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1. Wstęp  

1.1. Wprowadzenie 

Wykorzystanie koncepcji klastrów jest jednym z najbardziej kompleksowych  

i dynamicznych sposobów podnoszenia kompetencji, poprawy konkurencyjności i rozwoju 

regionalnego. Od lat 80. i 90. minionego stulecia można zaobserwować ciągle 

rozpowszechniającą się tendencję do łączenia się w organizacje sieciowe różnych 

podmiotów: przedsiębiorstw przemysłowych, usługowych, handlowych, jednostek 

naukowych i badawczo-rozwojowych, instytucji otoczenia biznesu, a także jednostek 

administracyjnych (np. samorządowych) i innych. Powstawanie klastrów charakteryzuje 

właściwie wszystkie dziedziny gospodarki (w przemyśle, działalności usługowej,  

w sektorach technologii tradycyjnych i wysokich).  

Jednak inicjatywa klastrowa w Polsce jest wciąż ruchem stosunkowo nowym zazwyczaj 

o zasięgu krajowym. Z części dostępnych wyników badań wynika, iż polskie 

przedsiębiorstwa charakteryzują się relatywnie dość niską skłonnością do współpracy 

między sobą, jak i ze sferą nauki oraz otoczeniem biznesu. Wynika to w głównej mierze z 

wzajemnych uprzedzeń i nie zawsze pozytywnych doświadczeń w odniesieniu do 

wspólnych działań przedsiębiorców i pracowników sektora naukowo-badawczego. Co 

więcej – szerszy trend ku tworzeniu powiązań kooperacyjnych pomiędzy 

przedsiębiorstwami a jednostkami naukowymi wykształtował się dopiero na początku XXI 

wieku, a pierwszym dokumentem kładącym znaczący nacisk na tworzenie, wspieranie i 

rozwój inicjatywy klastrowej, był powstały na zlecenie Ministerstwa Gospodarki wydany 

2006 r. dokument „Kierunki zwiększania innowacyjności gospodarki na lata 2007-2013”. 

Od tego czasu w kraju notuje się ciągły przyrost liczby klastrów. 

Wg drugiej edycji badań PARP (Benchmarking klastrów w Polsce – 2012) najwięcej 

polskich klastrów powstało w latach 2006-2009. Są to organizacje skupiające się głównie w 

branżach: informatycznej i ICT, lotniczej, energetycznej, budowlanej i spożywczej. 

Powstawały najczęściej jako inicjatywy oddolne (inicjatorami były głównie podmioty 

sektora prywatnego). Katalog PARP z 2012 opisuje 55 wyróżniających się polskich klastrów 

z różnych dziedzin gospodarki, zaś na interaktywnej mapie klastrów, dostępnej na stronie 

punktu kontaktowego Ministerstwa Gospodarki (www.biznes.gov.pl) można odnaleźć 183 

różne klastry. 

http://www.biznes.gov.pl/
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Jakkolwiek inicjatywa klastrowa w Polsce podlega dynamicznemu rozwojowi, niewiele 

jest krajowych klastrów z zakresu gospodarki odpadowej. Poza Klastrem Gospodarki 

Odpadowej i Recyklingu można wyróżnić skupiony przy Poznańskim Parku Naukowo-

Technologicznym Waste-Klaster oraz nowopowstały (pod koniec 2014 r.) Śląski Klaster 

Gospodarki Odpadami. Ponadto inne klastry (jak np. Śląski Klaster Ekologiczny) wchodzą 

w ramach części swoich kompetencji w problematykę gospodarowania odpadami. 

1.2. Cel opracowania 

Celem niniejszego opracowania jest przedstawienie strategii rozwoju Klastra Gospodarki 

Odpadowej i Recyklingu na lata 2015-2020 przy założeniu wydłużenia perspektywy 

czasowej do roku 2025. Strategia ma za zadanie skanalizowanie kierunków rozwoju klastra 

zgodnie z oczekiwaniami i interesem jego obecnych i przyszłych (potencjalnych) członków 

oraz wskazanie możliwości rozwoju przedsiębiorstw z sektora gospodarki odpadowej  

i recyklingu w Polsce. Dokument rozpoczyna się częścią analityczną, która w syntetyczny 

sposób ujmuje ideę rozwoju inicjatywy klastrowej oraz aktualne tendencje w branży 

odpadowej na świecie, w Europie i w Polsce. Ponadto w tej części scharakteryzowano 

Klaster Gospodarki Odpadowej i Recyklingu, podając ogólne informacje o powstaniu  

i historii klastra, kształtowaniu się głównego łańcucha wartości, a także poddając analizie 

potencjał klastra oraz kreśląc problemy i wyzwania. Rezultatem tej części opracowania jest 

analiza SWOT, w konkretny sposób ujmująca silne i słabe strony klastra, a także szanse  

i zagrożenia z nich wynikające. 

Na podstawie analizy silnych i słabych stron klastra oraz pojawiających się szans  

i potencjalnych zagrożeń, a także w oparciu o doświadczenia koordynatora, Zarządu i Rady 

Naukowej oraz członków klastra sformułowano wizję rozwoju klastra oraz misję 

towarzyszącą jego działalności. Z realizacją misji związane było wyodrębnienie pięciu 

głównych celów strategicznych, do których realizacji dąży klaster jako organizacja. Aby 

możliwe było ich osiągnięcie, konieczna była ich dekompozycja na poszczególne działania 

(cele operacyjne), którym przypisano horyzont czasowy, a także określono przewidywane 

efekty ich realizacji. W kolejnej części podano docelową organizację i strukturę klastra oraz 

potencjalne źródła finansowania działań podejmowanych w związku z realizacją celów 

strategicznych. Podano wytyczne do wdrażania strategii oraz monitorowania efektów jej 

wprowadzenia, skupiając się na potencjalnych korzyściach z tego wynikających.  
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W końcowej części opracowania dokonano oceny komplementarności i zgodności 

opracowanej strategii z innymi strategiami i programami regionalnymi i krajowymi. 

2. Koncepcja klastrów 

2.1. Zarys koncepcji 

Wzrastające zainteresowanie inicjatywą klastrową jest związane z faktem, że wskazana 

forma organizacji charakteryzuje się wysokim potencjałem innowacyjnym, co więcej – 

odgrywa ważną rolę w kreowaniu konkurencyjności przedsiębiorstw oraz rozwoju 

społeczno-gospodarczym. Na popularność klastra wpływa również możliwość współpracy 

z trzema grupami podmiotów – przedsiębiorstwami, jednostkami naukowo-badawczymi 

oraz władzami publicznymi, głównie organami samorządu terytorialnego. Koncepcja 

klastrów stanowi nowy sposób myślenia o kreowaniu konkurencyjności, gdyż jej istotą jest 

stymulowanie współpracy pomiędzy poszczególnymi podmiotami życia gospodarczego, 

przyśpieszenie procesów innowacyjnych, dzięki czemu następuje poprawa pozycji 

konkurencyjnej firm i instytucji działających w obrębie klastra1.  

Teoretyczne założenia klastra zostały potwierdzone przez liczne badania empiryczne 

przeprowadzone w latach 80. i 90. w różnych krajach. W aspekcie ekonomicznym słowa 

„klaster” po raz pierwszy użył Michael E. Porter w książce The Competitive Advantage of 

Nations (1990). Etymologicznie słowo cluster oznacza „grupę podobnych rzeczy 

wzrastających bądź trzymających się razem; grupę ludzi lub rzeczy znajdujących się blisko 

siebie2”. W literaturze przedmiotu wskazane pojęcie występuje obok innych, jak: dystrykt, 

okręg przemysłowy, lokalny system produkcyjny, multigrono, aglomeracje przedsiębiorstw, 

organizacje sieciowe itp.3 

Najczęściej przywoływaną definicją jest ta zaproponowana przez M. Portera; według niej 

klaster to geograficzne skupisko wzajemnie powiązanych firm, wyspecjalizowanych 

                                                           
1 Koncepcja klastrów jest zatem zbieżna z nowoczesną koncepcją tworzenia przewagi konkurencyjnej, która 

koncentruje się na konieczności umiejętnego posługiwania się wiedzą i zasobami. Fundamentalne znaczenie 

w wyścigu z konkurencją ma również czas, wyrażony w szybkości działania (zob.: K. Wach-Grzybowska, 

Przewaga konkurencyjna w dobie ery świadomości systemowej, [w:] Uwarunkowania konkurencyjności 

restrukturyzowanych przedsiębiorstw w Europie Środkowo-wschodniej, AE w Poznaniu, Poznań 1999). 
2 T. Brodzicki, S. Szultka, Koncepcja klastrów a konkurencyjność przedsiębiorstw, „Organizacja i Kierowanie” 

2002, nr 4.  
3 Zob.: A. Wiatrak, Skala regionalna i lokalna - istota, rozwój i zarządzanie, „Problemy Zarządzania” 2006, 

nr 4 (13) 
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dostawców, jednostek świadczących usługi, firm działających w pokrewnych sektorach i 

związanych z nimi instytucji (np. uniwersytetów, jednostek normalizacyjnych i stowarzyszeń 

branżowych) w poszczególnych dziedzinach, konkurujących między sobą, ale również 

współpracujących. Klastry osiągające masę krytyczną (niezbędna liczba firm i innych 

instytucji tworząca efekt aglomeracji) i odnoszące niezwykłe sukcesy konkurencyjne w 

określonych dziedzinach działalności, są uderzającą cechą niemal każdej gospodarki 

narodowej, regionalnej, stanowej, a nawet wielkomiejskiej, głównie w krajach gospodarczo 

rozwiniętych4.  

Według OECD (Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju) klaster jest 

koncentracją powiązanych ze sobą przedsiębiorstw i instytucji, istotna jest tutaj bliskość 

geograficzna pomiędzy kooperantami, która pozytywnie wpływa na wzmocnienie 

przepływu wiedzy oraz przyspiesza rozwój instytucji, dzięki czemu możliwy jest wzrost 

efektywności całego klastra. Z kolei M. Poniatowska-Jaksch zauważa, iż w większości 

definicji klastra występujących w literaturze podmiotu uwzględnia się pewne elementy takie, 

jak: koncentracja przestrzenna, powiązanie, przebieg rozwoju, konkurencja oraz 

kooperacja5. 

S. Parto6 wyróżnia dwa podstawowe typy klastrów – wertykalny i horyzontalny. Typ 

wertykalny charakteryzuje się powiązaniem poprzez zależność kupujący-sprzedawca.  

Z kolei w klastrze horyzontalnym przedsiębiorstwa dostarczają na rynek podobny produkt, 

zatrudniają specjalistów z pokrewnych dziedzin bądź też wykorzystują do produkcji 

podobne surowce. Klastry można również podzielić według: 

 faz życia, 

 rodzaju działalności, 

 stopnia innowacyjności. 

Propozycje systematyki klastrów zgodnie z ujęciem zaproponowanym przez S. Parto 

zostały ujęte na rys. 2.1. 

W kontekście zarządzania natomiast wyróżnia się klaster włoski, duński i holenderski. 

Włoski charakteryzuje się brakiem sformalizowania struktury, powiązań kapitałowych, 

                                                           
4 M. Porter, Porter o konkurencji, PWN, Warszawa 2001. 
5 Zob.: M. Poniatowska-Jaksch, Przemysłowe bezpośrednie inwestycje zagraniczne źródłem 

konkurencyjności regionu, SGH, Warszawa 2006. 
6 S. Parto, Innovation and economic activity: an institutional analysis of the role of clusters in industrializing 

economies, Journal of Economic Issues, Vol. 42, No. 4 (Dec., 2008), pp. 1005-1030. 
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brakiem koordynatora (nie ma struktury zarządzającej), dominacją małych i średnich 

przedsiębiorstw, silną specjalizacją, jak i wzajemną rywalizacją z jednoczesnym systemem 

powiązań sieciowych opartych na zaufaniu. Ogromną rolę odgrywają tutaj związki rodzinne, 

działania między firmami są inicjowane przez właścicieli poszczególnych firm. Ten typ 

klastra charakteryzuje ponadto duży poziom tożsamości regionalnej. Wskazane czynniki 

umożliwiają elastyczną specjalizację, wysoką produktywność oraz kreowanie potencjału 

innowacyjnego.  

 

Rys. 2.1. Podział klastrów 

Źródło: Opracowanie własne  

Schemat klastra włoskiego został przedstawiony na rys. 2.2. 
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Rys. 2.2. Schemat klastra włoskiego 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie na podstawie [9] 

Schemat klastra duńskiego został wypracowany w latach 1988-1993. Istotną rolę w tym 

modelu odgrywa broker sieciowy. Jego zadaniem jest inicjowanie kontaktów i interakcji 

między partnerami oraz koordynowanie działań klastra. Schemat tego rodzaju klastra 

przedstawia rys. 2.3. 

 

Rys. 2.3. Schemat klastra duńskiego 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie na podstawie [9] 

Nieco odmienną formę przybiera klaster holenderski. W tym modelu organizacje 

współpracują z jednostką badawczo-rozwojową (rys. 2.4). 
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Rys. 2.4. Schemat klastra holenderskiego 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie na podstawie [29] 

Jak wskazuje rys. 2.1 oraz literatura przedmiotu, klastry mogą powstać w niemal 

wszystkich sektorach gospodarki – w przemyśle, usługach, sektorach charakteryzujących się 

znacznym udziałem wysokich technologii oraz sektorach tradycyjnych. Klastry mogą się 

różnić poziomem innowacyjności oraz zaawansowania technologicznego, odmienne mogą 

być także ich perspektywy i strategie rozwoju. Cechą klastrów jest również ich 

ponadsektorowy charakter – w ich skład mogą wejść zarówno przedsiębiorstwa kluczowych 

branż wytwórczych, przemysłów powiązanych, szereg wyspecjalizowanych instytucji 

świadczących usługi dla podmiotów klastra, np. instytucje badawczo-rozwojowe, agencje 

reklamowe, fundusze kapitałowe, firmy szkoleniowe, firmy marketingowe, analityczne itp. 

Klastry stają się skutecznym instrumentem, pomagającym w wyrównywaniu szans 

podmiotów działających na rynku tzw. wolnej konkurencji. Koncepcja klastra pozwala na 

współistnienie wzajemnej konkurencji i kooperacji, co prowadzi do wzmacniania potencjału 

podmiotów funkcjonujących w obrębie danego grona. Dzięki konkurencji podmioty są 

mobilizowane do ciągłego postępu, wprowadzania innowacji oraz ukierunkowania działań 

na poprawę efektywności. Współpraca pozwala na łączenie potencjału i kompetencji firm  

z innymi jednostkami – uczelniami, instytutami naukowo-badawczymi, jednostkami 

otoczenia biznesu czy organami samorządu terytorialnego, dzięki czemu jest możliwa 

realizacja przedsięwzięć, które nie byłyby możliwe do realizacji z perspektywy 

jednostkowej. Klastry są postrzegane także jako kluczowe koncepcje dla rozwoju 

konkurencyjnych i innowacyjnych firm, a w konsekwencji do wzrostu gospodarczego 
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regionów działania czy kraju. Korzyści w związku z uczestnictwem w klasterze jest wiele, 

wynikają one głównie z fizycznej bliskości niezależnych kooperantów, gromadzenia  

i wymiany wiedzy, umiejętności czy kwalifikacji, specjalizacji w obrębie jednej grupy, 

dostępu do pracowników i partnerów biznesowych oraz realizacji wspólnych, określonych 

działań.  

2.2. Ogólne korzyści (obszarowe, podmiotowe) 

Liczne studia nad systemami klastrowymi potwierdzają, że omawiana koncepcja 

pozytywnie wpływa nie tylko na konkurencyjność przedsiębiorstw, danego regionu czy w 

końcu kraju, ale również oddziałuje na produktywność podmiotów działających w ramach 

klastra. Co więcej, należy zauważyć, że pozytywne efekty dotyczą nie tylko samych 

uczestników kooperacji. Dzięki klastrom zwiększa się konkurencyjność i innowacyjność 

kolejno gospodarek lokalnej, regionalnej i krajowej. Klastry wpływają pozytywnie na 

tworzenie nowych podmiotów w regionie. Dodatkowo obszary, w których funkcjonują 

klastry stają się atrakcyjne z perspektywy potencjalnych inwestorów, również 

zagranicznych. Dzięki powstawaniu klastrów dana lokalizacja staje się atrakcyjnym rynkiem 

pracy, który przyciągnie wykwalifikowaną kadrę specjalistów, a tym samym pozytywnie 

wpłynie na podniesienie konkurencyjności tego regionu. Tworzenie i rozwój klastrów 

wpływa pozytywnie m.in. na: 

 kształtowanie rynku wyspecjalizowanych czynników produkcji, z których 

najważniejsze znaczenie ma wiedza oraz kapitał ludzki wysokiej jakości, 

 rozwój infrastruktury naukowej w regionie oraz zwiększenie stopnia jej 

wykorzystania przez podmioty gospodarcze (transfer wiedzy, technologii), 

 stymulowanie przepływu wiedzy, procesów uczenia się, absorpcji, 

 generowanie nowych innowacji (dzięki geograficznej bliskości oraz interakcjom 

między różnymi podmiotami działającymi w ramach struktur klastrowych), 

 tworzenie kultury innowacyjności i przedsiębiorczości w regionie, 

 rozwój rozbudowanych sieci produkcji składających się z wyspecjalizowanych 

poddostawców i kooperantów,  

 podniesienie poziomu specjalizacji i efektywności funkcjonowania MŚP,  

 tworzenie atrakcyjnego rynku pracy, przyciągającego wykwalifikowanych 

pracowników,  
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 zwiększanie atrakcyjności lokalizacyjnej dla bezpośrednich inwestycji 

zagranicznych, 

 stymulowanie działalności proekologicznej dzięki podejmowaniu przez 

współpracujące podmioty inwestycji i inicjatyw na rzecz ochrony środowiska, 

 tworzenie i wdrażanie innowacji ekologicznych7.  

Oprócz pozytywnych aspektów należy również wspomnieć o elementach negatywnych, 

które powinny być zauważane i brane pod uwagę na każdym etapie rozwoju klastra. Są nimi: 

 niebezpieczeństwo zmowy kartelowej, dyktującej odbiorcom wyższe ceny, 

 potencjalna możliwość negatywnego oddziaływania na środowisko (np. w wyniku 

koncentracji przedsiębiorstw funkcjonujących w specyficznych gałęziach 

gospodarki), 

 postrzeganie danej lokalizacji wyłącznie przez pryzmat określonej branży, co w 

konsekwencji może spowodować, że inwestorzy z innych sektorów gospodarki nie 

będą interesowali się danym obszarem, 

 niebezpieczeństwo wykształcenia monokultury gospodarczej w regionie 

funkcjonowania klastra, co może spowodować, że w momencie likwidacji klastra 

powstanie wysokie bezrobocie o charakterze strukturalnym, trudne do 

zredukowania. 

 

Korzyści jakie odnosić będą podmioty funkcjonujące w obrębie klastra, mogą się pojawić 

dzięki współdziałaniu następujących elementów: ogólnej reputacji, uznania, wzajemnego 

zaufania oraz wspólnej płaszczyzny dyskusji, co ułatwia prowadzenie biznesu i współpracę 

w ramach potrójnej helisy, a więc na styku trzech sektorów: biznesu, nauki i administracji. 

Wyżej wspomniana współpraca umożliwia: 

 oszczędność czasu, 

 obniżenie kosztów, 

 podnoszenie innowacyjności i konkurencyjności, 

 szybszy dostęp do informacji, 

 zmniejszenie ryzyka. 

