
W Y D A W N I C T W O  P O L I T E C H N I K I  Ś L Ą S K I E J  W  G L I W I C A C H  

 

ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI ŚLĄSKIEJ 2018 

Seria: ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE z. 129  

ZARZĄDZANIE STRUMIENIAMI INFORMACYJNYMI  1 

I MATERIAŁOWYMI W PRZEDSIĘBIORSTWACH KLASTRÓW 2 

REGIONU KUJAWSKO-POMORSKIEGO  3 

Katarzyna RADECKA 4 

Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. J.J. Śniadeckich, Bydgoszcz; katarzyna.woznicka@utp.edu.pl 5 

Streszczenie: Inicjatywy klastrowe mają za zadanie integrowanie w jednym obszarze 6 

geograficznym różnego typu podmiotów funkcjonujących w pokrewnych sektorach.  7 

W literaturze dokonano podziału klastrów na zdecentralizowane i scentralizowane. Rozwój 8 

klastrów to także korzyści dla rozwoju lokalnej przedsiębiorczości. Klastry, jako formacje 9 

otwarte tworzą łańcuchy wartości, które w znacznej części łączą lokalne środowisko 10 

biznesowe, zwiększają intensywność, rozwijają je, oraz wpływają na jakość relacji. 11 

Najważniejszym jest, że przyciągają nowe podmioty do współpracy, tworząc przy tym 12 

odpowiednie warunki do powstawania nowych firm. Powstaje w ten sposób naturalny 13 

mechanizm pobudzający współpracę i rozwój przedsiębiorstw, który przekłada się na rozwój 14 

regionu. Ze względu na znaczenie klastrów dla rozwoju gospodarczego regionu i kraju, 15 

niezbędna jest szeroka wiedza na temat klastrów, ich stanu rozwoju, zależności związanych  16 

z przepływami materiałów i informacji w ich obrębie. Badania zostały przeprowadzone 17 

wywiadów autorskich z wykorzystaniem ankiety, na próbie celowej 12 podmiotów 18 

produkcyjnych. Celem pracy jest poznanie opinii członków klastra na temat wzajemnych 19 

powiązań wewnątrz klastra w zakresie przepływu towarów i informacji.  20 

Słowa kluczowe: klastry, innowacyjność, logistyka, rozwój regionu. 21 

MANAGEMENT OF INFORMATION AND MATERIAL STRUCTURES  22 

IN ENTERPRISES OF THE CLUSTERS OF KUJAWSKO-POMORSKIE 23 

Abstract: Cluster initiatives are designed to integrate different types of entities operating in 24 

related sectors in one geographical area. Literature has divided clusters into decentralized and 25 

centralized ones. The development of clusters also means benefits for the development of 26 

local entrepreneurship. Clusters, as open formations, create value chains that largely connect 27 

the local business environment, increase the intensity, develop it, and influence the quality of 28 

the relationship. The most important is that they attract new entities to cooperate, while 29 

creating the right conditions for the emergence of new companies. In this way, a natural 30 

mechanism that stimulates cooperation and development of enterprises is created, which 31 

translates into the development of the region. Due to the importance of clusters for the 32 
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economic development of the region and the country, it is necessary to have a broad 1 

knowledge about clusters, their development status, dependencies related to the flows of 2 

materials and information within them. The research was carried out by means of interviews 3 

with the use of a questionnaire, on a sample of 12 production entities. The aim of the work is 4 

to get to know the opinions of cluster members on the subject of interrelations within the 5 

cluster in terms of the flow of goods and information. 6 

Keywords: clusters, innovation, logistics, development. 7 

1. Wprowadzanie 8 

Na przestrzeni ostatnich lat obserwujemy dynamiczny wzrost konkurencyjności polskich 9 

przedsiębiorstw. Większość z nich doskonale radzi sobie nie tylko na rynkach lokalnych, lecz 10 

także sukcesywnie rozszerza zasięg swojego oddziaływania o bardziej wymagające rynki 11 

zagraniczne. Aby utrzymać tę tendencję, należy ustawicznie pracować nad jakością 12 

