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Kongres Klastrów PolsKich w sejmie rP. Kongres zorga-
nizował KIOB przy wsparciu Zespołu Parlamentarnego ds. 
Polityki Klastrowej i Związku Pracodawców „Klastry Polskie”. 
Nad wydarzeniem honorowy patronat objęły najważniejsze insty-
tucje państwowe: Marszałek Sejmu, Ministerstwo Gospodarki, 
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Ministerstwo 
Cyfryzacji i Administracji. I Kongres Klastrów Polskich w Sejmie RP 
był okazją do zaprezentowania potencjału rodzimych powiązań 
gospodarczych. Kongres zgromadził około 300 osób – przedsta-
wicieli klastrów, przedsiębiorców, ludzi nauki oraz przedstawicieli 
administracji państwowej.

międzyregionalna Konferencja Klastrowa w rynie. 
Konferencja zgromadziło blisko 200 kluczowych przedsię-
biorców z kilku województw Polski Wschodniej. Głównym 
celem spotkania było przedstawienie korzyści wynikających z 
przynależności do powiązania klastrowego, możliwości rozwoju 
poprzez wspólne działania oraz prezentacja dobrych praktyk 
w zakresie klasteringu. Klaster Instytucji Otoczenia Biznesu do 
udziału w konferencji zaprosił firmy należące do kluczowych 
klastrów Polski Wschodniej: Wschodniego Klastra Budowlanego, 
Klastra Marek Turystycznych Polski Wschodniej, Wschodniego 
Klastra Informatycznego, Podlaskiego Centrum Budownictwa 
Pasywnego i Klastra Mazurskie Okna.

Klaster na
5 miesiący klastra
5

Konferencja „PolsKa PolityKa Klastrowa – szanse 
i zagrżenia” w ostródzie. KIOB aktywnie uczestniczył 
w rozmowach dotyczących priorytetów krajowej polityki klastrowej 
w nowej perspektywie Unii Europejskiej na lata 2014-2020. Animatorzy 
i koordynatorzy klastrów wypracowali wspólne stanowisko w kwestii 
priorytetów i strategicznych celów polskiej polityki klastrowej. 
Uczestnicy konferencji zgodnie stwierdzili, że powiązania koopera-
cyjne są predysponowane do tego, by pobudzać innowacyjny wzrost 
gospodarczy. Dzięki aktywności klastrów polskie firmy, zwłaszcza 
z sektora MŚP, mają szansę zwiększyć swoją konkurencyjność. Z tego 
powodu rola klastrów powinna być uwzględniana w dokumentach 
strategicznych przygotowywanych na poziomie ministerialnym.
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głos KioB w ważnych sPrawach gosPodarczych. Eksperci 
KIOB zostali zaproszeni przez Business Centre Club do debaty nt. 
rozwoju usług doradczych. Klaster reprezentował dr Anatoliusz 
Kopczuk, który podkreślił szczególne znaczenie doradztwa 
technologicznego. Innowacyjna technologia wymaga bowiem 
nie tylko przygotowania od strony technicznej, ale także rynkowej. 
Kluczowym elementem procesu innowacyjnego jest określenie 
potrzeb i wymagań rynkowych. Tego rodzaju zaplecze eksperckie 
zapewniają instytucje otoczenia biznesu, w tym m.in. KIOB.

działanie 5.1 Po ig. Dzięki merytorycznemu wsparciu 
ekspertów KIOB, Podlaskie Centrum Budownictwa Pasywnego 
otrzymało dofinansowanie na realizację innowacyjnego projektu pn. 
„Innowacyjna technologia inteligentnego budownictwa energoosz-
czędnego, pasywnego i zero energetycznego”. Głównym działa-
niem w ramach projektu będzie wybudowanie budynku, złożonego 
z trzech części: 1/ budynek o charakterze badawczo-laboratoryjnym 
z przeznaczeniem do celów badawczych i testowych, 2/ hala do 
produkcji elementów domów w technologii szkieletowej, 3/ hala do 
produkcji profili okiennych i witryn z możliwością ich testowania w 
celu uzyskania możliwie najlepszych parametrów.

PodlasKi oKręg sPożywczo-
Przemysłowy. KIOB zainicjował 
prace, których celem jest integracja 
branży spożywczej. Nowa organi-
zacja ma pomoc w rozwoju firm 
sektora spożywczego . Działania 
Podlaskiego Okręgu Spożywczo-
Przemysłowego nastawione będą 
na organizację szkoleń, semina-
riów, misji gospodarczych, wystaw 
i targów, a także prowadzenie 
badań naukowych oraz przygo-
towywanie wniosków o dofinan-
sowanie projektów rozwojowych, 
badawczych, promocyjnych 
ważnych dla branży.  

wsPółPraca z federacją 
firm lotniczych „BielsKo”. 
KIOB podpisał z Federacją Firm 
Lotniczych „Bielsko” list inten-
cyjny, który stanowi deklarację 
obu stron do wymiany wiedzy i 
doświadczeń. Obie organizacje 
poszukują wspólnych pól zainte-
resowań i obszarów współpracy.

PodlasKi KluB Biznesu 
uhonorował działalność 
KioB. Na uroczystej gali 
specjalny certyfikat podkreślający 
zasługi KIOB dla rozwoju lokalnej 
gospodarki wręczył Tomaszowi 
Kozłowskiemu, koordynatorowi 
KIOB, Lech Pilecki – Prezes 
Podlaskiego Klubu Biznesu.

KioB wyróżniony Przez sejm 
rP. Działania prowadzone przez 
KIOB na rzecz innowacyjnego 
rozwoju gospodarki i promocji 
klasteringu zostały docenione 
przez Sejm RP. Klaster został 
uhonorowany specjalnym 
dyplomem przez Parlamentarny 
Zespół ds. Polityki Klastrowej.
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PodlasKie targi turystyczne. KIOB wspierał merytorycznie Klaster 
Marek Turystycznych Polski Wschodniej w przygotowaniu materiałów 
i stoiska wystawienniczego. Targi zostały objęte honorowym patro-
natem Marszałka Województwa Podlaskiego, Prezydenta Miasta 
Białegostoku, Wojewody Podlaskiego, Starosty Białostockiego, Polskiej 
Organizacji Turystycznej oraz Polskiej Izby Turystyki. Od wielu lat 
Podlaskie Targi Turystyczne pozwalają odwiedzającym zapoznać się 
z ofertą wystawców z kraju i zagranicy, natomiast wystawcom dają 
możliwość nawiązania cennych kontaktów (obecność wystawców 
z Litwy, Białorusi oraz wystawcy z Polski m.in. z województwa 
podlaskiego, lubelskiego, pomorskiego, zachodnio-pomorskiego 
i małopolskiego) oraz wymiany doświadczeń.

KioB na forum międzynarodowym. Przedstawiciele KIOB 
uczestniczyli w transnarodowej konferencji zorganizowanej 
przez Central Eastern European Network. Konferencja odbyła 
się w Connecticut w USA. Każdego roku odbywają się tam 
spotkania, których celem jest wymiana informacji i nawiązanie 
kontaktów biznesowych pomiędzy koordynatorami klastrów 
i przedsiębiorcami z Europy Środkowo-Wschodniej a potencjal-
nymi kontrahentami w Stanach Zjednoczonych. Na ostatnim 
spotkaniu, które miało formę dwudniowej giełdy kooperacyjnej 
(tzw. biznes mixer), polskie przedsiębiorstwa z sektora MSP 
reprezentował Klaster Instytucji Otoczenia Biznesu.

międzynarodowa szKoła letnia. WSFiZ w Białymstoku, 
członek KIOB, w ramach współpracy międzynarodowej 
z Moskiewskim Uniwersytetem im. S. Witte zrealizowała program 
„Międzynarodowa Szkoła Letnia 2013”. W programie udział 
wzięło 15 rosyjskich studentów, którzy poznali uwarunkowania 
polskiej gospodarki, nawiązali kontakty z rówieśnikami z Polski.

PrzedsięBiorcy z PolsKi wschodniej w zjednoczonych 
emiratach araBsKich. Misję gospodarczą do Dubaju zorga-
nizował Wschodni Klaster Budowlany, którego inicjatorem 
był KIOB. Spotkania z biznesmenami oraz firmami i instytu-
cjami z Dubaju i Abu Zabi pomogły nawiązać nowe kontakty 
biznesowe, a także zainicjowały przyszłą współpracę polskich 
przedsiębiorców z branży budowlanej z podmiotami działają-
cymi w Zjednoczonych Emiratach Arabskich. Misja była współ-
finansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu 
Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013.  
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Zespół Szkół Technicznych 
i Ogólnokształcących z 
Oddziałami Integracyjnymi  
im. S. Staszica w Białymstoku 
przystąpił do Klastra Marek 
Turystycznych Polski 
Wschodniej. Do uroczystego 
przystąpienia do Klastra 
doszło podczas ogólnopolskiej 
konferencji zawodoznawczej 
„Zawód – wyzwanie – sukces”.

wsPółPraca z samorządami. Klastry 
zarządzane przez PSDiK, realizując 
koncepcję Triple Helix, podejmują współ-
pracę nie tylko z jednostkami naukowymi, 
ale także samorządami. Listy intencyjne 
podpisało już kilka samorządów, m.in. 
władze Suwałk, Ełku, Augustowa, Ostródy, 
Hajnówki, Białowieży, Supraśla. 

Konferencja „technologie w Budownictwie energooszczędnym”. 
Celem konferencja zorganizowanej przez Wschodni Klaster 
Budowlany przy merytorycznym wsparciu KIOB było pokazanie 
innowacyjnych, energooszcędnych rozwiązań w zakresie budow-
nictwa. Wydarzenie zgromadziło ponad 60 uczestników – archi-
tektów, inżynierów budownictwa, dekoratorów wnętrz. 

Branża turystyczna z ofertą w mosKwie. Przedsiębiorcy 
sektora turystycznego wzięli udział w misji zorganizowanej przez 
Klaster Marek Turystycznych Polski Wschodniej, który powstał 
z inicjatywy KIOB. Uczestnicy wyjazdu zaprezentowali bogatą 
ofertę rekreacyjno-wypoczynkową, zapoznali się z oczekiwaniami 
rynku rosyjskiego, nawiązali nowe kontakty biznesowe. Misja 
była współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach 
Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013.  

„choPin w Krainie żuBra”. 
Koncert „Chopin w Krainie Żubra”, 
którego jednym z organizatorów 
był KIOB, zainicjował rozmowy 
dotyczące współpracy Polski 
z krajami Azji. Koncert odbył 
się w Pensjonacie Sioło Budy 
(należącym do Klastra Marek 
Turystycznych Polski Wschodniej) 
w Białowieskim Parku Narodowym. 
Koncert był transmitowany w inter-
necie.  Jego celem było wypro-
mowanie marki Chopin i Żubr 
jako najbardziej rozpoznawalnych 
symboli Polski w Azji.
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PuBliKacja wschodniego Klastra 
Budowlanego. Wydawnictwo pokazuje 
potencjał sektora budowlanego i jego 
znaczenie dla rozwoju gospodarki. Zawiera 
również przykładowe realizacje firm 
klastrowych, w których wykorzystywane 
są najnowsze osiągnięcia techniczno-tech-
nologiczne, innowacyjne rozwiązania, itp.

PuBliKacja Klastra mareK 
turystycznych PolsKi wschodniej. 
Nowa publikacja ukazuje walory 
turystyczne województwa podla-
skiego i warmińsko-mazurskiego. 
Przedstawia potencjał turystyczny 
regionu, ukazuje również nowe 
trendy ważne dla rozwoju sektora.

międzynarodowe suwalsKie targi Budowlane. Impreza 
gromadzi ekspertów branży budowlanej, potencjalnych 
kontrahentów biznesowych. To także okazja do wymiany 
wiedzy i doświadczeń. KIOB reprezentował przedsiębiorców 
zrzeszonych we Wschodnim Klastrze Budowlanym. Do rozwoju 
innowacyjnej gospodarki konieczna jest międzybranżowa 
współpraca. KIOB i Wschodni Klaster Budowlany są przykładem 
realizacji tego rodzaju działań, łączących różne dziedziny życia 
gospodarczego.

zintegrowana oferta rynKowa. Firmy zrzeszone w KIOB 
pracują nad wspólną ofertą rynkową. Podstawą do wypraco-
wania nowych, innowacyjnych usług biznesowych w zakresie 
doradztwa, szkoleń czy marketingu ma być analiza potencjału 
poszczególnych podmiotów. KIOB  dla stworzenia wartości 
dodanej planuje wykorzystać efekty synergii i skali.

wsPółPraca wewnątrzKlastrowa. KIOB podejmuje działania 
na rzecz skoordynowania prac różnych klastrów w celu lepszego 
wykorzystania efektów synergii. Partnerstwo inicjatyw klastro-
wych przyczyni się do stworzenia powiązań instytucjonalnych, 
usprawni proces wymiany doświadczeń, ułatwi internacjona-
lizację. Polskie klastry to bardzo różnorodna grupa – są wśród 
nich duże organizacje o zasięgu europejskim, a nawet globalnym, 
ale są również mniejsze struktury, które pełnią ważną funkcję 
ośrodków innowacyjności w swoich regionach. Wszystkie je łączy 
jedno – chęć działania i zaangażowanie w tworzenie nowocze-
snej gospodarki wiedzy. KIOB stara się integrować środowisko 
klastrowe, aby w pełni wykorzystać drzemiący w nim potencjał.
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dla innowacyjności – 
KomPleKsowy Program 
wsParcia wsPółPracy 
nauKi i PrzedsięBiorstw w 
województwie PodlasKim”. 
Celem projektu jest zwiększenie 
transferu specjalistycznej wiedzy 
pomiędzy białostockimi uczelniami, 
a przedsiębiorstwami z terenu 
województwa podlaskiego. Projekt 
realizowany jest przez podmioty 
należące do KIOB – Polskie 
Centrum Edukacji i Analiz ORDO 
oraz WSFiZ w Białymstoku.

Biuro ProjeKtów unijnych. 
Głównym zadaniem Biura 
ma być zapewnienie 
kompleksowej obsługi 
w zakresie pozyskiwania 
funduszy europejskich, 
realizowania i rozliczania 
projektów unijnych. Prace 
nad utworzenie tej insty-
tucji koordynuje KIOB.

innowacyjna fasada na BudynKu firmy coral. Firma 
CORAL, należąca do Wschodniego Klastra Budowlanego, jako 
pierwsza w regionie zainstalowała system fotowoltaiczny 
na ścianie budynku. To rozwiązanie nie tylko innowacyjne, 
ale i ekologiczne. Projekt wspiera KIOB.

wsPółPraca z organizacjami ameryKańsKimi. KIOB 
podpisał trzy listy intencyjne: z New York City College 

of Technology, Central Eastern European Network 
Inc. i The István Széchenyi Institute at Quinnipiac 

Universiry. Celem sygnatariuszy listów jest nawiązanie 
bliskich kontaktów między sobą, wymiana doświad-
czeń w zakresie działalności biznesowej, promocja 

dobrych praktyk w życiu gospodarczym, zapoznanie 
się z realiami funkcjonowanie firm i instytucji około-

biznesowych na rynkach polskim i amerykańskim oraz 
światowymi standardami doradztwa biznesowego.

KioB doceniony Przez Komisję euroPejsKą. Konkurs Podlaski 
Akcelerator Innowacji zorganizowany przez KIOB wspólnie z BPN-T 
i Grupą.NET Politechniki Białostockiej został opisany w księdze 
dobrych praktyk „CEE Cluster Folder”. Publikacja opisuje wzorowe 
projekty realizowane przez europejskie klastry. Znalazły się w niej 
przykłady z Litwy, Węgier, Rumunii, a także Serbii czy Turcji. Wśród 
działań realizowanych przez polskie powiązania kooperacyjne 
dostrzeżono i doceniono konkurs Podlaski Akcelerator Innowacji. 
Celem konkursu było wparcie realizacji innowacyjnych pomysłów 
na biznes od etapu wizji aż po kompletnie zaplanowany biznes 
plan i stworzony prototyp produktu bądź usługi. Najlepsze pomysły 
zostały zaprezentowane zaproszonym na finał konkursu inwestorom 
oraz instytucjom otoczenia biznesu oferującym finansowanie firm 
we wczesnej fazie rozwoju. 
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rozwój wsPółPracy nauKowej na szczeBlu międzynar -
dowym. WSFiZ w Białymstoku, członek KIOB, podpisała umowę 
z Międzynarodowym Instytutem Ekonomii i Zarządzania 
z Rosji zakładającą realizację wspólnych projektów naukowych 
i dydaktycznych. Oprócz aspektów naukowych, współpraca ta 
obejmuje też działania na rzecz zbliżenia młodzieży – poprzez 
organizację wizyt czy też rozgrywek sportowych studentów. 
W programie dalszej współpracy WSFiZ z krajami wschodnimi 
jest nie tylko kontynuacja dotychczasowych jej form, ale 
także jej poszerzanie na inne obszary z dziedziny społecznej 
i naukowej.

wdrażanie i certyfiKacja szj normy z serii iso 9001.  
KIOB pomaga zrzeszonym podmiotom w podnoszeniu 
standardów jakościowych, finansując wdrożenie certyfikowa-
nego SZJ. Procedura obejmuje m.in. ocenę dokumentacji, 
przeprowadzenie auditu, sprządzenie raportu końcowego. 
Certyfikaty jakości już dawno na całym świecie stał się 
miarą wiarygodności firm, czynnikiem w znacznym stopniu 
podnoszącym zarówno ich prestiż, jak i skuteczność działania. 
Posiadanie certyfikatu ISO 9001 jest najlepszym sposobem na 
zdobycie zaufania klientów. Właściwie utrzymywany poziom 
jakości jest udokumentowany, firma zyskuje wizerunek organi-
zacji profesjonalnej i rzetelnej. W ten sposób BiznesKlaster 
realizuje jedno z podstawowych swoich zadań, podnosząc 
standardy biznesu i stając się promotorem dobrych praktyk 
w życiu gospodarczym regionu Polski Wschodniej.

gruPa zaKuPowa. Trwają prace nad realizacją platformy w formie 
grupy zakupowej, umożliwiającej tańsze i bardziej efektywne 
gospodarowanie zakupami wśród firm należących do klastrów 
koordynowanych przez PSDiK.

Klastry razem ze szKołami. Klastry zarządzane przez PSDiK 
podejmują szeroką współpracę z system oświaty w celu dostoso-
wania umiejętności uczniów do wymogów rynku pracy. Wyrazem 
tych działań jest list intencyjny podpisany przez Klaster Marek 
Turystycznych Polski Wschodniej i Zespół Szkół Technicznych i 
Ogólnokształcących  z Oddziałami Integracyjnymi  im. S. Staszica 
w Białymstoku
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PodlasKa giełda Budowlana. W ramach Podlaskiej 
Giełdy Budowlanej swoją ofertę prezentowali przedstawiciele 
branży budowlanej, meblarskiej, pośrednicy nieruchomości. 
KIOB pomógł firmom zrzeszonym we Wschodnim Klastrze 
Budowlanym w przygotowaniu oferty targowej.

KioB dla integracji PolsKich Klastrów. KIOB jest 
jednym z głównych inicjatorów powołania do życia 
ogólnopolskiej organizacji Związek Pracodawców 
„Klastry Polskie”. Związek reprezentuje interesy animatorów 
i koordynatorów powiązań kooperacyjnych wobec organów 
władzy publicznej i organizacji biznesowych, promuje ideę 
klasteringu, inicjuje zmiany legislacyjne, których celem jest 
wspieranie rozwoju gospodarczego poprzez politykę klastrową. 
Ogólnopolskie partnerstwo inicjatyw klastrowych przyczynia się 
do stworzenia powiązań instytucjonalnych, usprawnia proces 
wymiany doświadczeń, ułatwia wypracowywanie wspólnego 
stanowiska wobec istotnych dla klastrów zagadnień i problemów. 
Inicjatywa już spotkała się z ogromnym zainteresowaniem, które 
potwierdza zapotrzebowanie na wspólną platformę działania 
wszystkich klastrów działających w Polsce. Organizacja ta ma 
szansę stać się silnym partnerem dla biznesu, sektora nauki, 
a przede wszystkim władz centralnych i samorządowych.

zintegrowana oferta ProduKtów i usług Budowlanych 
na ryneK rosyjsKi i euroPejsKi. KIOB wspierał merytoryczne 
przygotowanie oferty tak, aby uwzględniała uwarunkownia 
gospodarcze i prawne rynków docelowych.

KioB zleca Badania seKtorowi nauKowemu. W ramach 
realizacji projektu powstał raport „Instrumenty generowania 
konkurencyjności firm szkoleniowych i doradczych Klastra 
Instytucji Otoczenia Biznesu. Raport z badań”. Dokument powstał 
przy współpracy klastra z sektorem nauki w opracowaniu dr. 
Anatoliusza Kopczuka, dr Marcina Siedleckiego i Rafała Mejsaka. 
Dokument przedstawia w sposób szczegółowy 5 kluczowych 
dla funkcjonowania KIOB zagadnień: 1/ Paradygmat genero-
wania konkurencyjności przez podmioty uklastrowione;  
2/ Trendy konstytuujące rynek szkoleniowy i doradczy w perspek-
tywie średniookresowej (do 2020 r.); 3/  Modele budowy konkuren-
cyjnej oferty produktowej przez KIOB; 4/ Ocena konceptu usługi; 
5/ Kalendarium wdrożenia nowych produktów Klastra.
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Wakacje 
w Polsce Wschodniej
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jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej 
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Klaster Marek Turystycznych 
Polski Wschodniej zaprasza 

na kulturalny wypoczynek na 
Podlasie oraz Warmię i Mazury

Marek Gąsiorowski
Polskie Radio Białystok 

W tym roku impreza „Pływanie na Byle 
Czym” staje się pełnoletnia – kończy 18 
lat, więc na pewno nie zabraknie akcentów 
urodzinowych. To, że tak długo udaje nam 
się przyciągać co roku uczestników i widzów 
jest zasługą z jednej strony interesującego 
pomysłu, z drugiej ciężkiej pracy. Aby pomysł 
ciągle był inspirujący, musimy go umiejętnie 
„odświeżać”. Sprawna organizacja jest ważna, ale 
oczywiście kluczową sprawą są uczestnicy Mistrzostw. 
To oni i ich zaskakujące pomysły dają potrzebną energię, 
powodują, że inni chcą do Augustowa przyjeżdżać, oglądać pływające 
wehikuły i kibicować. Wielu uczestników od lat startuje w Mistrzostwach 
Polski w Augustowie w Pływaniu Na Byle Czym. Rekordzista, Arnold 
Maculewicz z Czarnej Białostockiej, wystąpił w Mistrzostwach już 15 razy,
z czego 4 razy wspólnie ze swoją załogą  wygrywał. 

Najcenniejsze jest to, że nasze Mistrzostwa przyciągają nie tylko 
mieszkańców regionu, ale także ludzi z całego kraju. Gdy zaczynaliśmy, 
nie sądziliśmy nawet, że pomysł tak się spodoba, że znajdzie się tylu 
pomysłowych konstruktorów, którzy będą chcieli sprawdzić się na wodzie. 
Dziś Mistrzostwa Polski w Augustowie w Pływaniu Na Byle Czym już na 
stałe wpisały się w kalendarz najważniejszych wydarzeń turystycznych 
regionu. Impreza ma swoją markę, jest znana i przyciąga do 
Augustowa wielu turystów. Dla lokalnej branży turystycznej jest 
to najlepszy weekend w roku. Z tego punktu widzenia nasza 
impreza ma dużą wartość marketingową.     

Na przestrzeni tych wielu lat na wody Netty wypłynęło ponad 
500 „pływadeł”. W tej chwili bardzo trudno zbudować coś 
zupełnie nowego, coś, czego wcześniej nie było. Pojawiają 
się jednak stare pomysły, tylko w nowym, zaskakującym 
„opakowaniu”, oryginalnych wersjach, technologicznie 
bardziej zaawansowane. Inspiracją były już filmy, 
bajki, polityka, były skecze i teatr na wodzie, boiska 
piłkarskie… Słowem, było już wszystko, trudno wymyślić 
coś nowego, a mimo to, co roku pojawia się przynajmniej 
kilka wehikułów, które powodują, że wszyscy widzowie 
przecierają oczy ze zdumienia. 
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2 PuBliKacja Klastra mareK turystycznych PolsKi 
wschodniej. Nowa publikacja ukazuje walory turystyczne 
województwa podlaskiego i warmińsko-mazurskiego. Przedstawia 
potencjał turystyczny regionu, ukazuje również nowe trendy ważne 
dla rozwoju sektora.

Prezydent suwałK, czesław renKiewicz, PodPisał list 
intencyjny, Który stanowi Pierwszy KroK do Podjęcia realnej 
wsPółPracy Pomiędzy samorządem a Klastrem instytucji 
otoczenia Biznesu. Celem wspólnych przedsięwzięć ma być 
promocja przedsiębiorczości, innowacyjnych postaw w życiu 
gospodarczym, inicjowanie projektów, prac badawczo-rozwo-
jowych, które angażowałyby zarówno sektor nauki, jak i lokalny 
przemysł. Sygnatariusze listy chcą działać na rzecz regionalnego 
rozwoju gospodarczego i społecznego. 

wsPółPraca międzynarodowa. Dzięki wsparciu ekspertów 
KIOB., reprezentacji sektora turystycznego województwa podla-
skiego i Warmińsko-mazurskiego zostali zakwalifikowani do 
udziału w misji zagranicznej organizowanej przez Polską Agencję 
Informacji i Inwestycji Zagranicznych. Uczestnicy misji wzięli 
udział w prestiżowych targach Annual Investment Meeting w 
Zjednoczonych Emiratach Arabskich. Dla jednego z uczestników, 
Hotelu Zbyszko z Nowogrodu koło Łomży (członka Wschodniego 
Klastra Budowlanego), wyjazd był bardzo owocny. Hotel nawiązał 
relacje biznesowe z partnerami z Dubaju, a następnie podpisał 
umowę o współpracy. Dzięki temu Hotele Zbyszko staną się 
częścią globalnej sieci hotelowej zarządzanej przez Abidos Hotels. 
Polskie hotele są pierwszymi w Europie, które będą funkcjonować 
pod flagą Abidos Hotels. Współpraca jest początkiem obiecują-
cego partnerstwa i – jak zakładają obie strony – przyczyni się do 
eksportu turystów z Bliskiego Wschodu do Polski i odwrotnie.

muzeum oręża PolsKiego w jantarowym Kasztelu w 
Kiermusach. KIOB, promując region podlaski, wspiera działania 
mające na celu budowanie pozytywnego wizerunku województwa 
jako miejsca atrakcyjnego pod względem turystycznym. Wyrazem 
tych działań jest pomoc w promocji Muzeum Oręża Polskiego w 
Jantarowym Kasztelu w Kiermusach. To niezwykłe Muzeum jako 
jedyne w Polsce przedstawia także postacie literackie z sienkiewi-
czowskich powieści, m.in. Zagłobę, Bohuna i wiele innych. Muzeum 
w swoich zbiorach posiada militaria, zbiory archeologiczne, 
numizmatykę i etnografię.
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Białystok is not only focused on history. 
In the recent years, the city has been 
changing its image dramatically.

The restored Market Square is 
a a meeting place for the inhabitants and 
tourists, a venue of cultural and artistic 
events as well as unforgettable culinary 
experiences. A special menu is offered by 
Gastro Strefa  restaurants such as 
Chilli Pizza, Hokus Pokus 
and Coffee Point café.

•  Population: 290 thousand
• In the 17th and 18th century, 

Białystok was a private estate 
of Branicki family.  

•  Białytok is the birthplace 
 of Ludwik Zamenhof  
– the author of Esperanto language. 

• The oldest brick building 
in Białystok is a little 
white parish church.

THE CLUSTER
    OF  TOURIST BRANDS 
         OF ESTERN POLAND

THE CLUSTER
    OF  TOURIST BRANDS 
         OF ESTERN POLAND

„Версаль Севера” 
- Белосток и окрестности

Белосток это столица подляского воевод-
ства, самый крупный город в регионе, 
место встреч многих культур, народностей 
и религий. Визиткой Белостока является 
Дворец Браницких — одна из лучше сохра-
ненных в Польше магнатских резиденций 
сакской эпохи. Архитектурой и дизайном 
интерьера относится к французским двор-
цам в стиле барокко. 

Поэтому Дворец Браницких называется 
часто «Версалем Севера» или «Версалем 
Подляским». Окружающие его сады — 
английский и французский — поощряют 
к прогулкам и отдыху. Это обязательная 
остановка каждого туриста. 

Белосток является не только столицей реги-
она, но также мировой столицей эсперанто. 
Это здесь родился Людвиг Заменгоф — соз-
датель этого языка. Подсчитано, что на эспе-
ранто разговаривает более 2 млн человек. 
Специально для них был создан белосток-
ский Муршрут Эсперанто и Многих Культур.

Photo - AGENCJA FOTOGRAFICZNA WSCHÓD

Deep in the forest 

Białowieża 
Primeval Forest
Białowieża Primeval Forest and, created within 
its area, Białowieża National Park are grand 
tourist attractions in the north-east Poland. Once  
favorite hunting grounds of kings and dukes 
today is a venue of photographic expeditions. 
No wonder - tourists have plenty to photograph 
there. The biggest highlight of Białowieża 
Primeval Forest, in its literal meaning, is the bison. 
It is  the largest animal in Europe - adult males

can reach up to over 2 meters in height and weigh 
more than a tonne. The oldest individuals live up to 
30 years. However, the most secular “residents” 
of the forest are its oak trees. Some of the trees 
are approximately 1,000 years old. In many parts 
of the Białowieża Primeval Forest tourists can take 
a journey through time – and feel what life in the 
forest was like ages ago.