                                                           
7 Zob.: Ministerstwo Gospodarki, Departament Rozwoju Gospodarki, Kierunki i polityka rozwoju klastrów w 

Polsce, Warszawa 2009. 
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Jednakże funkcjonowanie w ramach klastra oznacza korzyści również dla ich 

uczestników. Jako główne w tym zakresie można wymienić: 

 ułatwienie współpracy między uczestnikami (każdy podmiot może nawiązać trwałe 

partnerstwo z innym podmiotem wchodzącym w skład klastra), 

 większe możliwości rozwoju, identyfikacji nisz produkcyjnych, dostępu do rynków 

eksportowych oraz prowadzenia polityki zatrudnieniowej, 

 poprawę pozycji konkurencyjnej MŚP, 

 możliwość inicjowania wspólnych projektów (np. badawczo-rozwojowych), co 

pozwala na generowanie i zdobywanie wiedzy, a więc wzrost potencjału 

przedsiębiorstw, 

 dzięki wspólnym projektom większe szanse na pozyskanie zewnętrznych źródeł 

finansowania, głównie funduszy europejskich, gdzie często premiowana jest 

współpraca partnerów z rożnych sektorów (kapitał na inwestycje pozyskuje klaster, 

ale odbiorcą pomocy są uczestnicy), 

 pozyskanie informacji o otoczeniu i branży, dzięki wymianie wiedzy i doświadczeń 

z uczestnikami, możliwość rozwoju, 

 możliwość spotkania z ekspertami współpracującymi z klastrem – środowiska 

biznesowe, akademickie, 

 dostępne wsparcie w ramach doradztwa, w zależności od specjalizacji kooperantów 

może to być: doradztwo w zakresie prawa, marketingu, nowych technologii, środków 

unijnych, 

 możliwość promocji działalności kooperantów na forum Klastra, ale także na rynku, 

dzięki prowadzonej współpracy międzynarodowej, co pozwoli znaleźć 

odpowiednich partnerów zagranicznych,  

 możliwość prowadzenie skutecznego lobbingu na rzecz uczestników, 

 możliwość podjęcia działań, które nie byłyby możliwe do zrealizowania  

w pojedynkę z uwagi na np. ograniczone możliwości finansowania, brak 

wyspecjalizowanej kadry (działając wspólnie firmy mogą skuteczniej oddziaływać 

na otoczenie, w tym na instytucje edukacyjne, władze lokalne czy regionalne), 
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 atrakcyjny rynek pracy, który tworzy się w momencie rozwoju klastra i przyciąga 

wykwalifikowanych pracowników i absolwentów, dzięki temu przedsiębiorstwa 

mają dostęp do wykształconych pracowników,  

 w przypadku jednostek naukowo-badawczych – klaster umożliwia dostęp do 

doświadczenie praktycznego i nowej wiedzy, współpraca może się przyczynić do 

lepszego postrzegania uczelni lub instytucji naukowej, zwiększenia możliwości 

uzyskania lepszej oceny parametrycznej, czy też zdobycia finansowania, które 

umożliwi przyjęcie nowych pracowników, zapewnienie rozwoju i stworzenie 

infrastruktury niezbędnej do prowadzenia nowoczesnych badań, 

 dobrą komunikację z partnerami biznesowymi, pozwalającą dopasować jednostce 

naukowej program nauczania do potrzeb przedsiębiorców, a więc obecnego rynku, 

co znaczenie zwiększa szansę na znalezienie pracy przez absolwentów.  

 

3. Analiza branży gospodarki odpadami i recyklingu, jej potrzeb i 

specyfiki 

3.1. Branża na świecie i w Europie 

Według danych Bureau of International Recycling (BIR)8 branża recyklingu zatrudnia 

około 1,6 mln osób na świecie, natomiast firmy działające w tym sektorze zagospodarowują 

ponad 600 mln ton surowców wtórnych rocznie i dynamicznie rośnie. Oznacza to, że 

wskazany sektor staje się głównym inicjatorem zrównoważonego rozwoju. Obecnie popyt 

na surowce pochodzące z recyklingu jest globalny, a wprowadzanie i rozwijanie tej gałęzi 

gospodarki opadami przyczynia się w dużym stopniu do rozwoju gospodarek krajowych. 

Przetwarzanie surowców wtórnych pozytywnie wpływa na zmniejszenie ilości 

wykorzystywanych zasobów naturalnych, co więcej – prowadzi do znacznego obniżenia 

ilości zużytej energii w porównaniu do produkcji opartej na surowcach pierwotnych. Jest to 

szczególnie istotne w kontekście wprowadzania strategii Komisji Europejskiej dotyczącej 

gospodarki o obiegu zamkniętym. Zmiany w gospodarce odpadami są ściśle powiązane  

z prawodawstwem UE. Kluczowym aktem prawnym w tym zakresie jest aktualnie 

                                                           
8 Federacja reprezentuje przemysł recyklingu w skali międzynarodowej. 
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obowiązująca dyrektywa ramowa w sprawie odpadów. Odpady to nie tylko problem dla 

środowiska, ale także straty gospodarcze. Przeciętny Europejczyk produkuje 481 kg 

odpadów komunalnych rocznie, przeciętny Polak – ok 270 kg/rok, jednak najwięcej 

odpadów wytwarzają Duńczycy – aż 747 kg/ rok. 

Europa wytwarza ogromne ilości odpadów: spożywczych i ogrodowych, budowalnych  

i rozbiórkowych, górniczych przemysłowych oraz osadów. Każdego dnia ludzie na całym 

świecie pozbywają się starych samochodów, telewizorów, sprzętów elektrycznych, baterii, 

toreb plastikowych, papieru, odpadów biogennych, oraz ubrań czy mebli. Odpady dziś są 

problemem międzynarodowym. Dlatego Unia Europejska dąży do zmiany dotychczasowego 

systemu prawnego w zakresie gospodarki odpadami by móc zapewnić trwały wzrost 

gospodarczy i wykorzystywać zasoby w inteligentniejszy i bardziej zrównoważony sposób. 

Poza ilością wytwarzanych odpadów i dążeniem do ograniczenia ich wytwarzania, 

niezmiernie ważne jest racjonalne gospodarowanie nimi. W ujęciu globalnym coraz więcej 

odpadów w UE poddaje się recyklingowi, przez co maleje ich ilość kierowana na 

składowiska. Udział odpadów komunalnych poddawanych recyklingowi lub 

kompostowaniu w UE-27 wzrósł z 31% w 2004 r. do 42% w 2014 r. W Polsce w 2014 r. 

recyklingowi i biologicznemu przetwarzaniu poddano łącznie 31% odpadów komunalnych. 

Rozwój branży sprawia, że Polska staje się krajem o dużym potencjale. Przemysł 

recyklingowy zaczyna być postrzegany jako integralna część współczesnej gospodarki, 

przede wszystkim z uwagi na jego skutki społeczne i gospodarcze oraz istotną rolę jaką 

odgrywa dla rozwoju gospodarek poszczególnych krajów. Wydobywanie mniejszej ilości 

surowców i wykorzystanie istniejących zasobów może pomóc uniknąć części oddziaływań 

powstających na kolejnych etapach cyklu życia produktu. 

Plany Komisji Europejskiej do roku 2030 zakładają maksymalnie obniżenie obciążeń dla 

środowiska przez objęcie recyklingiem 70% odpadów komunalnych oraz 80% odpadów 

opakowaniowych. Co więcej, zgodnie w planami w roku 2025 zostanie wprowadzony zakaz 

składowania tych odpadów, które mogą zostać poddane recyklingowi. Powyższe wartości 

ustalono w oparciu o obowiązujące dyrektywy. To część planu polegającego na zmianie 

sposobu funkcjonowania gospodarki z linearnego na zamknięty. To oznacza, że normą stanie 

się ponowne wykorzystanie, naprawianie oraz recykling wyeksploatowanych produktów, co 

spowoduje zmniejszenie, a w niektórych przypadkach – zatrzymanie wytwarzania odpadów.  
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Zdaniem unijnej komisarz ds. badań, innowacji i nauki, M. Geoghegan-Quinn, badania 

naukowe oraz innowacje są kluczem do sukcesu gospodarki funkcjonującej w systemie 

zamkniętym. Dlatego też program ramowy Unii Europejskiej Horyzont 2020 wnosi wkład 

w zasobooszczędną, ekologiczną oraz konkurencyjną i niskoemisyjną gospodarkę. Według 

statystyk około 500 mln ton odpadów rocznie, wyrzucanych na składowiska śmieci  

i spalanych, można byłoby ponownie wykorzystać lub też poddać recyklingowi. Dążenie do 

optymalnego wykorzystywania zasobów znacznie poprawi konkurencyjność UE. 

Najwięcej odpadów komunalnych rocznie w przeliczeniu na 1 mieszkańca wytwarzają: 

Dania (668 kg), Cypr (663 kg), Luksemburg (662 kg) oraz Niemcy (611 kg). Z ogólnej ilości 

wytworzonych odpadów komunalnych w Unii (wg danych GUS), 34% podlega 

unieszkodliwieniu poprzez składowanie, 27% zostaje poddane recyklingowi, 24% 

unieszkodliwia się termicznie oraz 15% poddaje się kompostowaniu. 

Według raportu Komisji Europejskiej z 2012 roku Polska, w porównaniu do innych 

krajów UE, ma duże problemy z odpowiednim gospodarowaniem odpadami. Nadal 

najbardziej powszechną metodą jest składowanie odpadów pomimo dostępności wielu 

innowacyjnych rozwiązań ich zagospodarowania oraz możliwości ich finansowania  

z funduszy strukturalnych. Komisja Europejska poddała ocenie wszystkie kraje 

członkowskie, zwracając uwagę na takie obszary, jak: osiągane poziomy recyklingu, koszty 

unieszkodliwiania odpadów oraz naruszenia unijnych przepisów. Wśród liderów najlepiej 

radzących sobie z odpadami znalazły się takie kraje, jak: Austria, Belgia, Dania, Niemcy, 

Holandia oraz Szwecja. Rozwiązania przyjęte we wskazanych krajach charakteryzują się: 

 kompleksowym systemem zbierania odpadów,  

 dobrze rozwiniętym systemem recyklingu,  

 wystarczającą zdolnością przetwarzania odpadów,  

 dobrymi wynikami w gospodarowaniu odpadami ulegającymi biodegradacji, 

 łączeniem z dużym powodzeniem w ramach polityki gospodarowania odpadami 

instrumentów prawnych, administracyjnych i gospodarczych. 

Najwięcej uchybień stwierdzono w przypadku Bułgarii, Cypru, Czech, Estonii, Grecji, 

Włoch, Litwy, Łotwy, Malty, Polski, Rumuni i Słowacji. Komisja Europejska za najlepsze 

rozwiązania w zakresie gospodarki odpadami i recyklingu uznała: 

 zapobieganie powstawaniu odpadów – techniki i technologie proaktywne, bez-  

i niskoodpadowe. 
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 recykling (produktowy, materiałowy) odpadów i ich ponowne wykorzystanie, 

 spalanie z odzyskiem energii. 

 

Każdego roku Europa traci około 600 mln ton materiałów zawartych w odpadach, które 

mogłyby zostać poddane recyklingowi lub ponownie użyte. Jedynie około 40 % odpadów 

wytwarzanych przez gospodarstwa domowe w UE jest poddawanych recyklingowi, przy 

czym wskaźnik recyklingu wynosi na niektórych obszarach aż 80 %, na innych zaś poniżej 

5 %. Przekształcanie odpadów w zasoby to zasadniczy element służący efektywniejszemu 

gospodarowaniu zasobami. Wyniki badań polskich i zagranicznych wykazują że nakłady 

finansowe na pozyskanie surowców pierwotnych i naturalnych są dużo wyższe od nakładów 

ponoszonych w związku z użyciem surowców wtórnych otrzymanych z odpadów 

produkcyjnych bądź poużytkowych. Pozyskanie i przetwarzanie surowców wtórnych wiąże 

się również z mniejszym zużyciem energii. Surowce które pochodzą z recyklingu w równym 

stopniu zastępują tradycyjne surowce naturalne.  Na przykład odpady komunale i rolnicze 

są wykorzystywane do produkcji biogazu czy energii cieplnej. Zastąpienie surowców 

pierwotnych surowcami wtórnymi powoduje zmniejszenie zużycia materiałów, 

wyeliminowanie kosztów wywozu odpadów na składowiska i utrzymania składowisk, 

skrócenie procesu produkcyjnego, zmniejszenie nakładu pracy, a tym samym obniżenie 

kosztów produkcji wyrobów. 

3.2. Branża w kraju 

System gospodarki odpadami w Polsce regulowany jest przez szereg dokumentów na 

poziomie krajowym jak również europejskim. Czynnikiem wpisującym się w otoczenie 

prawne oraz ekonomiczne jest system prawny w zakresie gospodarki odpadami. Otoczenie 

prawne branży tworzą różnego rodzaju instytucje, regulujące działalność oraz stosunki 

między podmiotami.  Są to przede wszystkim instytucje rządowe wśród których należy 

wymienić : Ministerstwo Środowiska, Ministerstwo Rozwoju, Narodowy Fundusz Ochrony 

Środowiska, Główny Inspektorat Ochrony Środowiska . Instytucje te wywierają wpływ na 

działalność i otoczenie podmiotów poprzez tworzenie prawa, licznych regulacji i wymagań 

m.in. takich jak pozwolenia, licencje, koncesje itd. Inne czynniki prawne wpływające na 

system gospodarowania odpadami to również m.in. system podatkowy, podmioty lobbujące 
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reprezentujące interesy różnych grup. zasady ewidencji i rachunkowości, przepisy BHP  

i przeciwpożarowe itd. 

Sektor gospodarki odpadami obowiązuje szereg aktów prawnych regulujących kwestie 

zbierania, transportu, odzysku i unieszkodliwiania odpadów. Sektor ten uznany jest przez 

prawodawcę jako szczególny rodzaj działalności gospodarczej wymagający decyzji 

administracyjnych na każdą z wyżej opisanych czynności.  Podstawowym aktem prawnym 

regulującym problemy gospodarowania odpadami, jest ustawa z dnia 14 grudnia 2014 roku 

o odpadach (Dz.U. 2013 poz. 21). Ustawa reguluje ogólne zasady postępowania ze 

wszelkiego rodzaju odpadami. Wprowadzone ustawą uregulowania pozwalają na racjonalne 

gospodarowanie odpadami komunalnymi, innymi niż niebezpieczne oraz niebezpiecznymi. 

Pozytywnym aspektem otoczenia prawnego i ekonomicznego branży gospodarowania 

odpadami Polski jest postępująca integracja z krajami Unii Europejskiej, oraz wynikające z 

niej korzyści na wielu płaszczyznach współpracy m.in., ułatwiony przepływ towarów  

i usług, dostęp do nowoczesnych technologii itd. Regulacje prawne przyczyniają się do 

właściwego i racjonalnego gospodarowania odpadami, ochrony środowiska naturalnego, 

oszczędnego gospodarowania zasobami, podwyższania standardów w zakresie 

świadczonych usług. Utrudnieniem w działalności podmiotów sektora recyklingu  

i przetwarzania odpadów są częste zmiany przepisów, zazwyczaj związane z koniecznością 

ponoszenia dodatkowych nakładów inwestycyjnych na specjalistyczne systemy  

i technologie, przy braku zwiększonych środków w postaci dotacji od organów administracji 

państwowej i samorządowej. Ponadto czynnikiem pogłębiającym problemy 

przedsiębiorców tej branży jest nieuporządkowany i rozdrobniony rynek. 

Branża gospodarki odpadami i recyklingu została sklasyfikowana w PKD w ramach 

grupy 38 – „działalność związana ze zbieraniem, przetwarzaniem i unieszkodliwianiem 

odpadów; odzysk surowców”. W obrębie wskazanego kodu funkcjonują trzy podgrupy: 

 38.1 – zbieranie odpadów, 

 38.2 – przetwarzanie i unieszkodliwianie odpadów, 

 38.3 – odzysk surowców. 

Według danych GUS na dzień 30 czerwca 2014 r. w rejestrze REGON było 

zarejestrowanych 7 813 aktywnych podmiotów działających w tej branży, czyli o 1,5% 
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więcej niż w roku 2013. Rys. 3.1 obrazuje zmiany w liczbie aktywnych podmiotów z na 

przestrzeni lat 2009-2014. Zauważalny jest stały przyrost liczby przedsiębiorstw 

działających w branży odpadowej i recyklingu.  

 

Rys. 3.1. Zmiany w liczbie aktywnych podmiotów z branży na przestrzeni lat 2009-2014 

Źródło: GUS 

Według danych statystycznych podmioty działające w obrębie grupy 38 – „działalność 

związana ze zbieraniem, przetwarzaniem i unieszkodliwianiem odpadów; odzysk 

surowców” prowadziły działalność na terenie każdego z 16 województw. Największa 

aktywność firm z branży została zarejestrowana w województwie mazowieckim, gdzie 

działa 16,7% wszystkich przedsiębiorstw. Na drugim miejscu plasuje się województwo 

śląskie – 13,5%, natomiast na trzecim województwo wielkopolskie – 10,6% ogółu. Rys. 3.2 

obrazuje procentowy udział przedsiębiorstw z branży w poszczególnych województwach. 
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Rys. 3.2. Udział aktywnych podmiotów w regionach administracyjnych Polski (%) 

Źródło: GUS 

Milion ton- tyle w przybliżeniu odpadów jest wytwarzanych miesięcznie w Polsce. W roku 

2013 na terenie Polski wytworzono w sumie 142 mln ton odpadów – 8% stanowiły odpady 

komunalne. Głównym źródłem odpadów we wskazanym roku było górnictwo i 

wydobywanie – 52%, przetwórstwo przemysłowe 20% oraz wytwarzanie i zaopatrywanie w 

energię elektryczną – 17%. Z analiz powadzonych od 2000 r. wynika, że w 2013 r. ilość 

odpadów innych niż komunalne wzrosła o 6%, według GUS wzrost ten związany jest 

głównie z przepisami i procesami towarzyszącymi wydobywaniu kopalin. Wg danych GUS 

w analizowanym roku spośród wszystkich wytworzonych odpadów 69% oddano odzyskowi, 

25% unieszkodliwiono przez składowanie, a 3% w inny sposób, natomiast ok. 2% odpadów 

poddano czasowemu magazynowaniu.  

Ilość odpadów komunalnych roku 2013 zmniejszyła się o 7% (11,3 mln ton)  

w stosunku do roku poprzedniego, co oznacza zmniejszenie z 314 do 293 kg odpadów 

wytwarzanych przez jednego mieszkańca Polski. Taki wynik plasuje Polskę poniżej średniej 

w całej Unii Europejskiej, gdzie w 2012 r. na jednego mieszkańca UE przypadało 492 kg 

odpadów rocznie.  

Podstawowym sposobem postępowania z odpadami komunalnymi jest ich 

składowanie – w 2013 w ten sposób unieszkodliwiono 63% (6 mln ton) zebranych odpadów. 

Spalaniu poddano 0,8 mln ton odpadów komunalnych – 8% wszystkich zebranych odpadów, 
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natomiast biologicznie przetworzono 1,2 mln ton, co stanowiło 13%. Zauważalny był 

również wzrost ilości odpadów zbieranych selektywnie w stosunku do roku 2013 – ok. 27%.  

 

Rys. 3.3 prezentuje procentowy udział poszczególnych frakcji w ogólnej ilości 

odpadów zebranych selektywnie w roku 2013.  

 

Rys. 3.3. Udział poszczególnych frakcji w ogólnej ilości odpadów zebranych selektywnie w roku 2013 (%) 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS 

Zauważalna jest także zwiększająca się ilość elektroodpadów. W roku 2013 na teren 

Polski wprowadzono 486 tys. ton sprzętu elektrycznego i elektronicznego, w kraju zebrano 

natomiast ponad 171 mln ton zużytego sprzętu – z czego z gospodarstw domowych 164 mln 

ton. Najwięcej zebranego sprzętu zostało zaliczone do grupy wielkogabarytowych urządzeń 

gospodarstwa domowego – 45%, sprzęt informatyczny i telekomunikacyjny stanowił 18%, 

a sprzęt audiowizualny – 16%. W przeliczeniu na jednego mieszkańca zebrano 4 kg 

zużytego sprzętu, co pozwoliło na osiągnięcie wymaganego przez Komisję Europejską 

poziomu. W omawianym roku wprowadzono do obrotu na terytorium Polski 400 mln sztuk 

baterii i akumulatorów (91 tys. ton). Określony dla Polski poziom zbierania zużytych baterii 

przenośnych i zużytych akumulatorów przenośnych w roku 2013 nieznacznie przekroczył 

obowiązujący poziom 30%, wynosząc 30,06%. Zauważalny jest również wzrost liczby 

wyrejestrowanych pojazdów. W 2010 r. było to 270 tys. sztuk, w 2012 – 400 tys. sztuk. Wg 
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danych GUS poziomy odzysku i recyklingu samochodów wycofanych z eksploatacji 

wyniosły – 93% dla procesów odzysku i 90% dla procesów recyklingu.  

