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WYZWANIE W ZARZĄDZANIU 
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Wprowadzenie

Dynamika procesu globalizacji gospodarki światowej i rozwój gospodarki opartej na 
wiedzy w Polsce i Unii Europejskiej stymulują konkurencję w obszarze innowacyjności 
w skali makro, mezo i mikro. W tych warunkach względnie trwałym źródłem przewagi 
konkurencyjnej jest permanentna innowacyjność, która stanowi jedno z istotniej-
szych wyzwań rozwojowych w zarządzaniu różnymi organizacjami (komercyjnymi, 
publicznymi, społecznymi), w tym także klastrami.

Współczesne klastry to organizacje o różnym stopniu sformalizowania, celowo 
zorientowane, względnie wyodrębnione z otoczenia, ekwifinalne, zdolne do samo-
organizacji. To skupiska przedsiębiorstw z innowacyjnych i tradycyjnych sektorów 
gospodarki oraz podmiotów sektora B+R, instytucji otoczenia biznesu, jednostek 
samorządu terytorialnego itp., w których powstałe więzi organizacyjne są oparte 
na współpracy i konkurencji, wspólnych celach i wartościach.

Celem artykułu jest charakterystyka innowacyjności polskich klastrów. Wciąż 
dostrzegalny niski poziom innowacyjności polskiej gospodarki, w porównaniu np. do 
krajów Europy Zachodniej i Północnej, był główną przesłanką wyboru tego przed-
miotu badań. Z teoretycznego punktu widzenia klastry stanowią jeden z kluczowych 
czynników wzmacniania poziomu konkurencyjności i innowacyjności gospodarek 
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na poziomie międzynarodowym, krajowym i lokalnym. Tym bardziej zasadne dla 
autorów artykułu było udzielenie odpowiedzi na następujące pytania badawcze:

 � w czym przejawia się wpływ innowacyjności klastrów na ich rozwój?
 � jakie są mocne i słabe strony polskich klastrów w obszarze ich innowacyjności?
 � z czego wynikają różnice pomiędzy klastrami w obszarze innowacyjności?
 � jaka jest rola koordynatorów klastrów w rozwoju innowacyjności?
 � jakie wyzwania towarzyszą koordynatorom klastrów w rozwoju klastrowego 

potencjału innowacyjnego?
Artykuł opracowano na podstawie wyników badań teoretycznych oraz badań 

typu desk research. Analiza wtórnych źródeł informacji była skoncentrowana głów-
nie na wynikach badań realizowanych wśród polskich klastrów przez Polską Agencję 
Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) w okresie 2010–2015 roku (trzy edycje badań 
bechmarkingowych, weryfikacja standardów zarządzania klastrami, inwentaryza-
cja klastrów). Publikacje i raporty z badań pozyskano z „Biblioteki klastrowicza” 
portalu innowacji PARP – www.pi.gov.pl. Rozważania naukowe, zaprezentowane 
w artykule, z jednej strony mają przyczynić się do wypełnienia luki wiedzy w obsza-
rze innowacyjności polskich klastrów, z drugiej zaś – stanowić inspirację do bardziej 
pogłębionych badań i analiz na gruncie nauk o zarządzaniu, z uwzględnieniem uwa-
runkowań klastrów zagranicznych oraz polityki klastrowej.

1. Klastry jako stymulatory działalności innowacyjnej

Innowacyjność klastrów wyraża się w jakości prowadzonych prac badawczo-
-rozwojowych (B+R) przez ich członków. Ponadto w ich zdolności wykorzystania 
twórczego myślenia w kreowaniu idei i wynalazków, w stałym identyfikowaniu źró-
deł innowacji oraz ich projektowaniu, wdrażaniu i upowszechnianiu. O finalnym 
poziomie innowacyjności klastrów decyduje jakość realizacji procesu innowacyjnego 
zarówno przez poszczególnych członków klastrów (głównie przedsiębiorstw i pod-
miotów sektora B+R), jak i w trakcie współpracy klastrowej (np. wspólne rozwiązania 
innowacyjne, z których mogą korzystać członkowie klastra, oraz te, które są objęte 
komercjalizacją wyników prac B+R). Rozwój tej współpracy może w istotny sposób 
usprawnić proces powstawania, dojrzewania i upowszechniania wyników prac B+R 
[16, s. 90]. Z uwagi, że nie ma uniwersalnego modelu procesu innowacyjnego w kla-
strach, każdy klaster, jako mniej lub bardziej sformalizowana i celowo zorientowana 
organizacja, chcąc wzmocnić poziom swej innowacyjności, powinien opracować tego 
typu model adekwatny do swych potrzeb i możliwości. Stwarza to jednocześnie wiele 
wyzwań w zarządzaniu klastrami typu:

 � zarządzanie wiedzą i innowacjami w klastrze,
 � ochrona własności intelektualnej i przemysłowej w klastrze,
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 � kształtowanie kultury organizacyjnej i klimatu innowacyjnego,
 � zapewnienie źródeł finansowania procesu innowacyjnego,
 � rozwój infrastruktury B+R,
 � implementacja technologii informacyjno-komunikacyjnych,
 � rozwój kapitału intelektualnego klastra (relacyjnego, ludzkiego, strukturalnego).

Przy wstępnym inicjowaniu procesu innowacyjnego w klastrze jest niezbędne 
odpowiednie podejście decydentów do potencjalnych reakcji i zachowań społecz-
nych, takich jak: oportunizm, zniecierpliwienie, zwątpienie i frustracja [18, s. 17]. 
Wymaga się od nich inspirowania i właściwego przygotowania członków klastra do 
realizacji wspólnych projektów B+R oraz eliminowania pojawiających się problemów 
przez dokładną analizę ich źródeł i wybór adekwatnych do sytuacji rozwiązań. Pro-
jekty realizowane w ramach klastra są często skierowane na rozwój infrastruktury 
B+R i testowanie innowacji. Nie zawsze jednak istnieje potrzeba budowy zaplecza 
laboratoryjnego i pomiarowego, gdyż dysponują nim członkowie klastra (np. pod-
mioty sektora B+R). Wówczas istotna jest inwentaryzacja potencjału B+R człon-
ków klastra i ustalenie zasad oraz warunków wykorzystania komplementarnych 
zasobów. Aby nie utknąć zbyt szybko w starych strukturach, nie popaść w stagna-
cję technologiczną, niezbędne jest otwarcie klastrowego procesu innowacyjnego 
na nowych i wartościowych partnerów – stałe wdrażanie zmian i pozyskiwanie 
zasobów [10, s. 133].

Aktywnie działające klastry są postrzegane jako forma organizacji produkcji 
o wysokim potencjale innowacyjnym [9, s. 49]. Często bywają uznawane za „motor 
innowacji i postępu technicznego”, sprawiając, że regiony, w których funkcjonują, 
stają się atrakcyjnym, silnym i stabilnym partnerem w globalnej gospodarce [24, 
s. 81]. Jednocześnie są one określane jako systemy innowacyjne oparte na trans-
ferze wiedzy w wyniku mobilności kapitału ludzkiego i bezpośrednich kontaktów 
ludzkich, w tym stałych interakcji przedsiębiorców, menedżerów i pracowników 
podmiotów będących członkami klastrów (por. tabela 1). Wykazują przez to stra-
tegiczne znaczenie dla kreowania konkurencyjności, rozwoju społeczno-gospo-
darczego, a także rozwoju procesów innowacyjnych, w których niezwykle istotne 
są interakcje i współpraca między poszczególnymi podmiotami krajowych i regio-
nalnych systemów innowacji [11, s. 99]. Stanowią integralny element tego typu sys-
temów innowacyjnych, z uwagi na wartość dodaną, jaką tworzą, w tym na efekty 
synergiczne wynikające ze współpracy dwóch głównych podsystemów, tj. przedsię-
biorstw (głównie z sektora MŚP) oraz podmiotów sektora B+R, przy odpowiednim 
wsparciu publicznym [7, s. 35].
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Tabela 1.  Wybrane główne korzyści w zakresie innowacyjności wynikające 
z funkcjonowania w strukturze klastra

Lp. Wybrane korzyści dla członków klastra w zakresie innowacyjności

K1. Lokalizacja działalności przedsiębiorstw w regionie klastra przekłada się na wzrost ich innowacyjności 
i świadczy o poziomie innowacyjności całego regionu.

