
KLASTRY IT W POLSCE

Klaster to „geograficzne skupisko 
wzajemnie powiązanych firm, wy-
specjalizowanych dostawców, 

jednostek świadczących usługi, firm 
działających w pokrewnych sektorach 
i związanych z nimi instytucji (na przykład 
uniwersytetów, jednostek normalizują-
cych, stowarzyszeń branżowych, insty-
tucji wspierających) w poszczególnych 
dziedzinach, konkurujących między sobą, 
ale również współpracujących. Klaster 
jest ściśle związany z terytorium, na któ-
rym działa, jest zakorzeniony regionalnie. 
Klastry stanowią specyficzną formę orga-
nizacji produkcji, polegającą na koncen-
tracji wbliskiej przestrzeni elastycznych 
przedsiębiorstw prowadzących kom-
plementarną działalność gospodarczą. 
Podmioty te równocześnie współpracują 
i konkurują między sobą, mają tak-
że relacje z innymi instytucjami dzia-
łającymi w danej sferze. Podstawą 
powstania klastra są kooperacyjne 
powiązania występujące pomiędzy pod-
miotami, generujące procesy powstawa-
nia specyficznej wiedzy oraz zwiększają-
ce zdolności adaptacyjne” [PARP, 2012].

Koncepcja klastrów stała się popu-
larna przy tworzeniu innowacyjnej re-
gionalnej polityki określającej poziom 
konkurencyjności i innowacyjności re-
gionu, opartej na sektorowej specjalizacji 
i współpracy przedsiębiorstw. Powszech-
ne zainteresowanie klastrami wynika     
z zaakceptowania poglądu, że klaster 
jest formą organizacji produkcji o wy-
sokim potencjale innowacyjnym, a tym 
samym odgrywa kluczową rolę w kre-
owaniu konkurencyjności i rozwoju spo-
łeczno-gospodarczym. Współcześnie 
jest to bardzo ważne narzędzie służące 
do [Hołub-Iwan, Małachowska, 2008]:
– podnoszenia konkurencyjności przed-
siębiorstwa,
– budowania silnej marki,

– poszerzania rynków zbytu,
– rozwoju pojedynczego podmiotu lub 
całego regionu. 

Wyrazem dążeń firm IT do zwiększenia 
konkurencyjności jest powoływanie ini-
cjatyw klastrowych. W ramach klastrów 
nawiązywana jest współpraca między 
przedsiębiorstwami, nawet stanowiący-
mi dla siebie konkurencję, pozwalająca 
na wykorzystanie efektu synergii w dzia-
łaniach biznesowych. Przykładowe for-
my współpracy obejmują przygotowanie 
wspólnej oferty, prowadzenie działań lo-
bbingowych, wspólne składanie zamó-
wień, łączenie kanałów dystrybucji itp. 
W klastrach niejednokrotnie uczestniczą 
przedstawiciele środowisk naukowych, 
poszukujący sposobów komercjalizacji 
wyników badań, organizacje otoczenia 
biznesu oraz samorządy lokalne, zainte-
resowane rozwojem przedsiębiorczości 
w swoich regionach.

Wydany przez PARP katalog „Kla-
stry w Polsce 2012” wymienia 12 kla-
strów zajmujących się technologia-
mi informatycznymi. Cztery z nich 
specjalizują się w IT, pozostałe zajmują 
się również telekomunikacją (klastry ICT).
 Klastry informatyczne i teleinformatyczne 
w Polsce  [2012]: ICT Amber, Interizon – 
Pomorski Klaster ICT, Klaster Archiwizacji 
Cyfrowej, Klaster ICT Pomorze Zachod-
nie, Klaster Wspólnota Wiedzy i Innowa-
cji w Zakresie Technik Informacyjnych
i Komunikacyjnych, Mazowiecki Klaster 
ICT, Wielkopolski Kl, Wschodni Klaster 
ICT, Alternatywny Klaster IT, oraz inne.
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