 

W latach 2010–2012 sprowadzono do Polski ponad 2 miliony używanych samochodów 

osobowych, Szacuje się, że w skali Unii Europejskiej liczba pojazdów wycofanych z 

eksploatacji, waha się pomiędzy 14 a 18 milionami sztuk rocznie. Pojazdy wycofane z 

eksploatacji są źródłem odpadów niebezpiecznych i toksycznych emisji. Powstała więc 

potrzeba stworzenia systemu gospodarowania pojazdami wycofanymi z eksploatacji, 

którego zadaniem jest zminimalizowanie negatywnego wpływu na środowisko często 

wyeksploatowanych, mających ponad 10 lat. 

 

Należy zauważyć, że w ostatnich latach obserwuje się wzrost nakładów na ochronę 

środowiska. W roku 2013 wartość środków trwałych zakupionych na ten cel wyniosła 10,9 

mln zł (wzrost o 7% w stosunku do roku ubiegłego). Największe nakłady w omawianym 

roku poniesiono na gospodarkę ściekową i ochronę wód (52%) oraz ochronę powietrza 

atmosferycznego – 24%. Rys. 3.4 przedstawia nakłady na środki trwałe służące ochronie 

środowiska i gospodarce wodnej w latach 2000-2013. 

 

Rys. 3.4. Nakłady na środki trwałe służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej 

w latach 2000-2013 (mln zł). 
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Źródło: Informacja GUS pt. „Nakłady na środki trwałe służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej 

w Polsce w 2013 r.” 

Można zauważyć, że ilość środków przeznaczanych na inwestycje służące ochronie 

środowiska wzrosła w roku 2013 w stosunku do roku poprzedniego o ok. 7,1%. Trend 

wzrostowy można obserwować niezmiennie od roku 2002 do 2011, w późniejszych latach 

obserwuje się nieznaczny spadek, utrzymujący się jednak na poziomie powyżej 10 mln zł 

dla zadań środowiskowych.  

Największy procent nakładów na środki trwałe służące ochronie środowiska stanowiły 

środki własne inwestorów – 51%, następnie środki z zagranicy – nieco ponad 22%, fundusze 

ekologiczne, pożyczki oraz kredyty stanowiły 19%, 7% wszystkich środków pochodziło  

z budżetu, a niespełna 1,5% – z innych źródeł.  

W realizacji właściwie prowadzonej gospodarki odpadami niezwykle ważny jest aspekt 

społeczny i rola różnych podmiotów i grup kształtujących go w ramach odpowiedniego 

systemu.  

 

 

4. Klaster Gospodarki Odpadowej i Recyklingu 

4.1. Ogólne informacje o klastrze 

Inicjatywa powstania Klastra Gospodarki Odpadowej i Recyklingu zrodziła się  

w Skierniewicach w 2011 r. Firmy z branży odpadowej, prowadzące działalność  

w Skierniewicach: O-PAL sp. z o.o. i EKOIMPEX w listopadzie 2011 r. utworzyły zalążek 

klastra działającego w obszarze gospodarki odpadowej i recyklingu, obejmujący swoim 

zasięgiem teren województwa łódzkiego i mazowieckiego. Klaster powstał w oparciu  

o dotychczasową współpracę przedsiębiorstw zajmujących się gospodarką odpadami  

z firmami świadczącymi usługi doradcze, jednostkami badawczo-rozwojowymi oraz 

instytucjami otoczenia biznesu. Trzon klastra utworzyły firmy od lat ze sobą współpracujące 

i jednocześnie należące do stowarzyszenia „Grupa Polskich Przedsiębiorców Ekologia” 

(GPP Ekologia): P.P.H.U. POLBLUME Zbigniew Miazga z Piaseczna, Elektrorecykling 

Bartosz Kubicki – Zakład Przetwarzania Zużytego Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego 

z Nowego Tomyśla, O-Pal sp. z o.o. ze Skierniewic, Przedsiębiorstwo Gospodarki 
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Odpadami MB Recycling sp. z o.o. z Kielc i Polska Korporacja Recyklingu sp. z o.o. z 

Lublina. Do dnia 31 lipca 2013 Koordynatorem Klastra była Skierniewicka Izba 

Gospodarcza z siedzibą w Skierniewicach. 31 lipca 2013 r. Rada Klastra Gospodarki 

Odpadowej i Recyklingu podjęła uchwałę o rozszerzeniu zakresu działalności firmy  

i stworzenia prawno-organizacyjnych ram do świadczenia przez spółkę Centrum Kooperacji 

Recyklingu – not for profit system sp. z o.o. (CKR) usługi koordynowania procesu 

współpracy w ramach Klastra Gospodarki Odpadowej i Recyklingu (pomiędzy 

przedsiębiorstwami, instytucjami otoczenia biznesu, jednostkami naukowo-badawczymi 

oraz jednostkami samorządu terytorialnego). Spółka CKR rozpoczęła działalność 

gospodarczą w listopadzie 2010 r. pod nazwą Odzysk sp. z o.o. W dniu 20 września 2013 r. 

nazwa firmy została zmieniona i zyskała aktualne brzmienie. Zgodnie z § 21 zmienionej 

Umowy spółki wyłączone zostało prawo wspólników do udziału w zysku wynikającym ze 

sprawozdania finansowego. Spółka zmieniła także cele prowadzenia działalności 

gospodarczej. Spółka może prowadzić działalności pożytku publicznego, o której mowa jest 

w art. 3 ust. 1 i ust 3. Pkt 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie w sferze działań publicznych. Działalność gospodarcza jest 

prowadzona na podstawie wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego dokonanego przez Sąd 

Rejonowy Lublin – Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, a czas trwania spółki jest 

nieograniczony. Kapitał zakładowy spółki wynosi 50 tys. zł i dzieli się na 600 równych  

i niepodzielnych udziałów o wartości nominalnej po 50 zł każdy udział. Udziały zostały 

pokryte wkładem pieniężnym. Udziałowcami spółki jest 10 podmiotów/osób, z których 

każdy ma po 20 % udziałów (200 udziałów o wartości 10 tys. zł), tj.:  

 Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami Mb Recycling Sp. Z O.O.,  

 „Polska Korporacja Recyklingu” Sp. Z O.O.,  

 Bartosz Kubicki, 

 Zbigniew Miazga, 

 „O-Pal” Sp. Z O.O.  

 Jaranowski Maciej Przemysław 

 Wastech Sp. Z O.O 

 "Protechnika" Sp. Z O.O 

 Tacon Sp. Z O.O 

 "Foreco" Sp. Z O.O 
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Właściciele powyższych firm są członkami rady nadzorczej spółki CKR, pełniącej rolę 

koordynatora klastra. Z uwagi na lokalizację oraz koncentrację firm zrzeszonych w Klastrze 

faktycznie Koordynacją Klastra zajmuje się spółka Centrum Kooperacji Recyklingu – not 

for profit system sp. z o.o. (CKR), oddział w Skierniewicach, przy ulicy Reymonta 18. 

Koordynator klastra bierze aktywny udział w konsultacjach, spotkaniach i szkoleniach 

organizowanych przez Departament Rozwoju Przedsiębiorczości Urzędu 

Marszałkowskiego w Łodzi. Uczestniczy również w spotkaniach Klubu Klastrów 

utworzonego z inicjatywy Ministerstwa Gospodarki w Warszawie. Inicjatywa utworzenia 

klastra „odpadowego” została wsparta doradztwem proinnowacyjnym w ramach projektu 

„KIGNET Innowacje – izbowy system wsparcia innowacyjności przedsiębiorstw” 

współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego  

w ramach POIG, działanie 5.1. Liderem projektu była Krajowa Izba Gospodarcza, zaś 

głównym efektem projektu było utworzenie na bazie Sieci KIGNET ponadregionalnej 

platformy klastrowej: www.kignet.pl, będącej ogólnopolskim forum klastrów i inicjatyw 

klastrowych, które zostało włączone do sieci międzynarodowych, np. European Cluster 

Alliance, Eurochambres, EBN European Business Network i innych.  

CKR, pełniąc funkcję koordynatora klastra, podejmuje działania służące budowaniu 

dobrych relacji z odbiorcami świadczonych usług, w tym szczególnie z uczestnikami 

powiązania kooperacyjnego (partnerami klastra), dostawcami usług i produktów, uczelniami 

wyższymi, jednostkami badawczo-rozwojowymi, organizacjami odzysku, instytucjami 

otoczenia biznesu (m.in. izby gospodarcze i branżowe, firmy szkoleniowe, doradcze, 

fundusze inwestycyjne, kancelarie prawne, agencje, inkubatory przedsiębiorczości, parki 

technologiczne i inne), oraz ze stowarzyszeniami, fundacjami, jednostkami administracji 

państwowej i samorządowej, które są lub mogą stać się parterami biznesowymi lub 

społecznymi, a przez to bezpośrednio lub pośrednio oddziaływać na prowadzoną przez 

wnioskodawcę działalność gospodarczą czy społeczną.  

Klaster ma charakter ponadregionalny. Obejmuje swoim zasięgiem i oddziaływaniem 

teren województw: dolnośląskiego, kujawsko-pomorskiego, lubelskiego, łódzkiego, 

mazowieckiego, małopolskiego, śląskiego, świętokrzyskiego, wielkopolskiego  

i zachodniopomorskiego. W lipcu 2014 decyzją Rady Klastra powołano również Centrum 

Promocji i Eksportu Klastra Gospodarki Odpadowej i Recyklingu z siedzibą w Kielcach. 

Największa koncentracja członków Klastra obejmuje swoim zasięgiem obszar województwa 



 
 

Strona 26 z 98 
 

mazowieckiego oraz łódzkiego. Z uwagi na rosnące zainteresowanie przystąpieniem do 

klastra przedsiębiorstw i organizacji spoza wymienionych województw, przewiduje się 

dalszy terytorialny rozwój klastra.  Ponadto w związku z powyższym zakłada się również 

możliwość zamiany siedziby koordynatora, który zgodnie z założeniem i strategią strukturę 

organizacyjną spółki zobowiązany jest w każdym przypadku dostosowywać do rozwoju 

Klastra. Mając na uwadze zapewnienie jak najwyższej jakości obsługi firm zrzeszonych  

w Klastrze spółka koordynatora posiada wiele oddziałów na terenie całego kraju m.in.,  

w Lublinie, Kielcach, Piasecznie, Krakowie, Skierniewicach.  Podmioty klastra, wspierane 

przez zarząd, prowadzą intensywne działania na rzecz zwiększenia współpracy 

międzynarodowej, w tym eksportu oraz poprawy efektywności środowiskowej 

wytwarzanych towarów i usług.    

4.2. Charakterystyka klastra 

Klaster nie posiada osobowości prawnej oraz nie ma charakteru spółki cywilnej, stanowi 

natomiast platformę wspólnych działań dla osiągnięcia celów i zadań. 

Zadaniem klastra jest rozwijanie przez małe i średnie przedsiębiorstwa produktów, 

procesów produkcyjnych i usług mających na celu przetwarzania odpadów w celu 

pozyskiwania nowych surowców i materiałów w sposób przyjazny dla środowiska. 

Współpraca w ramach klastra polega na wymianie dobrych praktyk i rozwiązań w obszarze 

przetwórstwa i recyklingu, a także wskazywanie nowych innowacyjnych działań na rynkach 

międzynarodowych z zakresu technologii, jak i organizacji i zarządzania w celu 

poszukiwania optymalnych rozwiązań dla zwiększania odzysku i recyklingu w Polsce. 

Efektami tej współpracy jest nie tylko zwiększenie efektywności i konkurencyjności 

podmiotów klastra, ale również spełnienie przez Polskę podpisanych zobowiązań wobec 

Komisji Europejskiej.  

Do głównych zadań klastra należą: 

 stworzenie sieci współpracy w obszarze zagospodarowania odpadów 

przemysłowych, w tym w szczególności tzw. „surowców miejskich”, i ich 

przetwarzania, która umożliwi efektywne połączenie i wykorzystanie potencjału 

osób, przedsiębiorstw, uczelni wyższych, jednostek naukowo-badawczych, 

instytucji otoczenia biznesu oraz władz lokalnych i regionalnych,  
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 wspieranie przedsiębiorczości i innowacyjności w obszarze funkcjonowania klastra 

oraz tworzenie warunków dla skutecznej komercjalizacji wyników prac badawczych 

uczelni wyższych i jednostek badawczo-rozwojowych,  

 rozwijanie współpracy w zakresie B+R z jednostkami badawczo-rozwojowymi  

i uczelniami wyższymi w kraju i zagranicą, w tym w szczególności w zakresie 

nowych technologii,  

 udział w projektach badawczych (krajowych i międzynarodowych) dotyczących 

innowacji w dziedzinie gospodarki odpadami, recyklingu i branż pokrewnych,  

 wspieranie podmiotów sieci współpracy w zakresie wzrostu ich konkurencyjności, 

wdrażania innowacji produktowych, organizacyjnych czy procesowych, rozwoju 

zrównoważonych technologii oraz rozwoju kapitału ludzkiego, rozwoju eksportu,  

 łączenie i rozwijanie zasobów oraz kompetencji z obszaru funkcjonowania klastra w 

celu efektywnego wykorzystywania zarówno istniejących możliwości, jak i szans 

związanych z rozwojem innowacyjnej gospodarki opartej na wiedzy,  

 prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie gospodarki odpadami  

i recyklingu,  

 reprezentowanie podmiotów sieci współpracy na zewnątrz, w tym udział w targach, 

misjach oraz spotkaniach i forach, krajowych i międzynarodowych,  

 rozwój współpracy międzynarodowej z organizacjami pokrewnymi, w tym  

z klastrami, w tym nawiązywania współpracy z kontrahentami, firmami, klastrami  

i innymi ośrodkami w kraju i zagranicą,  

 promocja działalności klastra oraz jego członków, a także promocja wykorzystania 

wszelkiego rodzaju odpadów do produkcji wyrobów,  

 prowadzenie działalności lobbingowej, w tym opiniowanie i proponowanie 

rozwiązań prawnych i organizacyjnych na poziomie krajowym, regionalnym  

i lokalnym w celu promowania odzysku i recyklingu,  

 doradztwo prawne, marketingowe, techniczne i technologiczne oraz środowiskowe 

mające na celu wprowadzania na rynek polski i zagraniczny nowych rozwiązań 

produktowych i technologicznych,  
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 doradztwo w zakresie pozyskania finansowania na promocję działań, rozwój  

i wdrażanie innowacji zrzeszonych w klastrze podmiotów, w tym funduszy na 

tworzenie wspólnych projektów, pochodzących ze środków UE i innych,  

 organizowanie szkoleń, seminariów i konferencji branżowych,  

 wspólne (klastrowe) publikacje branżowe.  

4.3. Łańcuch wartości w klastrze 

Głównym produktem, którego wartość kształtuje się w łańcuchu wartości w klastrze, są 

EKOPRODUKTY – produkty powstające w wyniku recyklingu i przetwarzania różnych 

grup odpadów takie jak czyste metale, złom metalowy (żelazo, cynk, stal, cyna, srebro, złoto, 

miedź tworzywa sztuczne w postaci przemiału, granulatu i reglanulatu, folia odpadowa, 

związki chemiczne na bazie cynku, manganu, miedzi, części samochodowe, paliwa 

alternatywne). W takim ujęciu wszystkie podmioty należące do klastra (przedsiębiorstwa – 

produkcyjne, przetwórcze, logistyczno-transportowe, inne – jednostki naukowe i badawczo-

rozwojowe, instytucje otoczenia biznesu, inne) wpisują się w strukturę głównego łańcucha 

wartości, w ramach którego ich działalność może zostać przyporządkowana do jednej lub 

obu głównych funkcji głównego łańcucha wartości: podstawowych (pozyskanie surowca, 

przetwarzanie utylizacja i odzysk, logistyka odpadów, recykling, rozwój nowych 

proekologicznych produktów, sprzedaż, obsługa posprzedażna prawo, lobbing,); 

dodatkowych/wspomagających (dostawa technologii, produktów i usług, rozwój kapitału 

ludzkiego, badania i rozwój, infrastruktura kampanie społeczne i edukacyjne zaopatrzenie). 

Ogólną koncepcję głównego łańcucha wartości w klastrze przedstawiono na rys. 4.1 
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Rys. 4.1. Wizualizacja głównego łańcucha wartości w klastrze 

 

W cały łańcuch wartości Klastra Gospodarki Odpadowej i Recyklingu wpisuje się 99% 

podmiotów będących w strukturze Klastra. Jest to podstawowe założenie rozwoju klastra, 

w którym każdy z partnerów określa role i miejsce w Klastrze na etapie przyjęcia a Rada 

Klastra w głosowaniu zatwierdza jego udział.  

W grupie działań podstawowych można wyróżnić podgrupy działań związanych z: 

 bezpośrednią obsługą strumieni odpadów – realizacją poszczególnych etapów 

procesów dążących do recyklingu przetwarzania, zagospodarowywania odpadów 

oraz wytwarzania z ich udziałem nowych ekoproduktów, w tym również obsługa 

logistyczna strumieni odpadów oraz sprzedaż na rynku krajowym i zagranicznym 

(eksport) ekoproduktów, 

 obsługą po procesową w zakresie działań doradczych i pomocniczych – 

nakierowanych na poszukiwanie nowych rynków zbytu, kontrahentów i partnerów 

strategicznych, poprawy wizerunku podmiotów, prowadzenia usług w zakresie 

ochrony środowiska i tworzenia strategii społecznej odpowiedzialności biznesu. 

W grupie działań dodatkowych pełniących funkcję pomocniczą w łańcuchu wartości, 

znajdują się aktywności podmiotów niezwiązanych bezpośrednio z zagospodarowaniem 
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odpadów i recyklingiem, jednak świadczących usługi dla takich przedsiębiorstw. Wśród 

tego rodzaju działań można wyróżnić przede wszystkim działalność naukową i badawczo-

rozwojową, rozwój nowych produktów i usług niebędących bezpośrednio przedmiotem 

głównego łańcucha wartości (np. dedykowanego oprogramowania itp.), usługi związane  

z analizą i przetwarzaniem danych oraz zarządzaniem (organizacjami, infrastrukturą, 

oprogramowaniem, zasobami ludzkimi itp.), rozwojem kapitału ludzkiego (szkolenia, 

konferencje), promocją (udział w targach, w tym międzynarodowych, współpraca  

z zagranicą).  

 

Produkty i Usługi Klastra  

 

Wszystkie działania związane z zagospodarowaniem i unieszkodliwianiem odpadów 

wychodzą naprzeciw Europejskiej Inicjatywy na Rzecz Surowców, dzięki której w 2008 r. 

powstała zintegrowana strategia Unii Europejskiej, której celem jest w szczególności 

stopniowe zmniejszanie degradacji środowiska, a także ograniczenie wydobycia i dostępu 

do surowców innych niż energia i produkty rolne. Inicjatywa na Rzecz Surowców wspiera 

efektywne gospodarowanie zasobami, promując odzysk produktowy i materiałowy dzięki 

czemu można w konsekwencji stworzyć tak pożądane przejście do gospodarki zamkniętego 

obiegu materiałowego. Ponadto zagospodarowania za pomocą nowych innowacyjnych 

technologii recyklingu i odzysku z odpadów organicznych i mieszanych przyczyniają się do 

zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych oraz zanieczyszczenie środowiska. Pozyskanie 

surowców wtórnych z odpadów pozwala na zmniejszenie zapotrzebowania i wydobycia 

surowców naturalnych, co powinno przyczynić się do zmniejszenia degradacji środowiska 

naturalnego.  

Klaster Gospodarki Odpadowej i Recyklingu aktywizuje działalność gospodarczą partnerów 

klastra poprzez prezentację pod marką Klastra wspólnej oferty produktowo- usługowej. 

Skupiając w swojej strukturze instytucje naukowe i badawcze, podmioty świadczące usługi 

w szeroko pojętym obszarze usług gospodarki odpadami, recyklingu, przetwarzaniu,  

w powiązaniu z ofertą usług doradczych, szkoleniowych, marketingowych, oraz innych 

procesów biznesowych, umożliwiło stworzenie kompleksowej, zintegrowanej oferty usług  

i produktów prezentowanych pod marką Klastra. Oferta ta obejmuje: 
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1. EKOPRODUKTY – Wobec narastającego zapotrzebowania na surowce oraz 

wymogi ochrony środowiska, przetwarzanie odpadów staje się koniecznością 

gospodarczą oraz imperatywem nowoczesnej gospodarki. Dynamika rozwoju 

gospodarczego przesądza o potrzebie rozwoju technologii recyklingu odpadów  

i odzysku cennych surowców, szczególnie metali oraz paliw (dywersyfikacja źródeł 

energii). W warunkach krajowych na szczególną uwagę zasługuje recykling 

wyeksploatowanych pojazdów, opakowań (szczególnie typu tetrapak) oraz zużytego 

sprzętu elektrycznego i elektronicznego (AGD/IT/RTV).  