oferowanych produktów oraz nieustannie poszukiwać innowacyjnych rozwiązań. Dla wzrostu 13 

gospodarczej konkurencyjności regionów istotna jest stała współpraca przedsiębiorstw  14 

z przedstawicielami środowisk naukowych oraz samorządem terytorialnym. Klastry są 15 

odzwierciedleniem sukcesu zbudowanego na wysokiej jakości konkurencji, kreują doskonałe 16 

warunki do umocnienia takiej współpracy. 17 

Tworzenie jak i funkcjonowanie klastrów odgrywa coraz ważniejszą rolę w światowej 18 

gospodarce. Współpraca przedsiębiorstw działających zazwyczaj w jednej branży wraz  19 

z uczelniami wyższymi, ośrodkami naukowo-badawczymi, instytucjami rządowymi czy też 20 

innymi organizacjami pozwala na szybszy i łatwiejszy rozwój lokalnej przedsiębiorczości. 21 

Właśnie takie współdziałanie otwiera przede wszystkim przed MŚP większe możliwości 22 

rozwoju i konkurencyjności.  23 

Potrzeby transportowe związane są z działalnością człowieka zarówno produkcyjną jak  24 

i społeczną. Wiążą się z funkcjonowaniem całej struktury społeczeństwa i gospodarki.  25 

W trakcie rozwoju populacji oraz ich gospodarek potrzeby transportowe przetransformowały 26 

się w celowe i zorganizowane formy przemieszczania osób, materiałów i informacji. Istnieje 27 

duże zdezintegrowanie potrzeb transportowych wynikające m.in. z (Rydzkowski, 28 

Wojewódzka-Król, 2009):  29 

 rozwoju gospodarki światowej i internacjonalnego podziału pracy, 30 

 rozpowszechniania wiedzy w celu pozyskiwania określonych wpływów,  31 

 procesów integracyjnych państw, 32 

 ilości, jakości i zakresu przepływu informacji,  33 

 techniczno-technologicznego postępu w obszarze transportu i logistyki,  34 

 zwiększającej się komunikacyjnej mobilności ludności,  35 

 masowego zapotrzebowania na różne formy zagospodarowania czasu wolnego.  36 
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Najważniejszymi przyczynami powstawania potrzeb transportowych są zróżnicowane 1 

rozmieszczenie poszczególnych zasobów, działalności, konsumentów (Rysunek 1). 2 

 3 

 4 

Rysunek 1. Powiązanie źródeł potrzeb transportowych. Źródło: opracowanie własne na podstawie 5 
(Urbanyi-Popiołek, 2013). 6 

Impulsem do oddziaływania na wielkość ruchu jest rozmieszczenie działalności 7 

przemysłowej, kulturalnej i rekreacyjnej. Ludzie chcąc zaspokoić wachlarz swoich potrzeb 8 

zmuszeni są do przemieszczania się w miejsca odległe (Urbanyi-Popiołek, 2013). 9 

Rozstrzygnięciem tej sytuacji jest utworzenie klastra skupiającego różne podmioty. 10 

Nazwa klaster, (ang. cluster oznaczająca grupy podobnych jednostek), została nadana tego 11 

rodzaju skupiskom przez M. Portera w 1990 r. Poza koncentracją geograficzną i koncentracją 12 

sektorową, najbardziej charakterystyczną cechą jest jednoczesna współpraca i konkurowanie 13 

(Porter, 1998). Jednocześnie klaster tworzą nie tylko przedsiębiorcy, ale również szeroko 14 

pojęte otoczenie lokalne, z którego czerpie on swoją siłę. 15 

W logistycznym systemie odbywa się przepływ zarówno produktów i informacji. Różnica 16 

tkwi w tym, iż materiały wędrują zazwyczaj w jednym kierunku, a informacje w obu (Coyle 17 

et al., 2007). Elementy składowe klastra są ze sobą sprzężone, zachodzi przepływ produktów  18 

i informacji, dlatego też może być on identyfikowany z takim systemem. Priorytetem każdego 19 