Photo - KRESOWA AGENCJA WYDAWNICZA 

THE CLUSTER
    OF  TOURIST BRANDS 
         OF ESTERN POLAND oferta Klastra i firm Klastrowych z Branży turystycznej 

i Biznesowej sKierowana na ryneKi euroPejsKie. Oferta zawiera 
zintegrowane produkty i usługi najwazniejszych podmiotów sektora 
turystycznego i biznesowego.

wsPółPraca międzyKlastrowa. Mazurski Klaster Turystyczny 
z Mrągowa został partnerem Klastra Instytucji Otocznia Biznesu 
organizacje planują wspólne działania w zakresie turystycznej 
promocji regionu. Będą działać na rzecz promocji eko-innowacji, 
inicjować współpracę opartą o transfer wiedzy, wdrażać innowa-
cyjne projekty w sektorze turystyki.  Efektem wspólnych działań 
ma być poprawa konkurencyjności podmiotów turystycznych 
w województwach podlaskim i warmińsko-mazurskim.

oferta Klastra i firm Klastrowych z Branży turystycznej 
i Biznesowej sKierowana na ryneK rosyjsKi. Oferta zawiera 
zintegrowane produkty i usługi najwazniejszych podmiotów 
sektora turystycznego i biznesowego.
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seminaria dla studentów. KIOB, przy współpracy z jednost-
kami naukowymi, cyklicznie organizuje sp[ecjlaityczne seminaria 
dla studentów. W tym roku odbyły się już 4 seminaria zrealizowane 
w WSFiZ w Białymstoku i Politechnice Białostockiej. Seminariua 
były poświęcone dwóm zagadnieniem: 1/ „Klastry - od konku-
rencji do współpracy”, 2/ „Klastry w Polsce: pierwsze doświad-
czenia”. Wzięło w nich udział łącznie blisko 200 studentów, 
przede wszystkim z takich kierunków, jak zarządzanie i marke-
ting, finanse i rachunkowości . Na seminariach zostały omówione 
zagadnienia związane z procedurą zakładania klastra, sposobem 
jego finansowania i zarządzania, warunkami jego efektyw-
nego rozwoju, możliwością współpracy klastrów ze środowi-
skiem studenckim i akademickim. Uczestnicy zostali zapoznani 
z przykładami klastrowych „dobrych praktyk”, czynnikami 
warunkującymi powodzenie inicjatyw klastrowych. Omówiono 
przykłady krajowych, wybranych klastrów z różnych branż 
(turystycznej, lotniczej, grzewczej, stolarki okiennej, life science, 
otoczenia biznesu, branży kreatywnej). W ramach seminariów 
prowadzono dyskusję na temat możliwości zrzeszania młodych 
przedsiębiorców w postaci inicjatyw klastrowych. 
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wizyta rosyjsKich nauKowców w BiałymstoKu. 
Przedstawiciele Moskiewskiego Uniwersytetu im. S. Witte, z 
którymi KIOB nawiązał kontakt w czasie misji zagranicznej do 
Rosji, złożyli rewizytę. Jednym z ważnych punktów programu 
było spotkanie władz uczelni z przedstawicielami Klastra 
Instytucji Otoczenia Biznesu. Na spotkaniu ustalono m.in. 
szczegóły polsko-rosyjskiej wymiany studentów.

sPotKanie w wydziale Promocji i inwestycji amBasady 
rP w st PetersBurgu. Przedsiębiorcy zrzeszeni w Klastrze 
Instytucji Otoczenia Biznesu i Klasterze Marek Turystycznych 
Polski Wschodniej odbyli seminarium w WPI Ambasady RP w 
St. Petersburgu. Celem spotkania było zapoznanie polskich 
przedsiębiorców ze specyfiką rynku rosyjskiego, jego uwarun-
kowaniami ekonomiczno-gospodarczymi, prawnymi, społecz-
nymi i politycznymi.

KioB PośredniKiem między PolsKim a rosyjsKim seKtorem 
nauKowym. Koordynator Klastra Instytucji Otoczenia Biznesu, 
Tomasz Kozłowski, w czasie wizyty studyjnej w Moskwie nawiązał 
relacje z władzami Moskiewskiego Uniwersytetu im. S. Witte. 
Uczelnia ma rozbudowaną sieć oddziałów w Rosji. Teraz planuje 
internacjonalizację swoich działań, w czym pomoże Klaster 
Instytucji Otoczenia Biznesu.

rosyjscy studenci z wizytą w KioB. Efektem wizyty koordyna-
tora KIOB, Tomasza Kozłowskiego, w Moskiewskim Uniwersytecie 
im. S. Witte i późniejszej rewizyty władz uczelni, były warsztaty 
dla studentów z Rosji. Przedmiotem zajęć były polskie uwarunko-
wania działalności gospodarczej ze szczególnym uwzględnieniem 
tematyki klastrowej. Studenci dowiedzieli się na czym polega 
współpraca w klastrze i jakie korzyści z niej wynikają.
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KioB wsPółPracuje z fundacją wsPierania i Promocji 
PrzedsięBiorczości na warmii i mazurach. Uroczyste podpi-
sanie listu intencyjnego nastąpiło podczas konferencji dotyczącej 
klasteringu w Rynie. Obie strony planują liczne wspólne przed-
sięwzięcia, których celem jest promocja przedsiębiorczości, 
wspieranie innowacyjności i kreatywności wśród lokalnych przed-
siębiorców. Obie organizacje są w swoich regionach ważnymi 
instytucjami otoczenia biznesu. Potrzeby rozwojowe podlaskich 
firm i przedsiębiorstw z województwa warmińsko-mazurskiego 
są w wielu obszarach zbieżne. Dlatego ponadregionalna współ-
praca jest niezbędna, aby stworzyć dogodne warunki do rozwoju 
przedsiębiorczości w tej części kraju.

wsPólny zesPół eKsPertów PodlasKich Klastrów 
i PolitechniKi BiałostocKiej. Zespół złożony z przedstawi-
cieli firm należących do Klastra Instytucji Otoczenia Biznesu 
i Wschodniego Klastra Budowanego oraz pracowników nauko-
wych Politechniki Białostockiej rozpoczął już swoją działalność. 
To pierwszy krok do realnego, a nie jedynie deklaratywnego,  
powiązania sektora gospodarki z nauką. Taka współpraca jest 
niezbędna do opracowywania i wdrażania w praktyce gospo-
darczej innowacyjnych produktów, rozwiązań technologicznych, 
procesów biznesowych. W prace w ramach wspólnego zespołu 
roboczego zaangażowali się przedstawiciele firm klastrowych. 
Przedsiębiorcy liczą na to, że dzięki wsparciu intelektualnemu 
pracowników uczelni będą mogli udoskonalać swoje techno-
logie, zyskają dostęp do najnowszych osiągnięć naukowych, 
a także nowoczesnej infrastruktury badawczo-rozwojowej .

sPotKanie PrzedsięBiorców z nauKowcami. Z inicjatywy przed-
siębiorców zrzeszonych w Klastrze Instytucji Otoczenia Biznesu 
i Wschodniego Klastra Budowlanego doszło do pierwszego 
roboczego spotkania z kadrą naukową największej w regionie 
podlaskim uczelni technicznej, Politechniki Białostockiej. 
Współpraca przedsiębiorców z sektorem nauki jest podstawowym 
warunkiem sukcesu rodzimych firm na rynkach zagranicznych. 
Takie branże, jak budownictwo, IT, odnawialne źródła energii 
potrzebują zaplecze eksperckiego w postaci uczelnianych labora-
toriów i kapitału intelektualnego, jakim dysponują naukowcy. To 
pierwsze z cyklu wielu zaplanowanych spotkań przemysłu ze 
środowiskiem akademickim.

KioB wsPółPracuje ze świętoKrzysKim centrum innowacji 
i transferu technologii. Obie strony podpisały stosowny 
list intencyjny w tej sprawie na konferencji klastrowej w Rynie. 
Sygnatariusze listu chcą działać na rzecz pobudzania innowa-
cyjności regionalnej gospodarki. Połączenie potencjałów 
Klastra Instytucji Otoczenia Biznesu i Świętokrzyskiego Centrum 
Innowacji i Transferu Technologii pozwoli zdynamizować współ-
pracę sektora nauki i przemysłu na szczeblu międzywojewódzkim. 
Wymiana doświadczeń, wspólne przedsięwzięcia o charakterze 
badawczym, rozwojowym czy szkoleniowym przyczynią się do 
innowacyjnego wzrostu gospodarczego regionu podlaskiego 
i świętokrzyskiego.
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wizyta studyjna w aBu dhaBi. Przedsiębiorcy z regionu 
Polski Wschodniej, dzięki aktywności Wschodniego Klastra 
Budowlanego i Klastra Instytucji Otoczenia Biznesu, mieli 
okazję zapoznać się ze standardami i procedurami budowla-
nymi w Abu Dhabi. Wizyta studyjna na budowie, a następnie 
w międzynarodowej korporacji prawniczej, pozwoliła przedsię-
biorcom poznać wymagania lokalnego rynku, uwarunkowania 
ekonomiczne i prawne.

ParK nauKowo-technologiczny PolsKa-wschód 
w suwałKach Potencjalnym Partnerem PodlasKich 
Klastrów. Misją Parku Naukowo-Technologicznego Polska-
Wschód w Suwałkach jest zwiększenie spójności społecznej 
i gospodarczej regionu poprzez wspieranie przedsiębiorczości 
opartej na wiedzy zorientowanej na zaawansowane techno-
logie i wykorzystanie możliwości współpracy międzynaro-
dowej. Partnerem dla Parku w realizacji tych celów mogą być 
podlaskie klastry. KIOB planuje zainicjowanie bliższej współpracy 
między organizacjami. Wspólnym obszarem zainteresowań są 
problemy komercjalizacji wiedzy i transferu technologii z nauki 
do przemysłu. Połączenie potencjału Parku i klastrów mogłoby 
przyczynić się uruchomienia wspólnego centrum rozwoju 
innowacyjności i przedsiębiorczości.

 500-lecie województwa PodlasKiego. Klastry koordyno-
wane przez PSDiK aktywnie uczestniczyły w uroczystych obcho-
dach 500-lecia urodzin województwa podlaskiego. Główne 
uroczystości zorganizował Urząd Marszałkowski Województwa 
Podlaskiego. Wśród wielu wydarzeń i imprez związanych 
z obchodami znalazł się m.in. Kongres Samorządowy. Klaster 
Instytucji Otoczenia Biznesu, jako ważny partner podlaskich 
samorządów, uczestniczył w tym wydarzeniu, prezentując 
swoją ofertę na stosiku wystawienniczym. Klastry zarządzane 
przez PSDiK podpisały już kilka listów intencyjnych o współ-
pracy z samorządami lokalnymi, m.in. z władzami Suwałk, 
Augustowa, Ełku, Białowieży, Hajnówki.  

KioB wsPiera Prace Parlamentarnego zesPołu d/s 
PolityKi Klastrowej. Zespół pod przewodnictwem posła 
Bartłomieja Bodio opracowuje strategiczne założenia i cele 
krajowej polityki klastrowej. Stworzenie odpowiednich 
warunków legislacyjnych i gospodarczych jest konieczne 
dla rozwoju koncepcji klasteringu. Bez stosownych regulacji 
bariery rozwojowe inicjatyw klastrowych będą narastać. 
Parlamentarnego Zespołu ds. Polityki Klastrowej jest otwarty na 
głosy animatorów i koordynatorów klastrów. Swoim doświad-
czeniem i uwagami w zakresie rozwoju klasteringu z parlamen-
tarzystami dzieli się m.in. Klaster Instytucji Otoczenia Biznesu, 
który był jednym z inicjatorów I Kongresy Klastrów Polskich 
w Sejmie RP.

16
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KioB rośnie w siłę. Klaster Instytucji Otoczenia Biznesu 
przyciąga nowe firmy i organizacje. Tym razem nasze grono 
poszerzy się o agencję reklamową Arando i Świętkorzyskie 
Centrum Innowacji i Transferu Technologii. Atutami Klastra, 
które zachęcają kolejne podmioty do współpracy, są m.in. 
zwiększony poziom wiedzy, zdolność do łączenia komple-
mentarnych umiejętności, usługi biznesowe (konsultingowe, 
finansowe, marketingowo-reklamowe, poligraficzne, prawne, 
etc.) na najwyższym poziomie, wspólne pozyskiwanie środków 
na rozwój, efekt synergii, wreszcie prestiż. 

ważne głosy nt idei Klasteringu w Polsce. KIOB poprzez 
zaangażowanie się w Kongres Klastrów Polskich w Sejmie 
przyczynił się do zdynamizowania publicznej debaty na temat 
klasteringu. Na Kongresie padły ważne deklaracje ze strony 
przedstawicieli administracji publicznej o wspieraniu idei klaste-
ringu. Klastry mają odgrywać ważną rolę w nowej perspek-
tywie finansowej budżetu Unii Europejskiej na lata 2014-2020. 
Według instytucji zarządzających i wdrażających – Ministerstwa 
Rozwoju Regionalnego, Ministerstwa Gospodarki i Polskiej 
Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości – konieczna jest profe-
sjonalizacja zarządzania klastrami. Elementem tego procesu 
będzie przygotowywany przez PARP podręcznik standardów 
zarządzania inicjatywą klastrową.

Klastry w mediach. O działaniach KIOB i innych klastrów 
koordynowanych przez PSDiK coraz głośniej informują media. 
Duży medialny rozgłos towarzyszył I Kongresowi Klastrów 
Polskich w Sejmie, którego KIOB był jednym z głównych organi-
zatorów. Artykułu podsumowujące to wydarzenie znalazły 
się na licznych portalach zarówno branżowych, jak i ogólno-
gospodarczych, dotyczących funduszy unijnych i innowacyj-
ności, w tym m.in. na Portalu Innowacji, stronach biznesowych 
Interii, portalu FunduszeEuropejskie.gov.pl. Głośno było również 
o ostatnich działaniach Wschodniego Klastra Budowlanego. 
W mediach regionalnych została opisana misja Klastra do 
Zjednoczonych Emiratów Arabskich (m.in. przez Kurier Poranny 
i Gazetę Współczesną). Z kolei portale branżowe (np. ogrzew-
nictwo.pl) zainteresowały innowacyjne pomysły firm należą-
cych do Wschodniego Klastra Budowlanego, m.in. fasada 
fotowoltaiczna firmy CORAL. Media regionalne i krajowe 
dostrzegają również działania Klastra Marek Turystycznych 
Polski Wschodniej. O rozwijaniu współpracy międzynarodowej 
w branży turystycznej informował ostatnio na swoich stronach 
internetowych dziennik „Rzeczpospolita”.  
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Kompleksowa usługa szkoleniowa

Kadrę dydaktyczną stanowi zespół doświadczonych trenerów biznesu i konsultantów HR, którzy razem tworzą programy rozwojowe w 

oparciu o najbardziej skuteczne metody nauczania. Firmy oferują usługi w zakresie rozpoznania i analizy potrzeb szkoleniowych. Oferta 

obejmuje różnego rodzaju szkolenia, kursy, studia podyplomowe, kształcenie ukierunkowane na potrzeby pracodawców, szkolenia w 

zakresie języków obcych, a także transfer wiedzy pomiędzy jednostkami badawczo-rozwojowymi a przedsiębiorcami.

=



Polska Eksportowa Misja Budowlana powstała dzięki współpracy trzech klastrów. Spółka działa w formule nowoczesnego biura handlu 

zagranicznego. Działania PEMB koncentrują się na pozyskiwaniu zamówień do działań w następujących segmentach rynku budowla-

nego: budownictwo mieszkaniowe, przemysłowe, budownictwo użyteczności publicznej, budownictwo infrastruktury towarzyszącej. 

Spółka oferuje usługi zlecone: pośrednictwo budowlane, pozyskiwanie zleceń, handel hurtowy materiałami budowlanymi lub pośred-

nictwo w handlu materiałami budowlanymi oraz usługi własne np. mikropalowanie.

Dzięki merytorycznemu wsparciu ekspertów z Klastra Instytucji Otoczenia Biznesu firmy zrzeszone w Podlaskim Centrum Budownictwa 

Pasywnego we współpracy ze Wschodnim Klastrem Budowlanym wybudują „Osiedle Zielone’’, którego zapotrzebowanie na energię 

zostanie w 100% wytworzone ze źródeł odnawialnych. Ceny mieszkań i domów będą konkurencyjne z uwagi na możliwość dopłat 

i dotacji do planowanej inwestycji. Po skończeniu budowy zamknięte osiedle będzie osiedlem plus energetycznym, czyli produkującym 

więcej energii niż potrzebuje i sprzedającym nadwyżkę „czystej”, wyprodukowanej energii.

mapa procesów
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Prace nad osiedlem domów „samospłacających się”

Polska Eksportowa Misja Budowlana

=

=
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Wschodni Klaster Budowlany
Wiarygodność Rzetelność Innowacyjność
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Unicell Poland, należący do Wschodniego Klastra Budowlanego, otrzymał dofinansowanie do badań nad opracowaniem  ekologicz-

nych pigmentów do farb. Technologia opracowana w projekcie w sposób bezpośredni oparta będzie na rozwiązaniach przyjaznych 

środowisku. Projekt ma na celu udoskonalenie dotychczasowych produktów firmy oraz prace nad uniwersalnym pigmentem, poprawę 

własności użytkowych produktów. Projekt realizowany jest od kwietnia 2013 r. do końca marca 2015 r. Klaster Instytucji Otoczenie 

Biznesu stanowi zaplecze eksperckie dla realizacji projektu od strony formalno-prawnej. 

Badania nad opracowaniem ekologicznych pigmentów do farb

Praktyki zawodowe
Współpraca nauki i biznesu. Firmy zrzeszone w klastrach, których koordynatorem jest Polskie Stowarzyszenie Doradcze i Konsultingowe, 

przy współpracy z uczelniami wyższymi realizują program praktyk zawodowych.

=

BiznesKlaster 
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Firma Sapling, członek Wschodniego Klastra Budowlanego i lider w obszarze technologii dla ochrony środowiska, przy współpracy 

z Uniwersytetem Technologiczno-Przyrodniczym im. J.J. Śniadeckich w Bydgoszczy realizuje badania nad technologią spalania osadu. 

Dodatkowo wyniki tych badań zostały potwierdzone przez laboratorium akredytowane w PCA. Aktualnie firma współpracuje z kadrą 

naukową Politechniki Warszawskiej i Wydziałem Nauk Technicznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w zakresie dwóch innych 

innowacyjnych technologii, mających zastosowanie w dziedzinie ochrony środowiska.

Badania nad technologią spalania osadu

Wniosek 5.1 na budowę budynków badawczo - laboratoryjno - produkcyjnych

Produkcja ulepszonych elementów domów w technologii szkieletowej oraz okien i witryn stosowanych w budownictwie pasywnym pozwoli, 

w połączeniu ze sprawdzonymi materiałami i urządzeniami produkowanymi przez firmy klastrowe, na budowę inteligentnego budynku 

energooszczędnego. Wniosek o dofinansowanie projektu w ramach PO IG przygotowali eksperci Klastra Instytucji Otoczenia Biznesu.  

=

=
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SAPLING
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Polbud S.A., należący do Wschodniego Klastra Budowlanego, prowadzi prace badawcze nad opracowaniem innowacyjnej turbiny 

przeznaczonej do systemów małej energetyki wiatrowej. Jednym z atutów turbiny będzie nowoczesna konstrukcja, pozwalająca na 

montaż w każdych warunkach terenowych, jak również na istniejących zabudowaniach. Inwestycja umożliwi rozwój odnawialnych 

źródeł energii w Polsce oraz na świecie. W ramach realizacji inwestycji o wartości ponad 20 mln zł zostaną wybudowane trzy 

nowoczesne hale produkcyjne w Bielsku Podlaskim. Projekt ma zostać zrealizowany do końca 2013 r. Projekt wspiera Klaster Instytucji 

Otoczenia Biznesu.

Fasada fotowoltaiczna zintegrowana z budynkiem

Prace badawczo-rozwojowe nad Małymi 
Elektrowniami Wiatrowymi

=

+

+
=

Firma Coral, należąca do Wschodniego Klastra Budowlanego, jako pierwsza w regionie wybudowała instalację fotowoltaiczną na ścianie 

budynku swojej siedziby. Dzięki temu zredukuje koszty pozyskiwania energii elektrycznej, a wyprodukowany z promieni słonecznych 

prąd będzie można odsprzedać.

BiznesKlaster 
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W styczniu 2013 r. prezesi Zarządów Budimex Danwood sp. z o.o., Unibep S.A. oraz prezes Wschodniego Klastra Budowlanego i Klastra 

Instytucji Otoczenia Biznesu zwrócili się do rektora Politechniki Białostockiej, prof. dr hab. inż. Lecha Dzienisa, z propozycją współpracy. 

Współpraca taka jest konieczna do podnoszenie innowacyjności i konkurencyjności regionalnej gospodarki. W odpowiedzi powstał 

zespół ekspertów, w skład którego wchodzą pracownicy naukowi i przedstawiciele firm klastrowych. Zespół opracowuje zasady 

kooperacji i identyfikuje wspólne pola zainteresowań.

Bezpłatne szkolenia: „Zarządzanie zmianą w organizacji” – rola i zadania menadżera w procesie wdrażania zmiany, przeprowadzenie 

przez zmiany, zarządzanie procesami  oraz „Strategiczne planowanie zmian w przedsiębiorstwie” – budowa strategii innowacji przed-

siębiorstw, optymalizacja procesów zarządczych w innowacyjnej firmie.

Projekt „Partnerstwo dla innowacyjności – kompleksowy program wsparcia 
współpracy nauki i przedsiębiorstw w województwie podlaskim”

 Umowa o współpracy z Politechniką Białostocką

=

=

+

+

mapa procesów
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I Kongres Klastrów Polskich w Sejmie RP 
był okazją do zaprezentowania potencjału 
rodzimych powiązań gospodarczych. 
Przedstawiciele klastrów przedstawili swoje 
uwagi na temat prowadzonej w kraju polityki 
klastrowej. Podkreślili ważną rolę, jaką odgry-
wają powiązania gospodarcze na poziomie 
poszczególnych regionów. Klastry pobudzają 
lokalne gospodarki, stymulują ich rozwój, 
pozwalają znajdować nisze specjalizacyjne. 
Animatorzy i koordynatorzy klastrów liczą na 
wzmocnienie pozycji powiązań kooperacyj-
nych w nowej perspektywie finansowej na 
lata 2014-2020.  

Eksperci podkreślali, że sytuacja polskich 
klastrów bardzo różni się od tej, jaka panuje w 
Unii Europejskiej, gdzie wsparcie na zarządzanie 
inicjatywami klastrowymi znajduje się na dużo 
wyższym poziomie.  Uczestnicy Kongresu 
zwracali też uwagę na zbyt zawiłe procedury 
biurokratyczne, które blokują rozwój powiązań 
kooperacyjnych.

I Kongres 
Klastrów Polskich
I Kongres Klastrów Polskich w Sejmie RP zgromadził przedstawicieli wszystkich liczących 
się w kraju powiązań kooperacyjnych, pozwolił określić priorytety polityki klastrowej, 
rekomendacje i najważniejsze wyzwania.  Spotkanie zostało zainicjowane przez Zespół 
Parlamentarny ds. Polityki Klastrowej, Związek Pracodawców „Klastry Polskie” i Klaster 
Instytucji Otoczenia Biznesu. Nad wydarzeniem honorowy patronat objęli Marszałek 
Sejmu Ewa Kopacz, Wicepremier i Minister Gospodarki Janusz Piechociński, Minister 
Rozwoju Regionalnego Elżbieta Bieńkowska, Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego 
Barbara Kudrycka i Minister Cyfryzacji i Administracji Michał Boni. 
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Obecnie najważniejszym fundamentem 
światowej gospodarki jest innowacyjność. 
Aby nowe, śmiałe idee, rozwiązania technolo-
giczne,  produkty czy usługi mogły powstawać, 
konieczna jest interdyscyplinarna współpraca 
biznesu, nauki i administracji, szczególnie na 
poziomie lokalnym. W ten sposób powstaje 
tzw. „złoty trójkąt innowacji” – system, w którym 
dochodzi do wymiany wiedzy i doświadczeń, 
gdzie specjaliści z różnych branż i dziedzin 
mogą ze sobą bezpośrednio współpracować, 
gdzie powstaje efekt synergii. Odpowiednim 
miejscem dla tego rodzaju współpracy są 
klastry, czyli nowoczesne powiązania gospo-
darcze. W Europie Zachodniej – szczególnie we 
Włoszech, Francji, Hiszpanii – a także w wielu 
innych krajach, m.in. Stanach Zjednoczonych czy 
Japonii, klastry z powodzeniem funkcjonują od 
dziesięcioleci. To właśnie w dużej mierze dzięki 
nim gospodarki tych krajów mogły dynamicznie 
się rozwijać, znalazły swoje inteligentne specja-
lizacje. W Polsce klastry również powinny stać 
się impulsem rozwojowym, mogą stymulować 
wzrost innowacyjności i konkurencyjności naszej 
gospodarki. 

I Kongres Klastrów Polskich w Sejmie RP pokazał 
olbrzymią wartość tych organizacji. Klastrów 
w Polsce jest coraz więcej, powstają w wielu 
branżach, przyczyniając się do ich rozwoju. 
Dyskusje panelowe i rozmowy, które odbyły 
się w kuluarach stanowią cenną przesłankę do 
dalszych prac nad polską polityką klastrową. 
Warto wsłuchiwać się w głosy animatorów 
i koordynatorów klastrów, ponieważ najcen-
niejsze są te inicjatywy, które powstają oddolnie 
w odpowiedzi na realne zapotrzebowanie lokal-
nych gospodarek. Nie ulega wątpliwości, że 
w dzisiejszej gospodarce współpraca w ramach 
klastrów stanowi jeden z najważniejszych 
czynników sukcesu.     

W światowej gospodarce klastry rozwijają się 
już od dobrych kilku dekad. W Polsce ich 
znaczenie dostrzeżono stosunkowo niedawno. 
Duża liczba współpracujących podmiotów 
pozwala zdobywać nowe rynki, poszerzać 
ofertę, kumulować potencjał. Tak rozumiane 
klastry są we współczesnej gospodarce 
najważniejszymi ośrodkami wiedzy, innowacji, 
inteligentnego rozwoju firm, jak i regionów. 

Zorganizowany w Sejmie Kongres zgromadził 
około 300 osób – przedstawicieli klastrów, 
przedsiębiorców, ludzi nauki oraz przedstawi-
cieli administracji państwowej. 

I Kongres Klastrów Polskich był współfi-
nansowany ze środków Unii Europejskiej w 
ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego Program Operacyjny Rozwój 
Polski Wschodniej.

Oprac. E. Suchowierska

Bartłomiej Bodio
Poseł na Sejm RP, 

przewodniczący Parlamentarnego 
 Zespołu ds. Polityki Klastrowej
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I Kongres Klastrów Polskich - relacja

I Kongres Kalstrów Polskich okazał się wielkim sukcesem i to w podwójnym 
sensie. Po pierwsze, frekwencyjnym – tematyka klastrowa przyciągnęła do Sali 
Kolumnowej ponad 300 osób - przedsiębiorców, samorządowców, pracowników 
nauki zainteresowanych współpracą w ramach nowoczesnych sieci powiązań 
gospodarczych. Po drugie, merytorycznym – w czasie Kongresu udało się 
poruszyć wszystkie ważne dla środowisk klastrowych zagadnienia i, czasami 
bolesne, problemy. Ważne, że o trudnych sprawach takich jak np.: kwestia 
finansowania czy kryteria wyboru klastrów kluczowych – mówiono szczerze 
i otwarcie. Tylko w drodze dialogu i wymiany rzeczowych argumentów można 
wypracować optymalne rozwiązania.

Kiedy ponad rok temu kiedy założyliśmy Związek (pełna nazwa) nie spodzie-
wałem sie ze tak wiele Klastrow tak szybko się przyłączy. Dziś skupiamy ponad 
30 Klastrów i w moim przekonaniu reprezentujemy ponad polowe Klastrów 
działających w Polsce.
 
Dlaczego klastry są ważne dla polskiej gospodarki, dla przedsiębiorców, ale także 
administracji i sektora nauki? W moim osobistym, głębokim przekonaniu jest 
to jedna z najbardziej szlachetnych, a zarazem najbardziej praktycznych form 
współpracy. Siłą klastrów jest to, że w zdecydowanej większości – przynajmniej 
w polskich realiach – są to inicjatywy oddolne, które angażują wielu warto-
ściowych ludzi, uczą myślenia wspólnotowego i pracy zespołowej. W Polsce 
ciągle mamy deficyt zaufania społecznego, a klastry są najlepszym lekar-
stwem na wręcz notoryczną nieufność. Od roku jestem prezesem Polskiego 
Holdinguu Obronnego, największej firmy z tej branży w Europie Środkowo 
Wschodniej i na co dzień przekonuję się jak bardzo brakuje współpracy 
i zaufania w Polsce poza strukturami klastrowymi. Firmy, które tworzą 
polskie klastry, są w naszej gospodarce ciągle wyjątkowe i niezwykłe. Są 
jaskółkami zmian społecznych w naszym kraju i pionierami współpracy. 
Te firmy zrozumiały proste, znane od dawna przesłanie: „zgoda buduje, 
niezgoda rujnuje”. Dziś, w globalizującej się gospodarce, musimy rywali-
zować nie ze sobą nawzajem, lecz z konkurentami zagranicznymi. 
W większości sektorów i branż nie ma już klasycznie rozumianego rynku 
krajowego, jest po prostu rynek globalny. Żeby odnosić na nim sukcesy, 
polskie przedsiębiorstwa przy wsparciu sektora nauki i administracji, 
powinny współpracować w ramach klastrów.    