Rosnące wymagania jakościowe dla potrzeb gospodarki i jakości życia 

społeczeństwa w obszarze ochrony środowiska tj. dbałość o ochronę środowiska 

poprzez ograniczenie emisji gazów cieplarnianych, ograniczenie degradacji 

środowiska oraz przejście do gospodarki zamkniętego obiegu materiałowego 

wymuszają zastosowanie innowacyjnych technologii m.in. o charakterze 

interdyscyplinarnym w celu spełnia wymagania stawianych przez UE 

ukierunkowanych na pozyskiwanie ekoproduktów. W skrócie można 

scharakteryzować „ekoprodukty” jako surowce wtórne (zastępujące surowce 

naturalne) pozyskane z odpadów (bardzo duża koncentracja cennych surowców)  

w sposób przyjazny środowisku z troską o nasza planetę. Są to m.in. : 

  

- czyste metale złomu metalowego (żelazo, stal, cynk, cyna, srebro, złoto, miedź, 

molibden, nikiel. Selen, mangan, aluminium) oraz stopów metali (głównie mosiądz, 

brąz oraz stopy aluminium) 

- metale i stopy metali o różnym stopniu czystości z odpadów zużytego sprzętu 

elektrycznego i elektronicznego (ZSEE), pojazdów wycofanych z eksploatacji 

(PWzE), opakowań itd. – żeliwo/staliwo, stal, cynk, cyna, srebro, złoto, miedź, 

molibden, nikiel, selen, mangan, aluminium oraz mosiądz, brąz i inne.  

- tworzywa sztuczne w postaci przemiału, granulatu i regranulatu (tworzyw 

polimerowych głównie takich jak: PS, ABS, PP, PMMA, PC, PE, PET, HDPE itd. ) 

- makulatura, odpady z przemysłu meblarskiego i drzewnego  

- odpady wyrobów z folii polimerowych  
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- substancje  związki chemiczne na bazie cynku, manganu, miedzi, molibdenu, niklu, 

selenu, srebra oraz katalizatorów itp. 

- wyroby rynkowe gotowe na bazie miedzi takich jak: anody, katody, walcówki, 

wlewki 

- metaliczne wyroby gotowe 

- zapasowe, używane części samochodowe pochodzące z recyklingu pojazdów  

i odzysku produktowego  

- produkcja z odpadów paliw alternatywnych  

 

Oferta związana ze sprzedażą ekoproduktów realizowana jest poprzez grupy sprzedażowe 

utworzone w strukturze Klastra poprzez jego członków. 

 

2. KOMPLEKSOWA OBSŁUGA FIRM I INSTYTUCJI Z ZAKRESU 

ZAGOSPODAROWANIA WSZELKIEGO RODZAJU ODPADÓW ( odbiorcy 

– wytwórcy odpadów m.in. gminy, samorządy, instytucje, banki, sieci handlowe, 

zakłady, podmioty prawne itd.) 

Oferta obejmuje kompleksowe zagospodarowanie odpadów zgodnie z obowiązującymi 

przepisami prawa, nowoczesnymi technologiami. Zakres działań w tym obszarze jest 

bardzo szeroki i obejmuje m.in., odbiór transport i utylizację różnego rodzaju odpadów 

- z terenu całego kraju i zagranicy, kompleksową obsługę firm wprowadzających na 

polski rynek sprzęt elektryczny, elektroniczny, baterie i opakowania, odbiór i 

przetworzenie wszelkiego rodzaju odpadów przemysłowych, również odpadów 

niebezpiecznych.  

3. DORADZTWO PROINNOWACYJNE w zakresie zagospodarowania odpadów 

odzysku i recyklingu (usługa kierowana do: firm zewnętrznych, gmin, związków 

gmin)  

4. DORADZTWO W ZAKRESIE GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ (usługa 

kierowana przede wszystkim do gmin, miast) 

5. DORADZTWO PRAWNE w zakresie gospodarki odpadami i ochrony środowiska 

- świadczymy rzetelne i profesjonalne usługi z zakresu doradztwa prawnego.  

6. DORADZTWO UNIJNE: usługi w zakresie doradztwa i opracowywania wniosków 

o dotacje unijne i rządowe.. Identyfikacja istniejących możliwości dofinansowania 
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działalności danej instytucji oraz wybranie i ocena projektu, do którego będzie 

pozyskiwane dofinansowanie. 

7. AKADEMIA RECYKLINGU - Szkolenia techniczne i technologiczne w zakresu 

zagospodarowania odpadów, odzysku materiałowego i energetycznego 

 

www.akademia-recyklingu.pl 

 

Akademia Recyklingu to pierwsza w Polsce akademia, dedykowana dla firm z obszaru 

technologii odzysku, recyklingu i przetwarzania odpadów. Akademia Recyklingu to projekt 

edukacyjny stworzony przez Klaster Gospodarki Odpadowej i Recyklingu zapewniający 

kompleksowe kształcenie pracowników, kadry zarządzającej i innych zainteresowanych 

osób firm i instytucji związanych z branżą zagospodarowania odpadów i recyklingu a także 

edukację społeczeństwa w tym zakresie. 

 Oferta Akademii Recyklingu to m.in: 

- szkolenia zawodowe dla pracowników, 

- szkolenia dotyczące finansowania inwestycji z funduszy unijnych  

- szkolenia z zakresu najnowszych rozwiązań prawnych. 

 

http://www.akademia-recyklingu.pl/
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Podmiotami konkurencyjnymi w stosunku do podmiotów będącymi partnerami Klastra w 

obszarze działalności sektora gospodarki odpadami są przede wszystkim duże sieci i 

korporacje często z kapitałem zagranicznym świadczące tożsame usługi do oferty Klastra. 

Podmioty te poosiadają bardzo szeroko rozwiniętą sieć zbiórki i odbierania odpadów, 

nowoczesny park technologiczny skupiony w najważniejszych miejscach w Polsce, dostęp 

do technologii oraz infrastrukturę. Wśród podmiotów o których mowa powyżej należy 

wyróżnić przede wszystkim takie firmy odpadowe jak np. Remondis, Stena , Alba  

Kolejnym punktem składającym się na konkurencyjność w tym zakresie stanowi działalność 

Klastrów których oferta jest zbliżona do oferty Klastra Gospodarki Odpadowej i Recyklingu. 

Jednym z nich jest klaster zajmujący się tworzeniem surowców z odpadów przemysłowych 

pn. Śląski Klaster Gospodarki Odpadami / Silesian Cluster of Waste Management. Drugim 

z klastrów jest Klaster zajmujący się wytwarzaniem energii z odpadów a który funkcjonuje 

pod nazwą W2E Waste to energy. 

 

Klientami i odbiorcami produktów i usług oferowanych pod marką Klastra są m.in.  

 instytucje rządowe, samorządowe, administracji publicznej, gminy, recyklerzy, 

huty, 

 podmioty wprowadzające na rynek produkty w opakowaniach, baterie  

i akumulatory, sprzęt elektryczny i elektroniczny 

 przedsiębiorcy prowadzący działalność podlegającą przepisom w zakresie 

korzystania ze środowiska 

WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA  

Klaster prowadzi również liczne działania w obszarze współpracy międzynarodowej  

z innymi Klastrami oraz międzynarodowymi instytucjami otoczenia biznesu. Są to m.in. : 

1. HRABRI CISTAC - ASSOCIATION OF WASTE INDUSTRY OF SERBIA (NON - 

PROFIT)  

2. ASOCIACION LOGISTICA INNOVADORA DE ARAGON  

3. THE ASSOCIATION OF ENTREPRENEURS IN WASTE MANAGEMENT 

ASOCIACIA PODNIKATEL'OV V ODPADOVOM HOSPODARSTVE (APOH)  

4. ENVICRACK CLUSTER  
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5. NATIONAL CLUSTER ASSOCIATION of the Czech Republic  

6. GREEN BUISNESS NORWAY  

7. Współpraca w ramach projektu EUROPEAN PROJECT WEEENMODELS, FUNDED BY 

THE FINANCIAL INSTRUMENT LIFE + - ISW INSTITUTE FOR STRUCTURAL 

POLICY AND ECONOMIC DEVELOPMENT , GERMANY 

 

Partnerzy Klastra realizują i uczestniczą w wielu projektach międzynarodowych.  

W 2014 roku Europejski Instytut Technologiczny (EIT) powołał nową Wspólnotę Wiedzy i 

Innowacji (KIC – Knowledge and Innovation Community) w obszarze „Raw Materials”, w 

której będą realizowane badania w obszarze surowców. Konsorcjum KIC „RawMat” zostało 

utworzone przez ponad 116 partnerów z 21 krajów Unii Europejskiej, którzy reprezentują 

najważniejsze uniwersytety techniczne, instytuty naukowo-badawcze oraz strategiczne 

przedsiębiorstwa. Wśród nich znalazło się dziesięć podmiotów zrzeszonych w Klastrze m.in: 

Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie, Instytut Metali Nieżelaznych w Gliwicach, 

KGHM CUPRUM Centrum Badawczo-Rozwojowe, KGHM Polska Miedź, KGHM 

ZANAM, Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Polskiej Akademii Nauk, 

Politechnika Łódzka, Politechnika Śląska, Politechnika Wrocławska, Wrocławskie Centrum 

Badań EIT+. KIC RM jest najważniejszym przedsięwzięciem Europejskiego Innowacyjnego 

Partnerstwa na rzecz surowców nieenergetycznych (EIP RM), którego plan działań ma 

umożliwić zachowanie bezpieczeństwa surowcowego w Europie. 

 KIC Raw Materials stawia przed sobą kilka priorytetowych zadań, które zamierza 

zrealizować do 2018 r., m.in. wsparcie i rozwój 40 technologii, stworzenie 16 start-upów, 

wykształcenie ponad tysiąca magistrów i doktorów, a do 2022 r. – skomercjalizowanie 70 

patentów. Przewidywany roczny budżet projektu po fazie wstępnej będzie wynosić 120 mln 

euro.  

 

WARTOŚĆ DODANA 

 

Bezpośrednią wartością dodaną w Klastrze Gospodarki Odpadowej i Recyklingu, jest 

skonsolidowana, kompleksowa oferta handlowa zbudowana pod wspólną marką Klastra, co 

wpływa na obniżenie kosztów działalności , możliwość dotarcia i obsługi większej liczby 
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klientów. Klaster zapewnia wymianę doświadczeń i kompetencji jak również umożliwia 

dostęp do aktualnej wiedzy o rynku, technologii, wymaganiach formalnych i prawnych. Sieć 

powiązań kooperacyjnych Klastra daje również możliwość  : 

 

a) zwiększania wydajności partnerów należących do Klastra.  

b) wsparcie dla małych i mikro przedsiębiorców w pozyskiwaniu środków finansowych 

m.in. z funduszy Unijnych 

c) możliwość podpisania wspólnych, długoterminowych kontraktów i pozyskania 

zleceń, których wykonanie nie jest możliwe przez jeden podmiot 

d) możliwość realizacji indywidualnych projektów biznesowych i badawczo-

rozwojowych finansowanych m.in. ze środków UE dzięki współpracy z ekspertami 

klastrowymi 

e) możliwość zdobycia nowych klientów i pozyskanie nowych rynków zbytu dla 

swoich produktów i usług 

f) Szybkość i łatwość wymiany kontaktów i wiedzy pomiędzy członkami Klastra.  

g) Możliwość większej innowacyjności firm, będącą wynikiem współpracy z centrami 

naukowymi, laboratoriami czy uniwersytetami zrzeszonymi w Klastrze.  

h) Rozwój kapitału ludzkiego  

i) Dostęp do rozbudowanej sieci dostawców i odbiorców usług i produktów 

j) Dostęp do informacji o najnowszych technologiach w branży gospodarowania 

odpadami. 

k) Dostęp do najnowszych informacji o rynku  

l) Współpraca z ośrodkami naukowymi w zakresie poszukiwania optymalnych 

rozwiązań  

m) Wspólne działania na rzecz poprawy, jakości usług  

n) Wspólne działania marketingowe takie jak m.in. publikacje i reklama w prasie 

branżowej, prezentacja firmy na stronie internetowej, mediach społecznościowych   

o) Oferta specjalistycznych szkoleń oraz konferencji realizowanych w ramach 

„Akademii Recyklingu” 

p) Udział w targach ( wspólne stoiska klastrowe), konferencjach, misjach 

gospodarczych krajowych i zagranicznych 
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q) Specjalistyczne doradztwo w obszarach innowacji w tym transferu 

wysokospecjalistycznych technologii   

r) Szerokie wsparcie biznesowe, prawne, dotacyjne, środowiskowe jak również 

inwestycyjne  

s) Dostęp do wiarygodnych źródeł wiedzy, autorytetów naukowych i ekspertów 

rynkowych 

t) Aktualna informacja o programach wsparcia przedsiębiorców oraz dostępnych w 

kraju i zagranicą dotacji UE i innych programów 

u) Dostęp do analiz, opinii prawnych i informacji o planowanych zmianach 

legislacyjnych ułatwiających przedsiębiorcom przygotowanie się na nadchodzące 

zmiany prawne 

4.4. Problemy i wyzwania 

Aktualne problemy i wyzwania, jakie stawiane są przez klastrem, obejmują przede 

wszystkim: 

1) stworzenie strategii, która wyróżni (na tle innych klastrów w Polsce) Klaster 

Gospodarki Odpadami i Recyklingu i pozwoli na dalszy rozwój na rynkach 

międzynarodowych, 

2) aktywną współpracę w ramach grupy Krajowych Inteligentnych Specjalizacji KIS 

11 i 10, gdzie czynnie działa wielu członków Klastra, w celu wypracowania jednej 

wspólnej polityki surowcowej kraju,    

3) rozbudowę potencjału klastra; działania w tym zakresie powinny być nakierowane 

m.in. na: 

 zrzeszanie sprawnie działających, konkurencyjnych na rynku podmiotów 

gospodarczych działających w ramach jednego łańcucha wartości, 

 posiadanie w swoich szeregach wysokiej jakości jednostek naukowych, zaliczanych 

minimum do kategorii A, 

 współpracę z efektywnie działającymi instytucjami otoczenia biznesu, 

4) wyróżnianie się efektami działania, czyli generowanie wartości dodanej zarówno dla 

interesariuszy klastra, jak i dla gospodarki kraju; klaster powinien działać w kierunku 

przyczyniania się do rozwoju gospodarczego kraju przez podnoszenie jakości 

produktów, poziomu innowacyjności, jakości kształcenia, jakości życia, itp., 
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5) zwiększanie rozpoznawalności klastra i jego zdolności do konkurowania na arenie 

międzynarodowej.  

5. Analiza SWOT 

Ten rodzaj jest jedną z podstawowych heurystycznych technik analitycznych, jest także 

narzędziem wykorzystywanym w działalności doradczej jako jedna z technik 

diagnostycznych organizacji. Służy do porządkowana informacji i można ją stosować we 

wszystkich obszarach planowania strategicznego, dotyczących sfer funkcjonowania 

organizacji, np. w marketingu, finansach, czy produkcji. Polega na segregacji wszystkich 

informacji o analizowanej organizacji lub aspekcie jej działania w ramach czterech kategorii: 

 mocnych stron – S (strenghts) – stanowiących przewagę, atut, zaletę, 

 słabych stron – W (weaknesses) – stanowiących barierę rozwoju, słabość, wadę, 

 szans – O (opportunities) – stanowiących o możliwościach korzystnych zmian, 

 zagrożeń – T (threats) – stanowiących o niebezpieczeństwach niekorzystnych zmian. 

Zgodnie z metodyką informacje, które nie mogą być zakwalifikowane do żadnej  

z czterech wymienionych grup, są w dalszej analizie pomijane jako nieistotne. 

Analiza SWOT, której wyniki w syntetycznym ujęciu przedstawiono poniżej, stanowi 

podstawę wyjścia do określania dalszych kluczowych elementów strategii klastra, m.in. 

wizji, misji i celów strategicznych. 

 

Mocne strony Słabe strony 

 Wykorzystywanie nowoczesnych technologii 

w sektorze recyklingu odpadów w celu 

utrzymania/podniesienia konkurencyjności, 

poprawy bezpieczeństwa pracy i zmniejszania 

oddziaływania na środowisko 

 Duży potencjał kadrowy polskich instytucji 

naukowo-badawczych, w tym rozbudowana 

sieć kontaktów instytucji sfery B+R z 

ośrodkami międzynarodowymi i aktywny 

udział w projektach międzynarodowych 

 Duże zdolności i różnorodność produkcji dla 

kraju i na eksport 

 Zdolność przyciągania i zatrzymywania 

wykwalifikowanych kadr 

 Duże znaczenie branży recyklingowej dla 

globalnego rozwoju społeczno-gospodarczego 

ze względu na poprawę dostępności do bazy 

surowcowej i rozwoju przemysłu 

 Wahania koniunktury w zakresie surowców 

wtórnych 

 Konieczność ponoszenia wysokich nakładów 

inwestycyjnych w obszarze zaplecza 

technologicznego wymaganego do przetwarzania 

i odzysku niektórych rodzajów odpadów 

 Niewystarczające środki na prowadzenie 

inwestycji rozwojowych przedsiębiorstw 

 Niewykorzystany potencjał badawczo-

rozwojowy i brak realnej współpracy nauki z 

biznesem w branży recyklingowej 

 Brak/niedoskonałość systemowych rozwiązań 

promujących recykling 

 Brak/niedobór kadry posiadającej wiedzę z 

zakresu substytucji i recyklingu surowców oraz 

niedofinansowana infrastruktura badawcza 

krajowych jednostek badawczo-rozwojowych 
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wykorzystującego produkty z recyklingu, w 

tym wykorzystującego surowce odnawialne i 

inne 

 Wykorzystywanie surowców wtórnych 

wiążące się z obniżeniem energochłonności 

procesów technologicznych w wielu branżach 

oraz z minimalizacją lub likwidacji 

składowanych odpadów, 

 Dobry poziom przetwarzania surowców 

wtórnych przy wykorzystaniu coraz bardziej 

innowacyjnych technologii przerobu i 

recyklingu, co przyczynia się do poprawy 

poziomu innowacyjności polskiej gospodarki 

 Jakość produktów po procesie recyklingu 

coraz częściej nie ustępuje właściwościom w 

danej grupie jakościowej produktom 

pozyskiwanych z pierwotnych surowców, a 

często charakteryzuje się niższymi cenami 

 Dynamiczny rozwój branży recyklingowej i 

powstawanie nowych firm związanych z tą 

branżą pozytywnie wpływa na wzrost 

zatrudnienia (szansa dla osób wykluczonych 

społecznie i zawodowo) 

 Rozwój współpracy międzynarodowej w 

zakresie nowych technologii, prowadzące do 

wzrostu eksportu towarów przetworzonych z 

recyklingu,   

 Rozwinięta sieć współpracy polskich firm z 

grupy MSP zajmujących się recyklingiem 

surowców (np. Klaster Gospodarki Odpadami i 

Recyklingu) 

 Wdrożenie przez 6 podmiotów należących do 

klastra strategii CSR i analiz LCA 

 Czynny udział w grupach roboczych KIS 10 i 

11 

 Przeprowadzone audyty technologiczne w 

wybranych firmach należących do klastra 

 Aktywny udział w projektach B+R+I i 

korzystanie z funduszy UE przez większość 

firm należących do klastra 

 Dalszy rozwój działań na rynkach 

międzynarodowych, np. Klaster jest członkiem 

międzynarodowego stowarzyszenia 

PROMETIA 

 Doświadczenia we współpracy między 

klastrami – klaster jest członkiem Forum 

Klastrów Małopolski (www.forumklastrow.pl) 

  

 Brak zaplecza B+R prywatnych podmiotów 

gospodarczych z branży recyklingowej oraz 

bardzo niskie możliwości wsparcia projektów 

badawczych, a w konsekwencji niskie 

zaangażowanie firm produkcyjnych w prace 

B+R związane z recyklingiem odpadów i 

wykorzystywaniem surowców odnawialnych 

 Brak zaawansowanych technologii krajowych 

(rozwiązań technicznych i technologicznych) 

wspierających recykling i odzysk surowców 

 Działalność szarej strefy (np. punkty skupu 

prowadzące nielegalny demontaż zużytego 

sprzętu bez zezwoleń i bez konieczności 

spełnienia szeregu wymogów i standardów) 