systemu logistycznego jest skuteczna realizacji podstawowych funkcji firmy lub zbioru 20 

podmiotów (realizacja zadania logistycznego) (Fijałkowski, 2003). 21 
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Funkcjonowanie wzajemnie powiązanych przedsiębiorstw ma wiele zalet. Bezpośrednio 1 

są to: rozwój kapitału ludzkiego, przyspieszony rozwój infrastruktury technicznej, społecznej 2 

oraz infrastruktury otoczenia biznesu, rozwój kapitału społecznego poprzez wspieranie 3 

rozwoju sieci między firmami, budowanie zaufania i rzeczywistego dialogu społecznego, 4 

przyciąganie i lokalizacja bezpośrednich inwestycji zagranicznych w regionie, budowanie 5 

marki regionu. Wśród teoretyków, jak i praktyków podejmujących problem rozwoju 6 

regionalnego panuje zgodność co do tego, że rozwój struktur klastrowych wyzwala szereg 7 

pozytywnych impulsów dla regionu. Pozostaje jednak problem przepływów między nimi 8 

materiałów i informacji. Każdy rodzaj współpracy wymaga staranności o prawidłowy 9 

przepływ informacji. Szczególnie ważne jest to w przypadku klastrów, których uczestnicy 10 

podejmują równocześnie działania konkurencyjne oraz kooperacyjne. Determinantą wyboru 11 

sposobu przepływu jest forma organizacyjna klastra. Celem tej pracy jest zaproponowanie 12 

rozwiązań oraz przedstawienie systemów (także innowacyjnych) wspomagających przepływy 13 

materiałowe i informacyjne, które mogą być użyte w różnych formach klastra. 14 

2. Klastry – formy organizacji 15 

Znane są różne podziały klastrów. Podziału można dokonać w zależności od tego w jaki 16 

sposób działają i kogo skupiają. Zazwyczaj w klasyfikacji przyjmuje się kryterium rodzajowe, 17 

według którego zostaje wyodrębniony (Gorynia, Jankowska, 2008; Fuks et al., 2012):  18 

a) model zdecentralizowany:  19 

 sieciowy (włoski),  20 

b) model scentralizowany: 21 

 koncentryczny (duński),  22 

 instytucjonalny (holenderski),  23 

Standardowe klastry sieciowe składają się z sieci małych firm w tym samym lub 24 

podobnym obszarze produkcji, charakteryzujących się możliwością szybkiego dostoso-25 

wywania się do turbulentnego rynku i zróżnicowanych wymagań poprzez współpracę  26 

i używanie nowych technologii. Przedsiębiorstwa w klastrze osiągają profit np. z dostępu do 27 

niskich kosztów transportu i transakcyjnych, lokalnej wiedzy, rynku pracy oraz infrastruktury 28 

lokalnej. Najpopularniejszym przykładem klastra sieciowego jest Dolina Krzemowa oraz 29 

północne Włochy. Wspólną cechą charakteryzującą klaster typu sieciowego jest brak jednego 30 

centralnego punktu, który skupia przedsiębiorców (istnieje heterogoniczna baza firm) 31 

(Jóźwiak, 2007). Związki pomiędzy przedsiębiorstwami inicjowane są przez ich właścicieli. 32 

W modelu tym występuje duża liczba powiązań między poszczególnymi organizacjami, nie 33 

ma tu jednak jednostki wiodącej. (Rysunek 2).  34 
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 1 

Rysunek 2. Włoski model klastra. Źródło: opracowanie własne na podstawie (Aleksandrova, 2007). 2 

W takiej sytuacji kooperuje „każdy z każdym” i wobec siebie jest konkurencyjny 3 

(struktura niesformalizowana). Istotny wpływ na rozwój tego typu klastrów mają 4 

uwarunkowania kulturowe, w tym głównie bliskie związki w samych przedsiębiorstwach, 5 

długa tradycja silnych związków rzemieślniczych, wysoki poziom tożsamości lokalnej oraz 6 

duża niezależność od rządu centralnego. Formalizacja jest możliwa, gdy występuje władza 7 

mająca charakter rotacyjny. Sama nazwa „włoski” wiąże się z rzeczywistością układu 8 

powiązań nieformalnych między rodzinami we Włoszech. Typ sieciowy klastra wyróżnia 9 