K2. Wraz z rozwojem klastra zmianie ulegają lokalne uwarunkowania, co sprzyja lepszemu wykorzystaniu 
potencjału lokalnych interesariuszy, np.: podmiotów sektora B+R, instytucji otoczenia biznesu, jednostek 
samorządu terytorialnego. Dzięki temu tworzy się odpowiedni klimat dla innowacji oraz dojrzewa 
świadomość znaczenia transferu wiedzy.

K3. Klaster zapewnia warunki do efektywnej realizacji procesu innowacyjnego, a także kształtowania 
postaw przedsiębiorczych jego uczestników, ukierunkowanych na stały rozwój kapitału intelektualnego, 
w tym wiedzy i wdrażanie innowacji w praktyce gospodarczej, by generować określone korzyści 
społeczno-gospodarcze.

K4. Klaster stymuluje pozytywnie swych członków do aktywnego udziału w procesie innowacyjnym 
i organizacyjnego uczenia się, tak by efekty współpracy były wymierne.

K5. Koopetycyjny charakter relacji między partnerami w klastrze stymuluje do zmian, by eliminować 
zagrożenie stagnacji technologiczno-produktowej. Silny wpływ formalnych i nieformalnych interakcji 
członków klastra przejawia się w sprawniejszym identyfikowaniu potrzeb rynku i okazji rozwoju oraz 
poziomie elastyczności w procesie innowacyjnym.

K6. Współpraca klastrowa w relacjach biznes – biznes, biznes – nauka przyczynia się do poszukiwania 
wciąż nowych obszarów aktywności B+R, rozwoju form i metod transferu technologii, dyfuzji wiedzy, 
przepływu informacji oraz rozwoju zasobów ludzkich.

K7. Potencjalne efekty synergiczne w procesie innowacyjnym w klastrze to np.: dyfuzja know-how oraz 
rozwój pracowników wiedzy, transfer wiedzy między partnerami, zmniejszenie kosztów prac B+R, 
uniknięcie problemu powtarzania tych samych badań i analiz, redukcja kosztów transakcyjnych, 
minimalizacja ryzyka związanego z procesem innowacyjnym, szybsza komercjalizacja wyników prac B+R 
(krótszy czas B+R), zwiększenie widoczności i rozpoznawalności wyników prac B+R, większe możliwości 
rozwoju zasobów.

K8. W klastrze sieć relacji interpersonalnych i interorganizacyjnych integruje działalność jego członków 
(autonomicznych podmiotów) wokół wspólnych celów i wartości, aby uzyskać efekt koncentracji, 
co ma wpływ na innowacyjność i konkurencyjność. Klastrowa synergia międzyorganizacyjna może 
przejawiać się w rentowności, procesach wzajemnego uczenia się, w ramach których jest tworzona 
i wykorzystywana wiedza.

K9. Wartością dodaną współpracy klastrowej jest możliwość koncentracji na własnej specjalizacji, 
a jednocześnie uczestniczenie w pełnym procesie wdrażania na rynek innowacyjnych rozwiązań przy 
zaangażowaniu komplementarnych zasobów partnerów.

Źródło: opracowanie na podstawie: [22, s. 54; 3, s. 67–71; 23, s. 194; 7, s. 31; 12, s. 177; 13, s. 99; 21, s. 275–277].

Funkcjonujące współcześnie klastry różnią się między sobą pod względem wielu 
cech, w tym – innowacyjności. Najwyższym poziomem zaangażowania partnerów 
klastrowych w proces innowacyjny wykazują się klastry innowacyjne (tzw. klastry 
high-tech, klastry wiedzy, klastry badawcze, klastry technologiczne)1. Strategiczne 

1 Fundamentem rozwoju klastrów innowacyjnych są firmy high-tech, firmy innowacyjne oraz pod-
mioty sektora B+R, mające na celu stymulowanie i realizowanie procesów innowacyjnych [5, s. 405]. Klastry 
te wspierają procesy komercjalizacji, np. poprzez tworzenie nowych innowacyjnych firm i modeli biznesu, 
przez co są w stanie konkurować na rynku światowym. Budując silną i sprawną sieć powiązań z zagranicznymi 
partnerami, przyczyniają się do stałego rozwoju procesu innowacyjnego, zwiększając efekt synergii [14, s. 98]. 
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znaczenie tych klastrów dla rozwoju gospodarczego i stymulowania innowacyjności 
gospodarki wynika z ich zdolności integrowania rożnych obszarów badawczych 
– w poszczególnych fazach/etapach – wokół konkretnych rozwiązań technologicz-
nych [17, s. 136–137]. Złożony ich charakter wymaga opracowania takiej ich strategii 
rozwoju, która uwzględnia ich potencjał strategiczny, potencjał regionu ich zakorze-
nienia, przedsiębiorczy ekosystem, aktualne i przyszłe trendy rynkowe i technolo-
giczne, różne ścieżki komercjalizacji wyników prac B+R.

Wartość idei klasteringu, jako skutecznej metody organizowania działalności 
innowacyjnej przedsiębiorstw i sektora B+R, znajduje praktyczne potwierdzenie 
w realiach zarówno gospodarek zagranicznych, jak i polskiej gospodarki. Jednak 
potencjał strategiczny polskich klastrów, w tym tych kluczowych dla gospodarki, 
nie jest w pełni wykorzystany [12, s. 187]. Konieczne są zatem konkretne działania 
usprawniające dotychczasową politykę klastrową.

2.  Innowacyjność polskich klastrów w świetle wyników 
badań Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości przeprowadziła trzy edycje badań 
benchmarkingowych wśród polskich klastrów (w 2010, 2012 i 2014 roku). Ich główny 
cel to m.in. identyfikacja działań realizowanych w klastrach na poziomie wyróżniają-
cym się (benchmark), a także dostarczenie informacji wewnętrznym i zewnętrznym 
kluczowym interesariuszom klastrów o możliwych kierunkach i zakresie doskonale-
nia zarządzania klastrami, promocja idei klastrów w Polsce. Jednym z ich obszarów 
była aktywność innowacyjna polskich klastrów2.

Ponadto charakteryzują się znaczną efektywnością procesu dyfuzji wiedzy. Szybszy przepływ wiedzy w ramach 
tych struktur jest związany z kształtowaniem się nieformalnych powiązań między ich członkami, które stają się 
kanałami (często półświadomego, czy wręcz nieświadomego) przepływu wiedzy, w tym tej ukrytej [8, s. 56]. 
Firmy klastra innowacyjnego cechują się wysokim stopniem specjalizacji i komplementarności oferowanych 
dóbr i usług [15, s. 25].

2 Badani koordynatorzy klastrów wraz z ekspertami z zakresu klasteringu w trakcie wywiadów indy-
widualnych pogłębionych oceniali aktywność klastrów w skali porządkowej 0–10 punktów, gdzie ocena 0 
– oznaczała brak zjawiska, 1 – ocenę bardzo niską, a 10 – bardzo wysoką (skala ocen była stała w trzech 
edycjach badań). W pierwszej edycji badań benchmarkingowych uczestniczyło 47 klastrów. Badane klastry 
reprezentowały zarówno branże wysoce innowacyjne (15 klastrów), średnio innowacyjne (19 klastrów), jak 
i te nisko innowacyjne (13 klastrów). Głównymi czynnikami, które zdecydowały o włączeniu danej branży do 
branży wysoce innowacyjnej, były wydatki na B+R oraz wymagania rozwoju kapitału ludzkiego. W badanych 
klastrach funkcjonowało 1469 przedsiębiorstw, 153 podmioty sektora B+R i 147 instytucji otoczenia biznesu. 
Strukturę biznesową klastrów tworzyły mikrofirmy (44%), średnie firmy (29%), małe firmy (15%) i duże 
firmy (12%). W analizie innowacyjności badanych klastrów uwzględniono m.in. czynniki, takie jak: wspólne 
prace nad nowymi produktami i technologiami, wspólnie wdrażane innowacje (organizacyjne, marketin-
gowe itp.), wspólne bazy danych, nieformalna wymiana wiedzy i doświadczeń między członkami klastrów, 
formalny transfer technologii, liczba innowacji objętych ochroną prawną, udział wydatków na działalność 
B+R w wydatkach na działalność innowacyjną w rdzeniu klastra, liczba wspólnie realizowanych projektów 
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Wyniki badań dowiodły, że znaczna większość analizowanych czynników w obsza-
rze innowacyjności badanych klastrów stanowiła ich słabe strony3. Do mocnych 
stron zaliczono wówczas: nieformalny transfer wiedzy i doświadczeń, wysoki odse-
tek zatrudnionych z wyższym wykształceniem w przedsiębiorstwach rdzenia klastra, 
a przede wszystkim – aktywność koordynatorów klastrów (tabela 2).