 Brak systemu kształcenia zawodowego na 

poziomie wyższym bezpośrednio związanego z 

edukacją w aspekcie projektowania i wdrażania 

nowoczesnych rozwiązań technicznych i 

technologicznych na potrzeby gospodarki 

odpadowej i recyklingu 

 Brak w strukturze klastra przedsiębiorstw 

transportowych/logistycznych 

 Brak wspólnej infrastruktury 

 Brak przejrzystych zasad wykorzystania 

infrastruktury na zasadach preferencyjnych przez 

członków klastra 

Szanse Zagrożenia 

 Zwiększanie efektywności zarządzania w 

sektorze 

 Systematyczne zwiększanie automatyzacji 

technologii produkcyjnych 

 Obecność innowacyjnych, stabilnych finansowo 

firm, zainteresowanych wdrażaniem nowych 

technologii w sektorze 

 Brak w Polsce polityki i strategii surowcowej 

 Koncentrowanie się w regionach i polityce 

centralnej znacznym stopniu na gospodarce 

odpadami komunalnymi 

 Niska świadomość społeczeństwa o znaczeniu 

surowców mineralnych w gospodarce     

http://www.forumklastrow.pl/


 
 

Strona 40 z 98 
 

 Instrumenty ekonomiczne stymulujące 

współpracę nauki i biznesu 

 Rosnący potencjał instytucji wsparcia biznesu 

oraz ich wpływ na rozwój gospodarczy 

 Dostęp do technologii i osiągnięć naukowych 

dzięki zwiększonemu udziałowi sektora B+R 

zagranicznych projektach badawczych 

 Wzrost kultury ekologicznej, dążenie do wzrostu 

jakości życia i pracy 

 Rozwój technologii materiałowych 

 Dostęp do nowych technologii, maszyn i 

urządzeń 

 Optymalizacja i rozwój technologii 

proekologicznych 

 Zachowanie prawnych i ustanawianie nowych 

form ochrony środowiska 

 Dążenie do wykorzystania odnawialnych źródeł 

energii 

 Bezpieczeństwo, łatwość transportu i 

składowania 

 Polityka energetyczna Unii Europejskiej 

 Dostosowywanie prawa wynalazczego i 

patentowego do stymulacji innowacji 

technologicznych 

 Dostosowywanie instrumentów prawnych 

stymulujących współpracę nauki i biznesu 

 Planowanie rozwoju na szczeblu lokalnym 

 Wprowadzenie na szczeblu UE Strategicznego 

Planu Wdrażania Europejskiego Partnerstwa 

Innowacji w Dziedzinie Surowców i budowa 

europejskiego partnerstwa innowacji w tym 

obszarze 

 Wspieranie recyklingu i pozyskiwania 

efektywnego surowców mineralnych w ramach 

UE, w szczególności w Horyzont 2020 i KIC 

Raw Materials (gdzie podmioty klastra realizują 

już kilka projektów). 

 Duże zasoby niewykorzystanych i 

niezagospodarowanych surowców wtórnych w 

tym metali strategicznych i pierwiastków ziem 

rzadkich istotnych dla rozwoju wielu branż 

gospodarki krajowej i światowej (ochrona 

naturalnych zasobów) 

 Rosnący krajowy i światowy popyt na produkty 

i usługi związane z daną dziedziną. 

 Aktywna polityka UE i krajowa dotycząca 

recyklingu i utylizacji wyrobów zawierających 

cenne surowce odnawialne o kluczowym 

znaczeniu dla UE (stosowne zapisy w strategii 

Europa 2020) 

 Duży i chłonny rynek na ekoprodukty z 

recyklingu odpadów i surowce wtórne (krajowy 

i na eksport) 

 Skuteczne egzekwowanie prawa w zakresie 

środowiska (wraz z postepowaniem karnym) 

 Długi okres komercjalizacji rozwiązań 

innowacyjnych 

 Krótki okres życia nowych technologii przy 

stosunkowo wysokiej kapitałochłonności 

 Efekt NIMBY („Not in My Back Yard”) 

 Niedoskonałość istniejącego stanu prawnego i 

dynamika jego zmian 

 Niedostateczne dotowanie przez państwo 

działalności związanej z recyklingiem, 

przetwarzaniem odpadów i ochroną środowiska 

 Brak rozwiązań prawnych i organizacyjnych dla 

ograniczenia działalności szarej strefy w branży 

recyklingu odpadów 

 Często zmieniające się przepisy prawne w 

zakresie recyklingu i gospodarki odpadami oraz 

brak w nim jednoznacznych instrumentów 

zachęcających do takiego działania 

 Niski poziom edukacji w zakresie rozwiązań 

technologicznych związanych z recyklingiem i 

substytucją, (brak rozwoju kadr) 

 Konkurencja dużych, innowacyjnych firm 

zagranicznych w pozyskiwaniu i recyklingu 

odpadów 

 Wciąż występujący eksport nieprzetworzonych 

odpadów – przy istniejących, niedostatecznych 

mocach przerobowych w kraju 
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 Zmniejszenie obciążeń fiskalnych dla firm 

wdrażających i stosujących produkty z 

recyklingu 

 Opracowanie i wdrażanie krajowych technologii 

wykorzystujących produkty z recyklingu 

szczególnie w budownictwie 

 Wdrożenie systemu udzielania aprobat 

technicznych na wyroby i surowce pozyskiwane 

z recyklingu 

 Ogromny wzrost sprzedaży w UE 

nowoczesnych urządzeń elektronicznych i 

komunalnych o dużym stopniu zastępowalności, 

jednoczesny gwałtowny wzrost odpadów z 

wyposażenia elektrycznego i elektronicznego 

 Dotacje UE i niskooprocentowane pożyczki na 

inwestycje promujące rozwój gospodarki 

odpadowej i ochronę środowiska (np. 

NFOSiGW, PARP) 

 Zwiększające się wymagania w zakresie 

przerobu i zagospodarowania surowców 

wtórnych, m.in. poziom zbierania 

elektroodpadów na mieszkańca 

 Większa świadomość firm produkcyjnych 

dotyczącą ich wpływu na środowisko w całym 

cyklu życia i poszukiwania rozwiązań 

wdrażających takie rozwiązania np. przez 

wykorzystanie surowców wtórnych (np. rozwój 

CSR, wprowadzenie technik zarządzania 

opartych na metodyce LCA) 

 Wprowadzenie w Polsce i UE zasad gospodarki 

o obiegu zamkniętym 

 Ustanowienie w Polsce Pełnomocnika Rządu ds. 

Polityki Surowcowej  
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Analiza trendów 

 

Czynniki /trendy w otoczeniu Trend Siła wpływu od 

–5 do +5 

Prawdopodo 

bieństwo  0-1 

Sfera społeczna 

Potencjał kadrowy polskich instytucji 

naukowo-badawczych 

Wzrost 

Stabilizacja 

Regres 

-3 

+1 

+4 

0,6 

0,3 

0,1 

Zdolność przyciągania i zatrzymywania 

wykwalifikowanych kadr 

 

Wzrost 

Stabilizacja 

Regres 

+3 

+2 

-5 

0,2 

0,5 

0,3 

Nacisk na ochronę środowiska Wzrost 

Stabilizacja 

Regres 

-3 

+2 

+2 

0,2 

0,7 

0,1 

Sfera ekonomiczna 

Wdrożenie przez 6 podmiotów 

należących do klastra strategii CSR i 

analiz LCA 

Wzrost 

Stabilizacja 

Regres 

-3 

+1 

+2 

0,2 

0,2 

0,6 

Rozwój współpracy międzynarodowej w 

zakresie nowych technologii, prowadzące 

do wzrostu eksportu towarów 

przetworzonych z recyklingu 

Wzrost 

Stabilizacja 

Regres 

-2 

+1 

+2 

0,6 

0,2 

0,2 

Aktywny udział w projektach B+R+I i 

korzystanie z funduszy UE przez 

większość firm należących do klastra 

 

Wzrost 

Stabilizacja 

Regres 

-2 

+1 

+1 

0,1 

0,8 

0,1 

Sfera technologiczna 

 Wykorzystywanie nowoczesnych 

technologii w sektorze recyklingu  

Wzrost 

Stabilizacja 

Regres 

+3 

+1 

-2 

0,3 

0,4 

0,3 

Wykorzystywanie surowców wtórnych Wzrost 

Stabilizacja 

Regres 

-2 

+1 

+3 

0,2 

0,6 

0,2 

Przetwarzanie surowców wtórnych przy 

wykorzystaniu coraz bardziej 

innowacyjnych technologii przerobu i 

recyklingu 

Wzrost 

Stabilizacja 

Regres 

+5 

+3 

-4 

0,4 

0,4 

0,2 

Sfera regulacyjno-prawna 

wielkość zamówień publicznych Wzrost 

Stabilizacja 

Regres 

+4 

-1 

-4 

0,1 

0,8 

0,1 

Przeprowadzone audyty technologiczne w 

wybranych firmach należących do klastra 

 

Wzrost 

Stabilizacja 

Regres 

+5 

+3 

-4 

0,8 

0,1 

0,1 
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Obecność innowacyjnych, stabilnych 

finansowo firm 

Wzrost 

Stabilizacja 

Regres 

-5 

-1 

+3 

0,7 

0,2 

0,1 

Sfera edukacyjna 

Większa świadomość firm produkcyjnych 

dotyczącą ich wpływu na środowisko 

Wzrost 

Stabilizacja 

Regres 

+5 

+2 

-2 

0,8 

0,1 

0,1 

Rozwój CSR, wprowadzenie technik 

zarządzania opartych na metodyce LCA 

Wzrost 

Stabilizacja 

Regres 

+4 

+1 

-4 

0,4 

0,5 

0,1 

Wspieranie recyklingu i pozyskiwania 

efektywnego surowców mineralnych 

Wzrost 

Stabilizacja 

Regres 

+4 

+1 

-5 

0,1 

0,1 

0,8 

 

Scenariusze 

 

Scenariusz pesymistyczny 

 

Elementy scenariusza Siła wpływu 

Sfera edukacyjna 

1. Większa świadomość firm produkcyjnych dotyczącą ich wpływu na 

środowisko 

-2 

2. Rozwój CSR, wprowadzenie technik zarządzania opartych na 

metodyce LCA 

-4 

3. Wspieranie recyklingu i pozyskiwania efektywnego surowców 

mineralnych 

-5 

średnia siła wpływu -3,7 

Sfera społeczna 

1. Potencjał kadrowy polskich instytucji naukowo-badawczych -3 

2. Zdolność przyciągania i zatrzymywania wykwalifikowanych kadr -5 

3. Nacisk na ochronę środowiska -3 

średnia siła wpływu -3,7 

Sfera ekonomiczna 

1. Wdrożenie przez 6 podmiotów należących do klastra strategii CSR i 

analiz LCA 

-3 

2. Rozwój współpracy międzynarodowej w zakresie nowych 

technologii, prowadzące do wzrostu eksportu towarów przetworzonych 

z recyklingu 

-2 

3. Aktywny udział w projektach B+R+I i korzystanie z funduszy UE 

przez większość firm należących do klastra 

-2 

średnia siła wpływu -1,7 

Sfera technologiczna 

1. Wykorzystywanie nowoczesnych technologii w sektorze recyklingu -2 

2. Wykorzystywanie surowców wtórnych -2 
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3. Przetwarzanie surowców wtórnych przy wykorzystaniu coraz 

bardziej innowacyjnych technologii przerobu i recyklingu 

-4 

średnia siła wpływu  -2,7 

Sfera regulacyjno-prawna 

1. wielkość zamówień publicznych -4 

2. Przeprowadzone audyty technologiczne w wybranych firmach 

należących do klastra 

-4 

3. Obecność innowacyjnych, stabilnych finansowo firm -5 

średnia siła wpływu -4,3 

 

 

 

Scenariusz optymistyczny 

 

Elementy scenariusza Siła wpływu 

Sfera edukacyjna 

1. Większa świadomość firm produkcyjnych dotyczącą ich wpływu na 

środowisko 

+5 

2. Rozwój CSR, wprowadzenie technik zarządzania opartych na 

metodyce LCA 

+4 

3. Wspieranie recyklingu i pozyskiwania efektywnego surowców 

mineralnych 

+4 

średnia siła wpływu +4,3 

Sfera społeczna 

1. Potencjał kadrowy polskich instytucji naukowo-badawczych +4 

2. Zdolność przyciągania i zatrzymywania wykwalifikowanych kadr +3 

3. Nacisk na ochronę środowiska +2 

średnia siła wpływu +3 

Sfera ekonomiczna 

1. Wdrożenie przez 6 podmiotów należących do klastra strategii CSR i 

analiz LCA 

+2 

2. Rozwój współpracy międzynarodowej w zakresie nowych 

technologii, prowadzące do wzrostu eksportu towarów przetworzonych 

z recyklingu 

+2 

3. Aktywny udział w projektach B+R+I i korzystanie z funduszy UE 

przez większość firm należących do klastra 

+1 

średnia siła wpływu 1,7 

Sfera technologiczna 

1. Wzrost tempa zmian w procesach produkcyjnych +3 

1. Wykorzystywanie nowoczesnych technologii w sektorze recyklingu +3 

2. Wykorzystywanie surowców wtórnych +5 

3. Przetwarzanie surowców wtórnych przy wykorzystaniu coraz 

bardziej innowacyjnych technologii przerobu i recyklingu 
+3,7 

Sfera regulacyjno-prawna 

1. Wzrost wielkości zamówień publicznych +4 

1. wielkość zamówień publicznych +5 
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2. Przeprowadzone audyty technologiczne w wybranych firmach 

należących do klastra 

+3 

3. Obecność innowacyjnych, stabilnych finansowo firm +4,0 

 

 

Scenariusz najbardziej prawdopodobny 

 

Elementy scenariusza Prawdo

podobi

eństwo 

Siła 

wpływu 

ujemna 

Siła 

wpływu 

dodatnia 

Sfera edukacyjna 

1. Większa świadomość firm produkcyjnych dotyczącą ich 

wpływu na środowisko 

0,8  +5 

2. Rozwój CSR, wprowadzenie technik zarządzania opartych 

na metodyce LCA 

0,5  +1 

3. Wspieranie recyklingu i pozyskiwania efektywnego 

surowców mineralnych 

0,8 -5  

średnia siła wpływu  -5 +3 

Sfera społeczna 

1. Potencjał kadrowy polskich instytucji naukowo-

badawczych 

0,6 -3  

2. Zdolność przyciągania i zatrzymywania 

wykwalifikowanych kadr 

0,5  +2 

3. Nacisk na ochronę środowiska 0,7  +2 

średnia siła wpływu  -3 +2 

Sfera ekonomiczna 

1. Wdrożenie przez 6 podmiotów należących do klastra 

strategii CSR i analiz LCA 

0,6  +2 

2. Rozwój współpracy międzynarodowej w zakresie nowych 

technologii, prowadzące do wzrostu eksportu towarów 

przetworzonych z recyklingu 

0,6 -2 +1 

3. Aktywny udział w projektach B+R+I i korzystanie z 

funduszy UE przez większość firm należących do klastra 

0,8  +1,5 

średnia siła wpływu  -2  

Sfera technologiczna 

1. Wykorzystywanie nowoczesnych technologii w sektorze 

recyklingu 

0,4  +1 

2. Wykorzystywanie surowców wtórnych 0,6  +1 

3. Przetwarzanie surowców wtórnych przy wykorzystaniu 

coraz bardziej innowacyjnych technologii przerobu i 

recyklingu 

0,4  +4 

średnia siła wpływu   ----------- +2 

Sfera regulacyjno-prawna 

1. wielkość zamówień publicznych 0,8 -1  

2. Przeprowadzone audyty technologiczne w wybranych 

firmach należących do klastra 

0,8  +5 

3. Obecność innowacyjnych, stabilnych finansowo firm 0,7 -5  
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średnia siła wpływu  -3 +5 

 

 

6. Wizja i misja klastra 

6.1. Wizja klastra 

Wizją nazywa się opis wizerunku organizacji (a więc również klastra) w przyszłości, przy 

optymistycznym założeniu wystąpienia korzystnych uwarunkowań. Wyraża ona ogólne i 

długofalowe wyobrażenie przyszłego stanu i pozycji organizacji. W tym znaczeniu wizja 

Klastra Gospodarki Odpadowej i Recyklingu brzmi: 

 

Docelowo Klaster Gospodarki Odpadowej i Recyklingu jest wiodącą w kraju i 

Środkowej Europie organizacją zajmującą się pozyskiwaniem, przetwarzaniem i 

zagospodarowaniem strumieni odpadów w celu tworzenia ekoproduktów i 

innowacyjnych usług dostępnych na rynku krajowym i międzynarodowym. 

Członkowie klastra współpracują na rynku i aktywnie wspierają swoją działalność 

poprzez transfer wiedzy i technologii, z poszanowaniem zasad dobrej konkurencji, w 

ramach obowiązującego prawa oraz zgodnie z etyką biznesu i uwzględnieniem 

wymogów ochrony środowiska i odpowiedzialności społecznej. 

 

6.2. Misja klastra 

Misja organizacji (w tym również klastra) to nadrzędny kierunek, który owa organizacja 

sobie wyznacza. W tym aspekcie misja zawiera zestaw wartości akcentujący specyficzną 

rolę organizacji na rzecz otoczenia, a tym samym uzasadniający istnienie danej jednostki. 

Jest skonkretyzowaniem, sformalizowaniem pomysłu przyświecającego założycielom 

organizacji. Powinna zawierać w sobie cel istnienia organizacji, dążenia, determinację 

zbioru klientów oraz sformułowanie rodzaju zaspokajanych potrzeb. W tym rozumieniu 

misja Klastra Gospodarki Odpadowej i Recyklingu jest następująca: 

 



 
 

Strona 47 z 98 
 

Aktywne wspieranie rozwoju podmiotów wchodzących w skład klastra, 

tworzenie sprzyjających warunków do prowadzenia działalności gospodarczej oraz 

stymulacja współpracy z partnerami zewnętrznymi zgodnie z zasadami 

zrównoważonego rozwoju w celu zwiększania efektywności działania oraz krajowej i 

międzynarodowej konkurencyjności klastra w branży odpadowej. 

7. Cele 

Aby móc zrealizować wizję zarysowaną w rozdz. 6.2, przyjęto następujące główne cele 

strategiczne: 

1) ZACIEŚNIANIE WSPÓŁPRACY – konsolidacja sektora gospodarki odpadowej i 

recyklingu – stopniowe powiększanie zasięgu klastra (ogólnopolski, 

międzynarodowy), 

2) WZROST KONKURENCYJNOŚCI – firm i instytucji w klastrze przez rozwój 

systemu wzajemnego wsparcia (świadczenie usług na preferencyjnych warunkach, 

komplementarności prowadzonych działań, rozwój uczestników klastra); 

pozyskiwanie zewnętrznych źródeł finansowania, 

3) ROZWIĄZANIA PRAWNE, EKOLOGICZNE, SPOŁECZNE – na podstawie 

wspólnych doświadczeń podmiotów klastra dążenie do doskonalenia rozwiązań 

systemowych/prawnych promujących rozwiązania recyklingowe i pozostających w 

zgodzie z zasadami etyki biznesu; edukacja ekologiczna – promocja 

proekologicznych postaw społecznych i biznesowych; zaangażowanie w inicjatywy 

społeczne, 

4) WYKORZYSTANIE POWIĄZANIA NAUKI I BIZNESU – 

opracowywanie/transfer/promocja wysokich technologii związanych z gospodarką 

odpadową i recyklingiem, zwłaszcza w aspekcie polepszenia jakości produktów 

finalnych, co pozwoli skutecznie konkurować z dużymi, innowacyjnymi firmami 

zagranicznymi; komercjalizacja wyników prac badawczo-rozwojowych, 

5) DBAŁOŚĆ O JAKOŚĆ I PROMOCJA PRODUKTÓW – optymalizacja 

procesów przetwórczych i organizacyjnych, mająca na celu polepszenie jakości 

surowców pochodzących z recyklingu i ich promocja jako pełnowartościowych  

i surowców produkcyjnych., 
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Tak zdefiniowanym celom strategicznym odpowiadają działania (cele operacyjne),  

z wykorzystaniem których będą one realizowane. Zadania dla poszczególnych celów 

operacyjnych przedstawiają się następująco: 

 

Cel strategiczny 1: 

1) Utrzymanie, integracja i ciągły rozwój sieci współpracy w obszarze 

zagospodarowania odpadów i ich przetwarzania w celu tworzenia finalnych 

produktów i usług 

2) Utrzymanie dotychczasowej ilości partnerów oraz pozyskiwanie nowych członków 

dla klastra, 

3) Rozwój i zapewnienie metod efektywnej komunikacji pomiędzy członkami klastra  

i instytucjami kluczowymi dla działalności klastra, 

4) Promocja działalności klastra oraz jego członków na rynku krajowym  

i międzynarodowym 

5) Nawiązanie i rozwój współpracy międzynarodowej, w tym z innymi klastrami, 

6) Udział w targach, misjach oraz spotkaniach i forach (krajowych  

i międzynarodowych), 

7) Tworzenie grup roboczych nakierowanych na opracowanie działań skierowanych na 

maksymalizację wartości dodanej w obszarach zainteresowań poszczególnych 

członków klastra. 