W Kongresie uczestniczyli przedstawiciele przedsiębiorców, 
pracowników naukowych, administracji samorządowej, ale także 
centralnej – Rządu i Sejmu RP. Cieszy mnie to polityczne poparcie 
dla idei klasteringu. Nie ma bowiem takiej inicjatywy, która „żywi 
się powietrzem”, która rozwijałaby się bez środków finansowych. 
Skala i sposób tego finansowego wsparcie w największej mierze 
zależy do decyzji administracyjnych. Trzeba dostrzec fakt, że 
sytuacja polskich powiązań kooperacyjnych jest ewidentnie 
inna niż sytuacja klastrów w Zachodniej Europie, gdzie takie 
struktury istnieją od dawna, są zakorzenione w gospodarce, 
mają stabilne źródła finansowania. 

Krzysztof Krystowski
Prezes Związku Pracodawców „Klastry Polskie”
Prezes Polskiego Holdingu Obronnego

Dwa lata temu, na konferencji podsumowującej 
badania klastrów w krajach Europy Północnej 
(głównie państwach skandynawskich, ale także 
Niemiec i Polski), w której miałem przyjemność 
uczestniczyć, padły znamienne liczby – średnie 
dofinansowanie z środków publicznych dla 
animatora klastra w Polsce wynosiło wówczas 
8%, podczas gdy w innych badanych krajach 
europejskich aż 60%. Jeżeli nie będzie finan-
sowania dla klastrów na animowanie i koordy-
nowanie działań, obsługę biurową, nie będzie 
też wartościowych projektów. Życzyłbym 
sobie, środowiskom klastrowym, ale i całej 
gospodarce, aby urzędnicy dostrzegli wagę 
tych inicjatyw. Jestem wielkim optymistą, 

ponieważ dostrzegam, jak zmienia się admini-
stracja, jak ewoluuje, stając się bardziej przyjazna, 
sprawna, profesjonalna. Dziś już chyba wszyscy 
i na każdym szczeblu władzy – czy to samorzą-
dowej czy centralnej – rozumieją, że pomagając 
rozwijać się klastrom, wspomaga się rozwój całej 
gospodarki. Ważne jest, aby przedstawiciele 
biznesu, nauki i administracji rozmawiali ze sobą, 
mówili o własnych oczekiwaniach, ale również 
słuchali drugiej strony. Kongres Klastrów Polskich 
w Sejmie był okazją do jednego i do drugiego.   

Mam nadzieję, że Kongres był także okazją 
do zaprezentowania się firm skupionych 
w Klastrach, pokazania umiejętności współpracy 

oraz innowacyjności. Liczę, że decydenci 
dostrzegli wagę Klastrów dla gospodarki i będą 
je traktowali jako narzędzie do wzrostu przed-
siębiorczości i podniesienia konkurencyjności 
regionów.

Na koniec chciałbym zaapelować do uczest-
ników i decydentów - w nowej perspektywie 
finansowej pamiętajcie o klastrach i skupionych 
w nich przedsiębiorstwach, jednostkach nauko-
wych i samorządowych. Pomóżcie nam sie 
rozwijać, a my pomożemy rozwijać sie Polskiej 
gospodarce.
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Tomasz Kozłowski
Prezes Polskiego Stowarzyszenia Doradczego i Konsultingowego, 
Koordynator Klastra Instytucji Otoczenia Biznesu

I Kongres Klastrów Polskich w Sjemie RP jako wspólne przedsięwzięcie wielu środo-
wisk – biznesu, nauki, administracji i polityki – pokazał, że warto współpracować. 
Kooperacja jest we współczesnej, globalnej i konkurencyjnej gospodarce niezbędna, 
jeśli polskie firmy, uczelnie, instytucje chcą odnosić sukcesy i się rozwijać. Kongres był 
wielkim wydarzeniem, pokazał siłę rodzimych klastrów,   jeszcze bardziej zintegrował 
ludzi zaangażowanych w tworzenie nowoczesnych systemów innowacji i rozwoju.         
Kongres Klastrów Polskich spotkał się z ogromnym zainteresowaniem, które 
potwierdza, że klastry już są ważne dla polskiej gospodarki, a w niedalekiej 
przyszłości ich rola będzie jeszcze większa. Dlatego struktury te powinny być 
traktowane jako silny partner dla biznesu, sektora nauki, a przede wszystkim władz 
centralnych i samorządowych. Dzięki temu możliwa będzie praktyczna realizacja 
koncepcji triple helix, którą należy realizować nie tylko na poziomie lokalnym czy 
regionalnym, ale przede wszystkim krajowym. 

Kongres pokazał, że polskie klastry stawiają sobie jako jeden z celów prioryte-
towych pobudzanie innowacyjności i konkurencyjności rodzimej gospodarki. 
Warto jednak pamiętać, że innowacje to nie tylko technologie, to także procesy 
biznesowe, sposób myślenia i mentalność. Współpracując w klastrach mamy 
szansę stać się bardziej otwarci na nowatorskie rozwiązania, możemy dzielić 
się wiedzą i doświadczeniami. Biorąc pod uwagę dużą liczbę klastrów, które 
pojawiły się na Kongresie, z całą mocą i pewnością można powiedzieć, że 
wspólnie tworzymy olbrzymi potencjał – materialny, finansowy, a przede 
wszystkim intelektualny. 

Kongres Klastrów Polskich udowodnił, że przedsiębiorcy już zrozumieli, iż 
w gospodarce wiedzy źródłem przewagi konkurencyjnej nie są klasyczne 
zasoby (kapitał i środki wytwórcze), lecz innowacyjność i kreatywność, 
które najłatwiej wyzwala się w nowoczesnych sieciach kooperacji. 
Cieszy aktywny udział w kongresowych dyskusjach – tych oficjalnych, 
jak i tych kuluarowych – przedstawicieli administracji publicznej. 
Współpraca między przedsiębiorcami a urzędnikami jest niezbędna, 
aby klastry spełniły pokładane w nich nadziej i oczekiwania. 

Strategiczne założenia polskiej polityki 
klastrowej powinny być opracowywanie 
w drodze dialogu, a Kongres był właśnie takim 
dialogiem – szczerym, momentami gorącym, 
ale wlaśnie przez to niezwykle wartościowym. 
Widać, że administracja publiczna docenia 
większą efektywność projektów realizowa-
nych w partnerstwie z biznesem i nauką.  
Sektor biznesu i nauki musi zadbać z kolei o to, 

by jakość tych projektów była jak najlepsza.
Kongres zostawił nas również w przeświad-
czeniu, że klastry są najlepszą odpowiedzią 
na wyzwania współczesności i kolejnym 
etapem rozwoju nowoczesnej gospodarki. 
Zainteresowanie, jakie wzbudzają, jest w pełni 
zrozumiałe i uzasadnione. Teraz jest czas na 
„pozytywistyczną” pracę u podstaw – i dla 
przedsiębiorców, i dla pracowników naukowych, 

i dla urzędników. Każdy w swoim obszarze 
musi podjąć działania, które w efekcie stworzą 
korzystne warunki dla rozwoju klasteringu, 
a tym samym całej gospodarki. Miejmy nadzieję, 
że na następnym Kongresie Klastrów Polskich 
będziemy w większym stopniu mówić o naszych 
wspólnych sukcesach niż problemach.  

„Kongres zostawił nas również w przeświadczeniu, że klastry są najlepszą odpowiedzią na 
wyzwania współczesności i kolejnym etapem rozwoju nowoczesnej gospodarki. „
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Szansa na wzrost 
innowacyjności

Szczególnie dla małych i średnich przedsiębiorstw klaster jest najlep-
szym wehikułem innowacyjno-technologicznych aspiracji rozwojowych 
konkretnej branży przemysłu/gospodarki. Wspólna trajektoria rozwoju 
umożliwia wspólny wysiłek na rzecz wyszukania odpowiedniego 
partnera z sektora nauki. Tak zorientowane klastry dają szansę na wzrost 
innowacyjności ich przedsiębiorstw oraz wzrost nakładów na badania 
i rozwój ze środków niepublicznych. W sytuacji kiedy na B+R polskie 
przedsiębiorstwa wydają tyle w liczbach bezwzględnych, co przedsię-
biorstwa samej tylko Brukseli czy hrabstwa Yorkshire and the Humber, 
każdy wzrost nakładów na powyższe cele jest pożądany. A stawiamy 
sobie ambitny cel, aby w roku 2020 nakłady na B+R osiągnęły 1,7% i to 
w 50%  pochodziły ze środków niepublicznych!

Perspektywa finansowa 2007-2013 nie zaowocowała przełomem co do 
innowacyjnej i konkurencyjnej gospodarki i to z różnych powodów. 
Kolejna perspektywa to już perspektywa „ostatniej szansy”, szczególnie 
dla naszej gospodarki. Ostatnie 2 lata działalności NCBiR związanej 
z programami sektorowymi, w których łączy się fundusze publiczne 
z niepublicznymi, pochodzącymi od przedsiębiorstw oraz ze wspiera-
niem badań na rzecz przemysłu i razem z przemysłem napawają jednak 
optymizmem. Wierzę, że polskie klastry skorzystają z takiej szansy.

dr hab. Jacek Guliński
Podsekretarz Stany w Ministerstwie Nauki i 
Szkolnictwa Wyższego

Z dużą przyjemnością przyjąłem zaproszenie 
do udziału w I Kongresie Klastrów Polskich. Co 
prawda, definicji klastrów jest wiele, ale dla 
mnie klaster to grupa przedsiębiorstw, które 
kooperują ze sobą (pozostając w konkurencji 
na rynku), oddziałują na siebie w określonej 
przestrzeni i wspólnie budują swoją ścieżkę 
rozwoju. Z zasady, jednostki sektora nauki nie 
są składowymi klastrów, ale często to wystę-
puje (wtedy z punktu widzenia nauki są to 
centra naukowo-przemysłowe lub konsorcja 
naukowe, a nawet platformy technologiczne). 
Klastry bazują na korzyściach skali, specjalizacji 
dostawców lub poszerzaniu rynków. Czasami 
oparte są na wiedzy, tego typu „klastry 
badawcze” pojawiły się w nomenklaturze 7 
Programu Ramowego Badań i Rozwoju UE. 
Tak więc, postęp naukowo-technologiczny 
jako wiodący motyw działania klastra jest 
jedną z opcji. Na pewno tą pożądaną, jeśli 
myślimy o innowacyjnej gospodarce czy też 
gospodarce opartej na wiedzy. 

I Kongres Klastrów Polskich - relacja
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GRAŻYNA HENCLEWSKA  
Podsekretarz Stanu, Ministerstwo Gospodarki.

Tomasz Kozłowski  
Koordynator Klastra Instytucji 
Otoczenia Biznesu

Jacek Guliński 
Podsekretarz Stanu, Ministerstwo Nauki 
i Szkolnictwa Wyższego

Iwona Wendel  
Podsekretarz Stanu,  
Ministerstwo Rozwoju Regionalnego

Krzysztof Krystowski  
Prezes Związku Pracodawców 
Klastry Polskie

Włodzimierz Brodiuk 
Starosta Ostródzki

I Kongres Klastrów Polskich 
w Sejmie RP zgromadził 
przedstawicieli administracji 
centralnej i wszystkich 
liczących się w kraju 
powiązań kooperacyjnych, co 
pozwoliło określić priorytety 
polityki klastrowej i jej 
najważniejsze wyzwania.

Przedstawiciele klastrów 
przedstawili swoje uwagi 
na temat prowadzonej w 
kraju polityki klastrowej. 
Podkreślili ważną rolę, jaką 
odgrywają powiązania 
gospodarcze na poziomie 
poszczególnych regionów.

Eksperci podkreślali, że 
sytuacja polskich klastrów 
bardzo różni się od tej, jaka 
panuje w Unii Europejskiej, 
gdzie wsparcie na zarządzanie 
inicjatywami klastrowymi 
znajduje się na dużo 
wyższym poziomie.
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Strategii Europa 2020, wskazuje, że wspieranie 
rozwoju klastrów jest jednym ze sposobów 
zwiększania innowacyjności. Klastry odgrywają 
także istotną rolę w kreowaniu inteligentnych 
specjalizacji i ich późniejszej realizacji. Należy 
pamiętać, że określenie ich przez regiony 
to jeden z warunków uzyskania dostępu do 
nowej puli środków unijnych. Przykładów 
światowych oraz europejskich klastrów, 
które odniosły sukces i przyczyniły się do 
wzmocnienia pozycji gospodarczej danego 
regionu czy też kraju jest wiele. Również w 

Iwona Wendel
Podsekretarz Stanu w Ministerstwie 
Rozwoju Regionalnego

Klastry sprzyjają nawiązywaniu formalnej i nieformalnej współpracy firm oraz jednostek badaw-
czych, ułatwiają przepływ informacji, wiedzy oraz technologii, a tym samym pobudzają innowacyj-
ność. Są jednym z kluczowych elementów innowacyjnego ekosystemu gospodarczego, to wokół nich 
koncentruje się w dużej mierze życie gospodarcze danego regionu. Łączenie potencjałów gospodar-
czych i naukowych w formie klastrów jest korzystne nie tylko dla pojedynczego przedsiębiorcy, uczel-
ni czy instytucji badawczej. Zyskuje na tym cały region, a w przypadku klastrów kluczowych możemy 
mówić o oddziaływaniu ponadregionalnym, a nawet ogólnokrajowym. Ich wpływ na sytuację gospo-
darczą jest więc jednoznacznie pozytywny. Widoczne jest to również w podejściu Unii Europejskiej, 
która w swoich najważniejszych dokumentach, m.in. 

ułatwia dostęp do zasobów wiedzy. Natomiast 
dobrym przykładem klastra regionalnego jest 
Podlaski Klaster Bielizny, skupiający czołowych 
producentów z tej branży, od lat zajmujących 
wysoką pozycję na polskim rynku. Zatrudniają 
oni własnych projektantów, posiadają wyspe-
cjalizowane studia projektowe, korzystają  
z najnowocześniejszych technologii i najlep-
szej jakości surowców.  Z sukcesem działa 
także wiele innych klastrów, grupujących firmy 
m.in. z branży budowlanej, meblarskiej czy 
turystycznej.
 
Ze wsparcia oferowanego przez Fundusze 
Europejskie korzystają zarówno podmioty 
zarządzające klastrami, jak i poszczególni 
ich uczestnicy – przedsiębiorstwa, uczelnie, 
jednostki badawcze. Firmy pozyskują środki 
zarówno na inwestycje, jak i szkolenia swoich 
pracowników. Instytucje naukowe przezna-
czają je na rozwój infrastruktury badawczej 
oraz realizacje projektów naukowych, często 
we współpracy z przedsiębiorcami. Natomiast 
uczelnie wyższe, finansują kompleksowe 
projekty dotyczące kształcenia studentów 
na kierunkach istotnych z punktu widzenia 
rozwoju danego terytorium. Nowa perspek-
tywa finansowa Unii Europejskiej to kolejna 
szansa dla klastrów na realizację nowych 
inwestycji, głównie dlatego, że priorytetem 
na kolejne siedem lat jest wspieranie innowa-
cyjności polskiej gospodarki. Premiowane 
więc będą przede wszystkim przedsięwzięcia 
związane z realizacją programów badawczych, 
których efekty będzie można zastosować na 
szerszą skalę. O wsparcie będą mogły ubiegać 
się uczelnie i jednostki naukowe, blisko 
współpracujące z biznesem. Dofinansowanie 
uzyskają także projekty firm z zastrzeżeniem, 
że będą one charakteryzować się dużym 
potencjałem innowacyjnym, związanym nie 
tylko z produkcją nowych, udoskonalonych 
wyrobów, ale przede wszystkim zakładających 
rozwój działalności badawczo-rozwojowej. 
Programem operacyjnym, który w najwięk-
szym stopniu sfinansuje projekty klastrów 
będzie „następca” Programu Innowacyjna 
Gospodarka – Program Inteligentny Rozwój. 
Środki zostaną przeznaczone m.in. na projekty 
systemowe związane z wyłanianiem, monito-
rowaniem i ewaluacją krajowych klastrów 
kluczowych. Komplementarne działania 
będą prowadzone także w ramach Programu 
Operacyjnego Polska Wschodnia oraz 
Regionalnych Programów Operacyjnych. 

Polsce istnieją bardzo dynamicznie rozwija-
jące się klastry, coraz bardziej rozpoznawalne 
na arenie międzynarodowej. Podkarpacie z 
Doliną Lotniczą jest jednym z nich. W regionie 
tym, nie tylko produkuje się nowoczesny 
sprzęt lotniczy, ale realizuje także programy 
badawcze, w których uczestniczą zarówno 
naukowcy, jak i przedsiębiorcy. Kolejnym jest 
Klaster LifeScience, będący wspólną inicjatywą 
firm i instytucji zrzeszonych wokół sektorów 
takich, jak: farmacja, biotechnologia, żywność. 
Umożliwia on nawiązywanie współpracy, 
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Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości 
realizuje działania wspierające klastry w różnym 
wymiarze, w zależności od stopnia zaawan-
sowania i potrzeb konkretnych klastrów. 
Począwszy od wspierania procesu rozwoju 
struktury klastrów, poprzez działania promo-
cyjno-wspierające, a skończywszy na działa-
niach inwestycyjnych związanych z rozbudową 
wspólnej infrastruktury. W sumie PARP wydał 
dotychczas na dofinansowanie tego obszaru 
działalności prawie 298 mln PLN. 
 
Równolegle do realizowanych działań na 
rzecz klastrów, PARP przeprowadził badania 
benchmarkingowe klastrów w edycjach 2010 
i 2012. To z kolei pozwoliło na głęboką analizę 
ogólnej kondycji klastrów, a także przed-
stawienie ich wymiaru finansowego. Oba 
badania wykazały znaczne niedociągnięcia, 
zarówno w sferze rozwoju zasobów intelek-
tualnych, jak i finansowych. Wprawdzie wskaź-
niki odnoszące się do zasobów finansowych 
klastrów w ciągu ostatnich dwóch lat uległy 
znacznej poprawie, jednak jest to wciąż jeden 
z najsłabszych podobszarów działań. Badania 
te pozwoliły również wskazać bezpośrednie 
przyczyny takiego stanu: niski poziom zarzą-
dzania w polskich klastrach, brak standardów 

i systemowych rozwiązań w tym zakresie 
w Polsce, brak spójnych działań ukierunkowa-
nych na organizacje zarządzające klastrami, 
które decydują o sukcesie klastrów i mają 
znaczący wpływ na skuteczność interwencji 
publicznej. Odpowiedzią PARP na braki syste-
mowe jest przygotowywany obecnie projekt 
pn. Standardy zarządzania klastrem. Jego celem 
jest podniesienie poziomu jakości zarządzania 
poprzez opracowanie standardów dobrego 
zarządzania. Zostaną one przetestowane 
i upowszechnione oraz włączone do praktyki 
działania. W koncepcji tej uwzględniono 
najlepsze rozwiązania z krajów europejskich. 
Zgodnie z założeniami projekt będzie trwał 
2 lata (2013-2015).

Zgodnie z rekomendacjami Grupy roboczej 
ds. polityki klastrowej PARP, zakładamy udzie-
lenie szerokiego wsparcia zarówno istnie-
jącym, jak i tworzącym się klastrom poprzez 
dofinansowanie koordynatorów na poziomie 
regionalnym, w tym prowadzonych przez nich 
inicjatyw w latach 2014-2020. W ten sposób 
zapewnione zostanie funkcjonowanie insty-
tucji pełniących kluczową rolę dla rozwoju 
współpracy, interakcji i przepływów wiedzy 

Bożena  
Lublińska-Kasprzak

Prezes Polskiej Agencji Rozwoju 
Przedsiębiorczości

Klastry są narzędziem wspomagającym wzrost 
konkurencyjności i innowacyjności przedsię-
biorstw, a co za tym idzie regionów. Klastry 
w poszczególnych strefach terytorialnych od-
wzorowują poziom i potencjał gospodarczy oraz 
jakość współpracy przedsiębiorstw ze sferą ba-
dawczo-rozwojową. Klastry w poszczególnych 
województwach powinny stać się kluczowymi 
elementami regionalnych systemów innowacji, 
a poprzez nie oddziaływać na rozwój gospodar-
czy całego regionu. Dla efektywności tego sys-
temu niebagatelne znaczenie ma współpraca, 
m.in. z parkami technologicznymi i specjalnymi 
strefami ekonomicznymi, wykorzystująca istnie-
jącą infrastrukturę oraz tworząca innowacyjne 
produkty czy usługi.

w ramach skupisk działalności gospodar-
czej, a tym samym podnoszenia ich konku-
rencyjności i innowacyjności. Szczególne 
wsparcie powinno być skierowane do 
klastrów o największym potencjale konku-
rencyjnym (Kluczowe Klastry Krajowe) w skali 
międzynarodowej, zgodnie z rekomendacją 
Komisji Europejskiej. Za wyborem klastrów 
kluczowych na poziomie kraju powinna iść 
koncentracja i koordynacja alokacji środków 
publicznych dostępnych na poziomie krajowym.  

Kluczowe klastry krajowe mogą w perspek-
tywie roku 2020 stać się jednym z głównych 
narzędzi rozwoju gospodarczego w Polsce, 
dlatego też rekomendujemy wspieranie ich 
w obszarach, kluczowych, jak: działalność 
badawczo-rozwojowa, wsparcie międzynaro-
dowej ekspansji przedsiębiorstw, rozwój jakości 
kapitału ludzkiego w przedsiębiorstwach, 
stymulowanie współpracy branżowej i powsta-
wanie nowych przedsiębiorstw. Wyłanianie ich 
będzie podporządkowane zasadzie koncen-
tracji środków publicznych oraz alokowaniu 
środków na inteligentne specjalizacje. KKK 
powinny posiadać odpowiedni potencjał 
finansowy i zaplecze produkcyjne, aby ubiegać 
się o status klastra kluczowego.
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drogą do rozwoju 

Blisko 200 kluczowych 
przedsiębiorców z kilku 
województw Polski Wschodniej 
spotkało się w Rynie podczas 
konferencji organizowanej przez 
Klaster Instytucji Otoczenia 
Biznesu pn. „Współpraca drogą 
do rozwoju – dobre praktyki 
klastrów Polski Wschodniej”. 
Głównym celem konferencji 
było przedstawienie korzyści 
wynikających z przynależności 
do powiązania klastrowego, 
możliwości rozwoju poprzez 
wspólne działania oraz  
prezentacja dobrych praktyk 
w zakresie klasteringu.  

Klaster Instytucji Otoczenia Biznesu do 
udziału w konferencji zaprosił firmy należące 
do kluczowych klastrów Polski Wschodniej: 
Wschodniego Klastra Budowlanego, Klastra 
Marek Turystycznych Polski Wschodniej, 
Wschodniego Klastra Informatycznego, 
Podlaskiego Centrum Budownictwa 
Pasywnego i Klastra Mazurskie Okna. 

Podczas dwudniowej konferencji poruszono 
wiele ważnych tematów dotyczących 
klasteringu. Wojciech Materna, koordynator 
Wschodniego Klastra Informatycznego mówił 
o kierunkach, szansach i wyzwaniach dla firm 
należących do powiązań kooperacyjnych. 
Poruszył także temat integracji i współpracy 
między przedsiębiorcami należącymi do 
rożnych klastrów. Jego zdaniem współpraca 
w ramach klastrów to najlepszy sposób na 
zwiększanie innowacyjności i konkurencyj-
ności przedsiębiorstw. Zainteresowaniem 
cieszyła się także wypowiedź dotycząca 

Dobre praktyki klastrów 
Polski Wschodniej

dobrych praktyk w zakresie współpracy 
i konkurencji w ramach Wschodniego Klastra 
Informatyczngo. Z kolei prof. Beata Godlewska-
Żyłkiewicz, Prorektor ds. Nauki i Współpracy 
z Zagranicą Uniwersytetu w Białymstoku, 
mówiła o współpracy klastrów z uczelniami 
wyższymi. Bardzo ważnym punktem programu 
był temat Strategii Województwa Podlaskiego 
do 2020 roku – wspólne stanowisko podlaskich 
klastrów wypracowane na konferencji w Rynie 
przedstawione zostało na Kongresie Klastrów 
Polskich w Sejmie RP.  

Anna Danilczuk, specjalista ds. funduszy 
unijnych z PSDiK, mówiła o powołaniu do 
życia Centrum Obsługi Biznesu przy klastrach, 
którego głównym zadaniem ma być zapew-
nienie kompleksowej obsługi i podejmowanie 
wspólnych stanowisk w ważnych dla regionu 
sprawach. Podjęto także rozmowy o powołaniu 
wspólnego biura projektów unijnych. 



Bardzo duże zainteresowanie i ożywioną 
dyskusję wzbudziło wystąpienia Radosława 
Harasima, eksperta Biznes Klastra ds. 
zamówień publicznych, który mówił o dialogu 
technicznym i nowym podejścia ustawodawcy 
do robót budowlanych w świetle ostatnich 
nowelizacji ustawy Prawo zamówień publicz-
nych i kodeksu cywilnego. Ekspert Biznes Klastra 
wraz z uczestnikami spotkania wspólnie próbo-
wali odpowiedzieć na pytanie: Czy wykonawca 
może być partnerem zamawiającego na etapie 

przygotowania opisu przedmiotu zamówienia 
i warunków przyszłej umowy? Jak się okazało, 
odpowiedź na tak postawione pytanie nie była 
jednoznaczna. Uczestnicy bardzo aktywnie 
uczestniczyli w dyskusji. Chętnie wymieniali 
się swoimi spostrzeżeniami i doświadcze-
niami w tym zakresie. W trakcie Konferencji 
zostały podpisane trzy Listy Intencyjne. 
Pierwszy dotyczył współpracy Klastra 
Instytucji Otoczenia Biznesu ze Świętokrzyskim 
Centrum Innowacji i Transferu Technologii.  

Drugi, współpracy Biznes Klastra z Fundacją 
„Wspierania i Promocji Przedsiębiorczości 
na Warmii i Mazurach” i trzeci: współpracy 
Klastra Marek Turystycznych Polski Wschodniej 
z Podkarpacką Regionalną Organizacją 
Turystyczną. 

Konferencja została uświetniona uroczystym 
wręczeniem Certyfikatów przedsiębiorcom 
należącym do Klastra Instytucji Otoczenia 
Biznesu, Wschodniego Klastra Budowlanego 
i Klastra Marek Turystycznych Polski Wschodniej. 

Konferencja była współfinansowana z przez 
Unię Europejską z Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego w ramach Programu 
Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 
2007-2013. 
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Certyfikaty 
rozdane!

Uroczyste wręczenie certyfikatów 
potwierdzających przynależność do 
Klastra Instytucji Otoczenia Biznesu. 

Certyfikat to sygnał dla partnerów 
biznesowych firm klastrowych, że 
mają do czyni enia z podmiotami 

rzetelnymi, świadczącymi usługi na 
najwyższym poziomie, wiarygodnymi. – 

Właśnie takich ludzi i takie organizacje 
należy doceniać i promować – mówi 

Tomasz Kozłowski, Prezes Polskiego 
Stowarzyszenia Doradczego 

i Konsultingowego, koordynator 
Klastra Instytucji Otoczenia Biznesu.

Roman Kozłowski 
PRO100 DRUKARNIA

prof. Beata Godlewska - Żyłkiewicz 
Uniwersytet w Białymstoku

Anna Danilczuk 
EuroFirma Media Sp. z o.o.

Katarzyna Sobolewska 
w imieniu Intratel Sp. z o.o.

Piotr Sobolewski 
Towarzystwo Amicus

Anna Wiejak 
Consultor Sp. z o.o..
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Bartłomiej Niewiński 
Agencja Interaktywna BV Sp. z o.o.

Robert Szymański 
Epicenter Sp. z o.o.

Daniel Chomicki 
Arando Sp. z o.o.

Janusz Budnicki 
w imieniu STREB Polska

Marek Januszczyk 
Butik Kreatywny 7sztuk.pl

Marcin Horba 
GlobartPrint Sp. j.

Mariusz Kozioł  
R Projekt S.C.

Włodzimierz Siemieniuk 
Centrum Nowych Technologii

prof. Nina Siemieniuk 
WSFiZ w Białymstoku

Kamil Bednarz  
w imieniu Info Graph



Polskie Stowarzyszenie Doradcze i Konsultingowe 
jest koordynatorem i liderem innowacyjnego powią-
zania gospodarczego – Klastra Instytucji Otoczenia 
Biznesu (KIOB). To wyjątkowa struktura, kondensująca 
nowoczesne usługi biznesowe i stanowiąca platformę 
współpracy przedsiębiorców z sektorem nauki i admi-
nistracją publiczną. 

KIOB pobudza przedsiębiorczość, inicjuje nowe 
projekty, gospodarcze misje zagraniczne, branżo-
we konferencje. Istotą aktywności organizacji jest 
ułatwianie przedsiębiorcom wspólnego działania. 
Klaster Instytucji Otoczenia Biznesu skupia instytu-
cje świadczące usługi w szeroko pojętym obszarze 
usług doradczych, szkoleniowych, marketingowych, 
procesów biznesowych, a także uczelnie wyższe. W 
konsekwencji KIOB sprzyja tworzeniu nowoczesnej 
gospodarki wiedzy. Przedstawiamy Państwu potencjał 
i zintegrowaną ofertę firm należących do KIOB.   

Klaster Instytucji Otoczenia Biznesu należy do elitarne-
go grona tzw. klastrów wiedzy, czyli opierających się 
na współpracy świata nauki i biznesu, której celem jest 
kreowanie i rozwijanie nowych form biznesu. 

