoju 
Gospodarczego. Będą rozmawiać o ułatwieniach, 
na jakie mogą liczyć polskie firmy, które chcą 
rozpocząć współpracę z podmiotami francuskimi. 

Gazeta Wyborcza, 
17.09.2010 r.

„Porozumienie uczelni 
i firm ma ożywić podlaską 

gospodarkę”

To pierwsza taka inicjatywa w Polsce. 
Klaster Instytucji Otoczenia Biznesu powstał 
w Białymstoku, by poprzez współpracę uczelni 
wyższych z przedsiębiorstwami wpłynąć na oży-
wienie regionalnej gospodarki.

Radio Białystok, 
30.09.2010 r.

„Forum Biznesu”

Organizatorem Forum jest pierwszy i jedyny 
w Polsce Klaster Instytucji Otoczenia Biznesu. To 
nowa inicjatywa naukowo-gospodarcza na mapie 
Polski. Tworzy ją blisko dwadzieścia firm, jedno-
stek naukowych, stowarzyszeń – między innymi 
Uniwersytet w Białymstoku, Towarzystwo Amicus, 
EuroFirma. Patronat honorowy nad Forum 
objęli: Marszałek Województwa Podlaskiego 
Jarosław Dworzański, Wojewoda Podlaski Maciej 
Żywno, Prezydent Miasta Białegostoku Tadeusz 
Truskolaski. 

www.wrotapodlasia.pl

„Klastry szansą dla 
przedsiębiorców”

Przedsiębiorcy działający w ramach „Klastra 
Instytucji Otoczenia  Biznesu” mogą odnieść wy-
mierne korzyści dzięki budowie stałej platformy ko-
operacji, polegające na usprawnieniu przepływu in-
formacji i wiedzy, obniżeniu kosztów transakcyjnych, 
wzroście efektywności oraz kreowaniu i upowszech-
nianiu nowych rozwiązań biznesowych.

A NA WSCHODZIE ZMIANY,
Magazyn informacyjny Programu Rozwój Polski 

Wschodniej 2007-2013, nr 2 (3)/2010

„BiznesKlaster”
Na gospodarczej mapie Polski pojawiła się nowa 
inicjatywa – Klaster Instytucji Otoczenia Biznesu. 
To wspólnota firm, stowarzyszeń, jednostek na-
ukowych. Partnerstwo  opiera się na założeniu, że 
w życiu gospodarczym liczy się nie tylko konkuren-
cja, ale i współpraca.

www.inwestycje.pl

„BiznesKlaster razem 
z Europlace&Finance Innovation”

Uczestnicy misji gospodarczej nawiązali nowe kon-
takty handlowe oraz podpisali trzy umowy o współ-
pracy z francuskimi organizacjami biznesowymi, 
w tym z jednym z największych klastrów finansowych 
w Europie – Europlace&Finance Innovation. Wyjazd 
zorganizował Klaster Instytucji Otoczenia Biznesu.

www.pi.gov.pl

„Mission de la region 
de Podlachie”

Le 20 septembre dernier la délégation des entrepre-
neurs et des représentants du milieu scientifique de 
la region de Podlachie est venue pour une mission de 
cinq jours à Paris. Cette mission a été organisée par 
le Cluster des Institutions d’Accompagnement du 
Business qui regroupe des enterprises, des écoles su-
périeures (Université de Bialystok, Ecole Supérieure 
des Finances et de la Gestion de Bialystok), cabinets 
de conseil, agencies publicitaires, associations pour 
le développement économique.

Revue Économique,
 nr 11, 2010 r.

„Podlaski 
Akcelerator Innowacji”

Autorzy najlepszych pomysłów na biznes 
wyłonionych w konkursie „Podlaski akcelerator 
innowacji”, który ogłosił Białostocki Park 
Naukowo-Technologiczny, otrzymają różnego 
rodzaju wsparcie. Propozycje można składać 
do 15 czerwca. Celem konkursu jest wyłonienie 
najlepszych, innowacyjnych pomysłów na biznes 
z wykorzystaniem nowoczesnych technologii. 
Ich autorzy otrzymają pomoc w formie szkoleń 
w przygotowaniu profesjonalnego biznesplanu. 
Najciekawsze pomysły zostaną przedstawione 
grupie inwestorów. spółorganizatorami konkursu 
„Podlaski akcelerator innowacji” są, obok BPN-T, 
Klaster Instytucji Otoczenia Biznesu oraz Grupa.
NET Politechniki Białostockiej. 

Polska Agencja Prasowa, 
18.05.2012 r.

„Dobra promocja to warunek 
powodzenia projektu”

Polskie Stowarzyszenie Doradcze i Konsultingowe 
jest liderem projektu „Klaster Instytucji Otoczenia 
Biznesu” (w skrócie BiznesKlaster). Klaster wy-
daje cykliczną publikację, zrealizował kampanię 
outdoorową i film promocyjny, prowadzi portal 
BiznesKlaster.pl oraz zorganizował wiele konferen-
cji, seminariów i warsztatów. 

Promuj z pomysłem. 
Podręcznik dobrych praktyk,

październik 2011 r.

„Konferencja Klastra Instytucji 
Otoczenia Biznesu”

Klaster Instytucji Otoczenia Biznesu zaprasza na 
cykl konferencji i seminariów, podczas których naj-
wyższej klasy specjaliści, naukowcy i praktycy przy-
bliżą państwu najważniejsze informacje związane z 
pozyskaniem finansowania inwestycji w przedsię-
biorstwach, ze szczególnym uwzględnieniem korzyści 
wynikających z alternatywnych form finansowania 
inwestycji.

www.poranny.pl
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