Nieformalny transfer wiedzy i doświadczeń dotyczył m.in.: stosowanych techno-
logii, warunków współpracy, uwarunkowań prawnych w danej branży, spraw organi-
zacyjnych, możliwości finansowania wspólnych projektów i ich realizacji, możliwości 
użytkowania komplementarnych zasobów. Respondenci wskazali na dużą wartość tego 
typu transferu wiedzy i doświadczeń oraz jego systematyczność. Większość z nich 
podkreślało, że jakość tego transferu zależy głównie od poziomu kapitału zaufania 
i aktywności członków klastrów.

Wspólne prace nad nowymi produktami i technologiami były mocną stroną 
jedynie dla 10 klastrów spośród 454. W większości badanych klastrów ten obszar 
aktywności ich członków był dopiero na etapie planowania. Klastry z branż bar-
dziej innowacyjnych otrzymały wyższe oceny niż pozostałe klastry, głównie z uwagi 
na zaawansowane prace nad nowymi rozwiązaniami i skuteczność wdrożeń efektów 
tych prac. Stosunkowo niska uśredniona ocena (3,5 pkt) tego obszaru aktywności 
członków klastrów była uwarunkowana w znacznej mierze: wiekiem, fazą rozwoju 
klastra i dostępnością publicznego finansowania.

Wspólnie wprowadzane innowacje w klastrach w opinii respondentów były istotną 
słabą stroną. 56% respondentów uznało, że w ich klastrach nie wdrożono innowacji 
będących efektem współpracy klastrowej. W klastrach, w których miały miejsce tego 
typu wdrożenia, dotyczyły one głównie innowacji organizacyjnych5.

badawczych (współfinansowanych ze środków UE), liczba wspólnie realizowanych międzynarodowych 
projektów badawczych (finansowanych ze źródeł zewnętrznych), liczba startupów w klastrze [2, s. 87, 108].

3 Formalny transfer technologii był dla 80% badanych klastrów istotną słabą stroną. Wyniki badań 
wskazały na zależność między poziomem innowacyjności branży klastra a transferem technologii. Im bardziej 
innowacyjną branżę dany klaster reprezentował, tym transfer technologii był bardziej powszechny. Transfer 
odnosił się zazwyczaj do różnych form i metod współpracy przedsiębiorców z krajowymi i zagranicznymi 
uczelniami lub sieciami wiedzy. Znacznie rzadziej dotyczył on zakupu elementów infrastruktury B+R [2, 
s. 93, 147].

4 W pierwszej edycji badań uczestniczyło 47 klastrów. Jednak w analizie benchmarkingowej nie zostały 
uwzględnione wyniki z dwóch klastrów, z uwagi na liczne braki danych w uzyskanych odpowiedziach respon-
dentów (N=45).

5 Transfer innowacji w badanych klastrach dokonywał się najczęściej za pomocą najprostszych narzędzi 
i kanałów imitacji zachowań, np. poprzez wymianę informacji w trakcie spotkań nieformalnych i formalnych 
[2, s. 88–89].
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Tabela 2.  Mocne i słabe strony w zakresie innowacyjności polskich klastrów w 2010, 
2012 i 2014 r. w świetle wyników badań benchmarkingowych

Okres 
badań Mocne strony Słabe strony

20
10

 –
 I 

ed
yc

ja
 b

ad
ań

 � nieformalna wymiana wiedzy i doświadczeń 
między członkami klastra,

 � wymiana informacji rynkowych wśród 
członków klastra,

 � rozwój kapitału ludzkiego,
 � regularne spotkania członków klastra,
 � odsetek zatrudnionych z wykształceniem 

wyższym w rdzeniu klastra,
 � otwartość przedsiębiorców na współpracę,
 � siła i pozycja klastra względem otoczenia,
 � umiejętności koordynatora w zakresie animacji 

współpracy w klastrze,
 � siła i pozycja koordynatora w klastrze

 � wspólne prace nad nowymi produktami 
i technologiami,

 � wspólnie wprowadzane innowacje,
 � formalny transfer technologii,
 � wspólne bazy danych,
 � innowacje objęte ochroną prawną,
 � udział wydatków na B+R w wydatkach 

na działalność innowacyjną w rdzeniu klastra,
 � liczba wspólnych międzynarodowych 

projektów badawczych,
 � liczba wspólnych projektów 

współfinansowanych ze środków UE,
 � liczba startupów w klastrze,
 � liczba zatrudnionych w działalności B+R 

w rdzeniu klastra,
 � dostępność specjalistycznych laboratoriów dla 

członków klastra,
 � wykorzystanie ICT w klastrze,
 � finansowanie działalności B+R

20
12

 –
 II

 e
dy

cj
a 

ba
da

ń

 � regularne spotkania członków klastra,
 � poziom nieformalnej wymiany wiedzy 

i informacji między członkami klastra,
 � efektywność i skuteczność wymiany informacji 

i wiedzy,
 � różnorodność narzędzi i form komunikacji,
 � rozwój kapitału ludzkiego,
 � siła i pozycja koordynatora w klastrze,
 � aktywność koordynatora na rzecz animacji 

współpracy w klastrze,
 � aktywność klastra względem otoczenia,
 � wykorzystanie ICT w klastrze,
 � dostępność laboratoriów dla członków,
 � wspólne prace nad innowacyjnymi produktami 

i technologiami,

 � udział wydatków na B+R w wydatkach 
na działalność innowacyjną w rdzeniu klastra,

 � liczba wspólnych projektów badawczych, 
w których klaster uczestniczył,

 � liczba wspólnie zrealizowanych projektów 
zewnętrznych w klastrze współfinansowanych 
ze środków UE,

 � liczba zatrudnionych w działalności B+R 
w rdzeniu klastra,

 � wspólne prace nad innowacjami 
organizacyjnymi i marketingowymi,

 � liczba innowacji objętych ochroną prawną,

20
14

 –
 II

I e
dy

cj
a 

ba
da

ń

 � dostępność laboratoriów dla członków,
 � regularne spotkania członków klastra,
 � różnorodność narzędzi i form komunikacji,
 � poziom nieformalnej wymiany wiedzy 

i informacji między członkami klastra,
 � wspólne prace nad innowacyjnymi produktami 

i technologiami,
 � udział wydatków na B+R w wydatkach 

na działalność innowacyjną w rdzeniu klastra,
 � rozwój kapitału ludzkiego,
 � siła i pozycja koordynatora w klastrze,
 � aktywność koordynatora na rzecz animacji 

w klastrze,
 � aktywność klastra względem otoczenia

 � wykorzystanie technologii teleinformatycznych 
w wewnętrznej komunikacji w klastrze,

 � liczba zatrudnionych w działalności B+R 
w rdzeniu klastra,

 � wspólne prace nad innowacjami 
organizacyjnymi i marketingowymi,

 � liczba wspólnie realizowanych projektów 
badawczych w klastrze współfinansowanych ze 
środków UE,

 � liczba firm klastra, które wdrożyły innowacje,
 � liczba innowacji opracowanych lub 

zakupionych, w tym objętych ochroną prawną

Źródło: opracowanie na podstawie: [2, s. 87–152; 6, s. 59–64, 112–116; 20, s. 79–85, 104–111].
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W okresie badań, aż 71% respondentów uznało, że dostęp do wspólnych baz 
danych przez członków klastrów był ograniczony. W 5 badanych klastrach nie wyka-
zywano zainteresowania tworzeniem wspólnych baz danych. Z kolei w 42% badanych 
klastrów taka baza funkcjonowała, jednak była ona w wersji bardzo podstawowej. 
Zwykle obejmowała jedynie dane kontaktowe członków i partnerów. W 8 badanych 
klastrach funkcjonowały bardziej funkcjonalne platformy wymiany danych: rynko-
wych i branżowych, kontaktowych partnerów i ekspertów6.