 

Cel strategiczny 2: 

1) Inwentaryzacja i uaktualnianie zasobów członków klastra dla pełnej wymiany 

informacji, 

2) Zwiększanie efektywności wykorzystania posiadanych zasobów oraz wymiana 

wiedzy pomiędzy partnerami klastra, 

3) Łączenie i rozwijanie zasobów oraz kompetencji z obszaru funkcjonowania klastra, 

4) Doradztwo prawne, marketingowe, techniczne i technologiczne, 

5) Stworzenie bazy produktów i usług składających się na ofertę klastra, 

6) Organizowanie szkoleń, seminariów i konferencji branżowych, sprzyjających 

wymianie doświadczeń, 
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7) Analiza możliwości finansowania projektów (np. badawczo-rozwojowych, 

inwestycyjnych, handlowych, promocyjnych, marketingowych, innych) ze środków 

UE i innych źródeł, 

 

 

Cel strategiczny 3: 

1) Określenie potencjalnych przyszłych kierunków rozwoju branży odpadowej na 

świecie, w Europie i w kraju, 

2) Doradztwo/pomoc w wypracowaniu stabilnych rozwiązań prawnych w zakresie 

gospodarki odpadowej i recyklingu (np. opiniowanie i proponowanie rozwiązań 

prawnych i organizacyjnych na poziomie krajowym, regionalnym i lokalnym w celu 

promowania odzysku i recyklingu), 

3) Wsparcie w zakresie pozyskania funduszy pochodzących ze środków UE i innych 

źródeł, 

4) Wyłonienie w strukturach klastra jednostki odpowiedzialnej za reprezentowanie 

Partnerów klastra na zewnątrz, w tym działalność lobbingowa, 

5) Rozwój koncepcji kształcenia kadr zorientowanego na wymagania technologiczne  

i organizacyjne zgłaszane przez podmioty należące do klastra – sugestie/włączanie 

dodatkowych umiejętności do obszarów kształcenia w szkołach zawodowych  

i wyższych uczelniach, 

6) Tworzenie/koordynacja programów zdobywania przez uczniów szkół zawodowych 

i studentów doświadczenia praktycznego/zawodowego (organizacja praktyk/staży); 

promocja podmiotów klastra jako atrakcyjnych pracodawców, 

7) Realizacja innowacyjnych projektów z zakresu edukacji ekologicznej służących 

podniesieniu świadomości ekologicznej społeczeństwa oraz zwiększeniu poziomu 

selektywnej zbiórki odpadów, 

8) Upowszechnianie i rozwój wśród członków klastra idei CSR (społecznej 

odpowiedzialności biznesu), jak również jej praktycznych implikacji w codziennych 

działaniach, 

 

Cel strategiczny 4: 
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1) Nawiązywanie/kontynuacja współpracy z jednostkami naukowymi (będącymi 

członkami klastra oraz zewnętrznymi), 

2) Udział w innowacyjnych projektach badawczych z zakresu gospodarki odpadowej  

i recyklingu, w tym w szczególności międzynarodowych w ramach KIC Raw 

Material, a w szczególności tworzenie start-upów,  

3) Opracowywanie nowych technologii związanych z gospodarką odpadową  

i recyklingiem, 

4) Opracowanie zasad transferu i komercjalizacji wyników prac B+R,  

5) Stworzenie możliwości wprowadzania przez firmy należące do klastra 

innowacyjnych produktów na rynek krajowy i międzynarodowy, 

6) Tworzenie warunków infrastrukturalnych dla prowadzenia działalności B+R przez 

przedsiębiorstwa. 

 

Cel strategiczny 5: 

1) Optymalizacja rozwiązań logistycznych w zakresie gospodarki strumieniami 

odpadów (lokowanie strumieni odpadów, zwiększanie efektywności prowadzenia 

procesów przetwórczych, zmniejszanie uciążliwości środowiskowej związanej  

z transportem odpadów), 

2) Maksymalizacja wielkości strumieni poszczególnych odpadów i kanalizowanie ich 

zgodnie ze specjalizacją odpowiednich przedsiębiorstw przetwórczych będących 

członkami klastra, 

3) Transfer/aplikacja technologii przetwórczych wpływających na polepszenie jakości 

surowców pochodzących z recyklingu, 

4) Działania informacyjne w zakresie promocji surowców pochodzących z recyklingu 

jako pełnowartościowych i proekologicznych surowców produkcyjnych na rynkach 

krajowych i międzynarodowych, 

5) Kreowanie i rozwój wspólnej marki opartej o jakość, solidność i komplementarność 

oferowanych produktów i usług (system certyfikacji potwierdzający kompetencje 

firm, jakość wyrobów i usług), 
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8. Działania  

8.1. Harmonogram działań 

W poniższej tabeli zostały podane poszczególne zadania (cele operacyjne) składające się 

na cele strategiczne wraz z horyzontem czasowym ich realizacji. 

CELE STRATEGICZNE/OPERACYJNE/ZADANIA 

REALIZACJA 

Krótko-

terminowa 

(do 1 roku) 

Średnio-

terminowa 

(1-3 lat) 

Długo-

terminowa 

(powyżej 

3 lat) 

Cel 1: ZACIEŚNIANIE WSPÓŁPRACY – konsolidacja sektora gospodarki odpadowej i 

recyklingu – stopniowe powiększanie zasięgu klastra (ogólnopolski, międzynarodowy) 

1) Utrzymanie, integracja i ciągły rozwój sieci 

współpracy w obszarze zagospodarowania 

odpadów i ich przetwarzania 

X X X 

2) Pozyskiwanie nowych członków dla klastra X X X 

3) Rozwój i zapewnienie metod efektywnej 

komunikacji pomiędzy członkami klastra i 

instytucjami kluczowymi dla działalności 

klastra 

X   

4) Promocja działalności klastra oraz jego 

członków na rynku krajowym i 

międzynarodowym 

X X X 

5) Nawiązanie i rozwój współpracy 

międzynarodowej, w tym z innymi klastrami 

X X X 

6) Udział w targach, misjach oraz spotkaniach i 

forach (krajowych i międzynarodowych) 

X X X 

7) Tworzenie grup roboczych nakierowanych na 

opracowanie działań skierowanych na 

maksymalizację wartości dodanej w 

obszarach zainteresowań poszczególnych 

członków klastra 

X X  

Cel 2: WZROST KONKURENCYJNOŚCI – firm i instytucji w klastrze przez rozwój systemu 

wzajemnego wsparcia (świadczenie usług na preferencyjnych warunkach, 

komplementarności prowadzonych działań, rozwój uczestników klastra); pozyskiwanie 

zewnętrznych źródeł finansowania 

1) Inwentaryzacja zasobów członków klastra w 

celu efektywniejszego wykorzystania 

X X  

2) Zwiększanie efektywności wykorzystania 

posiadanych zasobów oraz wymiana wiedzy 

pomiędzy partnerami klastra 

X X X 

3) Łączenie i rozwijanie zasobów oraz 

kompetencji z obszaru funkcjonowania klastra 

X X X 

4) Doradztwo prawne, marketingowe, techniczne 

i technologiczne 

X X X 

5) Stworzenie bazy produktów i usług 

składających się na ofertę klastra 

X   
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6) Organizowanie szkoleń, seminariów i 

konferencji branżowych, sprzyjających 

wymianie doświadczeń 

X X X 

7) Analiza możliwości finansowania projektów 

(np. badawczo-rozwojowych, inwestycyjnych, 

handlowych, promocyjnych, marketingowych, 

innych) ze środków UE i innych źródeł 

X X X 

Cel 3: ROZWIĄZANIA PRAWNE, EKOLOGICZNE, SPOŁECZNE – na podstawie 

wspólnych doświadczeń podmiotów klastra dążenie do doskonalenia rozwiązań 

systemowych/prawnych promujących rozwiązania recyklingowe i pozostających w 

zgodzie z zasadami etyki biznesu; edukacja ekologiczna – promocja proekologicznych 

postaw społecznych i biznesowych; zaangażowanie w inicjatywy społeczne 

1) Określenie potencjalnych przyszłych 

kierunków rozwoju branży odpadowej na 

świecie, w Europie i w kraju 

X   

2) Doradztwo/pomoc w wypracowaniu 

stabilnych rozwiązań prawnych w zakresie 

gospodarki odpadowej i recyklingu (np. 

opiniowanie i proponowanie rozwiązań 

prawnych i organizacyjnych na poziomie 

krajowym, regionalnym i lokalnym w celu 

promowania odzysku i recyklingu) 

 X X 

3) Wsparcie w zakresie pozyskania funduszy 

pochodzących ze środków UE i innych źródeł 

X X X 

4) Wyłonienie w strukturach klastra jednostki 

odpowiedzialnej za reprezentowanie 

Partnerów klastra na zewnątrz, w tym 

działalność lobbingowa 

X   

5) Rozwój koncepcji kształcenia kadr 

zorientowanego na wymagania 

technologiczne i organizacyjne zgłaszane 

przez podmioty należące do klastra – 

sugestie/włączanie dodatkowych umiejętności 

do obszarów kształcenia w szkołach 

zawodowych i wyższych uczelniach 

 X X 

6) Tworzenie/koordynacja programów 

zdobywania przez uczniów szkół 

zawodowych i studentów doświadczenia 

praktycznego/zawodowego (organizacja 

praktyk/staży); promocja podmiotów klastra 

jako atrakcyjnych pracodawców 

X X X 

7) Realizacja innowacyjnych projektów z 

zakresu edukacji ekologicznej służących 

podniesieniu świadomości ekologicznej 

społeczeństwa oraz zwiększeniu poziomu 

selektywnej zbiórki odpadów 

X X X 

8) Upowszechnianie i rozwój wśród członków 

klastra idei CSR (społecznej 

odpowiedzialności biznesu, jak również jej 

praktycznych implikacji w codziennych 

działaniach 

 

X X X 
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Cel 4: WYKORZYSTANIE POWIĄZANIA NAUKI I BIZNESU – 

opracowywanie/transfer/promocja wysokich technologii związanych z gospodarką 

odpadową i recyklingiem, zwłaszcza w aspekcie polepszenia jakości produktów 

finalnych, co pozwoli skutecznie konkurować z dużymi, innowacyjnymi firmami 

zagranicznymi; komercjalizacja wyników prac badawczo-rozwojowych 

1) Nawiązywanie/kontynuacja współpracy z 

jednostkami naukowymi (będącymi 

członkami klastra oraz zewnętrznymi) 

X X X 

2) Udział w innowacyjnych projektach 

badawczych z zakresu gospodarki odpadowej 

i recyklingu 

X X X 

3) Opracowywanie nowych technologii 

związanych z gospodarką odpadową i 

recyklingiem 

X X X 

4) Opracowanie zasad transferu i komercjalizacji 

wyników prac B+R 

X   

5) Stworzenie możliwości wprowadzania przez 

firmy należące do klastra innowacyjnych 

produktów na rynek  

 X X 

6) Tworzenie warunków infrastrukturalnych dla 

prowadzenia działalności B+R przez 

przedsiębiorstwa 

 X X 

Cel 5: DBAŁOŚĆ O JAKOŚĆ I PROMOCJA PRODUKTÓW – optymalizacja procesów 

przetwórczych i organizacyjnych, mająca na celu polepszenie jakości surowców 

pochodzących z recyklingu i ich promocja jako pełnowartościowych  surowców 

produkcyjnych 

1) Optymalizacja rozwiązań logistycznych w 

zakresie gospodarki strumieniami odpadów 

(lokowanie strumieni odpadów, zwiększanie 

efektywności prowadzenia procesów 

przetwórczych, zmniejszanie uciążliwości 

środowiskowej związanej z transportem 

odpadów) 

X X X 

2) Maksymalizacja wielkości strumieni 

poszczególnych odpadów i kanalizowanie ich 

zgodnie ze specjalizacją odpowiednich 

przedsiębiorstw przetwórczych będących 

członkami klastra 

X X X 

3) Transfer/aplikacja technologii przetwórczych 

wpływających na polepszenie jakości 

surowców pochodzących z recyklingu 

X X X 

4) Działania informacyjne w zakresie promocji 

surowców pochodzących z recyklingu jako 

pełnowartościowych surowców 

produkcyjnych 

X X X 

5) Kreowanie i rozwój wspólnej marki opartej o 

jakość, solidność i komplementarność 

oferowanych produktów i usług (system 

certyfikacji potwierdzający kompetencje firm, 

jakość wyrobów i usług) 

X X X 
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8.2. Opis działań 

Dla każdego celu strategicznego zostały podane: zadania (zadania) z opisem, 

przewidywane efekty (ogólnie dla celu strategicznego), okres realizacji oraz podmioty 

zaangażowane w realizację celu. 

 

Cel 1 – ZACIEŚNIANIE WSPÓŁPRACY 

Konsolidacja sektora gospodarki odpadowej i recyklingu – stopniowe powiększanie 

zasięgu klastra (do zasięgu ogólnopolskiego, międzynarodowego); podjęte zostaną 

następujące działania: 

1) Utrzymanie, integracja i ciągły rozwój sieci współpracy w obszarze 

zagospodarowania odpadów i ich przetwarzania, 

2) Pozyskiwanie nowych członków dla klastra – zwłaszcza uzupełnianie i 

rozszerzanie oferty klastra w ramach łańcucha wartości (działań podstawowych 

oraz towarzyszących), 

3) Rozwój i zapewnienie metod efektywnej komunikacji pomiędzy członkami 

klastra i instytucjami kluczowymi dla działalności klastra, 

4) Promocja działalności klastra oraz jego członków na rynku krajowym i 

międzynarodowym, 

5) Nawiązanie i rozwój współpracy międzynarodowej, w tym z innymi klastrami, 

6) Udział w targach, misjach oraz spotkaniach i forach (krajowych i 

międzynarodowych), 

7) Tworzenie grup roboczych nakierowanych na opracowanie działań 

skierowanych na maksymalizację wartości dodanej w obszarach zainteresowań 

poszczególnych członków klastra. 

 

Opis działań: 

Inicjatywa klastrowa ma na celu zrzeszanie się podmiotów (przedsiębiorców, jednostek 

naukowych, instytucji otoczenia biznesu, innych) w większe grupy, których głównym 

zadaniem jest wspieranie wspólnych inicjatyw, rozwój członków i promocja prowadzonej 

działalności. W obszarze gospodarki odpadowej i recyklingu – sektorze stosunkowo 



 
 

Strona 55 z 98 
 

młodym i odznaczającym się znacznymi perspektywami rozwoju – współpraca pomiędzy 

podmiotami zaangażowanymi w poszczególne elementy łańcucha wartości jest szczególnie 

istotna. Dlatego też planowane działania obejmują stworzenie, utrzymanie, a w dalszej 

kolejności ciągły rozwój sieci współpracy pomiędzy poszczególnymi członkami klastra 

(współpraca ta będzie obejmować wymianę doświadczeń, wspólny udział w projektach 

badawczo-rozwojowych i naukowych oraz udostępnienie zestawu wzajemnych usług 

świadczonych przez członków na rzecz innych podmiotów w klastrze). Cele tych działań są 

podporządkowane idei promocji finalnego produktu jakim są proekologiczne surowce i 

innowacyjne usługi w zakresie ich pozyskiwania.   

Konieczną inicjatywą jest zatem stały i ciągły rozwój inicjatywy klastrowej w zakresie 

gospodarki odpadowej i recyklingu. W tym zakresie będą prowadzone dalsze działania 

promocyjne dotyczące klastra i jego członków na rynku krajowym i międzynarodowym. 

Efektem tych inicjatyw będzie rozszerzenie struktury klastra o nowych członków, zwłaszcza 

zajmujących się realizacją procesów pozyskiwania i zagospodarowania odpadów, procesów 

produkcyjnych oraz działań towarzyszących (obsługa logistyczna, transportowa, 

informatyczna, księgowa itp.). Wymianie doświadczeń w zakresie procesów pozyskiwania, 

przetwarzania zagospodarowania i recyklingu odpadów będzie służyć nawiązanie 

współpracy z innymi tego rodzaju organizacjami, działającymi poza granicami kraju. Owa 

współpraca służyć będzie głównie planowaniu, uruchamianiu i finalizacji nowych projektów 

o różnym charakterze (naukowo-badawczych, rozwojowych, innych) z zakresu gospodarki 

odpadowej i recyklingu. Ponadto podjętych zostanie szereg działań o charakterze 

promocyjnym i poznawczym, dla których dobrą platformą są różnego rodzaju targi 

branżowe i konferencje naukowe i branżowe z zakresu gospodarki odpadowej i recyklingu. 

Ponadto planowana jest także organizacja misji gospodarczych, a także udział w spotkaniach 

i forach poświęconych problematyce klastra. Ekspansji klastra będzie służyć uruchamianie 

w miarę potrzeb biur handlowych poza granicami kraju. Ponadto planuje się rozwój 

stosowanej obecnie idei funkcjonujących podczas imprez targowych otwartych punktów 

informacyjno-doradczych dla zainteresowanych podmiotów, przede wszystkim 

przedsiębiorstw. 

Ponieważ struktura klastra będzie stopniowo podlegać rozszerzeniu, konieczne będzie 

wypracowanie oraz wdrożenie efektywnych metod komunikacji pomiędzy członkami 
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klastra oraz zewnętrznymi instytucjami kluczowymi z punktu widzenia działalności klastra 

(np. jednostkami administracji centralnej i samorządowej). 

W działaniach dotyczących obszaru rozwoju klastra planowane jest również 

wykształcenie zespołów zadaniowych (grup roboczych), w ramach których będą 

podejmowane działania i opracowywane rozwiązania skierowane na maksymalizację 

wartości dodanej w ramach wypracowanego łańcucha wartości, obejmującego obszary 

zainteresowań poszczególnych członków klastra (np. sugestie rozwiązań prawnych i 

organizacyjnych, technologie przetwarzania i zagospodarowywania odpadów, działania 

optymalizacyjne w zakresie logistyki i transportu odpadów itp.). 

 

Przewidywane efekty działań: 

 Nawiązanie kontaktu i współpracy z nowymi członkami klastra, zwłaszcza w 

obszarach, które dotychczas nie były w klastrze reprezentowane, 

 Aktywizacja w działalności klastra podmiotów prowadzących działalność 

badawczo-rozwojową (jednostek naukowych, przedsiębiorstw z działami B+R), 

co wpłynie na zwiększenie potencjału innowacyjności klastra, 

 Dostosowanie istniejącego systemu komunikacji do rozwijającej się struktury 

klastra – ewolucja w kierunku platformy efektywnej komunikacji wewnętrznej 

(pomiędzy członkami klastra) oraz zewnętrznej (w oparciu o nowoczesne 

techniki z kręgu ICT, wykorzystujące Internet – media społecznościowe, portale 

branżowe, elektroniczne środki masowego przekazu itp.), 

 Organizacja i udział w wystawienniczych imprezach branżowych (targach, 

spotkaniach) oraz udział w misjach gospodarczych (wyjazdowych i 

przyjazdowych), 

 Sukcesywne wdrażanie rozwiązań prawno-organizacyjnych, operacyjnych i 

technologicznych wypracowanych w ramach grup roboczych, 

 

Okres realizacji 

Znaczna część działań w ramach celu strategicznego związanego z zacieśnianiem 

współpracy pomiędzy podmiotami należącymi do klastra oraz podmiotami zewnętrznymi 

ma charakter ciągły i długofalowy – jak pozyskiwanie nowych członków dla klastra, rozwój 
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współpracy z podobnymi organizacjami na świecie, czy działania promocyjne. Część 

działań została już zrealizowana a kolejna  powinna być podjęta już w początkowym okresie 

obowiązywania strategii – stworzenie sieci współpracy w obszarze przetwarzania i 

zagospodarowywania odpadów, zapewnienie efektywnych kanałów komunikacji 

zewnętrznej i wewnętrznej oraz tworzenie zespołów zadaniowych powoływanych do 

rozwiązania konkretnych problemów organizacyjnych i logistycznych. 