(Rokicki,  Roman, 2010): 10 

  brak sformalizowania struktury, 11 

  brak powiązań kapitałowych,  12 

  brak wyodrębnionej struktury zarządzającej (koordynującej),  13 

 związki pomiędzy firmami inicjowane przez właścicieli.  14 

Ponadto do cech charakteryzujących „włoski” model tworzenia grup kooperacyjnych firm 15 

zalicza się uwarunkowania kulturowe, to jest:  16 

 bliskie związki rodzinne w firmach i pomiędzy firmami, 17 

 solidne zależności i powiązania lokalne,  18 

 wysoki poziom regionalnej tożsamości (dialekty), tradycja, 19 

 trwały stopień uniezależnienia od rządu centralnego.  20 

Klastry koncentryczne znamionuje istnienie dużych firm, z którymi związana jest sieć 21 

dostawców (usług i towarów). Dominująca firma wiąże się z drobnymi firmami poprzez 22 

łańcuch dostaw. Dodatnim elementem sąsiedztwa dużych firm jest fakt przyciągania przez nie 23 

firm mniejszych. W odróżnieniu do klastra sieciowego są one uzależnione od dużych 24 

ośrodków. Oddziaływanie jest rezultatem bardziej powiązań w ramach dostaw niż 25 

innowacyjności współdziałania. Rynek pracy jest raczej nieelastyczny, gros usług, w tym 26 

głównie usługi finansowe dostosowane są do potrzeb firm wiodących. Zdobywane korzyści 27 

regionu, zależą więc od firm lub przemysłu dominującego, a ten może blokować zdolności 28 

http://yadda.icm.edu.pl/yadda/contributor/cfd50b002c60554bdb1fdce49934cbde
http://yadda.icm.edu.pl/yadda/contributor/b7f4afca7d89010b4d836543b2cf9ff4
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dostosowywania się do zmian. Możliwa jest fragmentacja klastrów koncentrycznych. Region 1 

dużej firmy może być fundamentem, a inne regiony mogą być zaledwie gałęziami produkcji. 2 

Region tego typu charakteryzuje się minimalną wymianą i współpracą, a lwią część powiązań 3 

stanowią zewnętrzne powiązania produkcyjne i inne związki z fundamentem (Jóźwiak, 2007). 4 

Model „duński” jest najlepszym przykładem klastra koncentrycznego (Rysunek 3). 5 

 6 

Rysunek 3. Duński model klastra. Źródło: opracowanie własne na podstawie (Aleksandrova, 2007). 7 

Dominującą cechą tego klastra jest to, że występuje program rządowy koordynujący 8 

działania na szczeblu krajowym i naturalny broker sieciowy inspirujący i koordynujący 9 

funkcjonowanie klastra. Broker pomaga również identyfikować możliwe nowe rozwiązania  10 

i doradza, w jaki sposób je wprowadzać. Wielopłaszczyznowe działania to:  11 

 opracowanie przejrzystej strategii dla klastrów kooperujących,  12 

 rozwijanie zdolności neutralnego koordynatora sieci,  13 

  sporządzenie podzielonego na etapy programu szkoleniowego,  14 

  zagwarantowanie powszechności narzędzi diagnostycznych i analitycznych.  15 

Jego struktura została wypracowana w trakcie realizowania przez rząd duński w latach 16 

1988-1993 programu sieciowania. Strategia ta miała na celu pobudzanie więzi koopera-17 

cyjnych między firmami. 18 

Kolejnym rodzajem powiązań klastrowych są klastry instytucjonalne. Klastry tego typu 19 