Klaster Instytucji Otoczenia Biznesu  
– atuty i korzyści

• Wymiana wiedzy i doświadczeń – częste spotkania 
i dyskusje umożliwiają wzajemną naukę, motywują 
do rozwoju

• Efekt synergii – kompetencje poszczególnych 
organizacji tworzących powiązanie wzajemnie się 
uzupełniają, tworząc nową jakość. 

• Kompleksowość oferty – jako konglomerat firm z 
wielu branż (reklama, konsulting, finanse, poligrafia, 
IT, usługi prawnicze, etc.) jesteśmy w stanie zaofe-
rować kompleksową ofertę.

• Zaplecze naukowe – obecność w Klastrze uczelni 
wyższych daje dostęp do najnowszej wiedzy z 
różnych dzień, np. prawa, ekonomii, zarządzania. 

• Nowe kontakty biznesowe. 

Zintegrowana
oferta 
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Koordynator 
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Tel./Fax +48 85 652 61 07
www.biznesklaster.pl
biuro@biznesklaster.pl

Klastra Instytucji 
Otoczenia
Biznesu 



• pozyskiwanie zewnętrznych funduszy unijnych

38

Podejmujemy działania stymulujące rozwój inicjatyw klastrowych w regionie 
Polski Wschodniej. Naszym celem jest inkubowanie nowych inicjatyw klastrowych, 
wspieranie ich rozwoju, doradztwo w zakresie koordynacji działań i pozyskiwania 
finansów, identyfikacja potrzeb firm klastrowych, opracowanie strategii rozwoju, 
pomoc i nadzór nad rzeczową realizacją oraz rozliczeniem projektu.

Centrum Obsługi 
i Rozwoju Klastrów

Oferta Klastra

• promocja idei klasteringu

• dyfuzja innowacyji

• realizowanie wspólnych 
projektów biznesowych, 
badawczych i edukacyjnych

• budowanie stałej platformy kooperacji 
między sektorem nauki i biznesu



KONTAKT

POLSKIE STOWARZYSZENIE DORADCZE I KONSULTINGOWE

Koordynator Klastra Instytucji Otoczenia Biznesu

ul. Rynek Kościuszki 2, 15-091 Białystok

kom.      600 199 853, 
tel./fax.  85 652 61 07
biuro@biznesklaster.pl, www.biznesklaster.pl
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• wspieranie działań eksportowych

• budowanie trwałych relacji między przedsiębiorcami, 
administracją publiczną i sektorem nauki

• wykorzystywanie efektu 
synergii i skali



KLASTER INSTYTUCJI
OTOCZENIA BIZNESU

Koordynator:
Polskie Stowarzyszenie Doradcze i Konsultingowe

Kontakt:
ul. Rynek Kościuszki 2
15-091 Białystok 
tel./fax +48 85 652 61 07
biuro@biznesklaster.pl
www.biznesklaster.pl

Zasięg:
województwo podlaskie, warmińsko-mazurskie, 
lubelskie, podkarpackie, świętokrzyskie 

Klaster Instytucji Otoczenia Biznesu to projekt 
współfinansowany przez Unię Europejską 
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 
w ramach Programu Operacyjnego 
Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 
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Klaster – oprócz realizacji misji i priorytetowych celów projektu 
– jest także zobowiązany do podjęcia działań o charakterze pro-
mocyjnym, upowszechniającym samą ideę klasteringu i szeroko 
rozumianej przedsiębiorczości. 

Klaster Instytucji Otoczenia Biznesu posiada potencjał, który pre-
dysponuje go do bycia liczącą się w polskiej gospodarce orga-
nizacją, aktywizującą pozytywne pokłady energii przedsiębior-
ców, naukowców i samorządowców. Waga inicjatywy, intensyw-
ność podejmowanych działań, rozmach i zasięg czyni z Klastra 
Instytucji Otoczenia Biznesu naturalnego lidera klasteringu w tej 
części kraju. Klaster Instytucji Otoczenia Biznesu jest otwarty na 
współpracę z innymi podmiotami, podejmowanie wspólnych 
inicjatyw i projektów. Oferuje bogate doświadczenie i olbrzymi 
potencjał, będący sumą potencjałów kilkudziesięciu podmiotów 
gospodarczych i naukowych. 

Klaster Instytucji Otoczenia Biznesu jest wyjątkową strukturą, 
kondensującą usługi biznesowe i stanowiącą platformę współ-
pracy przedsiębiorców ze światem nauki. Otwiera nowe, niezna-
ne dotąd możliwości. Dzięki ścisłej kooperacji z uczelniami wyż-
szymi następuje transfer wiedzy – wiedzy,  która w  połączeniu z  
doświadczeniem biznesowym i znajomością realiów gospodar-
czych, generuje wartościowe inicjatywy. Uwarunkowania, które 
dotąd nie były doceniane – choćby rola kapitału intelektualnego, 
innowacyjność, synergia – dziś są czynnikami wzrostu.

Charakterystyka

Klaster Instytucji Otoczenia Biznesu to nowoczesne po-
wiązanie kooperacyjne firm i instytucji biznesowych oraz 
naukowych. Klaster działa na rzecz rozwoju innowacyjnej 
gospodarki, ze szczególnym uwzględnieniem makrore-
gionu Polski Wschodniej. Podmioty objęte powiązaniem 
w ramach Klastra Instytucji Otoczenia Biznesu reprezen-
tują 5 województw: podlaskie, warmińsko-mazurskie, lu-
belskie, świętokrzyskie i podkarpackie.  

Celem projektu jest zbudowanie stałej platformy koope-
racji pomiędzy sektorem biznesu a nauki,  wzrost jakości 
świadczonych usług biznesowych, w tym, w szczególności 
doradczych i szkoleniowych, wzrost konkurencyjności i in-
nowacyjności przedsiębiorstw oraz budowa nowoczesnej 
gospodarki wiedzy.  Szczegółowe cele Klastra Instytucji 
Otoczenia Biznesu to:

	Tworzenie relacji między przedsiębiorstwami 
a jednostkami badawczymi i naukowymi. 

	Umożliwianie transferu wiedzy.
	Promocja innowacyjności i przedsiębiorczości.
	Dyfuzja innowacyjnych technik doradczych 

i szkoleniowych.
	Realizacja wspólnych projektów o charakterze 

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

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

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

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

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

poprzez wzmocnienie sektora budowlanego

Charakterystyka

Wschodni Klaster Budowlany powstał z inicjatywy 
Klastra Instytucji Otoczenia Biznesu. Powiązanie 
kooperacyjne przedsiębiorstw budowlanych 
i jednostek naukowych łączy potencjał wielu 
podmiotów po to, by dzięki osiągnięciu efektów 
synergii i skali przyspieszać ich rozwój, umożli-
wiać wprowadzanie innowacyjnych technologii, 
ułatwiać pozyskiwanie nowych rynków zbytu. 
Wschodni Klaster Budowlany jest promotorem 
dobrych praktyk w budownictwie, dostarcza 
firmom z branży niezbędnego zaplecza 
eksperckiego, wspiera działania eksportowe 
i marketingowo-promocyjne. Efektem aktywności 
Wschodniego Klastra Budowlanego jest Polska 
Eksportowa Misja Budowlana. To nowoczesna 
formuła biura handlu zagranicznego. Polska 
Eksportowa Misja Budowlana zajmuje się pozyski-
waniem zamówień do działań w następujących 
segmentach rynku budowlanego: budownictwo 
mieszkaniowe, budownictwo przemysłowe, 
budownictwo użyteczności publicznej, budow-
nictwo infrastruktury towarzyszącej.

Wschodni Klaster Budowlany
Wiarygodność Rzetelność Innowacyjność
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Koordynator:
Polskie Stowarzyszenie 
Doradcze i Konsultingowe

Kontakt:
ul. Rynek Kościuszki 2
15-091 Białystok 

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

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

Wschodni Klaster Budowlany to projekt 
współfinansowany przez Unię Europejską 
z Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego w ramach Programu 
Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 
2007-2013
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Klaster Marek Turystycznych Polski Wschodniej jest 
ważnym ogniwem sektora budowlanego, inicjuje rozmowy 
o jego najważniejszych problemach, podejmuje konkretne 
działania na rzecz podniesienie innowacyjności i konku-
rencyjności branży. 

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

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

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

i zagranicznym
• Wzrost zatrudnienia w ramach sektora, spowodo-

wane rosnącym ruchem turystycznym w regionie 
oraz wydłużeniem sezonu

• Zdynamizowanie rozwoju regionalnego
• Podniesienie innowacyjności i konkurencyjności regionu 

poprzez wzmocnienie sektora turystyki

Koordynator:
Polskie Stowarzyszenie 
Doradcze i Konsultingowe

Kontakt:
ul. Rynek Kościuszki 2
15-091 Białystok 

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

Zasięg:
województwo podlaskie, 
warmińsko-mazurskie

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

Charakterystyka

Klaster Marek Turystycznych Polski Wschodniej, który 
powstał z inicjatywy Klastra Instytucji Otoczenia 
Biznesu, funkcjonuje w oparciu o zasady partner-
stwa i współpracy, której jednym z najważniejszych 
efektów będzie zintegrowanie oferty turystycznej. 
W ramach wspólnych projektów zrealizowane 
zostaną m.in. kampanie promocyjne, branżowe 
konferencje i zagraniczne misje, targi oraz badania, 
które umożliwią zidentyfikowanie nisz rynkowych 
i stworzenie adekwatnych dla nich specjalistycz-
nych produktów turystycznych.  Klaster Marek 
Turystycznych Polski Wschodniej jest to inicjator 
ścisłej współpracy nauki i sektora turystycznego. 
Wiedza i kapitał intelektualny to recepta powstania 
i rozwoju nowoczesnych produktów turystycz-
nych kojarzonych z regionem. Działalność Klastra 
nakierowana jest na ścisłe powiązania podmiotów 
turystycznych z jednostkami naukowymi i badaw-
czymi. Badania i analizy rynku będą wykorzystywane 
do budowania stałej platformy współpracy między 
branżą turystyczną a instytucjami naukowymi.  
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PODLASKI OKRĘG 
SPOŻYWCZO-PRZEMYSŁOWY

Koordynator:
Polskie Stowarzyszenie 
Doradcze i Konsultingowe

Kontakt:
ul. Rynek Kościuszki 2
15-091 Białytok

tel./fax +48 652 61 07

biuro@polskiestowarzyszenie.pl
www.polskiestowarzyszenie.pl

Zasięg:
województwo podlaskie
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Charakterystyka

Podlaski Okręg Spożywczo-Przemysłowy to powiązanie 
kooperacyjne podmiotów gospodarczych, jedno-
stek naukowych i administracji publicznej na szczeblu 
samorządowym. Organizacja ma charakter inicjatywy 
typu bottom-up, czyli oddolnej, powstałej  z inicjatywy 
samych przedsiębiorców, władz samorządowych, uczelni i 
instytucji otoczenia biznesu. Środowiska te widzą potrzebę 
współpracy na rzecz rozwoju regionalnej gospodarki, 
chcą wspierać działania służące podnoszeniu innowacyj-
ności i konkurencyjności. 

Podlaski Okręg Spożywczo-Przemysłowy docelowo będzie 
jednym z największych i najbardziej rozpoznawalnych 
klastrów tego sektora w Polsce. Dzięki wspólnemu przed-
sięwzięciu branża przetwórstwa spożywczego ma mieć 
ułatwiony dostęp do nowoczesnych technologii i źródeł 
finansowania w postaci funduszy krajowych oraz europej-
skich. Celem inicjatywy klastrowej jest wykorzystanie 
naturalnych uwarunkowań regionu, w którym tradycje 
spożywcze są wyjątkowe długie i bogate. Doświadczenie 
regionalnych kadr, duży potencjał marketingowy i jakość 
lokalnych wyrobów są kluczowymi atutami podlaskiego 
sektora spożywczego. Podlaski Okręg Spożywczo-
Przemysłowy pozwoli ukierunkować działania i określić 
priorytety istotne dla rozwoju tego sektora.   

Małe gospodarstwa i przedsiębiorstwa nie są w stanie 
konkurować z coraz większymi koncernami wchodzącymi 
na polski rynek. Jednocząc się w klastrze, podmioty 
te zyskują większy potencjał i możliwości rozwoju. 
Przynależność do klastra to przede wszystkim redukcja 
kosztów, efektywniejsza promocja, wzrost innowacyjności 
i konkurencyjności przedsiębiorstw czy łatwiejszy dostęp 
do finansowania zewnętrznego. Duża liczba współpra-
cujących podmiotów pozwala zdobywać nowe rynki, 
poszerzać ofertę, kumulować potencjał. Tak rozumiane 
klastry są we współczesnej gospodarce najważniejszymi 
ośrodkami wiedzy, innowacji, inteligentnego rozwoju firm, 
jak i regionów. 

Poza typowo organizacyjnymi, działania Podlaskiego 
Okręgu Spożywczo-Przemysłowego nastawione będą 
na organizację szkoleń,  seminariów, misji gospodarczych, 
wystaw i targów, a także prowadzenie badań nauko-
wych oraz przygotowywanie wniosków o dofinansowanie 
projektów rozwojowych, badawczych, promocyjnych oraz 
szkoleniowych finansowanych ze środków Unii Europejskiej, 
środków publicznych oraz innych źródeł zewnętrznych.

Podlaski Okręg Spożywczo-Przemysłowy będzie wspólną 
reprezentacją branżową, która wpłynie na efektywność 
działania na rzecz rozwoju i promocję przetwórstwa 
spożywczego.  
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KLASTER FIRM INFORMATYCZNYCH 
POLSKI WSCHODNIEJ

Koordynator:
Stowarzyszenie Informatyka Podkarpacka 

Kontakt:
ul. Sucharskiego 2
35-959 Rzeszów

tel./fax +48 17 856 39 98

info@informatykapodkarpacka.pl
www.klasterit.pl

Zasięg:
województwo podkarpackie i 
pozostałe regiony Polski Wschodniej  
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Charakterystyka

Klaster Firm Informatycznych Polski Wschodniej powstał 
z inicjatywy Stowarzyszenia Informatyka Podkarpacka. 
Projekt jest realizowany w ramach osi priorytetowej 
I PO RPW Nowoczesna Gospodarka; Działanie 1.4. 
Promocja i współpraca; Komponent: współpraca; 
Obszar: tworzenie i rozwój klastrów. Klaster Firm 
Informatycznych Polski Wschodniej podejmuje szereg 
działań i inicjatywy, które ukierunkowane są na:

• konsolidację w ramach klastra informatycznego ok. 
30 firm z terenu wszystkich  województw objętych 
PO RPW,  w szczególności firm innowacyjnych;

• zawarcie umów o współpracy z co najmniej 
3 uczelniami wyższymi oraz co najmniej 3 
instytucjami, których zadaniem jest wspieranie 
przedsiębiorczości;

• dokonanie co najmniej 3 zleceń na rzecz placówek 
naukowych, w formie opracowania specjalistycz-
nych ekspertyz i analiz branżowych.

• opracowanie dla potrzeb zrzeszonych firm, przy 
udziale szkół wyższych i instytucji otoczenia 
biznesu, analiz rynku, ocen i strategii rozwoju, 
ekspertyz branżowych służących podnoszeniu 

konkurencyjności i wdrażaniu innowacji produkto-
wych i procesowych (planuje się sporządzenie co 
najmniej 5 opracowań do 2013 r.);

• realizowanie działań koncepcyjnych i wdrożenio-
wych dla wytworzenia innowacyjnej oferty klastra 
– poszerzenia oferty firm objętych projektem 
o co najmniej 4 nowe produkty lub innowacje 
procesowe; 

• działania promocyjne (opracowanie systemu identy-
fikacji wizualnej, wydawanie materiałów promocyj-
nych, organizowanie spotkań dla potencjalnych 
klientów prezentujących możliwości klastra, organi-
zowanie konferencji dla obecnych i potencjalnych 
członków klastra, opracowanie rozbudowanego 
serwisu www). 

Tworzona przez Klaster Firm Informatycznych Polski 
Wschodniej sieć powiązań obejmuje nie tylko przed-
siębiorstwa, ale także instytucje otoczenia biznesu, 
ośrodki naukowe i władze lokalne. To zakorzenienie 
w lokalnych strukturach sprawa, że klaster ma trwały 
charakter i może skutecznie wspomagać rozwój całej 
regionalnej gospodarki, podnosząc jej innowacyjność 
i konkurencyjność. 
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Charakterystyka

Misją klastra „MAZURSKI 
EKO-KLASTER ” jest wzajemne 
wspieranie  się przedsiębiorców, 
jednostek sfery badawczo-
rozwojowej i instytucji otoczenia 
biznesu, działających w sektorze 
eko-innowacji  poprzez stałą 
współpracę opartą o transfer wiedzy, 
wdrażanie innowacyjnych rozwiązań 
oraz poprawę konkurencyjności 
podmiotów tworzących klaster, a 
także wykreowanie Mazur i Warmii 
jako regionu otwartego na rozwój 
ekologii  przy udziale samorządów 
terytorialnych różnych szczebli.

MAZURSKI EKO-KLASTER 

Koordynator:
Fundacja Inkubator Kreatywności

Kontakt:
www.inkubatorkreatywnosci.pl 

Zasięg: 
województwo warmińsko-mazurskie

Cele Klastra:
• Podejmowanie działań na rzecz stwarzania dogodnych warunków  

do rozwoju przedsiębiorstw w sektorze eko-innowacji  w województwie warmińsko-
mazurskim.

• Propagowanie, wspieranie i rozwój innowacji oraz badań we wszystkich obszarach 
związanych z ekologią we współpracy z podmiotami sfery badawczo-rozwojowej.

• Nawiązywanie współpracy z kontrahentami, firmami, innymi klastrami oraz ośrodkami 
działającymi w sektorze ekologii w kraju i za granicą.

• Współpraca z jednostkami administracji publicznej (rządowej i samorządowej).

• Wzrost konkurencyjności i innowacyjności samego Klastra.

• Inicjowanie powstawania nowych podmiotów gospodarczych w branży, w tym poprzez 
swój udział kapitałowy lub udział kapitałowy członków Klastra.

• Wzrost konkurencyjności całego sektora ekologicznego  i branż wspomagających  na 
Warmii i Mazurach.

• Promocja i popieranie rozwoju innowacyjności w ekologii oraz wspomaganie transferu 
i dyfuzji innowacji do biznesu ekologicznego.

• Tworzenie i promowanie ośrodków informacji i innowacji w ekologii.

• Realizacja wspólnych projektów wspomagających rozwój i zarządzanie w ekologii.

• Realizacja wspólnych projektów marketingowych i budowanie pozytywnego wizerunku sektora 
biznesu ekologicznego na Warmii i Mazurach oraz firm tworzących Klaster.

• Opracowywanie i wdrażanie wspólnych projektów służących rozwojowi i edukacji 
kapitału ludzkiego.

• Realizacja projektów wdrożeniowych w technologiach wspomagających ekologię.

• Udział w procesach eksportowych i rozwój znaczenia Klastra za granicą.

>
>

 K
la

st
ry

 P
o

ls
k

i 
W

sc
h

o
d

n
ie

j



46

PODLASKIE CENTRUM 
BUDOWNICTWA PASYWNEGO

Kontakt:
Łubniki 64 
16-060 Zabłudów 

tel./fax +48 85 718 86 60 
tel. +48 501 093 199

marketing@pcbp.eu
www.pcbp.eu

Zasięg:
województwo podlaskie 
i region sąsiednie
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Charakterystyka

Podlaskie Centrum Budownictwa 
Pasywnego jest grupą przedsiębiorstw 
funkcjonujących w branży budowlanej, 
jak również w pokrewnych sektorach, 
instytucji i jednostek naukowych zloka-
lizowanych w województwie podla-
skim oraz sąsiednich regionach. Działa 
w formule powiązania kooperacyjnego, 
czyli klastra. Misją Podlaskiego Klastra 
Budownictwa Pasywnego jest promo-
wanie technologii budownictwa energo-
oszczędnego – technologii znanej 
i stosowanej w Niemczech, Skandynawii, 
Szwajcarii czy Austrii. Budynki wykonane 
w tej technologii  charakteryzują się 
najwyższym komfortem cieplnym 
i ekstremalnie niskim zapotrzebowaniem 
na energię cieplną, a w przyszłości niskimi 
kosztami eksploatacji. 

Do głównych celów i zadań Podlaskiego Centrum 
Budownictwa Pasywnego należy zaliczyć m.in.:
• upowszechnienia idei klasteringu;

• upowszechnianie idei budownictwa pasywnego i autonomicznego;

• promowanie innowacyjnych rozwiązań technologicznych 

związanych z budownictwem energooszczędnym;

• prowadzenie działań zmierzających do powstania wzorca 

„Bezpiecznego Podlaskiego Domu Pasywnego” oraz „Bez-

piecznego Podlaskiego Domu Autonomicznego”;

• poszukiwanie nowych rynków zbytu; 

• tworzenie warunków dla transferu na obszary Polski wschodniej nowoczesnych 

technologii budowlanych we współpracy ze środowiskiem naukowo-badawczym;

• nawiązywanie, rozwijanie i utrzymanie silnych związków koopera-

cyjnych pomiędzy podmiotami branży budowlanej regionu;

• dążenie do zapewnienia członkom Klastra optymalnych 

warunków wzrostu produktywności i innowacyjności;

• organizowanie pomocy członkom Klastra w rozwiązywaniu 

problemów ekonomicznych, organizacyjnych i prawnych 

dotyczących prowadzenia działalności gospodarczej.
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KLASTER „MAZURSKIE OKNA”

Kontakt: 
ul. M. Zientary-Malewskiej 65
10-310 Olsztyn

tel. +48 89 526 03 48
fax +48 89 526 03 48

biuro@mazurskieokna.pl
www.mazurskieokna.pl

Zasięg:
województwo warmińsko-mazurskie, 
województwo podlaskie
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Charakterystyka

Klaster Mazurskie Okna to przedsiębiorstwa, instytucje 
otoczenia biznesu oraz jednostki naukowo- badawcze 
działające w województwie warmińsko-mazurskim oraz 
północnej części województwa podlaskiego z branży 
stolarki otworowej lub z nią współpracujące. Klaster 
Mazurskie Okna został zdefiniowany w 2006 r. przez 
firmy z województwa warmińsko-mazurskiego oraz 
Warmińsko-Mazurską Agencję Rozwoju Regionalnego 
S.A. w Olsztynie. Momentem przełomowym w działal-
ności Klastra był rok 2009. Klaster Mazurskie Okna 
pozyskał znaczne środki unijne. 

Obecnie Klaster Mazurskie Okna zrzesza kilkadziesiąt 
firm. Są to zarówno podmioty mikro, małe, jak i średnie 
z branży stolarki otworowej, a więc produkcji okien 
i drzwi oraz pokrewnych, takich jak: drewno i elementy 
drewniane, przesłony okienne, parapety, szyby, okucia 
i elementy metalowe, zabezpieczenia antywłamaniowe, 
bramy i napędy garażowe. 

Z Klastrem ściśle współpracują też instytucje otoczenia 
biznesu oraz jednostki naukowo-badawcze. 

Aktywność rynkowa klastra występuje zarówno na 
poziomie regionalnym, krajowym, jak i zagranicznym. 
W tym celu została stworzona wspólna oferta, do 
której zostały wybrane najlepsze produkty członków 
klastra. Wymiana informacji rynkowej następuje przede 
wszystkim poprzez organizację cyklicznych wspólnych 
spotkań, stronę internetową, na której promowane są 
również produkty i usługi Klastra. Ponadto, ekspert do 
spraw współpracy międzynarodowej informuje przed-
siębiorców o pojawiających się zapytaniach o produkty 
stolarki otworowej wysłane przez potencjalnych kontra-
hentów zagranicznych oraz o misjach gospodarczych, 
w których Klaster mógłby wziąć udział. W ramach biura 
klastra zatrudniony jest również specjalista ds. wspól-
nych zakupów, którego celem jest negocjacja cen 
dla członków klastra u potencjalnych dostawców, np. 
paliwo, szyby, telefony, itd.
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Regionalny Klaster Drzewny powstał 
w 2007 r. jako pierwszy Klaster 
Lubelszc z y zny pod naz wą 

Stowarzyszenie Lubelskie Drewno. 
Powołanie Stowarzyszenia było inicjatywą 
lubelskich przedsiębiorców, którzy podjęli 
wspólne działania, by utworzyć dobro-
wolną, niezależną organizację biznesową. 
Klaster zrzesza przedsiębiorstwa i instytucje 
związane z wieloma branżami. Prowadzi 
współpracę z ośrodkami badawczymi, 
uczelniami wyższymi – m.in. Politechniką 
Lubelską, Uniwersytetem Przyrodniczym, 

Parkiem Naukowo-Technologiczny. Od 
szeregu lat ściśle współpracuje też z Lubelską 
Izbą Rzemieślniczą w zakresie doszkalania, 
kształcenia oraz kursów w zawodach 
rzemieślniczych. Klaster przygotowuje 
również do egzaminów czeladniczych 
i mistrzowskich. Od ubiegłego roku 
Regionalny Klaster Drzewny „Lubelskie 
Drewno” jest członkiem ogólnopolskiego 
Związku Pracodawców „Klastry Polskie”, 
organizacji zrzeszającej  animatorów 
klastrów gospodarczych z całej Polski.

Grajewski Klaster Przemysłowy

Regionalny Klaster Drzewny 
„Lubelskie Drewno”
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W listopadzie 2012 r. w Urzędzie Miasta 
Grajewo została podpisana umowa 
o sformalizowaniu Grajewskiego Klastra 
Przemysłowego. Inicjatorem jego powołania 
jest Adam Kiełczewski - burmistrz Grajewa. 
Inicjatywa może przynieść nowe kontakty 
handlowe z zagranicznymi partnerami 
i przyczynić się do budowy pozytywnego 
wizerunku Grajewa w kraju i za granicą.

Klaster skupia przedstawicieli wiodących, 
innowacyjnych firm oraz instytucji otoczenia 

biznesu, a także uczelni wyższych z regionu 
– mówi Adam Kiełczewski, burmistrz Grajewa 
- W praktyce oznacza to otwarcie nowego 
rozdziału w życiu gospodarczym Grajewa. 
Miasto, które ma jeden z największych poten-
cjałów przemysłowych w regionie, zapro-
siło do współpracy podmioty z zewnątrz. 
Będą one w porozumieniu z miejscowymi 
firmami pracowały nad podniesieniem 
konkurencyjności, tworzeniem nowych 
miejsc pracy oraz kreowaniem nowych, 
innowacyjnych inwestycji.



Powstawaniu klastrów sprzyja przede wszystkim wysoki stopień kon-
centracji podmiotów gospodarczych na określonym terenie, za którą 
idzie również wysoki stopień koncentracji określonego rodzaju zasobów 
materialnych i niematerialnych. Wraz ze wzrostem wyposażenia regionu 
w te zasoby zwykle rośnie atrakcyjność inwestycyjna regionu i szanse na 
przyciąganie nowych inwestorów i zasobów. Klastry mogą przyczynić się 
do wzmocnienia pozycji konkurencyjnej regionu, budowanej na bazie 
wspólnych zasobów, z rosnącą rolą zasobów kompetencyjnych. Powstanie 
takich skutków dla regionu jest jednak uwarunkowane pojawieniem się 
czynników sukcesu.

Klaster 
czynniki sukcesu
Do czynników tych można zliczyć:

•	 „silne powiązanie pomiędzy firmami i ich otocze-
niem (bazą technologiczną i biznesową);

•	 geograficzna bliskość podmiotów tworzących 
klaster, czyli firm, placówek naukowych, centrów 
B+R, instytucji finansowych i pozostałych, wpły-
wających na rozwój danego regionu;

•	 wielkość klastra, a w zasadzie liczba podmiotów 
w jego strukturze - im więcej firm, pracowników, 
specjalistycznych instytucji, tym większa samo-
wystarczalność (niezależność) klastra. Struktu-
ra taka nie wymaga nabywania produktów czy 
usług z zewnątrz, tym samym mniejsze jest ryzy-
ko wydostania się korzyści wynikających z działal-
ności innowacyjnej.”

W procesie tworzenia klastra mogą również pojawić się 
czynniki negatywne, tworzące bariery jego rozwoju: 

•	 prawne: konieczność zaistnienia ustawy o klastrach 
(określenie ich podmiotowości) oraz niska jakość 
już istniejących regulacji prawnych i ich zmienność,

•	 organizacyjne: niewielka wiedza o klastrach, brak 
mechanizmów wymiany informacji i doświadczeń, 
słabe związki świata nauki z przedsiębiorcami, brak 
stowarzyszeń branżowych małych firm,

•	 historyczno-kulturowe: bariery mentalne, 
niski poziom samoorganizacji, ograniczona 
świadomość władz regionu co do roli klastrów 

w lokalnej strategii rozwoju, ograniczona świadomość 
instytucji okołobiznesowych w procesie kreowania struktur 
klastrowych, społeczność lokalna nie widzi możliwości 
poprawy poziomu życia za sprawą funkcjonowania klastrów,

•	 ekonomiczno-finansowe: wysokie koszty prowadzenia 
działalności gospodarczej, brak modeli klastrowych w 
polityce rozwoju regionalnego, rozproszone źródła wsparcia 
finansowego działań klastrowych.