W trakcie badań benchmarkingowych odnotowano powstanie w klastrach zale-
dwie 26 startupów. W 35 badanych klastrach tego typu inicjatywy biznesowe nie 
miały miejsca. Nowo powstałe firmy w klastrach wspomagały zazwyczaj realizację 
projektów realizowanych przez członków klastra i świadczyły usługi doradcze. Ich 
liczba nie miała związku z otrzymanym wsparciem publicznym, wielkością klastrów 
czy poziomem innowacyjności branży klastra.

Jedną z kluczowych słabych stron badanych klastrów okazała się ochrona prawna 
innowacji. Niewielka liczba innowacji objętych taką ochroną była m.in. efektem 
negatywnego stosunku twórców innowacji do ujawniania swej wiedzy w procesie 
opracowywania zgłoszeń patentowych. Problem ten dotyczył klastrów działających 
w branżach nisko innowacyjnych. W przypadku pozostałych badanych klastrów 
świadomość ochrony własności intelektualnej i przemysłowej była na znacznie wyż-
szym poziomie.

Wyniki badań wskazały, że 75% badanych klastrów przeznacza na działalność 
B+R mniej niż 10% budżetu zarezerwowanego na wsparcie działalności o charakte-
rze innowacyjnym. W 13 klastrach działalność B+R jak dotąd nie była realizowana7. 
W większości badanych klastrów8, bo aż w 26 przypadkach, nie realizowano wspól-
nych projektów współfinansowanych ze środków UE. Liderem (benchmarkiem) był 
jeden klaster, w którym zrealizowano i realizowano w sumie 14 tego typu projektów. 
Klaster skupiał przedsiębiorstwa z branż innowacyjnych.

Klastry nie dysponowały odpowiednimi środkami na realizację przedsięwzięć 
sprzyjających rozwojowi ich innowacyjności. W wielu przypadkach ich środki własne 
nie pozwalały na wniesienie wkładu własnego do projektu inwestycyjno-rozwojowego. 
Pomimo dość niskiej aktywności badanych klastrów w płaszczyźnie innowacyjności 

6 W większych badanych klastrach ich członkowie mieli lepsze możliwości swobodnego dostępu do baz 
danych niż w przypadku klastrów, które skupiają mniejszą liczbę podmiotów [2, s. 90–91].

7 Udział wydatków na B+R w wydatkach ogółem na działalność innowacyjną był częściowo zależny od 
poziomu innowacyjności branży. Spośród 15 klastrów, gdzie na ten cel przeznaczano ponad 10% budżetu na 
działania innowacyjne, 10 klastrów funkcjonowało w branży o wysokim poziomie innowacyjności. Grupa 
tych właśnie klastrów wykazywała się większą aktywnością w pozyskiwaniu zewnętrznego finansowania 
[2, s. 110].

8 Przedmiotem wspólnych projektów była m.in. działalność B+R, gdzie zakup nowych technologii był 
sporadyczny. Aktywność klastrów nie była znacząca także w realizacji projektów badawczych. Podobnie, jak 
poprzednio, wyższą aktywnością wykazywały się klastry z branż o wysokim poziomie innowacyjności [2, s. 111].
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przedsiębiorstwa będące członkami klastrów pod względem tej aktywności osiągnęły 
lepsze wyniki niż pozostałe polskie firmy [2, s. 113].

W drugiej edycji badań benchmarkingowych w 2012 roku uczestniczyło 35 klas- 
t  rów. W każdym z badanych klastrów przeprowadzono wywiad indywidualny pogłę-
biony z koordynatorem oraz liderem klastra. Na podstawie wyników badań przedsta-
wionych w tabeli 3 stwierdzono silne zróżnicowanie aktywności badanych klastrów 
w płaszczyźnie analizowanej innowacyjności. W badanych klastrach ocenie poddano 
trzy aspekty ich wspólnej działalności w obszarze kreacji wiedzy i innowacji: prace 
nad innowacyjnymi produktami i technologiami, prace nad innowacjami marketin-
gowymi i organizacyjnymi oraz formy rozwoju kapitału ludzkiego (szkolenia, warsz-
taty, konferencje, wizyty studyjne). Średnia ocena tego obszaru aktywności klastrów 
w 2012 roku (5,8 pkt) była wyższa od osiągniętego wyniku w roku 2010 (4,3 pkt).

Tabela 3.  Wybrane wnioski z ogólnopolskich badań benchmarkingowych klastrów 
w 2012 oku w zakresie innowacyjności klastrów

Lp. Wnioski z badań

W1. Klastry znajdujące się w fazie rozwoju osiągnęły znacznie lepsze wyniki w kreowaniu wiedzy 
i innowacji niż klastry znajdujące się w fazie embrionalnej. Klastry funkcjonujące według modelu 
holenderskiego, w których aktywna jest współpraca środowiska biznesu i nauki, osiągnęły oceny 
lepsze za kreowanie wiedzy i innowacji o ponad 15% od średniej dla wszystkich badanych klastrów 
i o 26% lepsze od wyników klastrów działających według modelu włoskiego, w którym nie ma 
instytucji koordynatora klastra. 15 spośród 35 badanych klastrów uzyskało wysokie i bardzo wysokie 
oceny wspólnych prac nad nowymi produktami i technologiami. W 7 klastrach tego typu aktywności 
nie realizowano. W stosunku do badań z 2010 roku stwierdzono znaczną poprawę tej aktywności. 
Znacznie niższe oceny badane klastry uzyskały za wspólne prace nad innowacjami marketingowymi 
i organizacyjnymi. 11 klastrów zostało ocenionych na poziomie 0–2 pkt. Z kolei 8 klastrów otrzymało 
oceny w przedziale 3–5 pkt, 16 – w przedziale 6–10 pkt. Dla większości tych klastrów rozwój kapitału 
ludzkiego stanowi ich mocną stronę. W klastrach organizowano liczne wspólne szkolenia, warsztaty, 
konferencje, wizyty studyjne (finansowanie m.in. ze środków publicznych). 

W2. Mocną stroną większości badanych klastrów okazał się nieformalny transfer wiedzy. 10 klastrów 
spośród 35 badanych otrzymało najwyższą liczbę punktów (10 pkt), zaś 10 kolejnych – oceny 
w granicach 8–9 pkt. W wymianie informacji w klastrach bardzo użyteczne były platformy 
komunikacyjne, dedykowane konkretnym potrzebom członków klastrów, często wyposażone 
w dodatkowe narzędzia ułatwiające współpracę klastrową (e-usługi w zarządzaniu projektami, 
narzędzia e-learningowe itp.). 

W3. Badane klastry różniły się pod względem oceny dostępności specjalistycznych laboratoriów dla swych 
członków. 13 z nich otrzymało oceny w granicach – 7–10 pkt, 10–5–6 pkt, 5–1–4 pkt. Klastry z branż 
innowacyjnych uzyskały wysokie oceny. W porównaniu ze średnią oceną dostępności laboratoriów 
dla członków klastrów z 2010 roku (1,3 pkt) – w 2012 roku stwierdzono znaczną poprawę (5,8 pkt). 
Był to efekt m.in. większej otwartości partnerów klastrów z sektora B+R do udostępniania swych 
laboratoriów na określonych zasadach – członkom klastrów realizującym wspólne projekty B+R, 
a także projektów inwestycyjno-rozwojowych, współfinansowanych ze środków publicznych.