(skupione wokół instytucji publicznej) zdominowane są przez publiczne lub niedochodowe 20 

jednostki, takie jak uczelnie, laboratoria badawczo – rozwojowe, administracja publiczna lub 21 

systemy obronne. Klaster holenderski będący przykładem tego typu powiązań charakteryzuje 22 

się naciskiem na nowatorstwo, aktywną politykę rządu. Współpraca z ośrodkami badawczo-23 

rozwojowymi zapewnia znaczne zmniejszenie kosztów wdrożenia prototypowych urządzeń  24 

i technologii oraz wzmacnia konkurencyjność wyrobów oferowanych przez klaster, przez co 25 

wpływa również na rozwój całego regionu. Duże przedsiębiorstwa przyciągają grupę 26 

dostawców nastawionych na zaspokojenie ich potrzeb. Instytucja w porównaniu do innych 27 

typów klastrów odgrywa znaczącą rolę i ma charakter dominujący. Klastry tego rodzaju 28 

zorientowane są przede wszystkim na zaopatrzenie instytucji. 29 
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Celem nadrzędnym nie jest tutaj rozwój przedsiębiorczości. W klastrach instytucjo-1 

nalnych dominuje jedna wielka instytucja, a inne jednostki mogą się stać zależne 2 

ekonomicznie od tej instytucji zwłaszcza finansowo (Jóźwiak, 2007) (Rysunek 4).  3 

 4 

Rysunek 4. Holenderski model klastra. Źródło: opracowanie własne na podstawie (Aleksandrova, 5 
2007). 6 

Holenderski model klastra charakteryzuje się pojawieniem się instytucji brokera 7 

koordynującego interakcje w ramach danego klastra i instytucji naukowo-badawczej oraz 8 

rozwojowej w ośrodku. Najistotniejsze cechy tego typu klastra to:  9 

 dynamiczna polityka rządu, 10 

 innowacje i technologie jako priorytet, 11 

 duża współpraca z ośrodkiem B + R (placówka badawczo-rozwojowa).  12 

Powiązanie sieciowe w klastrze, które polega na współpracy dużych przedsiębiorstw 13 

powiązanych hierarchią, z wieloma małymi nazywamy „amerykańskim” modelem klastra. 14 

Wiodąca pozycja zarezerwowana jest dla dużych ośrodków, co doskonale przedstawia klaster 15 

Boeinga w Seatle (Rysunek 5). 16 

Cechą charakteryzującą model są powiązania poza regionalnymi, występującymi 17 

pomiędzy grupami współdziałających przedsiębiorstw. Zachodzi też duża niejednorodność 18 

struktur zależnie od lokalizacji, a fundamentem powstania lokalnych grup jest osiągnięcie 19 

odpowiedniej masy krytycznej. Model ten charakteryzuje się brakiem brokera sieciowego  20 

i umiarkowanym oddziaływaniem władzy. 21 

 22 
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 1 

Rysunek 5. Amerykański model klastra. Źródło: opracowanie własne na podstawie (Staszewska, 2 
2009). 3 

3. Klastry województwa kujawsko-pomorskiego  4 

W 2015 roku Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) przeprowadziła 5 

inwentaryzację klastrów w Polsce. Na podstawie analizy zidentyfikowano w Polsce w sumie 6 

134 klastry, które powstały pomiędzy rokiem 2003 a 2015, w tym 4 w województwie 7 

kujawsko-pomorskim (Tabela 1, rysunek 6).  8 

Tabela 1. 9 
Klastry w województwie kujawsko-pomorskim  10 

Nazwa  Branża 

Bydgoski Klaster Przemysłowy (posiada status 

Krajowego Klastra Kluczowego) 

technologie produkcji 

Bydgoski Klaster Informatyczny ICT 

Agro Klaster Kujawy Przemysł spożywczy 

Klaster Turystyki Medycznej i Uzdrowiskowej medycyna, biomedycyna, turystyka medyczna 