Powstawanie klastrów i wykorzystanie ich potencjalnych efektów nie 
jest więc bezwarunkowe. Ich katalizatorem może być zainteresowanie 
i wsparcie rozwoju klastra ze strony władz lokalnych. Jednak kluczową 
rolę odgrywa gotowość uczestników do podjęcia wspólnych 
działań oraz świadomość korzyści z nich wynikających. Ważną cechą 
rozwijania współpracy wewnątrzklastrowej odgrywa otwartość na 
nowe podmioty oraz możliwość dostosowania stopnia zaangażowania 
członków w działania do ich indywidualnych potrzeb. W tym zakresie 
bardzo ważna jest rola animatora klastra, który stymuluje aktywność 
uczestników. Rola ta może być przypisana do jednej lub kilku 
podmiotów odpowiedzialnych za poszczególne obszary działań, pod 
warunkiem ich synchronizacji i komplementarności.

Wspólne działania mogą być realizowane w sposób nieformalny, 
jednakże wraz z rozwojem klastra często zachodzi potrzeba prawnego 
uregulowania współpracy. Formalizacja ma tez znaczenie przy 
ubieganiu się o dofinansowanie niektórych wspólnych działań ze 
środków publicznych. Do rozważenia są różne formy współpracy – 
od formy niesformalizowanej, opartej na wspólnocie interesów i woli 
współpracy, poprzez umowy cywilno-prawne, stowarzyszenia, do 
zawiązania spółki kapitałowej jako odrębnego podmiotu prawnego. 
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Jak inicjatywa klastrowa chce się organizować?

Przy okazji I Kongresu Klastrów Polskich 3 czerwca 2013 r. 
odbywającego się w Sali kolumnowej Sejmu RP powrócił wątek 
dyskusji w gronie przedstawicieli ministerstw, naukowców 
oraz przedsiębiorców i animatorów inicjatyw klastrowych, 
w jaki sposób powinien wyglądać w Polsce system wsparcia 
podmiotów działających na rzecz idei klasteringu. 

W trakcie spotkań środowisk klastrowych powszechnie 
zgłaszane są uwagi, że z listy ponad 200 inicjatyw klastrowych 
faktycznie funkcjonujących jest ok. 50. Co jest papierkiem 
lakmusowym do zgłaszania takich twierdzeń? Niestety proza-
iczna sprawa… czy z poziomu instytucji zewnętrznej jesteśmy 
w stanie skontaktować się z koordynatorem, czy ktoś odbierze 
telefon, odpowie na fax czy mail. Stąd postawione w tytule 
szekspirowskie pytanie: „być albo nie być?” okazuje się zasadne. 
Czy jeżeli jesteśmy zarejestrowani na mapie klastrów to inicjatyw 
klastrowa istnieje, czy oprócz rejestracji powinna być możliwość 
faktycznego nawiązania z nami kontaktu1.

Rzeczywistość dla sporej części inicjatyw okazała się niezwykle 
brutalna. Wiele z nich była formalizowana na fali początkowego 
entuzjazmu, który towarzyszył popularyzowaniu idei klaste-
ringu. Wydawało się, że wraz ze sformalizowaniem inicjatywy 
pojawi się strumień publicznych środków, który zasili budżet 
inicjatywy i pozwoli jej dalej rozwijać skrzydła. 

Być albo 
nie być ?  
oto jest pytanie 
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Kończący się budżet UE na lata 2007-2013 pokazał, że rzeczywistość 
nie jak tak różowa. System wsparcia ze środków publicznych okazał się 
nie w pełni spójny. W niektórych regionach kraju można było uzyskać 
wsparcie ze środków regionalnych, w innych nie. Na szczeblu krajowym 
Działanie 5.1 POIG dopiero w ramach ostatniego naboru w 2012 roku 
okazało się na tyle dopracowane, że prawdopodobnie pozwoli zakontrak-
tować całość alokacji. Tu warto podkreślić  profesjonalizm pracowników 
PARP, którzy na forum Klubu Klastrów w latach 2011-2012 działającym 
przy Ministerstwie Gospodarki potrafili wsłuchać się w oczekiwania 
animatorów klastrów i zaproponować w pełni przemyślane rozwiązania. 
W zgodnej opinii animatorów w zasadzie jedynie Program Operacyjny 
Rozwoju Polski Wschodniej pozwolił na rozwinięcie skrzydeł kilku inicja-
tywom. Oczywiście firmy skupione w ramach różnych inicjatyw korzy-
stały indywidualnie ze wsparcia w ramach programów regionalnych 
i krajowych, ale rozbudzony apetyt na wsparcie inicjatyw klastrowych 
z pewnością nie został zaspokojony.

W czym tkwi siła klastrów? 

Co w takim razie powoduje, że idea klasteringu nie umiera, a jak pokazuje 
frekwencja na I Kongresie Klastrów Polskich, nabiera rozmachu. Otóż 
okazuje się, że po prostu koopetycja, czyli równoległa konkurencja 
i współpraca się opłaca. Inicjatywy, które nie były tworzone z podtekstem 
„skoku” na unijną kasę potrafią funkcjonować w trudnych realiach zróżni-
cowanego systemu wsparcia. Gdzie należy szukać klucza do sukcesu?
Większość inicjatyw, które funkcjonują od kilku lat – obiektywnym 
źródłem weryfikacji są badania benchmarkingowe prowadzone przez 

Zintegrowana oferta firm i organziacji Klastra Instytucji Otoczenia Biznesu



Sebastian Rynkiewicz
Prezes Zarządu Centrum 
Promocji Innowacji i Rozwoju
członek KIOB

PARP od 2010 roku – nie bazują jedynie na środkach publicznych, a wręcz 
przeciwnie - podstawową działalność opierają na składkach członkow-
skich. Takim pozytywnym przykładem jest Podlaski Klaster Bielizny, 
który zanim wypłynął na krajowy i międzynarodowy firmament, 
przez dłuższy czas opierał swoją aktywność na dobrowolnych skład-
kach. Jednocześnie  nie w samym finansowaniu należy upatrywać 
źródeł sukcesu. Kolejną dobrą praktyką są regularne spotkania. 
Systematyczność spotkań umożliwia uruchomienie dwóch niezwykle 
istotnych procesów w ramach inicjatywy klastrowej: przepływu 
wiedzy i budowy zaufania. Te zjawiska można zaobserwować w inicja-
tywach finansowanych z Programu Operacyjnego Rozwój Polski 
Wschodniej, takich jak: Klaster Instytucji Otoczenia Biznesu, Wschodni 
Klaster Budowlany, Klaster Marek Turystycznych, Klaster Mazurskie 
Okna czy Podkarpacki Klaster Informatyczny. Dołożenie środków 
publicznych do środków własnych pozwoliło także Podlaskiemu 
Klastrowi Bielizny uzyskać znakomity efekt katalityczny, czyli zwielo-
krotnienie skali i przyspieszenie prowadzonych działań.

Jednocześnie niektóre  inicjatywy,  zarówno o dłuższym stażu, jak i nowe 
podmioty widząc perspektywę przerwy w możliwości ubiegania się 
o dofinansowanie pomiędzy budżetem 2007-2013 a budżetem 2014-2020 
decydują się na finansowanie działalności ze środków własnych. Jedna 
z najstarszych stażem inicjatyw Klaster Obróbki Metali, który rozpoczynał 
działalność pod szyldem Podlaskiego Klastra Obróbki Metali po zrealizo-
waniu kilku projektów finansowanych ze środków publicznych o zasięgu 
regionalnym, ponadregionalnym i międzynarodowym, postanowił 

utworzyć Grupę Zaawansowanej Współpracy, której praca jest finanso-
wana wyłącznie ze środków własnych. Przedsiębiorcy zarówno z dużych 
firm, jak i z sektora MSP dostrzegli wartość dodaną w intensywniejszej 
współpracy w ramach bieżącej działalności operacyjnej firm. Dzięki 
regularnym spotkaniom zacieśnili technologiczną współpracę; dzielą 
się wiedzą, doświadczeniami i dobrymi praktykami w zakresie kultury 
organizacyjnej; a także wypracowują nowe koncepcje współpracy. 
Jednocześnie działania te na pewno będą stanowić dobry fundament 
do ubiegania się o status Kluczowego Klastra Krajowego w nowej 
perspektywie budżetowej.  
Przykładem nowej inicjatywy, która zdecydowała się na samofinanso-
wanie i regularną współpracę bez wsparcia ze środków publicznych jest 
Grajewski Klaster Przemysłowy skupiający ciekawe i innowacyjne firmy. 
Warto podkreślić, że inicjatorem powołania inicjatywy był Burmistrz 
miasta Grajewa, który wobec dyskusji nad inteligentnymi specjalizacjami 
zaprosił do partnerskiego dialogu lokalnych liderów przedsiębiorczości. 
Miejscowy biznes z racji posiadania międzynarodowych aspiracji zaufał 
samorządowcom i zdecydował się na finansowanie międzysektorowej 
współpracy. Okazało się, że potencjał i zdecydowanie samorządu oraz firm 
przyciągnęło trzy uczelnie wyższe z regionu (Uniwersytet w Białymstoku, 
PWSZ w Suwałkach i PWSIiP w Łomży) oraz Suwalską Specjalną Strefę 
Ekonomiczną. 

Rozwój klasteringu – co przed nami?

Przyszłość pokaże,  ile z wymienionych inicjatyw przetrwa próbę czasu. 
Środowisko klastrowe w Polsce wpisuje się w ogólnoświatowe trendy. 
Pytanie czy w ramach perspektywy 2014 -2020 stworzymy warunki do 
dalszego rozwoju inicjatyw, które zdecydowały się na samofinansowanie 
i w mądry sposób korzystały ze środków publicznych. Jeżeli mamy konku-
rować w globalnej gospodarce, nie wolno pozostawić tych inicjatyw 
samych sobie. Jednocześnie pojawia się w kraju coraz więcej tzw. 
„dobrych praktyk”, które dobrze byłoby przenosić do nowych inicjatyw, 
którym też warto zapewnić warunki do inkubacji, a następnie rozwoju. 
I Kongres Klastrów Polskich pokazuje, że dialog międzysektorowy wychodzi 
nam coraz lepiej. Nie pozostaje nam nic innego, jak jego kontynuacja oraz 
partnerskie budowanie warunków do rozwoju konkurencyjnej gospo-
darki opartej na innowacjach i inteligentnych specjalizacjach.
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Postrzeganie rozwoju klastrów jako 
przechodzenia od konkurencji do 

współpracy prowadzi do wyjaśniania 
ich efektywności zjawiskiem synergii i 

wynikającym stąd efektem synergicznym. 
Uzasadnieniem dla organizowania 
pracy zespołowej i współdziałania 

jest możliwość uzyskiwania wspólnie 
efektu wyższego od możliwego do 

uzyskania poprzez rozproszone działania 
indywidualne.C
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Klaster to synergia
Rozwinięte w przestrzennych skupiskach firm otoczenie społeczne 
sprzyja powstawaniu atmosfery zaufania w kontaktach międzyludz-
kich, i ogranicza ryzyko działalności gospodarczej, co wpływa także na 
ograniczenie kosztów zarządzania. Liczna badania wykazały, że pod-
mioty uczestniczące w klastrach dostrzegają następujące korzyści:  

•	 poprawa własnego profilu biznesowego na rynku,
•	 nowe sieci lub kontakty
•	 dostęp do umiejętności, wiedzy i / lub zasobów innych 

członków klastra,
•	 poprawa zdolności do konkurowania za granicą.

•	 poprawa dostępu do m.in.:
o	 wyspecjalizowanej infrastruktury,
o	 wykwalifikowanych pracowników,
o	 specjalistycznych szkoleń.

Zjawisko synergii polega na tym, że współdziałające elementy wza-
jemnie wzmacniają się lub potęgują swoje możliwości. W wyniku do-
brze zorganizowanego działania zespołowego uzyskany wynik jest 
wyższy, niż możliwy do uzyskania przy swobodnej kooperacji osób 
indywidualnych lub ich działaniu oddzielnie, bez żadnych więzi orga-
nizacyjnych. Zjawisko efektu synergicznego stanowi sens tworzenia i 
rozwoju wszelkich organizacji, które pozyskują z otoczenia tworzące 
je komponenty i łączą je wzajemnym oddziaływaniem materialnym, 
energetycznym, informacyjnym. W dobrze zorganizowanym działaniu 
zespołowym powstaje nadwyżka korzyści, będąca efektem współdzia-
łania wielu ludzi, pracujących w sposób zorganizowany pod wspólnym 
kierownictwem.  Zwykle efekt ten rozpatruje się w skali jednej orga-
nizacji. Ale takie same zależności rządzą podejmowaniem wspólnych 
przedsięwzięć, zawieraniem porozumień, tworzeniem korporacji i ich 
grup. Odnosi się to także do powstawania klastra, w którego struktu-
rze, nawet bez jej sformalizowania i wyodrębnionego przywództwa, 
kształtuje się system wzajemnych zależności i interakcji, owocujących 
efektem synergicznym. 

Skupione na określonym terenie podmioty, przy pewnej ich masie 
krytycznej, mogą osiągnąć znacznie lepsze rezultaty poprzez współ-
pracę, niż przez działanie w izolacji i konkurowanie. Badania wskazują, 
że w miarę wydłużania czasu trwania kontaktów i ich powtarzalności 
efekty współpracy wykazują tendencje rosnące. Charakterystyczna 
dla klastrów jednoczesna konkurencja i współpraca w tych obszarach, 
gdzie możliwe jest wyzwolenie efektów synergicznych wskazuje, że 
konkurencja nie wyklucza korzystnych interakcji z innymi firmami i 
może stać się czynnikiem ich rozwoju. Taki typ relacji między konku-
rentami jest nazywany kooperencją. Punktem wyjścia musi być jednak 
uświadomienie możliwości i gotowość przedsiębiorstw do nawiązania 
współpracy. 
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Z perspektywy Klastra Instytucji Otoczenia Biznesu warto podkreślić, 
że nie tylko przedsiębiorstwa, ale i instytucje naukowe, doradczo–
szkoleniowe, a nawet władze publiczne mogą lepiej realizować swoje 
cele dzięki wyższej efektywności i innowacyjności klastra. Współpraca 
między nimi gwarantuje pełniejsze zrozumienie oraz ułatwia 
podejmowanie wspólnych działań, co daje szansę na szereg korzyści, 
które można sprowadzić do czterech głównych obszarów:  

•	 obniżenie kosztów,
•	 oszczędność czasu,
•	 wzrost innowacyjności,
•	 dostęp do informacji.

Potencjalne korzyści funkcjonowania systemu gospodarczego typu 
klastrowego można rozpatrywać nie tylko z punktu widzenia podmio-
tów klastra, ale także w skali lokalnej, regionalnej czy też gospodarki 
narodowej. Na poziomie makroekonomicznym klastry stymulują więć 
wzrost gospodarczy, rozwój technologiczny kraju, przyczyniają się do 
wzrostu zatrudnienia oraz wysokiego poziomu innowacyjności. Wsku-
tek tego wzrasta również pozycja konkurencyjna kraju oraz pojawiają 
się zagraniczni inwestorzy.

Wśród zalet związanych z efektem synergii powstającym w kalstrach 
można także wymienić:

•	 wyższą produktywności przedsiębiorstw, dzięki łatwiejszemu 
dostępowi do wiedzy, pomysłów, rozwiązań i innych zasobów 
(pracownicy, dostawcy) w otoczeniu lokalnym, a także skracaniu 
procesu od pomysłu do wdrożenia na rynku,

•	 łatwiejszy dostęp podmiotów gospodarczych do zasobów, pro-
duktów, urządzeń i specjalistycznych usług, co obniża ich koszty. 
Zmniejszają się więc koszty transakcyjne, zmniejszają się zapasy 
magazynowe, mniej jest zakłóceń w procesach logistycznych. 
Bliskość przedsiębiorstw ułatwia wymianę informacji między 
odbiorcami i dostawcami, co prowadzi do większej przewidywal-
ności zachowań oraz wzrostu zaufania.

•	 koncentracja firm przyciąga do danego obszaru wykwalifiko-
wanych pracowników, powstają specyficzne kierunki nauczania 
w szkołach i uczelniach. Obecność zaplecza edukacyjno-
szkoleniowego może obniżyć koszty zmian organizacyjnych w 
firmach. Pracownicy mogą być łatwo przekwalifikowani, co w 
przypadku zwolnienia, pozwala na szybkie znalezienie pracy w 
innych firmach klastra.

•	 dzięki ścisłej współpracy z podwykonawcami, przedsiębiorstwa 
skraca się cykl przygotowania nowych produktów. Wyspecjali-
zowani podwykonawcy szybciej otrzymują informację o nowych 
wymaganiach technologicznych i są ciągle napędzani innowa-
cjami. W klastrach można zaobserwować, że przedsiębiorstwa 
często ograniczają się do swoich kluczowych kompetencji i 
umiejętności, zlecając wykonywanie pozostałych rzeczy w ra-
mach rozległych układów partnerskich.

•	 większą innowacyjność przez dostęp do nowych pomysłów i 
wykwalifikowanych zasobów ludzkich, dzięki wymianie poglą-
dów i doświadczeń z innymi podmiotami (tańsze jest ekspery-
mentowanie z nowymi rozwiązaniami) oraz obecności. specjali-
stycznych instytucji, przyspieszających indywidualne i zbiorowe 
uczenie się.

•	 poprzez zaangażowanie się we wspólne działania klastra, przed-
siębiorstwo otrzymuje formalnymi lub nieformalnymi kanałami 
komunikacji – informację o trendach technologicznych, i rynko-
wych, co ułatwia podejmowanie decyzji strategicznych.

•	 wewnątrz klastra nie jest eliminowana konkurencja. Wymiana 
informacji powoduje lepszą znajomość partnerów, co ułatwia 
podejmowanie decyzji dotyczących wprowadzenia zmian or-
ganizacyjnych, technologicznych, produktowych czy strategii 
marketingowej. Rosnącej konkurencji między uczestnikami kla-
stra może więc jednocześnie towarzyszyć poszukiwanie nowych 
form ich współpracy w niezagospodarowanych obszarach, co 
stymuluje innowacje na poziomie grupowym.

•	 współpraca między rożnymi podmiotami ułatwia eksperymen-
towanie z nowymi rozwiązaniami. Powstają wirtualne zespoły 
badawcze i wdrożeniowe, rozwijają się platformy oparte na 
otwartej innowacji.

•	 rozwijanie przedsiębiorczości – przyspieszanie powstawania 
nowych rozwiązań rynkowych i nowych firm dzięki szybkiemu 
dostrzeganiu możliwości rozwoju w niszach, obecności współ-
pracujących z klastrem instytucji finansowych, gotowości do-
stawców do ulokowania się na danym terenie,

•	 duże przedsiębiorstwa mogą uczestniczyć w kreowaniu mniej-
szych, bardziej specjalistycznych firm, jednocześnie zwiększając 
ilość członków w klastrze. Duże firmy często miewają problemy z 
pomysłem na wykorzystanie kolejnego wynalazku, lub z wynika-
mi badań, które są spoza ich głównej działalności biznesowej.

•	 w klastrach osiągających sukces mogą też występować porażki 
biznesowe, część nowych firm w krótkim czasie upada. Ale zda-
rzenia te mogą stanowić inspirację dla innych, co pozytywnie 
wpływa na innowacyjność klastra, jest siłą napędową do zrobie-
nia czegoś lepiej i skutecznej.

•	 regularny przepływ informacji oraz bardziej dynamiczne inte-
rakcje między ludźmi ułatwiają przekształcanie się kreatywnych 
pomysłów w nowe produkty i usługi. Obecność w pobliżu nie-
zbędnych zasobów powoduje, że szybciej dochodzi się do opra-
cowania, testowania i wdrażania nowych rozwiązań na rynku.

Oprac. na podstawie Raportu z badań AnAlizA potencjAłu rozw -
jowego i synergicznego firm uczestniczących w projekcie „klAster instytucji 
otoczeniA Biznesu” jAko podstAwA do oprAcowAniA diAgnozy AktuAlnych potrzeB 
i możliwości, aut. a. KopczuK, a. WalicKi, M. SiedlecKi, R. MejSaK, WSFiz 
W BiałyMStoKu
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BiznesKlaster promuje polskich przedsiębiorców na rynkach 
zagranicznych Rosnąca konkurencja i globalizacja sprawiają, 
że jednym z warunków rozwoju jest umiejętność pozyskiwania 
partnerów daleko poza granicami – województw, regionów, ale 
także państw. Klaster Instytucji Otoczenie Biznesu, rozumiejąc 
te współczesne wyzwania i odpowiadając na zapotrzebowanie 
przedsiębiorców, zorganizował 2 misje gospodarcze. 

Pierwszy z nich odbyła się do Paryża. Uczestnicy wyjazdu 
– przedsiębiorcy z sektora MŚP i przedstawiciele środowisk 
akademickich – uczestniczyli w wielu spotkaniach 
biznesowych, nawiązując cenne kontakty. Efektem tego 
wyjazdu było podpisanie listów intencyjnych z trzema 
francuskimi partnerami: Europlace&Finance Innovation, 
ECTI-Professionnels Seniors Bénévoles, Comité d'Expansion 
Economique du Val d'Oise. Szczególnie cieszy nas współpraca 
z Europlace&Finance Innovation – to jeden z największych 
w Europie klastrów z sektora finansowo-bankowego. Drugi 
podmiot – ECTI-Professionnels Seniors Bénévoles – to 
wyjątkowa organizacja, którą tworzą specjaliści, eksperci, 
pracownicy wyższego szczebla, którzy formalnie zakończyli już 
aktywność zawodową, są jednak nadal gotowi dzielić się swoją 

Klaster Instytucji Otoczenia Biznesu przynosi wielorakie korzyści zarówno 
podmiotom uczestniczącym w powiązaniu, jak i otoczeniu zewnętrznemu. W 
tym pierwszym przypadku możemy mówić o ułatwionym dostępie do wiedzy 
i kontaktów biznesowych partnerów, promocji przedsiębiorstw w ramach 
BiznesKlastra (2 wspólne kampanie marketingowe), optymalizacji kosztów 
(wspólna grupa zakupowa). Korzyści dla otoczenia to chociażby aktywizacja 
środowisk biznesowych i naukowych (dzięki działaniom BiznesKlastra powstały 2 
nowe inicjatywy klatrowe: Wschodni Klaster Budowlany i Wschodni Klaster Marek 
Turystycznych), promocja regionu na rynkach krajowym i międzynarodowym 
(BiznesKlaster zorganizował już 2 misje zagraniczne do Francji i Chin), rozpoznanie 
potrzeb przedsiębiorców (BiznesKlaster przeprowadził badania dotyczące potrzeb 
biznesowych przedsiębiorców z Polski wschodniej). 
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wiedzą i doświadczeniem. Z kolei Comité d'Expansion Economique du 
Val d'Oise jest organizacją, która realizuje politykę państwa w zakresie 
niwelowania różnic w poziomie rozwoju gospodarczego pomiędzy 
regionami, wspomaga firmy inwestujące w regionie Val d’Oise. Misja 
była współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach 
Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013.

Kierunkiem drugiej misji były Chiny. Misja gospodarcza do Chin 
zapoznała przedsiębiorców (członków Klastra Instytucji Otoczenia 
Biznesu) ze specyfiką stosunków polsko-chińskich. Uczestnicy wyjazdu 
dowiedzieli się, w jakich obszarach/branżach współpraca ta układa się 
najlepiej i gdzie są rezerwy/nisze, które warto wykorzystać. Poznali także 
oczekiwania chińskich podmiotów gospodarczych wobec partnerów 
z Polski i uwarunkowania prawno-instytucjonalne gospodarki chińskiej 
(np. warunki podejmowania działalności gospodarczej, informacje 
na temat miejscowych zwyczajów handlowych, targów i imprez 
wystawienniczych). Przedsiębiorcy odbyli wizyty studyjne w KEY 
International Co., General Doctor, LTD. Ważnym punktem programu 
było spotkanie z ministrem Andrzejem Pieczonką, szefem Wydziału 
Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady RP w Chinach. Misja była 
współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu 
Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013.

Trzecią misję zagraniczną Klaster Instytucji Otoczenia Biznesu 
zorganizował do do Stanów Zjednoczonych. 

Aktywność
Klastra Instytucji 

Otoczenia Biznesu
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BiznesKlaster animatorem życia gospodarczego regionu
Działalność Klaster Instytucji Otoczenia Biznesu przyczyniła się 
do integracji branży budowlanej w regionie Polski Wschodniej. 
BiznesKlaster jest pomysłodawcą i inicjatorem Wschodniego Klastra 
Budowlanego. Małe i średnie firmy budowlane, których we wschodnich 
województwach kraju jest najwięcej, w obliczu zakończenia inwestycji 
związanych z EURO 2012 i wyczerpania się środków unijnych w obecnej 
perspektywie finansowej, mogą mieć problemy z utrzymaniem się na 
rynku. Szansą dla nich jest wspólne poszukiwanie zleceń i obniżanie 
kosztów. Wschodni Klaster Budowlany ma im to umożliwić. Inicjatywa 
otrzymała unijne dofinansowanie z PO RPW. 

Budowlańcy przeznaczą je na zbudowanie wspólnej oferty, parku 
maszynowego, planują też powołanie konsorcjum, które łącząc 
potencjały wielu małych i średnich firm będzie miało większe szanse na 
sukces w przetargach. Do inicjatywy przyłączyło się już ponad 40 firm 
z podlaskiego, warmińsko-mazurskiego, lubelskiego, podkarpackiego.
Klaster Instytucji Otoczenia Biznesu zintegrował również  branżę 
turystyczną, która w województwach podlaskim i warmińsko-
mazurskim była do tej pory bardzo rozproszona, co utrudniało 
wykorzystanie potencjału turystycznego tych terenów. Dzięki 
działaniom BiznesKlastra powstał Klaster Marek Turystycznych Polski 
Wschodniej, który właśnie zaczyna swoją działalność. W planach ma 
wspólną, zintegrowaną promocję walorów turystycznych regionu, 
stworzenie wspólnej platformy ofert turystycznych, działania 
marketingowe na rynkach zagranicznych. 

BiznesKlaster bada potrzeby biznesowe firm 
Klaster Instytucji Otoczenia Biznesu, w celu rozpoznania potrzeb 
i oczekiwań przedsiębiorców w zakresie wsparcia kompetencyjnego 
zlecił przeprowadzenie badań empirycznych i ankietowych. 
Największe zapotrzebowanie firmy z regionu Polski wschodniej 
zgłaszają na doradztwo podatkowe, informatyczne i prawne. 
Najmniejszym zainteresowaniem cieszy się doradztwo w obszarach 
zarządzania strategicznego, marketingu, zasobów ludzkich. Do 
najczęściej wymienianych powodów skorzystania z usługi doradczo-
szkoleniowej należą: deficyt kompetencyjny, optymalizacja kosztów, 
konieczność dostosowania się do nowych wymogów prawnych, 
poprawa jakości oferty, chęć podjęcia nowych kierunków działalności. 
BiznesKlaster, badając potrzeby przedsiębiorców, ściśle współpracuje 
z jednostkami naukowymi (m.in. z Uniwersytetem w Białymstoku 
i WSFiZ w Białymstoku). 
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Według „Podlaskiej Strategii Innowacji” 
województwo podlaskie charakteryzuje się jednym 
z najniższych w skali kraju nakładów przeznaczo-
nych na badania i rozwój (B+R). Innowacyjność 
regionu mierzona liczbą zgłoszonych wynalazków 
i uzyskanych patentów plasuje województwo 
podlaskie na 13 miejscu na tle pozostałych 
województw. Kolejne wnioski płynące z raportu 
z badania to złe kierunki inwestycji generowane 
przez podlaskie firmy, które inwestują w budynki 
i środki trwałe, natomiast brak widocznych 
inwestycji w kapitał ludzki, pozyskanie wiedzy ze 
źródeł zewnętrznych czy też marketing nowych 
lub ulepszonych produktów. Podobnie rzecz 
się ma z działalnością innowacyjną podlaskich 
przedsiębiorstw. W 2009 roku 15,2% podlaskich 
przedsiębiorstw przemysłowych, z ogólnej liczby 
przedsiębiorstw z sektora przemysłu, na działal-
ność innowacyjną przeznaczyło 290 955 tys. zł, 
o 34,7% mniej niż w roku poprzednim. Odsetek 
przemysłowych przedsiębiorstw innowacyjnych 
zmniejszył się o połowę, tj. z poziomu 30,1% w roku 
2007 do 15,2% w roku 2009. Nakłady na działalność 
innowacyjną poniesione przez przedsiębiorstwa 
z sektora usług w 2010 roku wyniosły 9 960 tys. 
zł, o 4% mniej niż w roku poprzednim, a odsetek 
tych przedsiębiorstw ukształtował się na poziomie 
7,7% ogółu podmiotów usługowych. W roku 2010 
jedynie 13,86%  przedsiębiorstw w wojewódz-
twie podlaskim poniosło nakłady inwestycyjne na 

działalność innowacyjną [dane: GUS, 2012]. Łączna 
kwota poniesionych wydatków na działalność 
badawczo-rozwojową wyniosła w 2010 roku 1 109 
tys. zł, co stanowi 0,08% wydatków w całej Polsce. 
Odsetek przedsiębiorstw z woj. podlaskiego, które 
prowadziły działalność innowacyjną w oparciu 
o prace B+R wewnętrzne wynosił 7,9% (6 miejsce 
w Polsce), zaś w oparciu o prace zewnętrzne 4,2% 
(7 miejsce w Polsce). 

Bariery innowacyjności
Z badań przeprowadzonych przez Wyższą Szkołę 
Finansów i Zarządzania w Białymstoku wynika, iż 
wiodącym problem w rozwoju innowacji w podla-
skich przedsiębiorstwach jest brak wykwalifiko-
wanego personelu, kompetentnego w zakresie 
kierowania przebiegiem procesów innowacyjnych, 
kształtowania proinnowacycjnych zachowań 
pracowników. Brak wykwalifikowanego perso-
nelu, jako główną przeszkodę w prowadzeniu 
innowacyjnej działalności, wskazano także jaką 
słabą stronę w analizie SWOT województwa podla-
skiego, zawartej w „Podlaskiej Strategii Innowacji”. 
Podobne wnioski zawarte są w „Strategii Rozwoju 
Województwa Podlaskiego do 2020”. 