 

Zaangażowane podmioty 

Działania zmierzające do zacieśniania i rozwoju współpracy zakładają szeroki 

współudział wszystkich członków klastra, przy wzmożonej aktywności animacyjnej 

koordynatora klastra, dotyczącej sfery organizacyjnej i wspierającej, np. w ramach 

wskazywania możliwości finansowania poszczególnych działań. W zakresie określania 

kierunków dalszych działań i możliwości współpracy z podmiotami zewnętrznymi silny 

nacisk będzie położony na rolę Zarządu oraz Rady Naukowej klastra. W aspekcie organizacji 

targów, spotkań oraz forów wymiany doświadczeń szczególnie cenny wydaje się być udział 

instytucji naukowych oraz instytucji otoczenia biznesu i innych (np. Targi Kielce S.A.). 

 

Cel 2 – WZROST KONKURENCYJNOŚCI 

Działania na rzecz firm i instytucji w klastrze przez rozwój systemu wzajemnego 

wsparcia (świadczenie usług na preferencyjnych warunkach, komplementarności 

prowadzonych działań, rozwój uczestników klastra); pozyskiwanie zewnętrznych źródeł 

finansowania. W ramach operacjonalizacji tego celu zostaną podjęte następujące działania: 

1) Inwentaryzacja zasobów członków klastra , 

2) Zwiększanie efektywności wykorzystania posiadanych zasobów oraz wymiana 

wiedzy pomiędzy partnerami klastra, 

3) Łączenie i rozwijanie zasobów oraz kompetencji z obszaru funkcjonowania 

klastra, 

4) Doradztwo prawne, marketingowe, techniczne i technologiczne i 

środowiskowe,  

5) Stworzenie bazy produktów i usług składających się na ofertę klastra, 

6) Organizowanie szkoleń, seminariów i konferencji branżowych, sprzyjających 

wymianie doświadczeń, 
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7) Analiza możliwości finansowania projektów (np. badawczo-rozwojowych, 

inwestycyjnych, handlowych, promocyjnych, marketingowych, innych) ze 

środków UE i innych źródeł. 

 

Opis działań: 

Zwiększanie atrakcyjności klastra – wewnętrznej, dla członków klastra oraz zewnętrznej 

– jego oferty dla innych podmiotów – stanowi jedno z kluczowych zadań w zakresie 

kształtowania wizerunku klastra, ponadto skuteczna współpraca członków klastra 

determinuje jego sukces w pozostałych obszarach działalności. Klaster zrzesza szereg 

podmiotów o różnym charakterze i formie działania – przedsiębiorstwa produkcyjne, 

usługowe, handlowe, jednostki badawczo-rozwojowe, instytucje otoczenia biznesu i inne. 

Podmioty te charakteryzują się różnorodnym potencjałem i zasobami, co powoduje szereg 

istotnych implikacji. Z jednej strony w przypadku osobnego funkcjonowania tych 

podmiotów powoduje konieczność wszechstronnych działań zapewniających rozwój – prac 

badawczo-rozwojowych, optymalizacji procesów przetwórczych i produkcyjnych, 

logistycznych, transportowych oraz innych. Z drugiej strony inicjatywa klastrowa, 

skupiająca kilkadziesiąt podmiotów o tak różnych celach i zasadach działania, daje 

możliwość wzajemnej wymiany dostępności zasobów (np. infrastruktury), usług oraz przede 

wszystkim wszechstronnego transferu wiedzy i technologii. 

Dlatego w celu efektywniejszego wykorzystania zasobów członków klastra konieczne 

jest ich poznanie i szczegółowa inwentaryzacja tak, by ustalić, jakimi możliwościami 

(techniczno-technologicznymi, organizacyjnymi, badawczymi) dysponują podmioty 

należące do klastra i ustalić zasady korzystania z nich przez pozostałych członków klastra. 

Ponadto konieczne będzie również ciągłe aktualizowanie bazy danych, zawierającej 

informacje na temat produktów i usług, oferowanych przez członków klastra. 

Do tej grupy działań można zaliczyć również transfer wiedzy – udostępnianie 

wypracowanych rozwiązań naukowych, technicznych i organizacyjnych wszystkim 

członkom klastra na wspólnie wypracowanych zasadach. Planuje się również doskonalić 

istniejący system doradztwa opartego na wiedzy, dotyczącego: techniczno-technologicznej 

strony prowadzonych procesów (pozyskiwania, przetwórstwa i zagospodarowania odpadów 

oraz procesów produkcyjnych), rozwiązań prawnych, a także strategii i działań 

marketingowych (m.in. komercjalizacji wypracowanych rozwiązań). 
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Ważnym przyczynkiem do rozwijania wiedzy członków klastra i wzmacniania 

konkurencji klastra jako całości i jego członków na rynku będzie organizacja konferencji 

branżowych, szkoleń i seminariów z zakresu gospodarki odpadowej i recyklingu, a ściślej – 

pozyskiwania, przetwórstwa i zagospodarowania odpadów oraz możliwości wykorzystania 

pochodzących z tych procesów surowców w innych systemach produkcyjnych. Wydarzenia 

te - zwłaszcza te organizowane cyklicznie – będą stanowić platformę wymiany doświadczeń 

dla członków klastra. Ponadto planuje się wdrożenie zintegrowanej platformy szkoleniowej, 

wykorzystującej szereg narzędzi informatycznych (szkolenia on-line, webinaria 

dedykowane konkretnym potrzebom szkoleniowym kadr różnych szczebli członków 

klastra), co istotnie przyczyni się do upowszechnienia dostępu do fachowej wiedzy oraz 

obniży koszty organizacji szkoleń, a także przełoży się na zmniejszenie obciążeń 

środowiskowych związanych z ich organizacją. 

Ponieważ dywersyfikacja źródeł finansowania wspólnych inicjatyw stanowi istotny 

czynnik rozwoju klastra, w początkowym okresie obowiązywania strategii planuje się 

wdrożyć proces analizy możliwości finansowania projektów – zwłaszcza badawczo-

rozwojowych – ze środków UE (z nowej perspektywy finansowej UE na lata 2014-2020 – 

dotacje na projekty i centra badawczo-rozwojowe, wdrożenia, z programu Horyzont 2020 – 

finansowania badań naukowych i innowacji) oraz innych źródeł. 

 

Przewidywane efekty działań: 

 Rozwój bazy danych zawierającej informacje o zasobach członków klastra, 

oferowanych produktach i świadczonych usługach 

 Nawiązanie i zacieśnienie współpracy pomiędzy członkami klastra 

 Zwiększenie wykorzystania zasobów i dzięki temu osiągnięcie bezpośrednich 

korzyści (w tym również ekonomicznych) przez członków klastra 

 Wzrost efektywności, wydajności i konkurencyjności członków klastra 

 Wykształcenie systemu usług doradczych (w tym również świadczonych przez 

podmioty zewnętrzne) z obejmujących kwestie prawne, marketingowe, 

techniczno-technologiczne i organizacyjne 

 Rozwój platformy szkoleniowej z wykorzystaniem narzędzi informatycznych 

(w tym szkolenia on-line, webinaria, inne) 
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 Organizacja unikalnych i cyklicznych imprez sprzyjających wymianie 

doświadczeń (konferencji, seminariów, szkoleń itp.) 

 Uruchomienie procesów analitycznych w zakresie możliwości pozyskania 

zewnętrznych źródeł finansowania; zwiększenie efektywności ich 

wykorzystania 

 Dywersyfikacja źródeł finansowania inicjatywy klastrowej 

 Aktywizacja pracowników członków klastra, zwłaszcza wywodzących się z 

jednostek badawczo-rozwojowych; rozwój przedsiębiorstw typu spin-off/out 

 

Okres realizacji 

Działania związane ze stymulacją wzrostu konkurencyjności klastra jako całości oraz 

jego poszczególnych członków z założenia są ciągłe i długofalowe, więc większość z nich 

po podjęciu będzie kontynuowana. Do takich działań należą przede wszystkim: łączenie  

i rozwijanie kompetencji w głównych obszarach tematycznych klastra, prowadzenie 

prawnych, marketingowych, organizacyjnych i techniczno-technologicznych działań 

doradczych oraz organizacja konferencji, szkoleń i innych wydarzeń mogących stanowić 

platformę wymiany doświadczeń dla członków klastra. Jednak część aktywności ma 

charakter działań wstępnych, które po przeprowadzeniu przyniosą efekty w postaci 

działających systemów i procesów. Do takich działań, które będą inicjowane w pierwszych 

trzech latach obowiązywania strategii, należą przede wszystkim: działania inwentaryzacyjne 

w zakresie zasobów, produktów i usług oferowanych przez klaster i jego członków oraz 

procesy analizy dostępnych zewnętrznych źródeł finansowania. 

 

Zaangażowane podmioty 

Do realizacji celu strategicznego zakładającego wypracowanie, wdrożenie  

i utrzymywanie mechanizmów współpracy konieczne jest zaangażowanie wszystkich 

członków klastra. W procesach analitycznych zmierzających do ustalenia i pozyskania 

zewnętrznych źródeł finansowania szczególnie istotny będzie udział koordynatora klastra, 

organów statutowych klastra – Zarządu oraz Rady Naukowej – a także instytucji otoczenia 

biznesu, szczególnie firm doradczych (np. Wielkopolskiego Instytutu Jakości).  

W przypadku inicjowania i realizacji projektów (w tym badawczo-rozwojowych  

i wdrożeniowych) niezbędny będzie udział Rady Naukowej klastra, jednostek badawczo-
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rozwojowych oraz przedsiębiorstw przetwórczych i produkcyjnych, bezpośrednio 

zaangażowanych w ich realizację. 

 

Cel 3 – WYPRACOWANIE ROZWIĄZAŃ PRAWNYCH, EKOLOGICZNYCH, 

SPOŁECZNYCH 

Na podstawie wspólnych doświadczeń podmiotów klastra dążenie do doskonalenia 

rozwiązań systemowych/prawnych promujących rozwiązania recyklingowe i pozostających 

w zgodzie z zasadami etyki biznesu; edukacja ekologiczna – promocja proekologicznych 

postaw społecznych i biznesowych; zaangażowanie w inicjatywy społeczne. W ramach 

realizacji tego celu strategicznego planuje się podjęcie następujących działań: 

1) Określenie potencjalnych przyszłych kierunków rozwoju branży odpadowej na 

świecie, w Europie i w kraju 

2) Doradztwo/pomoc w wypracowaniu stabilnych rozwiązań prawnych w zakresie 

gospodarki odpadowej i recyklingu (np. opiniowanie i proponowanie rozwiązań 

prawnych i organizacyjnych na poziomie krajowym, regionalnym i lokalnym w 

celu promowania odzysku i recyklingu) 

3) Wsparcie w zakresie pozyskania funduszy pochodzących ze środków UE i 

innych źródeł 

4) Wyłonienie w strukturach klastra jednostki odpowiedzialnej za reprezentowanie 

Partnerów klastra na zewnątrz, w tym działalność lobbingowa  

5) Rozwój koncepcji kształcenia kadr zorientowanego na wymagania 

technologiczne i organizacyjne zgłaszane przez podmioty należące do klastra – 

sugestie/włączanie dodatkowych umiejętności do obszarów kształcenia w 

szkołach zawodowych i wyższych uczelniach 

6) Tworzenie/koordynacja programów zdobywania przez uczniów szkół 

zawodowych i studentów doświadczenia praktycznego/zawodowego 

(organizacja praktyk/staży); promocja podmiotów klastra jako atrakcyjnych 

pracodawców 

7) Realizacja innowacyjnych projektów z zakresu edukacji ekologicznej służących 

podniesieniu świadomości ekologicznej społeczeństwa oraz zwiększeniu 

poziomu selektywnej zbiórki odpadów 
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8) Upowszechnianie i rozwój wśród członków klastra idei CSR (społecznej 

odpowiedzialności biznesu), jak również jej praktycznych implikacji w 

codziennych działaniach 

 

Opis działań: 

Jedna z głównych tendencji w gospodarce – i również nauce – światowej zakłada 

zmierzanie w kierunku gospodarki o obiegu zamkniętym, a także bez emisyjnej. Podejmuje 

się szeroko zakrojone dążenia do ograniczania wytwarzania  i składowania odpadów w 

różnych dziedzinach gospodarki, promuje się stosowanie procesów nisko- i bez emisyjnych. 

Jednak kwestia odpadów stanowi jeden z najbardziej newralgicznych problemów 

społeczności światowej. W związku z tym branża zajmująca się pozyskiwaniem, 

przetwórstwem i zagospodarowaniem odpadów w celu tworzenia z nich proekologicznych 

produktów jest jedną z najbardziej dynamicznie rozwijających się gałęzi gospodarki.  

Jednym z pierwszych działań podejmowanych przez klaster w zakresie rozwiązań 

strategicznych będzie określenie potencjalnych przyszłych kierunków rozwoju branży 

odpadowej i to zarówno w skali świata – przez informacje o aktualnych tendencjach – w 

Europie i w Polsce – przez analizę aktualnego i przyszłego stanu prawnego oraz wytycznych 

administracyjnych. 

Stan prawny polskich rozwiązań w zakresie zbierania, przetwórstwa i zagospodarowania 

odpadów, a także wytwarzania z nich nowych produktów, jest silnie uzależniony od 

prawodawstwa Unii Europejskiej (dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady, decyzje, 

rozporządzenia, rezolucje i zalecenia Parlamentu Europejskiego i Rady oraz Komisji 

Europejskiej, Konwencja Bazylejska itp.), które  systematycznie ewoluuje w kierunku 

zmniejszenia wytwarzania a następnie podnoszenia efektywności zbierania  

i minimalizowania składowania odpadów. Jednym z największych problemów zgłaszanych 

przez przedsiębiorców z branży odpadowej jest dynamicznie zmieniający się stan prawny, 

do którego muszą się nieustannie dostosowywać, co często bezpośrednio rzutuje na 

zwiększenie kosztów prowadzenia działalności. W związku z tym jednym z głównych 

planowanych działań jest – na podstawie doświadczeń członków klastra – pomoc, 

współpraca z ustawodawcami i rola doradcza w wypracowaniu stabilnych rozwiązań 

prawnych w zakresie gospodarki odpadowej i recyklingu. Pomoc ta może się przejawiać np. 

opiniowaniem projektów aktów prawnych, proponowaniem rozwiązań prawnych  
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i organizacyjnych na poziomie krajowym, regionalnym i lokalnym w celu promowania 

odzysku i recyklingu. W celu organizacji tych działań planuje się wdrożenie szeroko 

zakrojonej działalności lobbingowej na rzecz klastra, zmierzającej do uformowania 

przejrzystych i korzystnych rozwiązań prawnych i organizacyjnych. Pomoce byłoby gdyby 

w Polsce istniała – tak jak w wielu krajach UE – strategia gospodarki surowcami lub polityka 

surowcowa, która wskazywałaby kluczowe kierunki rozwoju kraju.   

Istotną  kwestią związaną z prowadzeniem zgodnej z obowiązującym stanem prawnym i 

efektywnej ekonomicznie działalności w zakresie gospodarki odpadowej i recyklingu jest 

dostęp do odpowiednio wykształconej i wykwalifikowanej kadry, w tym gotowej do 

podejmowania wyzwań w zakresie opracowywania i rozwiązań techniczno-

technologicznych. Problemem zgłaszanym przez podmioty działające w branży odpadowej 

jest ograniczona dostępność takiej kadry, silnie związana z brakiem adaptacji programów 

kształcenia na poziomie szkolnictwa średniego i wyższego do potrzeb wynikających ze 

specyfiki sektora. Zaś optymalnym sposobem zapewnienia szerokiego i ciągłego dostępu do 

kadry pracowniczej o odpowiednich kwalifikacjach dla potrzeb procesów z zakresu 

krajowych inteligentnych specjalizacji związanych z gospodarką odpadami jest myślenie o 

przepływie wiedzy w cyklu zamkniętym – ciągłe rozwijanie kompetencji pracowników i 

wdrożenie kształcenia ustawicznego (long-life learning). 

W związku z tym konieczne jest wdrożenie działań zorientowanych na rozwój koncepcji 

kształcenia kadr, zorientowanego na wymagania technologiczne i organizacyjne zgłaszane 

przez podmioty należące do klastra. Działaniami takimi będą formułowane w stosunku do 

szkół i uczelni – jak również odpowiedzialnych za nie jednostek administracji centralnej i 

samorządowej – sugestie i propozycje włączania dodatkowych umiejętności do obszarów 

kształcenia w szkołach zawodowych i wyższych uczelniach. 

Jednak adaptacja programów kształcenia do potrzeb wynikających ze specyfiki branży 

odpadowej nie jest wystarczającym przyczynkiem do wykształcenia odpowiednich kadr 

zdolnych podjąć określone wyzwania techniczno-organizacyjne. Konieczne jest również 

zapewnienie możliwości zdobywania przez uczniów i studentów odpowiednich 

umiejętności praktycznych. W związku z zarysowaniem tego rodzaju potrzeb planowane jest 

zainicjowanie tworzenia oraz koordynacji programów zdobywania przez uczniów szkół 

zawodowych i studentów doświadczenia praktycznego i zawodowego, np. przez organizację 

praktyk oraz staży zawodowych i studenckich. Ponadto działania edukacyjne obejmą 
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również ciągłe podnoszenie kompetencji pracowników podmiotów należących do klastra w 

zakresie kwestii techniczno-technologicznych związanych z efektywną gospodarką 

odpadami i recyklingiem, jak również kwestii prawnych, organizacyjnych i innych. Ważną 

częścią działań będzie również promocja podmiotów klastra jako atrakcyjnych 

pracodawców w jednostkach szkolnictwa średniego i wyższego, jak również w czasie 

imprez dedykowanych (np. targów pracy). Nacisk w działaniach promocyjnych będzie 

również położony na ukazywanie zawodów związanych z gospodarką odpadami i 

recyklingiem jako funkcjonujących w puli tzw. „zielonych zawodów” (green jobs), które w 

krótkiej perspektywie będą należeć do najbardziej atrakcyjnych na krajowym rynku pracy. 

Pomoc w wypracowaniu efektywnych i korzystnych rozwiązań prawnych oraz 

zapewnienie dostępności wykwalifikowanych kadr różnych szczebli nie wyczerpuje 

możliwości działań wynikających z istotnej roli klastra w kształtowaniu postaw 

ekologicznych i społecznych. W podnoszeniu efektywności gospodarki odpadowej i 

recyklingu szczególnie istotne są inicjatywy „oddolne”, wynikające z zaangażowania i 

świadomości społeczeństwa. Dlatego też jedną z ważnych dziedzin działalności klastra 

będzie analiza i wsparcie w zakresie pozyskania celowych funduszy ze środków Unii 

Europejskiej i innych źródeł, które będą służyć realizacja innowacyjnych projektów z 

zakresu edukacji ekologicznej, mających na celu podniesienie świadomości ekologicznej 

społeczeństwa (np. w zakresie lokalizacji punktów i centrów gromadzenia odpadów) oraz 

zwiększenie poziomu selektywnej zbiórki odpadów. 

Ważnym przyczynkiem do rozwijania roli edukacyjno-ekologiczno-społecznej przez 

klaster i należące do niego podmioty będzie upowszechnianie i skuteczna promocja (wśród 

członków klastra oraz na zewnątrz) idei społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR), 

opartej na budowaniu relacji z otoczeniem przez dobrowolne, zwiększone inwestycje w 

społeczność (zasoby ludzkie), ochronę środowiska (LCA) oraz innowacyjność. 