Źródło: (Buczyńska et al., 2016). 11 

Zgodnie z wynikami Raportu, m.in. w kujawsko-pomorskim zlokalizowane są najbardziej 12 

dojrzałe klastry. Zostały one tu utworzone w latach 2006, 2013 i 2014. 13 

Kastry omawianego regionu zrzeszają w sumie 125 podmiotów, a łączne zatrudnienie  14 

w przedsiębiorstwach oscyluje w granicach 17 969 osób. Wszystkie klastry z terenu 15 

województwa kujawsko-pomorskiego posiadają i realizują własną strategię rozwoju. 16 

Bydgoski Klaster Przemysłowy powstał w 2006 roku. Obecnie związanych jest z nim  17 

8 instytucji wspierających, 4 ośrodki badawczo-rozwojowe i aż 71 przedsiębiorstw, 18 

działających w branży przetwórczo-narzędziowej i szeroko rozumianej branży chemicznej. 19 

Głównym celem działalności Stowarzyszenia Bydgoski Klaster Przemysłowy jest 20 

promowanie województwa kujawsko-pomorskiego jako wiodącego w Polsce ośrodka 21 
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produkcji nowoczesnych narzędzi do przetwórstwa oraz detali z tworzyw sztucznych 1 

(Anonim, 08.10.2018). 2 

Członkowie Bydgoskiego Klastra Przemysłowego tworzą łańcuch dostawców – posiadają 3 

w ofercie zarówno tworzywa polimerowe jak i dodatki do tworzyw: barwniki, wypełniacze, 4 

modyfikatory. Wytwarzają pełen asortyment narzędzi do przetwórstwa tworzyw: formy 5 

wtryskowe, formy rozdmuchowe, głowice wytłaczarskie, formy do przetwórstwa gumy,  6 

jak i narzędzia do obróbki metali: wykrojniki i tłoczniki, matryce kuzienne. 7 

Klaster ma na celu integrację środowiska przetwórców i narzędziowców i reprezentację 8 

ich interesów na zewnątrz. Istotnym celem funkcjonowania grupy jest stworzenie sieci 9 

powiązań biznesowych ułatwiających funkcjonowanie firm, dostęp do kadr, rozwój 10 

technologiczny i zwiększenie innowacyjności produkcji. 11 

 12 

Rysunek 6. Rozmieszczenie klastrów w województwie Kujawsko-Pomorskim. Źródło (Anonim, 13 

08.10.2018). 14 

4. Przepływy materiałów i informacji na przykładzie Bydgoskiego Klastra 15 

Przemysłowego  16 

W procesie tworzenia oraz badania inicjatyw klastrowych dużą rolę odgrywa analiza 17 

potencjału lokalnych przedsiębiorstw, ich lokalizacji, wzajemnych powiązań, w tym 18 

przepływu między nimi towarów i informacji, a także planowanych kierunków rozwoju. 19 

Nadzwyczaj istotne jest poznanie opinii członków klastra na temat zakresu działania klastra, 20 

spodziewanych korzyści oraz ewentualnych barier. W związku z powyższym przeprowa-21 

dzono badania pierwotne z wykorzystaniem autorskiego kwestionariusza ankiety 22 
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skierowanego do członków BKP, wykonane metodą wywiadu telefonicznego wspomaganego 1 

komputerowo (CATI). Ankiety skierowane były do osób odpowiedzialnych za kontakty  2 

z klastrem, jako do podmiotów najbardziej zorientowanych w sytuacji bieżącej oraz sposobie 3 

funkcjonowania klastra. W wyniku badania przeprowadzono 20 ankiet w wybranych 4 

przedsiębiorstwach klastra. Uzyskano 12 pełnych ankiet badawczych. 5 

Jednym z bardziej istotnych dla regionu celów strategicznych funkcjonowania tego klastra 6 

jest: wzrost innowacyjności firm BKP oraz stymulowanie nowych inwestycji. Proces ten 7 

odbywa się poprzez działania na rzecz utworzenia specjalistycznego zaplecza badawczego na 8 

potrzeby klastra, pozyskiwanie oraz wdrożenie wyników prac B+R w działalności 9 

gospodarczej członków klastra. Innowacyjnym krokiem jest utworzenie platformy 10 

intranetowej przekazu informacji m.in. w obszarze transferu nowych technologii, organizacja 11 