Źródło: opracowanie na podstawie [6, s. 59–62, 105–110].

W trzeciej edycji badań benchmarkingowych w 2014 roku uczestniczyło 35 kla-
strów – analogicznie jak w poprzedniej edycji. Główną metodą badawczą był wywiad 
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indywidualny pogłębiony z koordynatorami klastrów. W strukturze badanych kla-
strów ilościowo dominowały przedsiębiorstwa (1 559–81%). Z kolei liczba podmiotów 
sektora B+R (8% – 146) i instytucji wsparcia biznesu (7% – 139) była na podobnym 
poziomie. Strukturę firm badanych klastrów tworzyły: mikrofirmy (44%), małe firmy 
(32%), średnie firmy (18%), duże firmy (6%). Animatorami procesów innowacyj-
nych w klastrach były najczęściej duże przedsiębiorstwa oraz podmioty sektora B+R, 
z uwagi na ich doświadczenie w realizacji prac B+R. Jednym z kluczowych celów stra-
tegicznych klastrów były wspólnie realizowane projekty zorientowane na tworzenie 
rozwiązań innowacyjnych i nowych technologii [20, s. 14–22, 26]. Wybrane wyniki 
badań z zakresu innowacyjności klastrów przedstawiono w tabeli 4.

Tabela 4.  Wybrane wnioski z ogólnopolskich badań benchmarkingowych klastrów 
w 2014 roku w zakresie innowacyjności klastrów

Lp. Wnioski z badań

W1. Mocną stroną badanych klastrów była m.in. zapewnienie dostępności specjalistycznych laboratoriów 
dla ich członków (ocena średnia – 5,4 pkt, wartość benchmarku – 10 pkt). W 19 klastrach spośród 35 
badanych za dostępność do tych zasobów infrastrukturalnych przyznano oceny w granicach od 6 do 
10 pkt. Wartość 10 pkt przyznano tylko jednemu klastrowi, gdyż zapewniał on dostęp do tego typu 
infrastruktury B+R, unikalnej w skali Europy Środkowej czy Środkowo-Wschodniej.

W2. W badanych klastrach bardziej aktywne były wspólne prace partnerów nad innowacyjnymi produktami 
i technologiami (średnia ocena – 5 pkt) niż w obszarze innowacji organizacyjnych i marketingowych 
(3,4 pkt). Należy podkreślić, że klastry duże (powyżej 60 członków) wykazywały się znacznie wyższą 
aktywnością zarówno we wspólnych pracach nad innowacyjnymi produktami i technologiami, jak 
i innowacjami organizacyjnymi i marketingowymi – w porównaniu do klastrów średnich (29–60 
członków) i małych (do 28 członków). Klastry skupiające do 28 członków wykazywały szereg słabych 
stron w kreowaniu wiedzy i innowacji. Najtrudniej respondentom było pozyskać rzetelne informacje 
dotyczące perspektywy 2 ostatnich lat w zakresie: liczby innowacji opracowanych lub zakupionych, 
w tym objętych ochroną prawną, udziału wydatków na B+R w wydatkach na działalność innowacyjną 
w rdzeniu klastra, liczby firm klastra, które wdrożyły innowacje.

W3. Większość respondentów nie posiadała sformalizowanej bazy wiedzy o procesach innowacyjnych, 
aktualizowanej w poszczególnych okresach czasu. Ponadto różne było ich podejście w definiowaniu 
innowacji. Najwyższą wartość ocen badane klastry uzyskały za udział wydatków na B+R w wydatkach 
na działalność innowacyjną w rdzeniu klastra (5,6 pkt). Z kolei pod względem liczby innowacji 
opracowanych lub zakupionych, w tym objętych ochroną prawną czy liczby firm klastra, które 
wdrożyły innowacje – większość badanych klastrów wykazywała znacznie mniejszą aktywność. Jednak 
w porównaniu z aktywnością innowacyjną polskich przedsiębiorstw, przyjęto, że przedsiębiorstwa 
funkcjonujące w klastrach wykazują się wyższą innowacyjnością.

W4. Środowisko proinnowacyjne jest naturalną cechą klastrów, zaś klastry można traktować za strategiczny 
instrument wzmacniania innowacyjności gospodarki na poziomie narodowym i regionalnym.

W5. Rola koordynatorów klastrów wciąż ewoluuje wraz z rozwojem klastrów i wiedzy o nich – od 
animatorów klastrowych powiązań członkowskich do wyspecjalizowanych brokerów kompetencji 
i usług oraz brokerów innowacji.

W6. Opracowywanie innowacji przełomowych jest właściwym kierunkiem rozwoju klastrów, który powinien 
określać nie tylko ich zakres działań ukierunkowanych na innowacyjne rozwiązania, lecz także powinien 
być dla nich ważną wytyczną do takiego kształtowania podmiotowej ich struktury, która będzie 
sprzyjała ciągłemu kreowaniu wartościowych innowacji w warunkach turbulentnego otoczenia.

Źródło: opracowanie na podstawie [20, s. 14–22, 26, 49, 106–107].
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Przedstawione w tabeli 5 uśrednione oceny badanych klastrów w obszarze roz-
woju ich innowacyjności wskazują na pewną prawidłowość. Mianowicie wraz ze 
wzrostem liczby członków klastrów wzrastała także ich zdolność w zakresie pro-
jektowania i wdrażania innowacji. W klastrach dużych (powyżej 60 członków) czę-
ściej funkcjonowały podmioty sektora B+R i firmy z własnym zapleczem B+R niż 
w przypadku pozostałych klastrów. Badania potwierdziły tezę, że duże klastry two-
rzą korzystne warunki do rozwoju i transferu wiedzy, realizacji wspólnych prac B+R, 
rozwoju procesu innowacyjnego. Podmioty odpowiedzialne za rozwój klastrów, chcąc 
wzmacniać poziom ich innowacyjności, powinny dążyć do dalszego zwiększania roz-
miarów klastrów [20, s. 84].

Tabela 5.  Rozwój innowacyjności polskich klastrów – uśrednione oceny i wartość 
benchmarku w trzech edycjach badań

Liczba członków klastra 2010 2012 2014

do 28 członków 1,1 średnia
3,8 benchmark

1,1 średnia
3,7 benchmark

2,2 średnia
5 benchmark

od 29 do 60 członków 1,2 średnia
4 benchmark

1,2 średnia
4,3 benchmark

1 średnia
4 benchmark

powyżej 60 członków 1,6 średnia
5,3 benchmark

1,6 średnia
5,3 benchmark

3,6 średnia
8,7 benchmark

Rozwój innowacyjności – ogółem 1,3 średnia
5,3 benchmark

1,5 średnia
5,3 benchmark

2,2 średnia
8,7 benchmark

Źródło: opracowanie na podstawie: [2, s. 108, 259–265; 6, s. 112, 206–211; 20, s. 182, 219–221].

W trakcie trzeciej edycji badań benchmarkingowych klastrów w 2014 roku prze-
prowadzono dodatkowo po raz pierwszy badania opinii członków klastrów na pod-
stawie metod CAWI (Computer Assisted Web Interview) i CATI (Computer Assisted 
Telephone Interview). Ich celem była ocena postrzegania aktywności klastrów przez 
ich członków9. W badaniach wzięło udział 618 członków wybranych z grupy wszyst-
kich 1917 członków 35 badanych klastrów. Próbę badawczą tworzyło m.in.: 238 
mikrofirm, 143 małych firm, 91 średnich firm, 41 dużych firm, 48 podmiotów sek-
tora B+R, 7 jednostek samorządu terytorialnego, 16 instytucji otoczenia biznesu. 
Co piąty badany członek klastra przystąpił do współpracy klastrowej w 2012 roku. 
W większości przypadków badani członkowie nie pełnili konkretnej funkcji w kla-
strach (83%). Powierzone funkcje w klastrach pełniło 12% respondentów. Spośród 
618 badanych członków – 32% z nich funkcjonowało na rynku już ponad 20 lat, 

9 W opracowanym kwestionariuszu badawczym, w stosunku do części pytań, respondenci udzielali 
odpowiedzi w skali 1–5, gdzie 1 – oznaczało bardzo niską ocenę danego zjawiska, zaś 5 – bardzo wysoką 
[20, s. 17].
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26% – od 10–20 lat, 21% – 5–10 lat, 14% – 2–5 lat, 5% – 1–2 lat, 2% – do 1 roku. Sie-
dziba blisko co trzeciego badanego członka klastra znajdowała się w odległości do 
5 km od siedziby jego koordynatora (organizacji klastrowej) [20, s. 225, 248].