Innym istotnym problemem ogranicza-
jącym innowacyjny rozwój przedsiębiorstw 
województwa podlaskiego jest niedostateczna 
współpraca tych przedsiębiorstw z jednostkami 
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Marta Kuczuk
Wiceprezes Polskiego Centrum 
Edukacji i Analiz ORDO Sp. z o.o.

Elżbieta Agnieszka Ambrożej 
Wyższa Szkoła Finansów 
i Zarządzania w Białymstoku

Partnerstwo 
biznesu i nauki

Rozwój województwa 
podlaskiego w znacznym 
stopniu zależy od 
proinnowacyjnych postaw 
podlaskich przedsiębiorstw. 
Dużą szansę na osiągniecie 
tego celu należy 
upatrywać w nawiązaniu 
ściślejszej  współpracy 
uczelni wyższych z 
przedsiębiorstwami.
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naukowo-badawczymi. Podkreślają to takie 
dokumenty jak: „Strategia rozwoju województwa 
podlaskiego do 2020 roku”, „Strategia rozwoju 
innowacyjności województwa podlaskiego”. Wyżej 
wymienione dokumenty oraz badania własne 
przeprowadzone na grupie 60 przedsiębiorstw 
z Klastra Marek Turystycznych Polski Wschodniej 
oraz Wschodniego Klastra Budowlanego (badania 
przeprowadzono we wrześniu 2012 r.) jako zasad-
niczą barierę w rozwoju tej współpracy wskazują 
fakt, iż przedsiębiorstwa województwa podla-
skiego należące do MŚP nie są świadome ani 
możliwości współpracy z jednostkami nauko-
wo-badawczymi, ani korzyści płynących z takiej 
współpracy, a uczelnie nie były dotychczas dosta-
teczne zainteresowanie współpracą z lokalnymi 
przedsiębiorstwami, szczególnie z grupy MŚP. 

Partnerstwo dla innowacyjności
Wychodząc naprzeciw opisywanym problemom 
Polskie Centrum Edukacji i Analiz ORDO Sp. z o.o. 
z siedzibą w Białymstoku we współpracy z Wyższą 
Szkołą Finansów i Zarządzania w Białymstoku (oba 
podmioty są członkami Klastra Instytucji Otoczenia 
Biznesu) opracowały i w okresie od kwietnia 2013 r. 
do września 2014 r. realizują Projekt:  „Partnerstwo 
dla innowacyjności – kompleksowy program 

wsparcia współpracy nauki i przedsiębiorstw w woj. 
podlaskim”, realizowany w  ramach Programu 
Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowany 
z Europejskiego Funduszu Społecznego, którego 
realizacja ma doprowadzić do ściślejszej współ-
pracy obu środowisk, wsparcia firm współpracą ze 
środowiskami naukowymi, oraz środowisk nauko-
wo-dydaktycznych doświadczeniem praktycznym 
przedsiębiorstw.

Projekt zakłada wsparcie pracowników przed-
siębiorstw sektora MŚP z województwa podla-
skiego, prowadzących działalność w dziedzinach: 
przemysł spożywczy, drzewny i meblarski, maszy-
nowy, tekstylny, budowlany, produkcja sprzętu 
medycznego i turystyce. Jednostki naukowe, 
których pracownicy wezmą udział w projekcie, 
będą reprezentować strategiczne dla regionu 
dziedziny nauki zgodnie z RSI oraz z dziedziny 
zielonych technologii. 

Celem projektu jest zwiększenie transferu specja-
listycznej wiedzy pomiędzy białostockimi uczel-
niami, a przedsiębiorstwami z terenu województwa 
podlaskiego i kompeksowe wsparcie przedsię-
biorstw i pracowników naukowo-dydaktycznych 
uczelni poprzez realizację: szkoleń praktycznych 

pracowników przedsiębiorstw w jednostkach 
naukowych (w ramach projektu zaplanowano 
realizację 4  szkoleń: STRATEGICZNE PLANOWANIE 
ZMIAN W PRZEDSIĘBIORSTWIE; ZARZĄDZANIE 
INNOWACJAMI; ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI 
INNOWACYJNYMI; ZARZĄDZANIE ZMIANĄ 
W ORGANIZACJI).

Do grona osób prowadzących szkolenia należą: 
prof. dr hab. Józef Szabłowski - prof. Wyższej 
Szkoły Finansów i Zarządzania w Białymstoku, 
praktyk gospodarczy, ekspert w zakresie zarzą-
dzania innowacjami, autor licznych publikacji 
z zakresu zarządzania, w tym strategii zarządzania 
oraz zarządzania innowacjami; prof. dr hab. Jerzy 
Paszkowski - prof. Wyższej Szkoły Finansów 
i Zarządzania w Białymstoku, ekspert i konsultant 
przedsiębiorstw w zakresie zarządzania zmianą, 
zarządzania potencjałem ludzkim i restrukturyzacji; 
dr Tomasz Matwiejczuk – adiunkt w Wyższej Szkole 
Finansów i Zarządzania w Białymstoku, praktyk 
gospodarczy, ekspert z zakresu zarządzania 
projektami i procesami;  dr Elżbieta Orechwa-
Maliszewska – nauczyciel akademicki Wyższej 
Szkoły Finansów i Zarządzania w Białymstoku, 
specjalistka z zakresu  finansów przedsiębiorstw, 
bankowości i rynków finansowych, biegły rewident 
(odbyła m.in. staż w spółce audytorskiej Société 
Fiduciaire Centrex w Lyonie), autorka wielu prac 
głównie z zakresu źródeł finansowania działal-
ności przedsiębiorstw, sprawozdawczości i analizy 
finansowej przedsiębiorstw i banków oraz rynków 
dłużnych papierów wartościowych; dr Jolanta 
Łuczaj – adiunkt w Wyższej Szkole Finansów 
i Zarządzania w Białymstoku, specjalistka z zakresu 
finansów przedsiębiorstw, rachunkowości i zarzą-
dzania, autorka licznych publikacji naukowych 
z zakresu strategii finansów i zarządzania; mgr Rafał 
Majewski – asystent w Wyższej Szkole Finansów 
i Zarządzania w Białymstoku, trener szkoleń 
z zakresu zarządzania strategicznego, zarzą-
dzania innowacjami, zarządzania kadrami, autor 
licznych publikacji naukowych z zakresu zarzą-
dzania; mgr Piotr Paszkowski – asystent w Wyższej 
Szkole Finansów i Zarządzania w Białymstoku, 
praktyk i specjalista z zakresu zarządzania zmianą 
i procesów restrukturyzacyjnych. staży pracow-
ników przedsiębiorstw w jednostkach naukowych 
(każdy staż w wymiarze 100 godzin); staży pracow-
ników naukowych w przedsiębiorstwach (każdy 
staż w wymiarze 100 godzin);
doradztwa z zakresu transferu technologii i wiedzy.
Bliższe informacje na temat projektu można 
uzyskać na stronie projektu: 
www.dlainnowacyjnosci.pl

Kontakt: 
Polskie Centrum Edukacji  
i Analiz ORDO sp. z o. o. 
ul. Jurowiecka 56 
15-101 Białystok 
tel: 85 663 70 30 
biuro@ordo.info.pl

Wyższa Szkoła Finansów 
i Zarządzania w Białymstoku
ul. Ciepła 40, pokój 3C 
15-472 Białystok 
tel. 85 678 58 41 
biuro.pdi@wsfiz.edu.pl
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•	 Monitoring dostępnych funduszy europejskich i krajowych 

•	 Przygotowanie analizy możliwości dofinansowania inwestycji ze środków unijnych i krajowych 

•	 Doradztwo przy doborze odpowiedniego programu finansującego 

•	 Opracowanie wniosku o udzielenie dotacji pozwalającego na pozyskanie dostępnych funduszy 

•	 Obsługa procesu ubiegania się o kredyt lub leasing 

•	 Sprawowanie kontroli nad sprawozdawczością dotyczącą realizacji  
i rozliczania zadań objętych umową o dofinansowanie

•	 Przygotowanie odpowiednich dokumentów w celu ostatecznego rozliczenia dotacji

Wiedza, znajomość rynku i doświadczenie w kluczowych obszarach 
zarządzania firmą pozwalają naszym ekspertom świadczyć usługi 
doradcze na najwyższym poziomie. Klaster Instytucji Otoczenia 
Biznesy zapewnia profesjonalną i kompleksową pomoc przy 
rozwiązywaniu wszystkich istotnych z punktu widzenia sprawności 
i efektywności działania organizacji problemów. 

Kompleksowa 
obsługa doradcza

Oferta Klastra

• Doradztwo unijne

• Doradztwo finansowe

•	 Określanie potrzeb i możliwości finansowych

•	 Wskazywanie najkorzystniejszych rozwiązań pozyskania środków 

•	 Wybieranie najkorzystniejszych kredytów, leasingów lub pożyczek

•	 Pozyskiwanie zewnętrznych źródeł finansowania inwestycji

•	 Finansowe i podatkowe planowanie transakcji  

•	 Zarządzanie procesem transakcji 

•	 Prowadzenie negocjacji

•	 Kontakty z organami nadzoru 

•	 Wsparcie i doradztwo po zakończeniu transakcji 

•	 Dokumentowanie transakcji

•	 Wsparcie w negocjacjach

•	 Wsparcie w symulacji i badaniu różnych opcji 
biznesowych: ocena i symulacja opcji strategicznych 
i transakcji, weryfikacja modeli finansowych, 
prognozowanie wyników finansowych i operacyjnych 
nowych przedsięwzięć, ocena rozwiązań 
alternatywnych, projektowanie finansowania 
z niestandardowych źródeł, tworzenie modeli 
partnerstw publiczno-prywatnych, 

•	 Finansowanie projektów, pozyskiwanie kapitału 
i kredytu: opracowanie komercyjnej i finansowej 
struktury projektów, ocena wykonalności projektu 
na podstawie modeli finansowych, przygotowanie 
niezbędnej dokumentacji, negocjacje warunków 
finansowania z potencjalnymi kredytodawcami, 
opracowanie struktury i prowadzenie procesu 
refinansowania, negocjacje dotyczące partnerstw 
strategicznych, zarządzanie procesem przetargowym.

•	 Przygotowanie analiz niezbędnych do uruchomienia dofinansowanej inwestycji 

	studium wykonalności 

	biznes planów 

	analiz finansowo-ekonomicznych

58



Zajmujemy się procesami rekrutacji i oceny pracowniczej, zaspokajając 
potrzeby z dziedziny HR.  Specjalizujemy się w pomocy i świadczeniu usług z 
dziedziny zarządzania zasobami ludzkimi. Usługi takie najczęściej obejmują: 

•	 dobór

•	 rekrutację

•	 oceny pracownicze

•	 systemy motywacyjne

• Doradztwo prawne

• Doradztwo personalne

• Analizy i badania

•	 Doradztwo w zakresie prawa podatkowego (przygotowywanie pism 
i wystąpień do organów podatkowych i sądów administracyjnych)

•	 Doradztwo z zakresu prawa celnego

•	 Obsługa prawna z zakresu prawa gospodarczego

•	 Prawo handlowe, w tym prawo spółek handlowych i obsługa korporacyjna

•	 Prawo zamówień publicznych

•	 Prawo cywilne

•	 Kodeks pracy

•	 Prawo administracyjne, w tym postępowania przed organami administracji  
i sądami administracyjnymi

•	 badania rynku

•	 analizy potencjału społecznego firmy

•	 przygotowanie baz danych

•	 badania na zamówienie

KONTAKT

POLSKIE STOWARZYSZENIE DORADCZE I KONSULTINGOWE

Koordynator Klastra Instytucji Otoczenia Biznesu

ul. Rynek Kościuszki 2, 15-091 Białystok

kom.      600 199 853, 
tel./fax.  85 652 61 07
biuro@biznesklaster.pl, www.biznesklaster.pl
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W województwach wschodnich Polski ciągle jednak widać duże 
różnice w poziomie rozwoju cywilizacyjnego, społecznego i gospo-
darczego. Zniwelowanie tych różnic wymaga przede wszystkim 
zapewnienia odpowiednich warunków do rozwoju przedsiębior-
czości, poprawy konkurencyjności gospodarczej regionów oraz 
efektywnego wykorzystania funduszy europejskiej w nowej perspek-
tywie finansowej na lata 2014-2020. Cele te będzie realizowało Biuro 
Projektów Unijnych.  

Do kluczowych czynników, które utrudniają firmom z sektora MSP 
rozwój, a nawet mogą doprowadzić do ich upadku, według danych 
opublikowanych w raporcie „Jak uwolnić przedsiębiorczość w Polsce” 
(J. Kantorowicz, D. Żuk, Warszawa, listopad 2008) zalicza się: 

• brak dostępu do wiedzy i innowacji - obecnie za wiedzę, 
czyli wyselekcjonowaną, sprawdzoną i przetworzoną infor-
mację o wysokiej wartości płaci się duże pieniądze. Dla 
małych przedsiębiorstw, chcących realizować innowacyjne 
przedsięwzięcia oparte na wiedzy, jest to często barierą nie 
do pokonania;

• niewystarczające finansowanie lub jego brak - innowacyjne 
projekty młodych przedsiębiorców obarczone są ryzykiem, 
a do tego zysk mogą przynieść dopiero w dłuższej perspek-
tywie czasowej. Powoduje to często, iż instytucje finansu-
jące nie są zainteresowane inwestycjami tego typu; 

Aby sektor małych i średnich firm mógł się 
rozwijać adekwatnie do potrzeb, przedsiębiorcy 
coraz częściej korzystać muszą z różnorodnych 

usług doradczych, finansowych czy 
szkoleniowych. W prawidłowym funkcjonowaniu 
i rozwoju przedsiębiorstw istotną rolę odgrywają 

instytucje otoczenia biznesu. Podmioty te 
świadczą kompleksowe usługi, przez co 

ułatwiają firmom, zwłaszcza w początkowej fazie 
istnienia, ich rozwój. Taką instytucją, promującą 

przedsiębiorczość i świadczącą usługi doradcze 
w zakresie pozyskiwania środków europejskich 

będzie Biuro Projektów Unijnych.

Biuro Projektów
Unijnych 

Bariery w rozwoju przedsiębiorczości 

Polska gospodarka na przestrzeni ostatnich lat rozwija 
się bardzo dynamicznie, zachowując przy tym relatywnie 
zrównoważone tempo wzrostu produktu krajowego brutto. 
Sukcesywnie zmniejszają się również różnice, jakie dzielą nasz 
kraj od krajów starej „15” Unii Europejskiej. 

Zintegrowana oferta firm i organziacji Klastra Instytucji Otoczenia Biznesu



• brak kompleksowych usług dla MŚP -  podmioty działa-
jące w szeroko rozumianym otoczeniu biznesu udzielają 
wsparcia w bardzo wąsko wyspecjalizowanych obszarach, 
np. w zakresie funduszy unijnych, usług prawnych czy 
finansowych;

• brak infrastruktury - wysoki koszt wynajmu własnego biura 
czy zakup jego podstawowego wyposażenia i podłączenie 
do sieci to często decydujące czynniki w kształtowaniu 
wizji rozwoju przedsiębiorstwa oraz efektywności jego 
funkcjonowania w pierwszym okresie działalności; 

• brak dostępu do klientów - jak wskazuje praktyka prowa-
dzenia biznesu, przedsiębiorstwo bez odpowiednio dużej 
bazy klientów i kontaktów biznesowych nie ma długich 
perspektyw utrzymania się na rynku. Baza klientów jest 
podstawą prowadzenia działalności gospodarczej.

Instytucje otoczenia biznesu

W Polsce funkcjonuje obecnie około 735 instytucji otoczenia biznesu, 
z czego tylko niewielka część zlokalizowanych jest na terenie 
województwa podlaskiego. W układzie rodzajowym dominują ośrodki 
szkoleniowo-doradcze, brakuje natomiast specjalistycznych insty-
tucji finansowych i ośrodków badawczo-rozwojowych. Wychodząc 
naprzeciw problemom oraz oczekiwaniom regionalnych przedsię-
biorców różnych branż o różnym stopniu rozwoju, znając ich zapotrze-
bowania na usługi okołobiznesowe, Klaster Instytucji toczenia Biznesu 
przystąpił do planowania kompleksowego projektu z zakresu wsparcia 
przedsiębiorczości. Projekt zakłada stworzenie oferty obejmującej 
zakresem doradczym szerokie spektrum zagadnień – od aspektów 

organizacyjno-prawnych, poprzez finansowanie, promocję, dobór 
odpowiednich szkoleń aż po decyzje inwestycyjne. Możliwe to będzie 
dzięki zlokalizowaniu w jednym miejscu Biura Projektów Unijnych.

Inicjatywa po części oparta jest o wnioski z badania potencjału 
i kierunków rozwoju Klastra Instytucji Otoczenia Biznesu, które 
wykonane zostało przez Wyższą Szkołę Finansów i Zarządzania w 
Białymstoku. Wśród rekomendowanych działań rozwojowych Klastra 
jeden z ważniejszych elementów stanowi zalecenie budowania 
wspólnej kompleksowej oferty firm klastrowych ukierunkowanej 
na wsparcie przedsiębiorstw MŚP zwłaszcza w obszarze finanso-
wania inwestycji z środków europejskich. Realizacja przedmiotowego 
projektu to niepowtarzalna okazja do stworzenie kompleksowej, 
innowacyjnej usługi w postaci Biura Projektów Unijnych budowanego 
pod marką Klastra Instytucji Otoczenia Biznesu. 

Oferta Biura Projektów Unijnych 

Usługi świadczone w ramach Biura Projektów Unijnych budowane 
będą głównie na bazie potencjału Klastra Instytucji Otoczenia 
Biznesu. W ten sposób będzie następował transfer wiedzy, doświad-
czenia i technologii z firm i instytucji klastrowych, liderów w swoich 
branżach, a także z największych w regionie uczelni, tj. Uniwersytetu 
w Białymstoku i Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania. Wszystko to 
stwarza przedsiębiorcom niepowtarzalną szansę rozwoju.

W województwie podlaskim brakuje podmiotu świadczącego usługi 
doradcze, marketingowe, szkoleniowe i konsultingowe w formie 
skonsolidowanej oferty. Połączenie potencjału intelektualnego i 
możliwości technicznych wielu firm oraz jednostek naukowych 
umożliwia stworzenie produktu o wysokiej jakości dostosowanego 
do potrzeb każdego, nawet najbardziej wymagającego, klienta. 

Utworzenie Biura Projektów Unijnych nie jest możliwe bez współpracy 
z regionalnymi ośrodkami naukowymi. Wszystkie zaplanowane w 
ramach tej struktury działania wymagaj – oprócz nakładów finan-
sowych, które są niezbędne dla zapewnienia zaplecza technicznego 
– przede wszystkim ogromnej wiedzy i doświadczenia ekspertów 
z różnych dziedzin. Szczególnie istotne jest zapewnienie bazy 
ekspertów, praktyków, doświadczonych przedsiębiorców, którzy 
zapewnią wysoką klasę świadczonych usług. To od jakości kapitału 
intelektualnego osób zaangażowanych w przedsięwzięcie będzie 
zależało, jakie efekty zostaną osiągnięte w wyniku realizacji projektu. 
W perspektywie budowania innowacyjnych usług doradczych, finan-
sowych, księgowych kluczową rolę odgrywać będzie współpraca 
z uczelniami wyższymi, szczególnie poprzez badania, seminaria, 
konferencje, panele dyskusyjne oraz realizację wspólnych projektów. 

Potencjał województwa podlaskiego i – w szerszej perspektywie – 
całego makroregionu Polski Wschodniej nie jest w pełni wykorzystany. 
Składa się na to wiele czynników społecznych i gospodarczych. 
Mając powyższe na uwadze, tworzona infrastruktura w postaci Biura 
Projektów Unijnych przyczyni się do zwiększenia poziomu wiedzy, 
przepływu informacji, a także nawiązywania kontaktów pomiędzy 
przedsiębiorcami, jednostkami naukowymi i jednostkami samorządu 
terytorialnego. 
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• Komunikacja interpersonalna

Kadrę dydaktyczną stanowi zespół doświadczonych 
trenerów biznesu i konsultantów HR, którzy razem 
tworzą programy rozwojowe w oparciu 
o najbardziej skuteczne metody nauczania.

Doradztwo i szkolenia

• Master of Business Administration (MBA)

• Kursy komputerowe

• Szkolenia marketingowe 
i interpersonalne

• Kształcenie ukierunkowane na potrzeby 
pracodawców (możliwość dostosowania 
programów kształcenia na studiach I 
i II stopia do potrzeb przedsiębiorców; 
możliwość realizacji zajęć praktycznych 
w porozumieniu z przedsiębiorcami 
lub przez przedstawicieli firm)

• Szkolenia w zakresie języków 
obcych (angielski, rosyjski + 
w biznesie), tłumaczenie tekstów, 
tłumaczenie symultaniczne

• Sale konferencyjne i szkoleniowe, 
wynajem laptopów

• Transfer wiedzy na temat innowacyjnych 
rozwiązań pomiędzy jednostkami 
badawczo-rozwojowymi a 
przedsiębiorcami (www.sciencepoint.pl)

Oferta Klastra



• Rozpoznanie i analiza 
potrzeb szkoleniowych

• Szkolenia otwarte i zamknięte

• Szkolenia połączone 
z imprezami integracyjnymi

• Kursy kadrowo-księgowe

• Kursy praktyczne nauki zawodu
• Zarządzanie potencjałem 

ludzkim w firmie

• Studia podyplomowe (m.in. zarządzanie, 
prawo, finanse, ubezpieczenia, ekonomika 
ochrony zdrowia i rachunkowość, 
marketing, administracja publiczna, 
zamówienia publiczne, mediatorów 
sądowych, doradztwo podatkowe, 
energetyka, ochrona środowiska i inne)

KONTAKT

POLSKIE STOWARZYSZENIE DORADCZE I KONSULTINGOWE

Koordynator Klastra Instytucji Otoczenia Biznesu

ul. Rynek Kościuszki 2, 15-091 Białystok

kom.      600 199 853, 
tel./fax.  85 652 61 07
biuro@biznesklaster.pl, www.biznesklaster.pl
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Szkolenie 
na miarę

Z jednej strony należy zdiagnozować 
potrzeby pracodawców, z drugiej 
zaś pracowników lub kandydatów na 

pracowników. W celu jak najlepszego dopaso-
wania programów i zakresu szkoleń należy 
zbadać procesy zachodzące w konkretnej 
firmie, np. jakie produkty/usługi oferuje 
firma, jakie narzędzia są niezbędne, aby owe 
produkty/usługi powstawały? Następnie, jakie 
umiejętności muszą mieć pracownicy obsłu-
gujący te narzędzia, maszyny czy urządzenia? 
Jak wygląda proces komunikacji, podejmo-
wania decyzji, przepływu informacji płynących 
z rynku, wykorzystania tych Informacji? Jaki jest 
proces kształtowania i dystrybucji informacji 

Podnoszenie 
kwalifikacji, nabywanie 
nowych umiejętności, 
dostosowywanie 
ich do nowych 
okoliczności stosowania, 
podnoszenie kompetencji 
interpersonalnych, 
umiejętność oceny własnej 
osoby z uwzględnieniem 
mocnych i słabych stron to 
zakres obszarów, którymi 
mogą zajmować się szkolenia. 
Z racji złożoności procesów 
produkcyjnych, świadczenia 
usług, potrzeby zdobywania, 
gromadzenia i analizy 
informacji, jej przetwarzania 
oraz wyciągania wniosków 
i podejmowania decyzji 
na różnych szczeblach 
organizacji, aby pracownicy 
lub kandydaci na 
pracowników posiedli 
odpowiednie kwalifikacje, 
należy uprzednio 
zdiagnozować ich potrzeby 
szkoleniowe. 

płynącej z firmy do otoczenia? W jaki sposób 
odbywa się dystrybucja produktów lub usług?
W każdym z wymienionych wyżej obszarów 
konieczne jest posiadanie określonych kompe-
tencji, wiedzy i umiejętności. Pracownik pracu-
jący przy konkretnej maszynie musi oczywiście 
potrafić ją obsługiwać, aby w pełni wykorzy-
stać jej możliwości, czas pracy oraz nie narazić 
urządzenia na uszkodzenie, a siebie samego 
na wypadek przy pracy. Technologia obecnie 
stosowana jest coraz bardziej zaawansowana 
i droga, wymaga tym samym, aby wiedza 
i umiejętności pracowników były aktualne 
i dotyczyły konkretnej umiejętności obsługi 
danej maszyny.

Mirosław Kamiński
Prezes ECDS Polska
ekspert Klastra Instytucji Otoczenia Biznesu
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Coraz większa konkurencja panująca na 
rynku wszystkich dóbr powoduje, że przed-
siębiorstwa konkurują nie tylko technologią, 
ale również sprawnością organizacji, jakością 
kadr, optymalizacją procesów zachodzących 
w firmie w każdym elemencie podejmowania 
decyzji, zarządzania informacją czy kontaktach 
interpersonalnych zarówno wewnątrz samej 
organizacji, jak też na styku organizacji z otocze-
niem. O efektywności organizacji decyduje 
zatem czynnik ludzki, umiejętności zatrudnio-
nego personelu, kwalifikacje, zmotywowanie, 
wykorzystanie energii, inwencji, kreatywności 
i zaangażowania w działania firmy.

Odpowiedzią na to są właśnie szkolenia. 
Rozpowszechniono jest opinia, że szkolenia 
są „zbyt ogólne”, że nie zawsze ich program 
dostosowany jest do konkretnych potrzeb 
pracodawcy, np. gdy głównym zadaniem 
handlowców jest prezentowanie produktów 
i utrzymywanie bieżących kontaktów z klien-
tami, negocjowania warunków dostaw, itp., 
a rolą pracowników działu windykacji jest 
egzekwowanie zaległych należności, to jest 
tu potrzebny zupełnie inny zakres umiejęt-
ności interpersonalnych, negocjacyjnych, 
nacisku czy argumentacji. Nawet tembr głosu 
w rozmowach  dotyczących przytoczonych tu 
przykładów powinien być wyszkolony inaczej. 
Proces szkolenia tych pracowników w znacznej 
mierze będzie się różnił, ponieważ rodzaj ich 
kontaktu z klientami jest odmienny, ma swoją 
specyfikę, realizuje inne cele. Wniosek jest 
jeden – im  dokładniej firma szkoleniowa 
pozna swojego klienta, tym lepiej może dosto-
sować program szkolenia. Często pracodawca 
sam określa potrzeby szkoleniowe swoich 
pracowników na zasadzie zauważonych u 

nich błędów czy niezadowalających wyników 
pracy. W części obszarów określenie potrzeb 
szkoleniowych jest stosunkowo proste i łatwe 
do zdiagnozowania, szczególnie w umiejętno-
ściach dotyczących np. obsługi danej maszyny. 
W określeniu jednak potrzeb szkoleniowych, 
takich jak komunikacja, asertywność, umiejęt-
ności współpracy w zespołach, zintegrowanie 
zespołów, umiejętności z zakresu IT, zarzą-
dzania, delegowania uprawnień i innych sama 
intuicja i obserwacja właściciela lub osoby 
zarządzającej może nie wystarczyć. W tych 
przypadkach należy również zbadać zacho-
dzące w firmie procesy, zakresy kompetencji, 
odpowiedzialności.

Pracownicy każdego szczebla firmy poprzez 
odpowiednio dobrane szkolenia mogą 
znacznie poprawić swoją wydajność, a cała 
firma efektywność.  Docenia to coraz więcej 
firm. Do inwestycji w rozwój kadry i szkolenia 
często zmusza przedsiębiorców konkurencja, 
która zdobywa przewagę rynkową pomimo 
podobnego potencjału technologicznego, 
dysponując sprawniejszą organizacją, lepiej 
przygotowaną i zmotywowaną załogą. 

W ostatnich latach, wraz z gigantycznym 
rozwojem i ekspansją Internetu jest on 
wykorzystany do działań gospodarczych.  
Internet stał się jednym z podstawowych 
narzędzi komunikacji firmy z rynkiem, otocze-
niem. Zakres wykorzystania Internetu do działań 
gospodarczych jest gigantyczny. Drzemie w nim 
jeszcze, jak się można spodziewać, niewykorzy-
stany potencjał. Ilość zdarzeń gospodarczych 
opartych na Internecie stale rośnie. Internet 
jest wykorzystywany do działań handlowych. 

Pojawił się obszar, który wymaga konkretnej 
wiedzy i umiejętności do prowadzenia działal-
ności handlowej w sieci, tzw. e-handl. E-handel 
mieści w sobie szerokie spektrum zagadnień. 
Sprawna organizacja tego procesu wymaga, 
oprócz oczywistego wyposażenia w niezbędny 
sprzęt,  wiedzy i konkretnych umiejętności do 
prowadzenia e-handlu. Średnie i duże firmy 
mają coraz częściej wyodrębnione działy, zajmu-
jące się wyłącznie tym obszarem działalności 
e-handlowej. W mikro i małych przedsiębior-
stwach zarówno produkcyjnych, usługowych, 
jak i czysto handlowych największą barierą 
rozwojową jest brak wiedzy i kompetencji w 
tym zakresie.  
 