spotkań dyskusyjnych i wizyt w firmach należących do klastra w celu wypracowywania 12 

wspólnych przedsięwzięć rozwojowych członków klastra. Czynności te wpływają 13 

bezpośrednio na rozwój gospodarczy całego regionu. 14 

Istotnym celem zrealizowanym w okresie 01.09.2013 – 30.06.2014 przez klaster był 15 

projekt: „Bydgoski Klaster Przemysłowy z innowacją za pan brat” realizowany  16 

w partnerstwie z Polskim Towarzystwem Ekonomicznym – Oddział w Bydgoszczy w ramach 17 

Priorytetu VIII „Regionalne kadry gospodarki”, Działania 8.2. „Transfer wiedzy”, 18 

Poddziałania 8.2.1 „Wsparcie dla współpracy strefy nauki i przedsiębiorstw” Programu 19 

Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt zakładał przeprowadzenie szkoleń w 18 tematach  20 

i doradztwo techniczne dla 100 pracowników branży pn. „Narzędzia, formy wtryskowe, 21 

wyroby z tworzyw sztucznych” zatrudnionych w przedsiębiorstwach z terenu województwa 22 

kujawsko-pomorskiego skupionych w Bydgoskim Klastrze Przemysłowym. Celem Projektu 23 

było zwiększenie transferu wiedzy pomiędzy sektorem nauki, a 10 przedsiębiorstwami w celu 24 

wypracowania rozwiązań innowacyjnych. (Anonim, 08.10.2018) 25 

Obszarem, który obejmowała analiza, były procesy zachodzące wewnątrz klastra.  26 

W ramach tego obszaru weryfikacji zostały poddane procesy biznesowe realizowane  27 

w poszczególnych przedsiębiorstwach w zakresie odnoszącym się do procesów operacyjnych. 28 

Analiza informacji w ramach niniejszego obszaru umożliwiła porównanie działań 29 

podejmowanych w strukturze klastrowej zmierzających do osiągnięcia określonych celów. 30 

Na poniższym wykresie (rysunek 7) zobrazowane zostały oceny przyznane przez 31 

przedsiębiorstwa za realizację wspólnych zamówień. Zamówienia te mogą dotyczyć dostaw 32 

surowców, jak również wspólnego zakupu rozwiązań technologicznych czy usług 33 

zewnętrznych (np. usług telefonii komórkowej).  34 
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 1 

Rysunek 7. Ocena wspólnego zaopatrzenia przedsiębiorstw wewnątrz klastra. Źródło: opracowanie 2 
własne. 3 

Wynik ten wskazuje na raczej niewielką aktywność w obszarze wspólnych zamówień.  4 

Z ankiety wynika, że 42% przedsiębiorstw deklaruje plan wspólnego zaopatrzenia i dopiero 5 

podejmuje w tym kierunku pierwsze działania. Przedsiębiorstwa, które podjęły działania  6 

w tym zakresie, zazwyczaj dokonują wspólnego zakupu drobnych usług lub artykułów 7 

biurowych/administracyjnych, materiałów promocyjnych. Najczęstsze są zakupy wspólnych 8 

opakowań do produktów.  9 

W klastrze istnieje możliwość prowadzenia wielu działań z zakresu wspólnej dystrybucji. 10 

Członkowie struktury mogą wspólnie startować w przetargach, prowadzić sprzedaż czy to we 11 

wspólnym punkcie sprzedaży czy to poprzez wspólną stronę internetową. Członkowie 12 

Bydgoskiego Klastra Przemysłowego tworzą łańcuch dostawców. Z poniżej przedstawionego 13 

wykresu wynika, iż w przypadku 50% badanych przedsiębiorstw ta współpraca uważana jest 14 

za dobrą (rysunek 8). Ankietowani deklarowali chęć podjęcia razem tego typu inicjatyw,  15 

ale twierdzili, że nadal napotykają na tej drodze drobne bariery. 16 
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 1 

Rysunek 8. Ocena wspólnych kanałów dystrybucji przedsiębiorstw wewnątrz klastra. Źródło: 2 
opracowanie własne. 3 