Tabela 6.  Wybrane wnioski z ogólnopolskich badań członków klastrów w 2014 roku 
w zakresie innowacyjności klastrów

Lp. Wnioski z badań

W1. Większość badanych była zadowolona z aktywności koordynatorów klastrów w zakresie wsparcia 
działalności innowacyjnej przedsiębiorstw funkcjonujących w klastrach. Na to pytanie odpowiedziało 
549 członków klastrów, z czego 162 (30%) członków oceniło tę aktywność bardzo wysoko, 160 (29%) 
– wysoko, 148 (27%) – średnio. Tylko 27 (5%) badanych uznało, że koordynatorzy klastrów wykazują 
się bardzo niską aktywnością.

W2. Większość badanych była także zadowolona z aktywności koordynatorów klastrów w zakresie 
stymulowania prac B+R na rzecz przedsiębiorstw klastrów. W tym przypadku 525 respondentów 
dokonało oceny tej aktywności, z czego 137 (26%) – oceniło ją bardzo wysoko, 152 (29%) – wysoko, 
142 (27%) – średnio, 65 (12%) – nisko, zaś 28 (6%) – bardzo nisko.

W3. W klastrach istnieje wciąż potrzeba pozyskiwania nowych partnerów, głównie przedsiębiorców 
i podmiotów z sektora B+R.

W4. 37% (228) badanych uczestniczyło we wspólnych przedsięwzięciach członków klastrów, związanych 
z opracowaniem nowego lub istotnie zmodyfikowanego wyrobu lub usługi. Z kolei 55% (337) 
badanych w tego typu aktywnościach nie uczestniczyło z różnych przyczyn. Spośród 228 członków 
klastrów, którzy uczestniczyli w tej współpracy, 149 (65%) uznało, że dotyczyła ona wspólnych prac 
B+R (np. opracowywanie prototypów o potencjalnym wykorzystaniu komercyjnym, działalność 
związana z produkcją eksperymentalną, testowaniem nowych wyrobów, usług, procesów itp.). 
76 badanych uznało, że prace B+R w klastrach były realizowane także z partnerami zewnętrznymi, 
z czego w 26% był to partner zagraniczny.

W5. Głównymi przyczynami braku udziału członków klastrów we wspólnych działaniach B+R były 
m.in. brak konkretnego zaproszenia skierowanego od koordynatorów klastrów do członków, brak 
zainteresowania tą formą i zakresem współpracy, brak czasu na realizację wspólnych prac B+R.

W6. Respondenci najczęściej korzystali ze wspólnych wartości niematerialnych i prawnych, będących 
w dyspozycji klastra, takich jak: wiedza i doświadczenie pracowników (członków klastrów), relacje 
z partnerami biznesowymi, znak firmowy klastrów, reputacja klastrów, bazy danych, know-how. 
Z kolei bardzo rzadko z: patentów, wzorów użytkowych, licencji i koncesji.

W7. W okresie ostatnich 2 lat poprzedzających termin badań 360 (70%) firm spośród 512 badanych firm 
klastrów wprowadziło do swojej oferty rynkowej nowe lub istotnie ulepszone wyroby lub usługi, 
268 (52%) istotnie zmodyfikowało lub wprowadziło nowe procesy produkcji wyrobów i procesy 
dostarczania usług, 262 (51%) wprowadziło istotne zmiany organizacyjne, 274 (54%) – zmiany 
marketingowe.

W8. Dla 183 (51%) firm spośród 360 badanych firm klastrów, które udzieliły odpowiedzi na to pytanie, 
wdrożone innowacje produktowe nie były jeszcze oferowane przez konkurentów, zaś dla 152 – miały 
charakter imitacyjny.

W9. Wpływ klastrów na innowacyjność przedsiębiorstw, będących członkami klastrów, był odczuwalny, 
jednak skala tego wpływu była umiarkowana.

W10. Większość respondentów oczekiwało od swych klastrów i ich koordynatorów m.in.: większego 
wsparcia działalności innowacyjnej, silniejszego stymulowania wspólnych prac B+R, rozwoju 
współpracy sfery biznesu z nauką w zakresie prac B+R, zarówno w klastrach, jak w otoczeniu 
zewnętrznym (np. w ramach międzynarodowych sieci współpracy). 

Źródło: opracowanie na podstawie [20, s. 108–111, 227–245].
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Jednym z analizowanych obszarów aktywności klastrów była klastrowa działalność 
innowacyjna (por. tabela 6). Uzyskane wyniki były weryfikowane np. w przekroju 
aktywności projektowej członków klastrów, gdzie członkowie mało aktywni zreali-
zowali nie więcej niż 3 wspólne projekty, zaś członkowie aktywni 4 i więcej takich 
projektów. Przykładowo aktywne firmy klastrowe wykazały się wyższym poziomem 
innowacyjności od firm mniej aktywnych. Istotna różnica pomiędzy nimi była zauwa-
żalna we wdrażaniu innowacji produktowych. W badaniach przyjęto, że innowacyjne 
firmy są bardziej skłonne angażować się w większą liczbę wspólnych projektów B+R 
w procesach innowacyjnych klastrów niż pozostałe firmy [20, s. 109].

Wyniki badań benchmarkingowych stworzyły solidny fundament wiedzy o kla-
strach, pozwalając na sformułowanie kilku istotnych rekomendacji w obszarze 
kształtowania innowacyjności polskich klastrów. Rekomendacje te dedykowano klu-
czowym interesariuszom klastrów, w tym głównie koordynatorom i członkom kla-
strów. W tabeli 7 przedstawiono wybrane tego typu rekomendacje, pokazując, jak 
zmieniały się one w poszczególnych edycjach badań. Z założenia mają one służyć 
jako inspiracja w dalszym doskonaleniu zarządzania klastrami, w tym także w zarzą-
dzaniu innowacyjnością klastrów.

Znaczna część sformułowanych rekomendacji, opartych na wynikach badań, także 
te dotyczące innowacyjności klastrów, znalazły swe odzwierciedlenie w standardach 
zarządzania klastrami. Standardy zostały opracowane w 2014 roku przez grupę eks-
pertów, przy współpracy merytorycznej PARP. Ich celem jest doskonalenie poziomu 
jakości zarządzania klastrami, w tym stymulowanie do zmian usprawniających pro-
cesy innowacyjne w klastrach. Przykładowo standardy związane z innowacyjnością 
klastrów zakładają, że koordynator klastra [19, s. 22, 32] powinien w sposób czynny 
angażować się w procesy innowacyjne w klastrze, m.in. poprzez: wsparcie infor-
macyjne, pośrednictwo w pozyskaniu, wdrożeniu lub sprzedaży innowacyjnych 
technologii, badania zapotrzebowania członków klastra na innowacje, organizowa-
nie audytów innowacyjności, promowanie i inicjowanie zmian, czy zachęcanie do 
tzw. otwartych innowacji10.