Podany powyżej przykład pokazuje, że firmy 
szkoleniowe muszą stale obserwować rynek, 
zmieniać i dostosowywać swoją ofertę, aby 
nadążyć za potrzebami gospodarki i  wyzwa-
niami otaczającej nasz rzeczywistości. Muszą 
odpowiadać na konkretne potrzeby, rozwią-
zywać realne potrzeby, wyrabiać i udoskonalać 
umiejętności pracowników. Szkolenia powinny 
więc być jak dobrze skrojony garnitur – szyte 
na miarę, z uwzględnieniem potrzeb i prefe-
rencji konkretnej firmy.  
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Dwoje ludzi spierało się 
gwałtownie o to, czy warto się 
szkolić? Jeden z nich twierdził, 
że szkoda czasu, to nic nie daje, 
szkolenia są dla głupich. Drugi 
argumentował – koniecznie 
trzeba,  nawet nie wiemy, kiedy 
możemy z tych umiejętności 
i wiedzy skorzystać. I kto miał 
rację? Ci dwaj ludzie dyskutowali 
na statku na morzu. Statek 
zatonął. Ten drugi właśnie 
skończył roczny kurs pływania. 
Ten pierwszy nie…

Szkolić się… 
Czy warto?

Życie zawodowe jest pełne zmian. 
Nie wiemy co nas czeka. I pomimo, 
że rozwój zawodowy wydaje się być 

oczywistością, to na pytanie „czy warto 
inwestować w siebie?”, każdy musi odpowie-
dzieć samodzielnie. Są osoby, które dosko-
nale radzą sobie  bez samorozwoju. Należy 
je podziwiać. Ale dla większości z nas rozwój 
intelektualny jest imperatywem. Zaleca się 
udział w szkoleniach i podnoszenie kwalifikacji 
przez całe życie, co określa się terminem Life 
Learning. Tak naprawdę każdy z nas przechodzi 
proces samorozwoju często nieświadomie, 
bowiem każde doświadczenie rozwija nas. 
Aby jednak ten proces był świadomy i celowy, 
musimy go zaplanować i realizować.

Jest wiele metod zwiększających nasz poten-
cjał intelektualny i zawodowy, w tym uczenie 
samodzielne, udział w grupach samokształce-
niowych. Jedną z bardziej efektywnych metod 
są szkolenia. Żeby były jednak skuteczne, 
muszą być procesem świadomym, a nie 
przypadkowym zdarzeniem. 

Czym należy się kierować przy wyborze 
szkoleń? Wskazówek jest co najmniej kilka:
marką firmy szkoleniowej i opiniami o niej. 
Ważną wskazówką jest posiadanie przez 
firmę szkoleniową certyfikatu typu ISO 
9001, niezbędny jest też wpis do rejestru 
instytucji szkoleniowych, przynależność do 
organizacji branżowych, np. Polskiej Izby 
Firm Szkoleniowych, również daje większe 
gwarancje, że szkolenie będzie stało na 
odpowiednio wysokim poziomie. 
• doświadczeniem i wykształceniem 

trenerów 
• programem szkolenia 
• formami i metodami szkolenia. Powinniśmy 

zapytać ile godzin przewidziano na 
praktyczne zajęcia, czy zajęcia prowadzone 
są w formie ćwiczeń i form aktywnych. 
Unikajmy szkoleń typowo teoretycznych 
z przewagą form wykładowych 

• uzyskanymi dokumentami na zakończenie 
szkolenia, w tym certyfikatami, zaświad-
czeniami i uzyskanymi uprawnieniami 

• terminem szkolenia oraz ilością godzin zajęć. 

Szkolić się czy nie szkolić? Na to pytanie każdy 
powinien odpowiedzieć sam, ale jeżeli nie 
potrafimy pływać, a wybieramy się w podróż 
morską, to chyba jednak warto się nauczyć

Analiza sytuacji (nasze wykształcenie, 
aktualna sytuacja zawodowa, poziom 
wykształcenia, predyspozycje, zainte-
resowania, potrzeby, konieczności).

Cel, w którym określimy jaki stan chcemy 
osiągnąć dzięki szkoleniu, np.: uzyskanie 
certyfikatu, nabycie umiejętności, itp. Im cel 
jest bardziej szczegółowy, tym łatwiej wybrać 
odpowiednie szkolenie oraz ocenić jego efekty.

Budżet, czyli jaką kwotę jesteśmy w stanie 
zapłacić za dane szkolenie, w tym cena 
szkolenia, przejazdów, wyżywienia, itp. Obecnie 
mamy niepowtarzalną okazję podwyższać 
swoje kwalifikacje bezpłatnie, dzięki finan-
sowaniu szkoleń z funduszy unijnych.

Plan działań, czyli jakie szkolenie, gdzie go 
szukamy, kiedy, czy w grupie czy samodzielnie.
Realizacja. Bardzo ważny etap, ponieważ 
wiele osób kończy tylko na planach i marze-
niach. W związku z tym należy znaleźć 
odpowiednie szkolenie. W pierwszej kolej-
ności poszukajmy szkoleń finansowanych z 
funduszy unijnych, bowiem są one bezpłatne. 
Część z nich jest słabej jakości i często 
wręcz bezwartościowych. Jednakże to od 
nas zależy, czy znajdziemy profesjonalnie 
przygotowane i zrealizowane szkolenie. 

Magdalena  Kozak
Consultor Sp. z o.o.
ekspert Klastra Instytucji Otoczenia Biznesu

Musimy je zaplanować, w oparciu o następu-
jące etapy:
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Kampus jest największą inwestycją 
w dziejach uczelni. Fundusze na jego 
budowę  pochodzą ze środków unijnych: 

Programu Operacyjnego Infrastruktura 
i Środowisko oraz Programu Operacyjnego 
Rozwój Polski Wschodniej. Projekt czterech 
połączonych ze sobą, nowoczesnych 
budynków, harmonijnie wkomponowanych 
w zielony park, wyszedł spod ręki prof. Marka 
Budzyńskiego, jednego z najbardziej znanych 
polskich architektów, autora m.in. Biblioteki 
Uniwersyteckiej w Warszawie czy gmachu 
Opery Podlaskiej w Białymstoku. 

Nowocześnie 
i komfortowo 

Kampus Uniwersytetu w Białymstoku przy ul. Ciołkowskiego 
ma być  jednym z najnowocześniejszych obiektów tego 

typu w Polsce. Pierwsi studenci rozpoczną tam naukę w roku 
akademickim 2013/2014.

Powstanie także Uniwersyteckie Centrum 
Kultury, a w nim sala koncertowa i kawiarnia. 
Przeniosą się tu również organizacje i parla-
ment studencki. Docelowo, w kolejnych latach, 
władze uczelni planują zlokalizować przy ul. 
Ciołkowskiego siedziby większości wydziałów 
należących do Uniwersytetu w Białymstoku. 
Zatem cztery dotychczas zaprojektowane 
budynki nie są ostatnimi, które mają powstać 
na terenie akademickiego kampusu.

Pierwsi studenci nauk matematyczno-przyrod-
niczych rozpoczną naukę w nowych budyn-
kach od października 2013 roku. Ostatnie prace 
budowlane zostaną ukończone w 2015 roku.

Budowa kampusu UwB na finiszu
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Bazuje on na koncepcji filozoficznej, głoszącej 
konieczność syntezy wszystkich nauk jako jedynej 
drogi do poznania prawdy. Stąd też wszystkie 
ulice, przy których zlokalizowane zostały budynki, 
łączą się w centralnym punkcie – Placu Syntezy.

W miasteczku akademickim o powierzchni 30 
ha (połowę stanowić będą tereny zielone) 
nowe siedziby znajdą: Wydział Matematyki 
i Informatyki wraz z Uniwersyteckim Centrum 
Obliczeniowym, Instytuty Chemii i  Biologii 
(w tym Uniwersyteckie Centrum Przyrodnicze 
im. prof. A. Myrchy) oraz  Wydział Fizyki.



Współczesny rynek doskonalenia 
kadr menedżerskich nie zmienia 
się istotnie od kilkunastu lat. Oferta 

edukacyjna to głównie studia podyplomowe 
i krótkie kursy, szkolenia różnego rodzaju 
oraz właśnie studia MBA. Te ostatnie, oprócz 
klasycznej specjalności ogólnej – menedżerskiej 
– ewoluują w kierunku wyspecjalizowanym 
(typu IT, HR, medycznym, finansowym, itp.) 
oraz ze względu na rodzaj słuchacza (EMBA, 
GEMBA, DBA, mini MBA i inne). Tworzy to duże 
możliwości wyboru, dodatkowo różnicowane 
ceną (od kilku do kilkudziesięciu tysięcy zł za 
kurs), prestiżem uczelni, jej partnerem, akredy-
tacją, czasem trwania (najczęściej od roku do 
dwóch lat). 

Nieznana jest przy tym liczba osób, która 
podjęła taką edukację poza Białymstokiem. 
Jaka jest zatem przyszłość studiów MBA 
w Polsce i Białymstoku? Czy kryzys zmniejsza 
popyt na edukację tego typu? Jak postrzegany 
jest zwrot i korzyści z inwestycji w studia MBA? 
Na te i inne pytania odpowiedzi muszą udzielić 
zarówno uczelnie, jak i potencjalni słuchacze.

Ocena obiektywna, w tym dotycząca 
przyszłości tych studiów, szczególnie na rynku 
podlaskim, jest dość trudna. Brakuje również 
precyzyjnych informacji statystycznych i badań 
w tym zakresie. Mimo kryzysowych warunków 
funkcjonowania i poszukiwania oszczędności, 
zainteresowanie nimi nie spada, choć również 
znacząco nie rośnie. Wydaje się, że korzyści 
z tytułu ukończenia studiów MBA są na tyle 
duże, że liczba słuchaczy będzie w kolej-
nych latach rosła. Takie są również potrzeby 
biznesowe. Kadra kierownicza musi nadążać 
za zmianami na rynku, często powinna je 
również wyprzedzać. Skuteczność zmian 
wewnątrz organizacji determinowana jest 
głównie jakością kadry kierowniczej. Decyzje 
i działania muszą być podejmowane szybciej, 
przy tym bardziej elastycznie uwzględniając 
grę interesów interesariuszy. 

Uwzględnienie powyższych elementów 
(głównie zarządzania zmianą i wiedzą) obok 
tradycyjnych obszarów edukacji (finansowy, 
personalny, prawny, IT, miękkie czynniki 

Studia MBA
produkt stary, czy nowy?

Funkcjonowanie studiów typu Master of Business 
Administration (MBA) w Polsce ma stosunkowo niedługą 
historię. To w zasadzie początek lat 90-tych. W uczelniach 
Polski północno-wschodniej studia te pojawiły się 
dopiero na przełomie XXI wieku. Niewątpliwie w zakresie 
edukacji, doskonalenia kadr menedżerskich to krótki 
okres i ciągle nieduże doświadczenia. Z drugiej jednak 
strony produkt o kilkunastoletniej historii trudno nazwać 
produktem nowym. Jak zatem określić studia MBA – to 
nowy czy raczej już dobrze znany produkt, produkt fazy 
wznoszenia, czy może fazy schyłkowej? 

Można więc powiedzieć, że produkt jest już 
dojrzały, choć liczba absolwentów w Polsce 
nie jest duża (około 1500 osób według 
Stowarzyszenia Edukacji Menedżerskiej 
FORUM) – mimo ewidentnych korzyści 
potwierdzanych badaniami i statystyką (stano-
wiska pracy, wielkość zarobków, możliwości 
awansu, prestiż, kontakty).
Na rynku edukacyjnym Polski północno-
wschodniej studia typu MBA prowadzi od kilku 
lat tylko Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania 
w Białymstoku, mając już kilkudziesięciu absol-
wentów. Wielu z nich pełni dzisiaj ważne 
funkcje zarządcze. Próby wejścia na rynek 
białostocki innych uczelni po kilku epizodach 
nie zakończyły się sukcesem.

Absolwenci MBA w WSFiZ w Białymstoku
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Studia Master of Business Administration (MBA) to światowy standard 2-let-
niego kształcenia ludzi mających ukończone studia wyższe i doświadczenie 
zawodowe. Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku jest w gronie 
niewielu uczelni mających je w swojej ofercie. Po kilkuletnich doświadczeniach, 
w roku 2009r., studia te zostały uhonorowane Medalem Europejskim, nagrodą 
przyznawaną przez Komitet Ekonomiczno-Społeczny, Urząd Komitetu 
Integracji Europejskiej i Business Centre Club. 

Oferta studiów MBA jest skierowana głównie do kadry kierowniczej przedsiębiorstw 
i instytucji. Program MBA jest zorientowany na kształtowanie umiejętności analizy 
zjawisk gospodarczych, wyciąganie wniosków z obserwacji ich przebiegu, podejmowa-
nie racjonalnych decyzji i przygotowuje do roli lidera w organizacji dowolnego typu. 
Wiedza i umiejętności zdobyte podczas studiów podnoszą kwalifikacje w zakre-
sie zarządzania, umożliwiające rozwój i karierę zawodową w przedsiębiorstwach 
krajowych i zagranicznych. Atutami tych studiów są w szczególności:

•	 dostarczenie słuchaczom nowoczesnej wiedzy z zakresu zarządzania, 
umożliwiającej proces systematycznego samokształcenia,

•	 kształtowanie praktycznych umiejętności menedżerskich, a w szczegól-
ności w zakresie: podstaw analizy i identyfikowania problemów przedsię-
biorstwa, formułowania koncepcji alternatyw strategicznych, dokonania ich 
oceny i wyboru, sprawnego podejmowania decyzji, umiejętności prowadze-
nia negocjacji i przekonywania oraz komunikowania się z innymi uczestni-
kami społecznego procesu gospodarowania,

•	 przekazanie wiedzy dotyczącej kształtowania się warunków ekonomicz-
nych, społecznych, politycznych i kulturowych oraz ich oddziaływania na 
zachowania pracowników i strategie przedsiębiorstwa,

•	 przygotowanie do sprawnego poruszania się na rynku oraz opanowanie umie-
jętności tworzenia i utrwalania przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstwa,

•	 skierowanie uwagi na rozwiązywanie konkretnych problemów praktyki 
gospodarczej,

•	 zajęcia w małych grupach, prowadzone przez wykładowców z doświadcze-
niem praktycznym, stosujących aktywizujące metody dydaktyczne.

Po więcej informacji zapraszamy do: 
Centrum Kształcenia Podyplomowego WSFiZ w Białymstoku, 

15-472 Białystok, ul. Ciepła 40, bud. E p. 311
tel. 85 67 85 845, fax: 85 67 50 088,  ckp@wsfiz.edu.pl

 www.ckp.wsfiz.edu.pl, 

zarządzania, decyzje, itd.) musi mieć miejsce 
w dłuższych programach, właśnie typu 
studiów MBA. Powinny być one zintegrowane, 
czego nie dają krótkie kursy specjalistyczne. 
Rzeczywistość współczesnych warunków 
funkcjonowania organizacji, wzajemne zależ-
ności różnych czynników są na tyle skompli-
kowane, że trzeba na nie patrzeć i analizować 
w układach systemowych i procesowych. 
Najbardziej istotny jest jednak dobór kadry, 
z którą pracować będą słuchacze studiów MBA 
oraz sposób prowadzenia zajęć. Dominować 
powinien nie przekaz wiedzy, a wykorzystanie 
wiedzy i doświadczeń słuchaczy i wykła-
dowców do wspólnego rozwiązywania 
studiów przypadku, dyskusji nad problemami 
czy grupowego podejmowania decyzji. 

Osoby prowadzące zajęcia na studiach MBA 
w większości muszą mieć praktyczne, najlepiej 
aktualne doświadczenia zarządcze, konsultin-
gowe i dużą wiedzę w obszarze swojej dyscy-
pliny. Zwiększa to szansę na wzrost jakości 
absolwentów i poprawia ich szanse rynkowe.
Produkt, jakim są studia typu MBA ewoluuje 
wraz z potrzebami gospodarki – to ciągle 
produkt nowy dający na rynku doskonalenia 
kadry menedżerskiej duży zwrot z inwestycji 
i satysfakcję pozakupową w długim czasie. 
Instytucje edukacyjne oferujące zaś taki 
produkt muszą dbać o jakość pod każdym 
względem. Połączenie takich działań z oczeki-
waniami słuchaczy, a nawet wspólne tworzenie 
i zmiany programowe powinny w dłuższym 
czasie tworzyć podstawy do trwałego sukcesu.

Studia MBA  
w Wyższej Szkole Finansów i Zarządzania 

 w Białymstoku

dr hab. Jerzy Paszkowski, prof. WSFiZ
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dr Marcin Siedlecki

Zmagania firm szkoleniowych 
z konkurencyjnością
– spostrzeżenia z badań*
Wartość krajowego rynku szkoleń szacowana jest obecnie na 4 mld zł, podczas gdy jeszcze 5 lat 
temu jego wartość oceniana była na 2,5 mld zł. Na silnie rozproszonym i charakteryzującym się 
wysoką rotacją rynku funkcjonuje około 8 tys. firm trenerskich, z których gros powstało po 2007 roku 
- jako efekt uruchomienia strumienia funduszy europejskich na wsparcie kompetencyjne. 

Charakterystyka krajowego rynku szkoleniowego

Zdecydowana większość podmiotów zajmujących się realizacją 
szkoleń (85%) to firmy małe i mikro. Mianem podmiotów flago-
wych może poszczycić się jedynie ok. 25 firm – gigantów szko-
leniowych, które dysponują własnymi specjalistami klasy mię-
dzynarodowej i autorskim know-how. Znaczącą część rynku wy-
pełniają jednostki współpracujące z trenerami – freelancerami, 

 
zatrudniające kadrę wyłącznie na zasadach projektowych. 
Rynek szkoleniowy współtworzą ponadto wyspecjalizowane 
działy w korporacjach, które zajmują się kształceniem kadr, tak 
własnych jak i zewnętrznych. Specyfika niektórych programów, 
a także względy finansowo-podatkowe, powodują obecność 
bardzo wielu organizacji pozarządowych koncentrujących swą 
aktywność wyłącznie na działalności szkoleniowej. 

Zintegrowana oferta firm i organziacji Klastra Instytucji Otoczenia Biznesu



Przewiduje się, że do momentu rozpoczęcia kolejnego programu finansowego UE (dystrybucja środków z 
budżetu 2014-2020 rozpocznie się intensywnie w 2015 roku), co trzecia firma zajmująca się szkoleniami zniknie z 
rynku. Największe trudności będą miały firmy nie posiadające doświadczenia w sprzedaży szkoleń, czyli przede 
wszystkim te, które utrzymują się wyłącznie z projektów unijnych.

Generalnie krajowa branża szkoleniowa zmierza ku profesjonalizacji, 
czego indykatorem jest wzrost liczby podmiotów ubiegających się 
o akredytację bądź certyfikat potwierdzający jakość świadczonego 
serwisu. 40% instytucji szkoleniowych posiada już certyfikat, kolejne 
40% jest zainteresowanych uzyskaniem formalnego potwierdzenia 
jakości usług.

Dominująca większość instytucji szkoleniowych (2/3) zajmuje się 
wsparciem kompetencyjnym zarówno dla klientów indywidualnych, 
jak i instytucjonalnych. Co siódma firma realizuje szkolenia wyłącznie 
na rzecz klientów biznesowych. 

Największe wpływy instytucji szkoleniowych pochodzą od klientów 
indywidualnych – co trzecia część ich budżetu to opłaty wnoszone 
przez uczestników fizycznych. Drugim pod względem wielkości źró-
dłem finansowania działalności szkoleniowej są środki pracodawców 
(średnio 1/4 budżetu firm szkoleniowych). Fundusze europejskie ge-
nerują nieco ponad 20% obrotów instytucji oferujących różne formy 
wzmocnienia kompetencyjnego (szkolenia, kursy, warsztaty, konfe-
rencje, e-learning, studia podyplomowe).

Konkurencja na rynku szkoleniowym mierzona liczbą aktywnych firm 
realizujących szkolenia dofinansowane ze środków europejskich – na 
tle zasobów poszczególnych regionów kraju – jest silnie zróżnicowa-
na. W stosunku do potencjału pracowniczego województw, najwię-
cej firm szkoleniowych występuje na dwóch obszarach peryferyjnych 
(lubuskie i podlaskie), a następnie na dwóch metropolitarnych ryn-
kach (mazowieckie, dolnośląskie). Najniższy poziom konkurencji firm 
szkoleniowych dotyczy województwa podkarpackiego oraz łódzkie-
go. Spośród regionów Polski Wschodniej ponadprzeciętne nasycenie 
firm szkoleniowych występuje w województwie podlaskim (6,6 firm 
szkoleniowych na 10 tys. osób pracujących).

Przegląd baz ofert szkoleniowych na największych portalach 
tematycznych pozwala na zdiagnozowanie specyfiki współczesnego 
rynku szkoleniowego w kraju. W przekroju tematycznym dominującą 
pozycję posiadają szkolenia z zakresu prawa i finansów (37% 
wszystkich szkoleń), 9% szkoleń koncentruje się na technikach 
wzmocnienia sprzedaży przedsiębiorstw, 8% to szkolenia IT. 
Rynkiem, który dysponuje potencjałem rozwoju jest rynek szkoleń 
i kursów e-learningowych. Największą pulę e-szkoleń tworzą obecnie 
kursy informatyczne, w drugim rzędzie są to szkolenia poświęcone 
designowi (Corel, Photoshop, fotografia cyfrowa). 

Kierunki rozwoju rynku szkoleniowego

Kierunek transformacji rynku szkoleniowego będzie korespondował 
ze zmianami zachodzącymi w relacjach firma – otoczenie, 
firma – pracownik,  pracownik – pracownik. Liderzy wsparcia 
kompetencyjnego są w stanie narzucać przedsiębiorstwom 
(w pozytywnym tego słowa znaczeniu) schematy myślenia 
wyprzedzającego, kształtować postrzeganie rynku przez pryzmat 
wyzwań i prognozowanych sekwencji społeczno-ekonomicznych. 
Zdolność do przygotowania przedsiębiorstwa na nadchodzące 
jakościowe zmiany rynku, wydaje się być priorytetem polityki 
średnio- i długoterminowej firm szkoleniowych.

Przeprowadzone analizy i badania wskazują, iż w najbliższych 
latach krajowe firmy będą zgłaszały szczególnie intensywne 
zapotrzebowanie na wsparcie kompetencji kierowniczych swych 
kadr, obsługę klienta i skuteczne techniki sprzedażowe, a także 
na szkolenia z zakresu aktualizacji prawa i finansów. W ujęciu 
tematycznym, dzięki selektywnemu spojrzeniu na kluczowe potrzeby 
i szanse przedsiębiorstw w nowych uwarunkowaniach oraz w świetle 
prognozowanych trendów, przewiduje się popularność szkoleń 
z technologii komunikacyjno-informacyjnych (w tym wdrażanie 
telepracy), szkoleń z zakresu wzmocnienia kompetencji tworzących 
kapitał społeczny, szkoleń z zakresu ekologii firmy (np. wdrażanie 
systemów zarządzania środowiskowego, tworzenie wewnętrznych 
polityk dotyczących efektywności energetycznej czy rozwój 
projektowania eco-design). W najbliższych latach powinien także 
rozwijać się segment szkoleń „niepracowniczych”. Aktualnie Polacy nie 
mają jeszcze nawyku permanentnego podnoszenia swych kwalifikacji 
- podnosi je obecnie ok. 10% osób aktywnych zawodowo. Pracownicy 
szkolą się zdecydowanie częściej z inicjatywy przełożonych aniżeli 
z własnej potrzeby zdobywania kwalifikacji. Ta tendencja będzie się 
zmieniała w świetle sytuacji obserwowanej na rynkach zachodnich – 
powszechnego, indywidualnego podnoszenia kompetencji.

Potencjał rozwoju oferty szkoleniowej drzemie w potrzebach wspar-
cia kompetencyjnego krajowych młodych firm. Co szósta nowa dzia-
łalność gospodarcza uruchomiona w Polsce w latach 2010-2012 poja-
wiła się w jednym z pięciu wschodnich województw kraju - w ostat-
nich trzech latach w Polsce Wschodniej zarejestrowano przeszło 185 
tys. nowych działalności gospodarczych. Największa liczba młodych 
firm (52 tys.) zajmuje się handlem (detalicznym bądź/i hurtowym), 
ok. 30 tys. nowych podmiotów gospodarczych reprezentuje sekcje S 
oraz T PKD (działalność organizacji członkowskich i pozostała indywi-
dualna działalność usługowa). 
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Szczegółowa analiza struktury podmiotów nowo zarejestrowa-
nych (na poziomie podregionów, powiatów czy nawet gmin) 
pozwala na monitoring dynamiki poszczególnych branż go-
spodarki lokalnej i regionalnej. Zabieg ten umożliwia przygo-
towanie specjalnej oferty szkoleniowej dla firm nowopowsta-
łych - licznie reprezentowanych w danej sekcji PKD. Podmioty 
aktywne w tym segmencie rynku oferują już obecnie interesu-
jące pakiety szkoleniowe dedykowane przedsiębiorstwom typu 
start-up, firmom we wczesnej fazie rozwoju.

Szkolenie jako usługa w ujęciu procesowym
Badanie przeprowadzone przez zespół Wyższej Szkoły Finansów 
i Zarządzania w Białymstoku umożliwiło m.in. zaproponowanie 
modelu szkolenia wzorcowego - propozycji postrzegania szko-
lenia jako trójelementowego, „dynamicznego” produktu. Obser-
wacja liderów branży oraz rosnące oczekiwania przedsiębiorstw 
względem instytucji szkoleniowych wymuszają zmianę optyki 
usług szkoleniowych. Postrzeganie usługi szkoleniowej jako 
układu statycznego (aglomeratu ilościowo-jakościowych atry-
butów konkretnego produktu szkoleniowego) staje się niewy-
starczające. Pełny obraz usługi szkoleniowej - poza atrakcyjnym 
wyeksponowaniem atrybutów szkolenia - obejmuje także fazę 
komunikacji o produkcie oraz monitoring efektywności zaapli-
kowanej usługi. Powyższe podejście podmiotowo-relacyjne jest 
podejściem zintegrowanym (integrated approach).

Szkolenie wzorcowe w ujęciu procesowym tworzone jest przez 
triadę zintegrowanych składowych, zespół trzech elementów. 
Pierwszy z nich to komunikowanie o ofercie, czyli zespół 
aktywności koncentrujących się na przekazie słów-kluczy 
precyzyjnie zdefiniowanym kategoriom potencjalnych klientów 
usługi szkoleniowej. W ujęciu lojalności sprzedażowej wyróżnić 
należy trzy kierunki ekspansji komunikacyjnej: 1) transmisja 
skierowana do obecnych klientów – ukierunkowana na 
intensyfikację korzystania z dostępnych usług szkoleniowych; 2) 
przekaz dedykowany „starym” klientom – osobom/ podmiotom, 
które nie korzystały z usług firmy od dawna; 3) kampania 
przyciągnięcia nowych klientów. Wyróżnikami komunikowanej 
oferty szkoleniowej powinny być przede wszystkim załączone 
rekomendacje dotychczasowych klientów, interesujące, krótkie 
spoty multimedialne promujące szkolenie oraz dołączone 
portfolio flagowych trenerów. W zakresie kanałów dotarcia do 

sprofilowanych grup adresatów sugeruje się m.in. wykorzystanie 
kanału ogólnokrajowych portali internetowych – banków szkoleń 
(typu: iSzkolenia.pl, szkolenia.nf.pl, pifs.org.pl, szkolenia24h.pl)

Spośród zidentyfikowanych atrybutów i cech szkolenia 
określanego mianem wzorcowego wymienia się kilkanaście 
elementów m.in.: prezentację sylwetki trenera/trenerów 
(w opinii klientów, jak pokazują przeprowadzone badania, 
doświadczenie kadry trenerskiej jest najmocniejszą stroną firmy 
szkoleniowej), materiały szkoleniowe klasy premium, praca na 
aktualnych studiach przypadku (krajowych i zagranicznych),  
wykorzystywanie gier zespołowych (w szczególności 
w szkoleniach z zakresu zarządzania, sprzedaży, marketingu), 
organizacja szkoleń dla kadry przedsiębiorstw w godzinach 
pracy (efektywność szkoleń jest wówczas zauważalnie większa), 
angażowanie dwóch trenerów do prowadzenia każdego 
z modułów szkolenia, stosowanie metodyki usieciowienia 
(kreowanie i wytwarzanie powiązań interpersonalnych pomiędzy 
uczestnikami szkolenia), zwiększanie roli partycypacyjnych 
form podnoszenia kompetencji i minimalizowanie wykładowej 
formy realizacji szkoleń, posiadanie certyfikatu sieci do 
której przynależy podmiot szkolący (np. certyfikat klastra, 
stowarzyszenia, partnerstwa firm szkoleniowych).

W zakresie monitoringu efektywności szkolenia uwaga powinna 
być skoncentrowana  na sposobach pomiaru użyteczności 
zrealizowanej usługi. Pierwszą z możliwości jest przygotowanie 
narzędzia mierzenia efektywności szkolenia, przekazywane do 
dyspozycji Zamawiającego, zawierające instruktaż stosowania, 
sugerowany kalendarz pomiaru oraz indeks diagnozy nowych 
potrzeb szkoleniowych. Alternatywnie można proponować 
autorskie narzędzia pomiaru efektywności szkolenia, stosowane 
na zakończenie szkolenia i po określonym czasie (np. po miesiącu 
i po kwartale), wyposażone w funkcję pomiaru nowych potrzeb 
przedsiębiorstwa.
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* Dwuetapowe badanie Instrumenty generowania konkurencyj-
ności firm szkoleniowych i doradczych Klastra Instytucji Otoczenia 
Biznesu oraz Czynniki konkurencyjności firm szkoleniowych i do-
radczych w województwie podlaskim zostało przeprowadzone 
przez zespół WSFiZ w Białymstoku pomiędzy czerwcem 2012 
roku a marcem 2013 roku.