Analizy wymiany informacji rynkowych wśród członków klastra dokonano na podstawie 4 

odpowiedzi ankietowanych. Można stwierdzić, że w Bydgoskim Klastrze Przemysłowym 5 

zachowany jest poprawny strumień przepływu informacji wewnątrz struktury. Aż 50% 6 

badanych ocenia go najwyższą notą (rysunek 9). Taka sytuacja jest wynikiem funkcjonowania 7 

platformy intranetowej, dzięki której każdy z członków ma dostęp do informacji m.in.  8 

w obszarze transferu nowych technologii, organizacji spotkań dyskusyjnych i wizyt  9 

w firmach należących do klastra. Sprzyja to sukcesom w wypracowywaniu wspólnych 10 

przedsięwzięć rozwojowych członków klastra, a co za tym idzie rozwojowi całego regionu. 11 
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 1 

Rysunek 9. Ocena wymiany informacji rynkowej między przedsiębiorstwami wewnątrz klastra. 2 
Źródło: opracowanie własne. 3 

5. Podsumowanie 4 

W klastrach działają najprężniej rozwijające się firmy w danym regionie. Dzięki 5 

funkcjonowaniu w strukturze klastrowej prowadzą one ekspansję na inne rynki na poziomie 6 

krajowym, jak i międzynarodowym. Połączenie promocji marki klastrów z promocją regionu, 7 

z którego pochodzą poszczególne klastry, stanowi niepowtarzalną okazję do budowy  8 

i wzmacniania wizerunku regionu. Systemy innowacyjne w regionie, wykorzystujące transfer 9 

wiedzy w oparciu o bezpośrednie kontakty ludzi, bazują przede wszystkim na bliskości 10 

geograficznej, która jest kluczowym elementem funkcjonowania struktur klastrowych. Dobry 11 

przepływ materiałów i informacji gwarantujący rozwój klastrów w regionie wiąże się  12 

z szeregiem zjawisk, które pozytywnie wpływają na konkurencyjność i innowacyjność 13 

gospodarki lokalnej. Kraje rozwinięte coraz częściej wykorzystują klastry do promocji 14 

regionu, co staje się elementem marketingu terytorialnego. Ponadto wysoki poziom 15 

rozpoznawalności klastrów może przyciągać do regionu nowych inwestorów wpływając  16 

w ten sposób na rozwój przedsiębiorczości i tworzenie nowych miejsc pracy. Bydgoski 17 

Klaster Przemysłowy posiada status Krajowego Klastra Kluczowego (KKK). Ten sukces 18 
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oznacza nie tylko prestiż, ale również nowe możliwości dla członków klastra i całego 1 

województwa Kujawsko-Pomorskiego. Brak możliwości realizacji wspólnych zamówień 2 

przez wszystkich członków klastrów wynika również ze specyfiki procedur obowiązujących 3 

w zakresie zamówień w poszczególnych podmiotach, a szczególnie jest to utrudnione dla 4 

jednostek publicznych, które muszą stosować Ustawę Prawo Zamówień Publicznych.  5 

Cel artykułu został osiągnięty. Najlepiej ocenianym przez członków klastra jest przepływ 6 

informacji rynkowej wewnątrz klastra. Najsłabiej ocenione zostały wspólne kanały 7 

dystrybucji i ten obszar wymaga dopracowania. Przedsiębiorcy deklarują chęć podjęcia tego 8 

typu inicjatyw. 9 

Należy pamiętać, że nie ma jednego uniwersalnego programu rozwojowego dla 10 

przedsiębiorstw oraz dla klastrów. Każda firma to inna kultura organizacyjna, inna strategia 11 

rozwoju. Programy rozwojowe różnią się od siebie i są dopasowane do aktualnych  12 

i przyszłych potrzeb firmy, dlatego tak ważnym staje się czynnik przepływu materiałów  13 

i informacji wewnątrz klastrów, który wpływa na rozwój całej struktury a co za tym idzie 14 

również regionu. 15 
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