10 Koordynator może prowadzić bazę pomysłów, niewykorzystanych koncepcji innowacji, rozwiązań dla 
członków klastra; może stworzyć komórkę organizacyjną opiniującą i dokonującą wyboru wartościowych 
innowacji z punktu widzenia rozwoju klastra; powinien wspierać tworzenie nowych modeli biznesu, firm 
typu spin-off i spin-out w celu komercjalizacji pomysłów powstałych w klastrze; powinien być dysponentem 
specjalistycznej infrastruktury laboratoryjno-badawczej, do której łatwy dostęp mają członkowie klastra 
na równych i transparentnych zasadach; powinien wspierać rozwój networkingu i matchmakingu w klastrze, 
co może sprzyjać budowaniu kapitału zaufania; powinien permanentnie inicjować współpracę biznesu i nauki, 
by możliwe były wspólne prace B+R i korzystny dostęp przedsiębiorców do wiedzy i infrastruktury badawczej 
podmiotów sektora B+R; powinien sformalizować współpracę z wybranymi instytucjami wsparcia biznesu 
i podmiotami sektora B+R oraz realizować z nimi wspólne projekty; skala aktywności koordynatora powinna 
być adekwatna do poziomu rozwoju klastra oraz potrzeb jego członków [19, s. 22, 32].
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Tabela 7.  Wybrane rekomendacje eksperckie, dotyczące rozwoju innowacyjności 
polskich klastrów w świetle wyników badań benchmarkingowych

Okres 
badań Rekomendacje eksperckie

2010  � kształtowanie świadomości wśród członków klastrów o wartości współpracy z podmiotami sektora 
B+R;

 � analiza możliwości zaangażowania instytucji B+R w procesy innowacyjne klastrów;
 � wykorzystanie doświadczeń krajowych i zagranicznych klastrów, w których pomyślnie rozwija się 

współpraca biznesu i nauki;
 � inwentaryzacja możliwości wykorzystania infrastruktury B+R członków klastrów we wspólnej 

realizacji projektów B+R;
 � wzmacnianie kwalifikacji członków klastrów, w obszarze uwarunkowań prawnych, związanych 

z możliwością transferu innowacji z sektora nauki do biznesu;
 � współpraca klastrów z instytucjami otoczenia biznesu (np. centrami transferu technologii) w celu 

budowy sieci współpracy dla rozwoju wiedzy i innowacji;
 � zaangażowanie podmiotów sektora B+R w identyfikację obszarów współpracy z pozostałymi 

członkami klastrów (głównie z przedsiębiorstwami);
 � pozyskiwanie nowych „talentów” do klastrów i rozwój zasobów ludzkich;
 � implementacja technologii informacyjno-komunikacyjnych w klastrach

2012  � wdrożenie systemu zarządzania wiedzą w organizacjach klastrowych;
 � identyfikacja słabych stron wspólnej działalności B+R w klastrach;
 � budowa ekosystemu na rzecz innowacji i stymulowanie procesów innowacyjnych w klastrach nie 

tylko przez koordynatorów klastrów, lecz także przez przedstawicieli władz regionalnych i instytucji 
regionalnych systemów innowacji;

 � rozwój kultury innowacyjnej w klastrach;
 � zapewnienie specjalistycznego wsparcia szkoleniowo-doradczego dla członków klastrów 

w obszarze procesu innowacyjnego i ochrony własności intelektualnej;
 � identyfikacja źródeł finansowania innowacyjnej działalności projektowej;
 � opracowanie oferty innowacyjnej klastrów dla klientów;
 � rozszerzenie oferty usług proinnowacyjnych dla członków klastrów;
 � realizacja wspólnych projektów B+R w klastrach z partnerami zagranicznymi;
 � wzmocnienie współpracy klastrów z parkami technologicznymi, centrami transferu technologii, 

ośrodkami naukowymi, ekspertami zewnętrznymi itp.;
 � większa intensywność międzynarodowego sieciowania w celu rozwoju specjalistycznej wiedzy 

i procesu organizacyjnego uczenia się w klastrach

2014  � stymulowanie procesów innowacyjnych w klastrach przez ich koordynatorów;
 � dalsze podnoszenie kompetencji kadry członków klastrów;
 � wzmacnianie świadomości w klastrach o wartości i potrzebie kreacji innowacji;
 � rozwój klastrowej współpracy biznesu z sektorem B+R (krajowym i zagranicznym);
 � opracowanie innowacji przełomowych w klastrach, w tym objętych ochroną prawną;
 � budowa bazy informacji o aktywności innowacyjnej klastrów i usprawnienie przepływu informacji 

dotyczących procesów innowacyjnych w klastrach;
 � potrzeba efektywniejszego wykorzystania potencjału innowacyjnego klastrów;
 � zwiększenie liczby członków klastrów, by tworzyć lepsze warunki realizacji procesów kreowania 

wiedzy i innowacji;
 � pozyskiwanie dla potrzeb klastrów podmiotów sektora B+R i innowacyjnych firm;
 � realizacja projektów ukierunkowanych na budowę wspólnej infrastruktury B+R, w tym pozyskanie 

innowacyjnego wyposażenia laboratoryjnego dla potrzeb klastrów

Źródło: opracowanie na podstawie: [2, s. 171–175, 195; 6, s. 164–173; 20, s. 181–185].

W 2015 roku Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości przeprowadziła kolejne 
pogłębione badania wśród polskich klastrów, których celem była ocena stopnia zgod-
ności zarządzania klastrami z opracowanymi wcześniej standardami. W tabeli 8 
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przedstawiono wybrane wyniki badań dotyczące zgodności zarządzania badanymi 
klastrami z ww. standardami11.

Tabela 8. Standardy zarządzania klastrem (obszar innowacyjności)

Standardy
zarządzania klastrem

Klastry embrionalne
(N = 5) 

Klastry wzrostowe
(N = 58) 

Klastry dojrzałe
(N = 1) 

S1. Dostępność infrastruktury 
laboratoryjno-badawczej dla 
członków klastra

standard opcjonalny
4 (+) 1 (–) 

standard opcjonalny
56 (+) 2 (–) 

standard opcjonalny
1 (+) 

S2. Wspieranie procesów 
innowacyjnych w klastrze

standard opcjonalny
4 (+) 1 (–) 

standard obligatoryjny
57 (+) 1 (–) 

standard obligatoryjny
1 (+) 

S3. Działania w obszarze 
networkingu i matchmakingu

standard opcjonalny
3 (+) 2 (–) 

standard obligatoryjny
56 (+) 2 (–) 

standard obligatoryjny
1 (+) 

S4. Rozwój współpracy 
z podmiotami sektora B+R 
i instytucjami otoczenia biznesu

standard opcjonalny
4 (+) 1 (–) 

standard obligatoryjny
57 (+) 1 (–) 

standard obligatoryjny
1 (+) 

Legenda: (+) standard spełniony, (–) standard niespełniony.
Źródło: opracowanie na podstawie [4, s. 35–40, 43, 47, 49, 51, 53].

W badanych klastrach znajdujących się w fazie rozwoju nie zawsze spełniony 
był standard zapewnienia członkom klastrów dostępu do infrastruktury B+R. Czę-
sto wynikało to ze specyfiki branży klastrów i braku zapotrzebowania na tego typu 
zasoby infrastrukturalne. W klastrze znajdującym się w fazie dojrzałości spełnione 
były 29 z wszystkich 33 obligatoryjnych standardów oraz 2 z 3 standardów opcjonal-
nych [4, s. 53]. W obszarze analizowanej innowacyjności w klastrze spełnione były 
wszystkie 4 standardy zarządzania.

W 2015 roku z inicjatywy PARP przeprowadzono inwentaryzację polskich kla-
strów, która miała na celu ustalenie ich stanu faktycznego. W procesie badawczym 
zidentyfikowano 134 działające klastry oraz 106 potencjalnych klastrów (inicjatyw 
klastrowych). Większość z działających klastrów zakorzeniona była w rozwiniętych 
gospodarczo województwach: mazowieckim, dolnośląskim, wielkopolskim, śląskim. 
W klastrach tych łącznie funkcjonowało: 4 578 firm, 329 instytucji otoczenia biznesu 
oraz 513 podmiotów sektora B+R. Jedna czwarta działających klastrów zapewniała 
swoim członkom możliwość współpracy z Centrami Badawczo-Rozwojowymi12.