Spośród zidentyfikowanych atrybutów i cech szkolenia określanego mianem 
wzorcowego wymienia się kilkanaście elementów, m.in.: prezentację sylwetki 
trenera/trenerów, materiały szkoleniowe klasy premium, praca na aktualnych 
studiach przypadku, wykorzystywanie gier zespołowych, organizacja szkoleń 
dla kadry przedsiębiorstw w godzinach pracy, angażowanie dwóch trenerów 
do prowadzenia każdego z modułów szkolenia, stosowanie metodyki 
usieciowienia, zwiększanie roli partycypacyjnych form podnoszenia kompetencji 
i minimalizowanie wykładowej formy realizacji szkoleń, posiadanie certyfikatu 

sieci, do której przynależy podmiot szkolący.
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Uniwersytet w Białymstoku 
patrzy na Wschód

Sieć Uniwersytetów Pogranicza – pod 
taką nazwą kryje się projekt międzyna-
rodowego konsorcjum uczelni z Polski, 

Litwy, Białorusi, Ukrainy oraz Rosji. Inicjatorem 
stworzenia sieci jest Uniwersytet w Białymstoku. 
Ta uczelnia będzie także liderem konsorcjum. 
 
Współpraca ma obejmować m.in. wspólne 
aplikowanie o międzynarodowe  granty i reali-
zację projektów naukowych, wymianę usług 
badawczych i wdrożeniowych oraz korzystanie 
z infrastruktury i aparatury w ramach wspól-
nych przedsięwzięć. Uczelnie będą też wspólnie 
przygotowywać konferencje czy publikacje, ale 
także inicjować programy współpracy przygra-
nicznej, wspierać  rozwój społeczny, gospo-
darczy oraz ochronę środowiska w obszarach 
przygranicznych. Porozumienie obejmie też 
współpracę przy organizacji wydarzeń kultu-
ralnych, a nawet sportowych. 

Program ma być otwarty na tzw. kraje 
trzecie. Będą mogły być z niego finanso-
wane studenckie wymiany z takimi krajami, 
jak Białoruś, Ukraina czy Rosja, na podob-
nych zasadach, jak teraz w ramach programu 
LLP-Erasmus. - Ta deklaracja Komisji bardzo nas 
ucieszyła. Pierwotnie planowaliśmy starć się 
o pieniądze na wymiany studenckie z krajami 
ze Wschodu z programu Erasmus Mundus. Ten 
program niesie jednak ze sobą wiele ograni-
czeń, a procedury formalne są skompliko-
wane  i długotrwałe. Nowa formuła Erasmusa 
będzie dla nas o wiele bardziej korzystna: 
do uruchomienia wymian wystarczą umowy 
dwustronne. To daje też większą swobodę 
w doborze partnerów – wyjaśnia prof. Etel.

Program Erasmus for All byłby realnym 
narzędziem wzmocnienia współpracy 
w ramach Sieci Uniwersytetów Pogranicza,

Współpraca z uczelniami zza wschodniej granicy 
i przyciągnięcie studentów z Białorusi, Ukrainy czy Rosji 
to jedne z priorytetów UwB

bo to właśnie jego członkowie – w sposób 
naturalny – byliby w pierwszej kolejności brani 
pod uwagę jako partnerzy UwB w programie 
studenckich wymian. Władze UwB  mają 
jednak nadzieję, że studenci ze Wschodu 
pojawią się liczniej na uczelni już w najbliż-
szym roku akademickim. To głównie z myślą  
o nich uniwersytet przygotował ofertę studiów 
w językach obcych. Do wyboru jest  europe-
istyka II stopnia (w języku angielskim z możli-
wością wyboru części przedmiotów w języku 
rosyjskim) i  międzynarodowe stosunki gospo-
darcze I i II stopnia (w języku angielskim). Będą 
też nowe, prowadzone w całości w językach 
obcych filologie – angielska  (I stopnia) i rosyjska 
( I i II stopnia). - Zainteresowanie młodych 
Białorusinów, Ukraińców czy Rosjan studiami 
w Unii Europejskiej rośnie i nie wolno nam 
przespać tej szansy. Jestem zresztą przekonany, 
że takie obcojęzyczne kształcenie zainteresuje 
też wielu absolwentów polskich szkół. Chcę 
przy tym zaznaczyć, że nie traktujemy tych 
działań wyłącznie jako antidotum na demogra-
ficzny niż w Polsce. Dzięki nim nasza oferta 
będzie po prostu bogatsza, atrakcyjniejsza 
i lepiej dopasowana do wyzwań, jakie stoją 
przed młodymi ludźmi w dobie globalizacji – 
dodaje rektor.

Rektor UwB prof. Leonard Etel ma za sobą 
spotkania z władzami uczelni z Kowna, Grodna, 
Brześcia, Lwowa i Tarnopola. Trwają rozmowy 
z uniwersytetami w Woroneżu i Kaliningradzie. 
- Oczywiście taka umowa znakomicie ułatwi  
nawiązywanie i realizację współpracy typowo 
naukowej. Naszą ambicją jest jednak także 
stworzenie wspólnej oferty dydaktycznej: 
międzynarodowych studiów w zintegrowanej 
formule. Taka współpraca otworzyłaby nowe, 
znakomite perspektywy nie tylko przed 
uczelnią, ale przede wszystkim przed naszymi 
studentami i absolwentami – mówi prof. 
Leonard Etel. 

Być może pierwszą formą, w jakiej realizowane 
będzie wspólne kształcenie będą studenckie 
wymiany w ramach nowego unijnego 
programu Erasmus for All. Komisja Europejska 
zapowiedziała jego wdrożenie już w 2014 roku. 
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•	 Audyt marketingowy: ocena m.in. misji, strategii marketingowej oraz efektywności jej realizacji

•	 Tworzenie kompleksowych kampanii reklamowych i PR

•	 Budowanie i wdrażanie strategii e-marketingu (newsletter, mailing, banery),

•	 Projektowanie nowych i odświeżanie istniejących stron internetowych, 

•	 Budowanie identyfikacji wizualnej, obejmującej logo, wizytówki, papier firmowy,  
teczki i inne materiały reklamowe•	 Tworzenie strategii marketingowej:  

opracowanie planów marketingowych,  
analiza zasobów przedsiębiorstwa (analiza SWOT),  
analiza konkurencji oraz wyniki badań rynkowych

•	 Doradztwo w zakresie zasad budowania marki

•	 Opracowywanie komunikacji marketingowej

•	 Definiowanie grup docelowych odbiorców
Usługi marketingowe

•	 Marketing na rynku B2B

•	 e-Commerce

•	 Reklama internetowa

•	 Opracowanie architektury informacji

•	 Przygotowanie koncepcji korporacyjnych stron www

•	 Wprowadzanie nowych produktów i usług oraz konsulting 
marketingowy

•	 Badania marketingowe: gromadzenie  
i analizowanie informacji o rynku i zachowaniu się Klientów

•	 Analiza specyfiki branży Klienta:

	przygotowanie kompleksowych analiz rynkowych, które 
pomagają przedsiębiorstwom lepiej zrozumieć, w jakim 
otoczeniu funkcjonują, jakie czynniki kształtują zmiany 
w tym otoczeniu, jakie są perspektywy rozwoju danej branży, 
prawdopodobne strategie funkcjonowania konkurentów 
i zachowania Klientów

	analiza relacji z Klientami

•	 Nośniki typu CLP 
•	 Airboardy 
•	 Frontlight 
•	 Backlight 
•	 Siatki standard i premium
•	 Papier BBS 
•	 Folia monomeryczna, polimerowa i wylewana
•	 Oklejanie samochodów  
•	 Produkcja materiałów reklamowych: projektowanie oraz 

produkcja materiałów (własne zaplecze projektowe)

Drukarnie i wydawnictwa
•	 Opakowania jednostkowe na produkty farmaceutyczne, spożywcze i przemysłowe
•	 Druki reklamowe i firmowe: katalogi, prospekty, ulotki, teczki ofertowe
•	 Wydawnictwa periodyczne i okolicznościowe 
•	 Kalendarze reklamowe 
•	 Torby papierowe
•	 Kupony zdrapkowe i materiały POS
•	 Tablice billboardowe 
•	 Tablice SO

Zapewniamy doradztwo związane z zastosowaniem metod i technik 
marketingowych. Oferujemy kompleksowe, sprawdzone rozwiązania 
wspierające sprzedaż. Nasze doświadczenie i nieustanny rozwój, 
pozwalają tworzyć skuteczne narzędzia, dedykowane realnym 
potrzebom naszych Klientów.

Marketing i Reklama

Oferta Klastra
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•	 Oferujemy także, m.in.:
	doradztwo w zakresie wizerunku dla przedstawicieli kadry kierowniczej Klienta 

(konsultacje z wizażystą oraz specjalistą ds. komunikacji)

	asystowanie, na życzenie Klienta, podczas negocjacji i rozmów

	zarządzanie działem prasowym na stronie internetowej Klienta

	inicjowanie, organizowanie i podtrzymywanie kontaktów z instytucjami oraz 
organizacjami mogącymi mieć wpływ na postrzeganie Klienta i jego przedsięwzięć 
(public affairs) 

	wykonywanie obowiązków biura prasowego lub rzecznika prasowego

	doradztwo, pośrednictwo, częściowe oraz całościowe wykonanie 
zlecanych projektów wydawniczych, opracowanie linii programowej publikacji,  
layout’u, przygotowanie contentu, wybór środków technicznych 
i kanałów dystrybucji

•	 Strategie PR: 

	analiza stanu wyjściowego (SWOT)

	wnioski z analizy i rekomendacja dla Klienta

	określenie celów i zadań

	analiza grup docelowych

	przygotowanie planu działań wraz z narzędziami  
niezbędnymi do realizacji celów

	określenie budżetu kampanii 

	ewaluacja wyników kampanii

•	 Kompleksowe usługi Media Relations:
	przygotowanie komunikatów prasowych i oficjalnych stanowisk firmy

	regularne rozsyłanie zatwierdzonych przez Klienta informacji do mediów wraz z 
potwierdzeniem odbioru 

	organizacja i prowadzenie konferencji prasowych oraz innych eventów medialnych

	opieka merytoryczna i organizacyjna nad wywiadami medialnymi

	inicjowanie indywidualnych publikacji oraz innych działań przez indywidualne 
kontakty z dziennikarzami

PR i Media Relations

•	 Przygotowanie planu działań marketingowych i promocyjnych w serwisach 
społecznościowych

•	 Realizacja planu działań z wykorzystaniem: promocji, konkursówy, dyskusji 
zachęcających użytkowników portali do aktywnego uczestnictwa

•	 Kreowanie wizerunku: osobistego, marki i organizacji 

•	 Zarządzanie całością kontaktów z mediami

KONTAKT

POLSKIE STOWARZYSZENIE DORADCZE I KONSULTINGOWE

Koordynator Klastra Instytucji Otoczenia Biznesu

ul. Rynek Kościuszki 2, 15-091 Białystok

kom.      600 199 853, 
tel./fax.  85 652 61 07
biuro@biznesklaster.pl, www.biznesklaster.pl
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Dostarczamy sprawdzone rozwiązania informatyczne, stale rozwijane o kolejne innowacyjne 
funkcjonalności, zapewniające Twojemu przedsiębiorstwu przewagę konkurencyjną. Naszym 
kapitałem są eksperci o rozległej wiedzy IT, którzy śledzą i analizują rozwój kluczowych sektorów 
polskiej gospodarki i trendy na rynkach światowych.  

IT - sprawdzone rozwiązania 
informatyczne dla biznesu

Oferta Klastra

Systemy informacyjne / Nośniki reklamowe

•	 Systemy wyświetlania treści (Digital Signage)
•	 Systemy ekspozycyjne
•	 Gabloty  informacyjne
•	 Tablice reklamowe typu Billboard
•	 Wolnostojące konstrukcje wielkoformatowe
•	 Citylight 
•	 Mobile

•	 Sprzęt wyborczy  
•	 Ramy reklamowe
•	 Ramy ekspozycyjne
•	 Stojaki informacyjne 
•	 Gabloty wewnętrzne
•	 Gabloty zewnętrzne

Rozwiązania IT

•	 Kompleksowa obsługa informatyczna firm (optymalizacja 
kosztów, dobór sprzętu i oprogramowania, serwis)

•	 Profesjonalny serwis hostingowy i system sprzedaży domen
•	 Profesjonalny system do realizacji kampanii e-mailingowych 
•	 Projektowanie stron www
•	 Prezentacje multimedialne

•	 Animacje interaktywne (także na ekrany dotykowe i infokioski) 
•	 Trójwymiarowe wizualizacje produktów i innych obiektów 
•	 Animacje 3D 
•	 Wirtualne spacery 
•	 Systemy linkowe
•	 Oprogramowanie DS
•	 Multimedia dla szkół 
•	 Przeglądarki ofertowe  
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•	 Systemy analiz i raportowania klasy OLAP 
(On Line Analytical Processing)

•	 Pozyskiwanie danych z internetu
•	 Infokioski
•	 Obudowy do monitorów
•	 Testowanie: aplikacji mobilnych, oprogramowania, witryn internetowych

IT dla biznesu

•	 Systemy ERP
•	 Elektroniczny obieg dokumentów
•	 Narzędzia klasy Business Intelligence
•	 Oprogramowanie dla firm produkcyjnych i handlowych (także wielooddziałowych)
•	 Oprogramowanie dla szpitali
•	 Oprogramowanie dla hoteli, restauracji, SPA, fitness
•	 Oprogramowanie dla spółdzielni mieszkaniowych, zakładów komunalnych, 

jednostek budżetowych, przedsiębiorstw energetyki cieplnej

•	 Programy do ewidencji czasu pracy
•	 Programy do planowania i harmonogramowania produkcji
•	 Programy do zarządzania zapasami
•	 Programy księgowe, płacowe, magazynowe, kadrowe
•	 Przetwarzanie i analiza danych
•	 Przetwarzanie języka naturalnego

KONTAKT

POLSKIE STOWARZYSZENIE DORADCZE I KONSULTINGOWE

Koordynator Klastra Instytucji Otoczenia Biznesu

ul. Rynek Kościuszki 2, 15-091 Białystok

kom.      600 199 853, 
tel./fax.  85 652 61 07
biuro@biznesklaster.pl, www.biznesklaster.pl
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Rozwijająca się technologia dostarcza bizne-
sowi coraz skuteczniejszych narzędzi pracy. 
Porównanie z pierwszego akapitu obrazuje 

dążenie inżynierów do zoptymalizowania swoich 
wynalazków i ograniczenie do minimum sprzętu 
podręcznego. Jednocześnie na rynku pojawia się 
dużo urządzeń różniących się od siebie kształtem, 
wielkością matrycy, wydajnością, oprogramowa-
niem, ale posiadających wspólny mianownik 
- możliwość szybkiego przepływu informacji 
dzięki wszechobecnemu Internetowi mobilnemu 
i status online praktycznie przez całą dobę. 

Wydaje się, że smartfon faktycznie spełnia większość 
oczekiwań. Pomijając kwestie oczywiste, tj. kontakt 
telefoniczny z klientem/partnerem biznesowym, 
„inteligentne telefony” są obecnie prawdziwymi 
agregatami kluczowych funkcji innych urządzeń. 
Poniżej najważniejsze z nich.
Zintegrowany ze smartfonem klient (aplikacja 
poczty) pozwala na pobieranie/wysyłanie wiado-
mości e-mail z każdego miejsca na ziemi. Nie 

Andrew Kaczynski, 
 amerykański reporter 

z polskobrzmiącym nazwiskiem, 
zamieścił zdjęcie na jednym 

z portali społecznościowych. 
Nad fotografią widniał napis 

„1993 vs 2013”. Zdjęcie składało 
się z dwóch części. Na pierwszej 

z nich znajdowały się: laptop, 
zegarek, telefon, palmtop, 

dyktafon i aparat, a na drugiej 
- nowoczesny smartfon. W ten 
obrazowy sposób dziennikarz 
zestawił niezbędne narzędzia 
pracy reportera sprzed 20 lat 

z wymaganiami współczesnymi. 
Czy biznesmenowi XXI wieku 

również wystarczy jedno 
urządzenie?

są w stanie zastąpić 
komputery?  

Czy  
smartfony 

musimy w pośpiechu wracać do biura, włącząć 
komputera, aby załadować i odczytać oczeki-
wane, nowe wiadomości. Wystarczy kliknięcie 
opuszkiem palca na ekranie smartfona i jesteśmy 
na bieżąco z naszą e-korespondencją. 

Kalendarz (e-organizer) usprawnia harmonogram 
dnia, przypomina o kolejnych konferencjach, 
spotkaniach biznesowych, ważnych czynnościach 
z perspektywy naszych interesów, np. przypo-
mnienie o wykonaniu telefonu w pilnej sprawie 
o konkretnej godzinie. Tworzymy i porządkujemy 
nasze notatki, które możemy sporządzić w drodze 
do pracy, wracając z pracy, podczas konferencji, 
w windzie, w samochodzie, etc. Mogą to być nasze 
spostrzeżenia, wolne myśli, inspiracje. Wszystko 
zdigitalizowane i „zapakowane” do jednego 
urządzenia. Nie ma potrzeby noszenia ze sobą 
papierowego kalendarza, zajmującego miejsce 
w naszej (i tak) ciężkiej torbie. Są to niezbędne 
funkcje dla osób, które mają problem z organizacją 
swojego życia służbowego i nie tylko.
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Mapy i nawigacja zainstalowane na smartfonie 
sprawiają, że nie musimy inwestować w dodat-
kowy GPS do naszego auta. Nasza geolokalizacja 
jest na wyciągnięcie palca. Nie mamy problemu 
z trafnieniem pod wybrany adres. Oszczędzamy 
czas i pieniądze.

LinkedIn i GoldenLine to dwa najpopularniejsze 
w Polsce serwisy społecznościowe o charakterze 
zawodowym. Warto tam zadbać o obecność 
swoją i swojej firmy. Z perspektywy telefonu taka 
aktywność jest wygodniejsza i szybsza. 

Social media i strony www – inne portale społecz-
nościowe,aplikacje tj. Google Analytics czy strony 
www, np. OPENKontakt.com czy OPENMailing.pl. 
Jeżeli nasza firma aktywnie wykorzystuje narzę-
dzia marketingu internetowego i Social Media 
w biznesie, wówczas możemy monitorować 
prowadzoną kampanię online, np. kampanię 
mailingową, inicjować nowe rozwiązania, 
przeglądać oferty biznesowe, odpowiadać na 
oferty innych, a także po prostu zrelaksować się 
w wolnej chwili wykorzystując standardowe cechy 
mediów społecznościowych. Przydatnym narzę-
dziem są też przenośne dyski ulokowane w tzw. 
Chmurze (ang. Cloud Computing). Wirtualne dyski 
pozwalają przechowywać pliki online, a dzięki 
smartfonom mamy do nich dostęp w każdej chwili.

Nagrywanie konferencji za pomocą kamery 
czy dyktafonu. Możemy rejestrować wykłady, 
przemówienia panelistów i prowadzić własne 
elektroniczne archiwum informacji, które 
w przyszłości mogą okazać się dla nas przydat-
nymi wskazówkami. Nie jest to popularny zabieg, 
ale spotykany coraz częściej. Na konferencjach 
zauważa się sporadyczne rejestrowanie przebiegu 
wydarzenia za pomocą tabletów. Wykorzystując 
smartfona jest zdecydowanie lżej i wygodniej. 
 Smartfon ma wiele zastosowań. Opisywane 
funkcje dla jednych brzmią banalnie (obecni 
użytkownicy), dla innych mogą w przejrzysty 
sposób zobrazować to, co – kolokwialnie mówiąc 
– tracą. Jednak, wracając do postawionego we 
wstępie pytania: Czy wystarczy jedno urządzenie? 
Nie do końca. 

Inteligentny telefon na pewno jest świetnym 
komunikatorem i narzędziem online. Jednak 
wydaje się, że laptopy i PC  będą miały nieza-
grożoną pozycję jeszcze przez długi czas. Każdy 
biznesmen poza klasycznym telefonem komór-
kowym lub opisywanym wcześniej mobilnym 
multi-urządzeniem posiada stanowisko pracy, 
gdzie z powodzeniem pracuje na jednostce 
głównej, która od lat jest standardem pracy 
biurowej. Pakiet Microsoft Office zawsze będzie 
bardziej funkcjonalny na dużym monitorze 

z podłączoną obok klawiaturą. Obecnie, wraz 
z rosnącą popularnością, wzrasta pozycja 
tabletów. Ich waga mimo wszystko jest stosun-
kowo niewielka, więc nie stanowi problemu, 
aby go mieć przy sobie. Jednak one również 
nie są w stanie zastąpić opisywanych urządzeń 
stacjonarnych.

Ograniczenie się do smartfona w przypadku 
biznesu nie jest i nie będzie możliwe w najbliż-
szym czasie. Nawet jeśli skupimy w jednym 
miejscu sporo funkcji, smartfon nie spełni zadań 
komputera stacjonarnego czy laptopa. Nowinki 
technologiczne, tj. inteligentne okulary Google 
Glass czy smart zegarki, wyglądają interesująco, 
jednakże w dłuższej perspektywie ich wpływ 
na biznes może okazać się znikomy. Gadżety 
pozostaną gadżetami. Smartfon zastąpi wiele 
innych urządzeń, ale dalej będziemy korzystać 
z tradycyjnych rozwiązań. 

Sebastian Szoda
Specjalista ds. PR
BV Sp. z o.o.
ekspert Klstra Instytucji Otoczenia Biznesu
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Agencja Reklamowa
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Tradycyjne narzędzia marketingu łączymy z nowoczesną technologią.
Staramy się działać zawsze skutecznie i maksymalnie sprawnie technicznie.  

Agencja Reklamowa Arando przystąpiła do 
BiznesKlastra z nadzieją. Mamy nadzieję, 
na wymianę doświadczeń w prowadzeniu 
biznesu na rynku międzynarodowym i lo-
kalnym. Chcemy skorzystać ze szerokiego 
zakresu szkoleń, z uczestnictwa w misjach 
gospodarczych, z szansy prezentacji naszej 
firmy w zakresie wykraczającym poza indy-
widualne możliwości klastrowiczów.

Daniel Chomicki
Prezes Zarządu

    MONOPANTONE® Cool Gray 9M70 Y 100

    MONOPANTONE® Cool Gray 9M70 Y 100

Arando to agencja reklamowa wyspecjalizowana w projek-
towaniu materiałów wydawniczych. Zarówno broszur jak 
i folderów, ale przede wszystkim obszernych publikacji katalogo-
wych. Ich tworzenie wymaga nie tylko doskonałej kreacji graficznej, 
ale też wysokiej precyzji i wiedzy z zakresu poligrafii oraz techno-
logii produkcji.

Katalogi

Działania w sieci

Opakowania

POSM

Branding

Grafika 3D / Animacja

więcej na www.arando.com.pl

Doświadczony zespół grafików i specja-
listów DTP agencji realizuje m.in. kilku-
setstronicowe katalogi produktowe dla 
globalnych producentów i dystrybutorów, 
w kilkunastu językach. Arando zajmuje 
się identyfikacją wizualną marek i firm, 
tworzy opakowania, etykiety, systemy POS. 

Oferujemy profesjonalne rozwiązania grafiki 
3D wsparte o zaawansowane systemy CAD, 
animację komputerową, budowę serwisów 
internetowych oraz złożonych elektronicz-
nych platform sprzedaży.

Arando Sp z o.o.
ul. Przędzalniana 8

15-688 Białystok, Poland
tel./fax: +48 85 74 10 282

arando@arando.com.pl



ŚCITT jest instytucją, która od początku swojego 
istnienia działa na rzecz wzmocnienia pozycji 
gospodarczej regionu świętokrzyskiego na 
arenie krajowej, jak i międzynarodowej. Obecnie 
realizuje kilkanaście projektów regionalnych, 
krajowych oraz międzynarodowych w obszarze 
nowych technologii, wsparcia przedsiębiorczości 
i transferu wiedzy. Przedsiębiorcy mogą uzyskać 
bezpłatne informacje na temat zakładania i prowa-
dzenia działalności gospodarczej, poszukiwania 
zewnętrznych źródeł finansowania, możliwości 
wejścia na rynki zagraniczne, bezpłatną usługę 
audytu technologicznego, międzynarodowe 
transfery technologii oraz pomoc w nawiązywaniu 
kontaktów gospodarczych (misje gospodarcze, 
spotkania brokerskie). 

ŚCITT skupia wokół siebie specjalistów wielu branż, 
w tym ludzi nauki, oraz ściśle współpracuje z lokal-
nymi samorządami w celu realizacji głównych 
priorytetów rozwoju regionu. 

Niemal od początku istnienia Spółki szczególna 
uwaga poświęcona została branży odnawialnych 
źródeł energii (OZE) i efektywnego wykorzy-
stania energii (EWE). Od 2010 r. ŚCITT propaguje 
w regionie świętokrzyskim ideę partnerstwa 
publiczno-prywatnego (PPP). Jednocześnie 
jesteśmy dumni, że możemy w ramach europej-
skiej sieci EEN pełnić rolę koordynatora konsorcjum 
Województw Małopolskiego, Podkarpackiego, 
Śląskiego i Świętokrzyskiego. Partnerami ŚCITT 
w codziennej pracy są instytucje i organizacje 
tworzące regionalny system przedsiębiorczości, 
czyli: przemysł, małe i średnie firmy, firmy nowo 
powstające, ośrodki naukowo-badawcze, dydak-
tyczne, samorządy lokalne oraz wynalazcy. 

ŚCITT świadczy usługi informacyjne, doradcze 
i szkoleniowe dla uczniów, studentów i pracow-
ników naukowych, dla przedsiębiorców 
i bezrobotnych, dla pracowników administracji 
i zatrudnionych w przedsiębiorstwach. 

Świętokrzyskie Centrum 
Innowacji i Transferu  
Technologii Sp. z o. o.

Przyjęcie zaproszenia do członkostwa w Klastrze 
Instytucji Otoczenia Biznesu jest kolejnym etapem za-
angażowania Świętokrzyskiego Centrum Innowacji 
i Transferu Technologii w ponadregionalne przedsię-
wzięcia o charakterze klastrowym. Jest to krok w kie-
runku zacieśnienia współpracy z instytucjami otoczenia 
biznesu w całej Polsce, który może zaowocować wypra-
cowaniem wspólnych inicjatyw i projektów, wdrożeniem 
nowych innowacyjnych usług i podniesieniem standar-
du już świadczonych usług na rzecz przedsiębiorców.  
Mam nadzieję, że nasz aktywny udział w działalności 
Klastra przyczyni się do rozwoju przedsiębiorczości w na-
szym regionie i w całym kraju.

Łukasz Bilski
Prezes Zarządu Świętokrzyskiego Centrum Innowacji 

i Transferu Technologii Sp. z o.o.

Świętokrzyskie Centrum Innowacji i Transferu Technologii Sp. z o. o. 
(ŚCITT) z siedzibą w Kielcach działa na rynku od 11 stycznia 2002 r. 
jako instytucja non-profit. Ideą powołania i obecnej działalności ŚCITT 
jest dążenie do wzmocnienia konkurencyjności Regionu w obszarze 
produkcji, usług, edukacji i zarządzania. 

Kontakt

ŚWIĘTOKRZYSKIE CENTRUM INNOWACJI 

I TRANSFERU TECHNOLOGII SP. Z O.O.  

Al. Solidarności 34, 25-323 Kielce 
 
tel. +48 41 34-32-910

fax: +48 41 34-32-912 

biuro@it.kielce.pl
www.it.kielce.pl



Klaster Instytucji 
Otoczenia Biznesu
dołącz do najlepszych!

Koordynator 

Klastra Instytucji Otoczenia Biznesu

Polskie Stowarzyszenie 
Doradcze i Konsultingowe

ul. Rynek Kościuszki 2
15-091 Białystok

tel.        600 199 853
tel./fax.  85 652 61 07

biuro@biznesklaster.pl
www.biznesklaster.pl 
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Klaster Instytucji Otoczenia Biznesu zaprasza do współpracy przedsiębiorców świadczących usługi 
okołobiznesowe, organizacje gospodarcze (izby handlowe, kluby biznesu, stowarzyszenia), uczelnie 
wyższe, jednostki z sektora B+R, instytucje otoczenia biznesu, jednostki samorządu terytorialnego 
i inne podmioty, które działają na rzecz rozwoju polskiej gospodarki, podniesienia standardów obsługi 
biznesowej, promocji dobrych praktyk w działalności gospodarczej i przedsiębiorczości.

Klaster Instytucji Otoczenia Biznesu działa na rzecz rozwoju nowoczesnej gospodarki, ze szczególnym 
uwzględnieniem makroregionu Polski Wschodniej. Podmioty objęte powiązaniem w ramach Klastra 
Instytucji Otoczenia Biznesu reprezentują 5 województw: podlaskie, warmińsko-mazurskie, lubelskie, 
świętokrzyskie i podkarpackie. 

Zapraszamy do współpracy! 

Dlaczego warto przystąpić do Klastra Instytucji Otoczenia Biznesu?

•	 Zgrana załoga i zwiększony poziom wiedzy

•	 Zdolność do łączenia komplementarnych umiejętności

•	 Usługi biznesowe (konsultingowe, finansowe, marketingowo-reklamowe, 
poligraficzne, prawne, etc.) na najwyższym poziomie

•	 Wspólne pozyskiwanie środków na rozwój

•	 Prestiż

•	 Korzystanie z efektu synergii



 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



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 
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K a n c e l a r i a  R a d c ó w  P r a w n y c h     MONOPANTONE® Cool Gray 9M70 Y 100

Ostróda Suwałki Ełk Augustów Hajnówka Białowieża