11 Weryfikacji poddano 64 polskie klastry, w trakcie zarówno wywiadu indywidualnego pogłębionego 
przeprowadzonego przez eksperta zewnętrznego z koordynatorem klastra, jak i w oparciu o narzędzie do 
autoewaluacji koordynatora. W badaniach nie uczestniczyły klastry, które uzyskały status Krajowego Klastra 
Kluczowego (KKK), ze względu na przeprowadzony odrębny tryb oceny w procedurze konkursowej współ-
organizowanej przez PARP. W trakcie badań zidentyfikowano fazę rozwoju badanych klastrów. 5 z nich 
znajdowało się w fazie embrionalnej, 58 – w fazie rozwoju i tylko 1 – w fazie dojrzałości [4, s. 23].

12 38% klastrów dysponowało specjalistycznymi laboratoriami, w których były realizowane prace B+R 
związane z ich branżą. W 36% klastrów były wykorzystywane wspólne technologie. Przedmiotem transferu 
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Podsumowanie

Problem innowacyjności polskich klastrów jest przedmiotem zainteresowania 
różnych środowisk: naukowców, polityków, przedsiębiorców, koordynatorów kla-
strów. Klastry dzięki swym atrybutom były postrzegane i nadal są jako stały element 
gospodarki opartej na wiedzy, zapewniający korzystne warunki dla innowacji, przy-
czyniający się do rozwoju społeczno-gospodarczego. Ponadto ich koncepcja spójna 
jest z otwartym modelem procesu innowacyjnego, gdzie wartościowe są: interakcje 
partnerów, współpraca, transfer wiedzy, sprawne wykorzystywanie zarówno wewnętrz-
nych, jak i zewnętrznych źródeł innowacji.

Innowacyjność klastrów najczęściej bywa określana w kontekście atrybutu kla-
strów, ich zdolności do projektowania i wdrażania innowacji. Jednak trudno jest ją 
badać i analizować, gdyż niekiedy nie sposób wyznaczyć precyzyjnej granicy pomię-
dzy efektami prac zespołowych członków klastrów a indywidualną ich działalnością 
innowacyjną. Tym samym innowacyjność klastrów wyraża się w zdolności innowa-
cyjnej, zarówno na ich poziomie centralnym, tj. poziomie współpracy klastrowej, jak 
i na poziomie mikro – każdego członka. Finalny poziom ich innowacyjności deter-
minowany jest w znacznej mierze jakością wspólnych i indywidualnych prac B+R 
oraz jakością transferu wiedzy.

Badania polskich klastrów w obszarze innowacyjności potwierdziły znaną prawi-
dłowość. Wraz ze wzrostem liczby zaangażowanych członków klastrów oraz rozwo-
jem klastrowej współpracy firm i podmiotów sektora B+R w sposób niemal naturalny 
zwiększał się poziom innowacyjności klastrów. Po pierwsze, wiąże się to z tym, że 
członkowie klastrów reprezentują zbiór określonych zasobów, w szczególności tych 
niematerialnych w postaci wiedzy, doświadczenia, relacji, które mogą być pomocne 
w osiągnięciu wspólnych celów, np. z zakresu innowacji. Każdy nowy członek może 
być wartościowym partnerem dla klastrów, pozytywnie „zarażającym” w obszarze 
kreowania wiedzy i innowacji. Po drugie, rzeczywista i skuteczna współpraca człon-
ków klastrów może pozwolić na wykorzystanie potencjału innowacyjnego partnerów 
oraz przyczynić się do rozwoju i absorpcji innowacji. Te i inne czynniki uzasadniają 
potrzebę sprawnego zarządzania klastrem, w tym określenia modelu współpracy 
klastrowej, adekwatnego do potrzeb i możliwości członków klastra, kreującego dla 
nich satysfakcjonującą wartość.

technologii były głównie technologie informacyjno-komunikacyjne (ICT). I tym razem stwierdzono, że 
koordynatorzy klastrów wciąż nie gromadzą dokładnych danych o wartościach niematerialnych i prawnych. 
Najczęściej właścicielami tego typu zasobów byli członkowie klastrów, nieco rzadziej instytucjonalni koor-
dynatorzy klastrów [1, s. 16–55].
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Współczesne klastry bardzo różnią się pod względem innowacyjności. Wyniki 
badań potwierdziły tezę, że klastry, w których branżą wiodącą była branża innowa-
cyjna, wykazywały większą aktywność w realizacji wspólnych projektów, w transferze 
wiedzy, niż w przypadku pozostałych klastrów. Z punktu widzenia rozwoju gospo-
darczego strategiczne znaczenie mają klastry innowacyjne. Pomimo różnic w zakre-
sie innowacyjności badanych klastrów w każdej edycji badań benchmarkingowych 
klastrów w 2010, 2012 i 2014 roku dominowało odczucie, że współpraca członków 
klastrów, w szczególności ta o charakterze nieformalnym, sprzyja rozwojowi ich 
potencjału innowacyjnego. Pod względem innowacyjności często wykazywali się 
wyższą aktywnością niż podmioty spoza klastrów.

Warto podkreślić, że członkowie klastrów oczekują od swych koordynatorów peł-
nienia szeregu funkcji na rzecz ich rozwoju. Jedną z nich, istotną z punktu widze-
nia innowacyjności klastrów, jest funkcja brokera innowacji, tj. pośrednika między 
przedsiębiorcami i naukowcami. Jego zadaniem jest zachęcanie aktywnych naukow-
ców do realizacji i komercjalizacji swoich prac we współpracy z biznesem, stworzenie 
infrastruktury społecznej i zapewnienie dostępu do infrastruktury B+R, wspierającej 
proces innowacyjny i trwałą integrację środowiska biznesu i nauki. Poprawna reali-
zacja tej funkcji wymaga rzetelnego zarządzania wiedzą klastra, a także świadomo-
ści, jak cenne są kompleksowa baza danych członków klastra oraz wysoki poziom 
kapitału zaufania w klastrze.
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INNOWACYJNOŚĆ POLSKICH KLASTRÓW – STRATEGICZNE 
WYZWANIE W ZARZĄDZANIU KLASTRAMI

Streszczenie

Wybór problemu badawczego wynikał z faktu, że w Polsce, podobnie jak w innych krajach 
Unii Europejskiej, permanentny rozwój i absorpcja innowacji w ramach szeroko rozumianego 
procesu innowacyjnego stanowią zarówno fundament gospodarki opartej na wiedzy, jak i poli-
tyki spójności społeczno-gospodarczej. Od lat 90. XX wieku niejednokrotnie wskazuje się, 
że niemal doskonałe warunki do rozwoju procesów innowacyjnych zapewniają klastry. Tym 
samym autorzy artykułu podjęli się próby charakterystyki innowacyjności polskich klastrów. 
W badaniach typu desk research skoncentrowano się na wybranych wynikach kilku edycji 
badań polskich klastrów, realizowanych przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości. 
Badania teoretyczne i syntetyczna analiza wtórnych źródeł informacji pozwoliły na sformu-
łowanie konstatacji o charakterze zarówno deskrypcyjno-teoretycznym, jak i praktycznym.

Słowa kluczowe: klaster, innowacyjność, rozwój

INNOVATIVENESS OF POLISH CLUSTERS – STRATEGIC 
CHALLENGE FOR CLUSTER MANAGEMENT

Abstract

The present subject is chosen due to the fact that in Poland, like in other European Union 
countries, permanent development and absorption of innovation within the innovative pro-
cess in its broadest sense, constitute the foundation of knowledge-based economy as well as 
the policy of social and economic consistency. Since 1900 s, it has been frequently empha-
sized that clusters provide almost perfect conditions for the development of innovative pro-
cesses. Thus, the innovativeness of Polish clusters has been attempted to characterize. Desk 
research focuses on the selected results of a few series of research on Polish clusters, con-
ducted by the Polish Agency for Enterprise Development. Theoretical study and a synthetic 
analysis of secondary sources of information has allowed the formulation of observations of 
descriptive theoretical, as well as practical nature.

Key words: cluster, innovativeness, development

092_OiK_4_2017.indb   45 28.11.2017   15:22