 

Przewidywane efekty działań: 

 Poznawanie i adaptacja kierunków rozwoju branży odpadowej 

 Osiągnięcie stabilnej sytuacji stanu prawnego dotyczącego branży odpadowej w 

Polsce, uwzględniającego wytyczne unijne i korzystnego dla członków klastra 

pod względem organizacyjnym i ekonomicznym 
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 Wprowadzenie do programów kształcenia szkół różnych szczebli przedmiotów 

i zagadnień (techniczno-technologicznych, organizacyjnych, prawnych) 

związanych z gospodarką odpadową), a w konsekwencji uzyskanie możliwości 

dostępu do odpowiednio wykształconej kadry (średniej i wyższej), o obszernej 

wiedzy teoretycznej i znacznych umiejętnościach praktycznych 

 Uzyskiwanie funduszy na prowadzenie działalności w zakresie ekologicznej 

edukacji społecznej i promocji prośrodowiskowych sposobów 

zagospodarowania odpadów, systemów zbiórki selektywnej i odzysku, jak 

również promocji produktów uzyskanych z przetworzonych surowców 

 

Okres realizacji 

Realizację celu strategicznego związanego z wypracowaniem i promocją określonych 

rozwiązań prawnych oraz postaw ekologicznych i społecznych planuje się rozpocząć od 

analizy potencjalnych kierunków rozwoju branży odpadowej (globalnie, w Europie i w 

Polsce) – ten obszar zadań będzie realizowany w krótkiej perspektywie czasowej (w 

pierwszym roku obowiązywania strategii) oraz popytu na proekologiczne wyroby z 

recyklingu. Kolejne grupy zadań, obejmujące działalność lobbingową na rzecz klastra, jak 

również wsparcie w pozyskiwaniu funduszy z różnych źródeł oraz realizacja innowacyjnych 

projektów z zakresu edukacji ekologicznej, mających na celu podniesienie świadomości 

społecznej i promocję postaw ekologicznych, są planowane do realizacji w procesie ciągłym, 

począwszy od początku obowiązywania strategii. W dalszym etapie (powyżej roku) planuje 

się podjęcie działalności konsultacyjnej i doradczej w zakresie wypracowania odpowiednich 

rozwiązań prawnych, a także działań zmierzających do modyfikacji adaptacji programów 

kształcenia szkół różnych szczebli do specyficznych wymagań dotyczących branży 

odpadowej. 

 

Zaangażowane podmioty 

Pierwszy etap realizacji tego celu strategicznego zakłada planowanie działań  

z uwzględnieniem roli Zarządu i Rady Naukowej klastra, jak również wykorzystanie wiedzy 

ogólnej i koncepcyjnej jednostek badawczo-rozwojowych i instytucji otoczenia biznesu,  

a także praktycznych doświadczeń przedsiębiorstw zrzeszonych w klastrze w zakresie 

światowych, europejskich i krajowych tendencji rozwoju branży. W zakresie wsparcia  
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w dostępie do odpowiednich źródeł finansowania szczególnie istotny wydaje się udział 

koordynatora klastra oraz instytucji otoczenia biznesu, w tym firm konsultingowych (np. 

Wielkopolskiego Instytutu Jakości). Z kolei realizacja projektów edukacyjnych  

i promocyjnych jest zadaniem dedykowanym szczególnie dla instytucji otoczenia biznesu 

oraz jednostek naukowo-badawczych. Oddziaływanie na sferę edukacji i adaptacja 

programów kształcenia będzie się odbywać w oparciu o doświadczenia i potrzeby 

przedsiębiorstw zrzeszonych w ramach klastra, przy współudziale jednostek naukowo-

badawczych i edukacyjnych. 

 

Cel 4 – WYKORZYSTANIE POWIĄZANIA NAUKI I BIZNESU 

Opracowywanie/transfer/promocja wysokich technologii związanych z gospodarką 

odpadową i recyklingiem, zwłaszcza w aspekcie polepszenia jakości produktów finalnych, 

co pozwoli skutecznie konkurować z dużymi, innowacyjnymi firmami zagranicznymi; 

komercjalizacja wyników prac badawczo-rozwojowych. Realizacja tego celu strategicznego 

będzie wymagać podjęcia następujących działań: 

1) Nawiązywanie/kontynuacja współpracy z jednostkami naukowymi (będącymi 

członkami klastra oraz zewnętrznymi), 

2) Udział w innowacyjnych projektach badawczych z zakresu gospodarki 

odpadowej i recyklingu, 

3) Opracowywanie nowych technologii związanych z gospodarką odpadową  

i recyklingiem 

4) Opracowanie zasad transferu i komercjalizacji wyników prac B+R 

5) Stworzenie możliwości wprowadzania przez firmy należące do klastra 

innowacyjnych produktów na rynek  

6) Tworzenie warunków infrastrukturalnych dla prowadzenia działalności B+R 

przez przedsiębiorstwa 

 

Opis działań: 

Branża gospodarki odpadowej i recyklingu – co niejednokrotnie nie jest dostrzegane – 

odznacza się ogromnym potencjałem innowacyjności. Techniki i technologie przetwarzania 

i zagospodarowania odpadów, jak również produkcji nowych wyrobów z wykorzystaniem 

surowców odpadowych muszą być niejednokrotnie bardzo zaawansowane, by uzyskane  
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w wyniku ich realizacji surowce i produkty odznaczały się właściwą jakością. Dlatego też 

szczególnie istotne jest zapewnienie obustronnej współpracy jednostek naukowo-

badawczych i rozwojowych oraz przedsiębiorstw przetwórczych i produkcyjnych, 

zmierzającej do transferu wiedzy, umiejętności oraz rozwiązań techniczno-

technologicznych i organizacyjnych. 

Dla osiągnięcia tego celu jest konieczne nawiązywanie oraz kontynuacja i zacieśnianie 

współpracy pomiędzy jednostkami naukowo-badawczymi w kraju i zagranicą, a szeroko 

pojętymi podmiotami gospodarczymi. W skład klastra wchodzi obecnie kilkanaście 

podmiotów zajmujących się działalnością badawczo-rozwojową i to wykształcenie 

mechanizmów współpracy z nimi będzie stanowić zasadniczy trzon tej działalności. Jednak 

planuje się również nawiązywać i podtrzymywać współpracę z innymi, niebędącymi 

członkami klastra, jednostkami naukowymi i badawczo-rozwojowymi w zakresie 

specyficznych zagadnień z zakresu gospodarki odpadowej i recyklingu. 

Jednak dotychczasowe doświadczenia członków klastra (zwłaszcza przedsiębiorstw 

przetwórczych, produkcyjnych i usługowych) w zakresie ścisłych kontaktów biznesowych 

(w tym również tworzenia spółek typu spin-off, spin-out) w zakresie współpracy  

z jednostkami badawczo-rozwojowymi oraz – zwłaszcza – naukowymi obfitowały w liczne 

problemy. Wskazywały one na szereg trudności, głównie związanych z brakiem realnego 

biznesowego podejścia ze strony jednostek naukowych oraz występujący w nich nagminnie 

rozbudowany, skomplikowany i rozciągnięty w czasie proces decyzyjny. Nie bez znaczenia 

jest również chęć narzucenia przedsiębiorcom przez jednostki naukowe swojej roli jako 

nadrzędnej w procesach decyzyjnych dotyczących wspólnie realizowanych projektów. 

Zatem w tym zakresie planuje się wdrożenie zintegrowanych działań zmierzających do 

oparcia przyszłych form współpracy na wspólnie wypracowanym modelu biznesowym 

zorientowanym na efektywność działań i maksymalizację zysku. 

Współpraca przedsiębiorstw zrzeszonych w klastrze z jednostkami naukowo-

badawczymi pozwoli na dostęp do atrakcyjnych źródeł finansowania, w tym wymagających 

formy konsorcyjnej, uwzględniającej udział tego typu jednostek (np. w ramach programu 

Horyzont 2020, jak również Nowej Perspektywy Finansowej UE, w poszczególnych 

programach operacyjnych, np. w programach Infrastruktura i Środowisko, Inteligentny 

Rozwój, czy Wiedza, Edukacja i Rozwój), a także KIC Raw Materials. Dostęp do źródeł 

finansowania pozwoli na wypracowanie nowych rozwiązań techniczno-technologicznych  
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i organizacyjnych w zakresie gospodarki odpadowej i recyklingu. Aby jednak te rozwiązania 

były możliwe do wdrożenia w praktyce, konieczne będzie wypracowanie odpowiednich 

zasad komercjalizacji osiągniętych wyników prac badawczo-rozwojowych. Jednocześnie 

planowane jest określenie przejrzystych zasad wprowadzania na rynek nowych rozwiązań 

technicznych, technologicznych i organizacyjnych oraz powstałych w ich efekcie nowych 

produktów przez podmioty należące do klastra. Pozwoli to na wypracowanie rynkowej 

przewagi konkurencyjnej klastra jako całości oraz poszczególnych jego członków. 

Jednak współpraca z jednostkami naukowymi i badawczo-rozwojowymi, aczkolwiek 

niezwykle istotna dla praktycznej realizacji idei zrównoważonego rozwoju i postępu 

technicznego, w niektórych przepadkach znacząco wydłuża czas niezbędny do 

zaprojektowania, opracowania i wdrożenia do produkcji nowych produktów, usług oraz 

rozwiązań technicznych, technologicznych i organizacyjnych. Dlatego też szczególnie 

istotne jest stworzenie dogodnych warunków do rozwoju w przedsiębiorstwach należących 

do klastra działów badawczo-rozwojowych, które z jednej strony opierając się na wąskiej, 

właściwej danemu przedsiębiorstwu specjalizacji, a z drugiej odznaczając się dużą 

szybkością reagowania na potrzeby wynikające z realizacji procesów przetwórczych i 

produkcyjnych, będą mogły w znacznie krótszym czasie wypracowywać niektóre z 

potrzebnych przedsiębiorstwom rozwiązań. 

 

Przewidywane efekty działań: 

 Zawiązanie współpracy przedsiębiorstw należących do klastra z jednostkami 

naukowymi i badawczo-rozwojowymi (również zewnętrznymi) w zakresie 

opracowywania nowych produktów, technologii i rozwiązań organizacyjnych w 

gospodarce odpadowej i recyklingu 

 Zorientowana na realne warunki rynkowe zmiana sposobu myślenia wśród 

gremiów decyzyjnych jednostek naukowych i badawczo-rozwojowych 

(zwłaszcza wyższych uczelni) 

 Rozwój programu/systemu doradztwa on-line opartego na konsultacjach 

eksperckich pracowników instytucji naukowych i badawczo-rozwojowych 

 Przygotowywanie i składanie wniosków o finansowanie innowacyjnych 

projektów naukowych i badawczo-rozwojowych z dostępnych środków (np. w 

ramach Nowej Perspektywy Finansowej 2014-2020) 
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 W ramach podjętej współpracy uzyskiwanie nowych rozwiązań technicznych, 

technologicznych i organizacyjnych 

 Opracowanie zasad transferu uzyskanych rozwiązań do gospodarki 

 Stworzenie w wybranych przedsiębiorstwach należących do klastra działów 

badawczo-rozwojowych. 

 

Okres realizacji 

Zakłada się, że procesy nawiązywania współpracy pomiędzy przedsiębiorstwami 

zrzeszonymi w klastrze oraz odpowiednimi jednostkami naukowymi i badawczo-

rozwojowymi (w tym również nienależącymi do klastra) będą inicjowane w początkowej 

fazie obowiązywania strategii, a współpraca będzie kontynuowana w miarę potrzeb przez 

cały okres działalności klastra. Podobnie udział w projektach naukowych i badawczo-

rozwojowych będzie sukcesywnie rozwijany przez cały czas działalności klastra, w miarę 

uruchamiania nowych źródeł finansowania. Charakter ciągły będą mieć również prace nad 

nowymi rozwiązaniami technicznymi, technologicznymi i organizacyjnymi, kształtującymi 

wartość dodaną w klastrze. 

Z kolei w początkowym okresie obowiązywania strategii (do roku) zostaną opracowane 

jasne i proste zasady transferu i komercjalizacji wyników wspólnie podejmowanych przez 

członków klastra prac badawczo rozwojowych. W kolejnym etapie (powyżej roku) planuje 

się opracowanie i uruchomienie możliwości wprowadzania na rynek innowacyjnych 

produktów i usług przesz członków klastra. Również w dalszej perspektywie czasowej na 

podstawie wyników uzyskanych ze wspólnie podjętych prac ustalone zostaną możliwości 

uruchomienia w wybranych przedsiębiorstwach należących do klastra pionów badawczo-

rozwojowych, których zadaniem będzie internalizacja niektórych prac dotychczas 

wykonywanych we współpracy z jednostkami zewnętrznymi, co korzystnie wpłynie na czas 

uzyskania satysfakcjonujących wyników. 

 

Zaangażowane podmioty 

Założenia dotyczące współpracy nauki z biznesem obejmują – z jednej strony – 

zaangażowanie jednostek naukowych i badawczo-rozwojowych, których w ramach klastra 

funkcjonuje obecnie kilkanaście – i z drugiej – przedsiębiorstwa przetwórcze i produkcyjne. 

Przejawem tej współpracy będą wspólnie podejmowane innowacyjne projekty naukowe i 
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badawczo rozwojowe z zakresu gospodarki odpadowej i recyklingu. Również 

wypracowanie wspólnych rozwiązań w zakresie komercjalizacji i transferu wyników badań 

wymaga zaangażowania wszystkich członków klastra. Tworzenie pionów badawczo-

rozwojowych będzie wymagać zaangażowania wybranych przedsiębiorstw przetwórczych i 

produkcyjnych, jak również firm konsultingowych przy aktywnym współudziale i wymianie 

doświadczeń z jednostkami naukowymi i badawczo-rozwojowymi. 

 

Cel 5 – DBAŁOŚĆ O JAKOŚĆ I PROMOCJA PRODUKTÓW 

Optymalizacja procesów przetwórczych i organizacyjnych, mająca na celu polepszenie 

jakości surowców pochodzących z recyklingu i ich promocja jako pełnowartościowych i 

proekologicznych surowców produkcyjnych. W ramach realizacji tego celu operacyjnego 

planuje się podjęcie następujących działań: 

1) Optymalizacja rozwiązań logistycznych w zakresie gospodarki strumieniami 

odpadów (lokowanie strumieni odpadów, zwiększanie efektywności 

prowadzenia procesów przetwórczych, zmniejszanie uciążliwości 

środowiskowej związanej z transportem odpadów) 

2) Maksymalizacja wielkości strumieni poszczególnych odpadów i kanalizowanie 

ich zgodnie ze specjalizacją odpowiednich przedsiębiorstw przetwórczych 

będących członkami klastra 

3) Transfer/aplikacja technologii przetwórczych wpływających na polepszenie 

jakości surowców pochodzących z recyklingu 

4) Działania informacyjne w zakresie promocji surowców pochodzących  

z recyklingu jako pełnowartościowych surowców produkcyjnych 

5) Kreowanie i rozwój wspólnej marki opartej o jakość, solidność  

i komplementarność oferowanych produktów i usług (system certyfikacji 

potwierdzający kompetencje firm, jakość wyrobów i usług) 

 

Opis działań 

Jednym z głównych celów zrzeszania się podmiotów w ramach inicjatywy klastrowej jest 

poszerzanie możliwości pracy nad nowymi produktami i usługami oraz zwiększanie ich 

dostępności dla możliwie szerokiej grupy odbiorców. Z kolei by odbiorcy byli 
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zainteresowani nabywaniem produktów i usług oferowanych przez klaster, konieczne jest 

zapewnienie odpowiedniego, coraz wyższego poziomu ich jakości. 

Jednocześnie przepisy w zakresie kodyfikacji odpadów, w tym odpadów niebezpiecznych 

(Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 r. w sprawie katalogu 

odpadów. Dz. U. z dnia 8 października 2001 r.) wyróżniają 20 głównych grup odpadów, 

podmioty zbierające odpady do zagospodarowania muszą się więc charakteryzować znaczną 

specyfiką działań. Dodatkowym utrudnieniem jest fakt, że większość technologii 

przetwórczych odznacza się wysoką rentownością jedynie przy znacznych wartościach 

objętości strumieni odpadów, te zaś są trudne do uzyskania z uwagi na fakt znacznego 

rozproszenia producentów (źródeł powstawania) odpadów. W związku z tym dla realizacji 

celu strategicznego związanego z dbałością o jakość (czystość, powtarzalność itp.) 

surowców produkowanych z odpadów oraz wytwarzanych z nich produktów planuje się 

podjęcie szeregu działań. 

Pierwsza grupa obejmuje szereg działań z zakresu organizacji systemu kolekcji odpadów 

i optymalizacji rozwiązań logistycznych. Zakłada się wdrożenie nakierowanych na 

maksymalizację strumieni poszczególnych odpadów oraz ich kanalizowanie w kierunku 

odbiorców – przedsiębiorstw przetwórczych i produkcyjnych należących do klastra, zgodnie 

z wykazywaną przez nich specjalizacją. By osiągnąć ten efekt planuje się wypracować i 

wdrożyć działania z zakresu logistyki odpadów, by w optymalny sposób zaprojektować 

przepływ strumieni poszczególnych odpadów w kierunku odbiorców. Ten zespół działań ma 

na celu podniesienie efektywności zbierania odpadów (zwiększenie ilości odbieranych 

odpadów i obszaru, z którego są odbierane) oraz w konsekwencji zwiększenie opłacalności 

procesów przetwórczych, co przełoży się na zmniejszenie kosztów zagospodarowania 

odpadów i pozwoli przedsiębiorcom należącym do klastra skutecznie konkurować na rynku 

surowców. 

Jednak samo podniesienie efektywności prowadzonych procesów i rozwiązań 

logistycznych w zakresie gospodarki odpadami i recyklingu nie wystarczy, by ową 

skuteczną konkurencję wdrożyć do praktyki rynkowej. Konieczne jest również zapewnienie 

odpowiedniej jakości surowców uzyskiwanych w efekcie realizacji procesów przetwarzania 

i zagospodarowania odpadów tak, by można było je wykorzystać jako pełnowartościowy 

surowiec w nowych procesach produkcyjnych. Aby to osiągnąć, konieczne jest 

wypracowanie, transfer oraz aplikacja w praktyce gospodarczej skutecznych technologii 
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przetwórczych, które wpłyną na polepszenie jakości surowców pochodzących z recyklingu. 

W tym zakresie szczególnie istotna wydaje się być współpraca z jednostkami naukowymi i 

badawczo-rozwojowymi. 

Środkiem łączącym działania zmierzające do osiągnięcia obu powyższej nakreślonych 

celów operacyjnych będzie wykształtowanie jednolitego i zintegrowanego systemu 

logistyczno-transportowego pozwalającego na stworzenie centrów tymczasowego 

gromadzenia odpadów – zbierania określonych grup odpadów w określonych miejscach – z 

wykorzystaniem usług zewnętrznych w zakresie różnych dziedzin transportu (transport 

drogowy, szynowy, morski itp.). 

Ponadto planuje się wdrożyć szereg działań o charakterze informacyjnym, skierowanych 

do odbiorców produktów (i usług) wytwarzanych i oferowanych przez klaster jako całość i 

jego poszczególnych członków. Działania te powinny akcentować rezultaty wypracowania 

i wdrożenia innowacyjnych technologii przetwórczych, w tym głównie wysoką jakość 

surowców uzyskanych z odpadów. Planowane kanały oddziaływania będą obejmować: 

udział w konferencjach, spotkaniach, targach branżowych, działania izb gospodarczych, 

docieranie z bezpośrednią informacją do potencjalnych kontrahentów, publikacje i promocję 

w mediach elektronicznych (portale branżowe, fora, media społecznościowe itp.) 

Ważnym przyczynkiem do zwiększenia rozpoznawalności oraz budowy wizerunku 

klastra będzie wykreowanie wspólnej marki, zorientowanej na jakość oraz 

komplementarność oferowanych produktów i usług, a także solidność firm działających w 

klastrze. Przyczynkiem do osiągnięcia tego celu będzie zbudowanie autorskiego systemu 

certyfikacji, potwierdzającego wysokie kompetencje firm oraz najwyższą jakość wyrobów i 

usług (np. „Polski recykler”, „Polski produkt pochodzący z recyklingu” itp.) 

 

Przewidywane efekty działań: 

 Wypracowanie spójnego i wydajnego systemu logistyki odpadów, 

pomagającego w efekcie skierować odpowiednie strumienie odpadów do 

odpowiednich odbiorców 

 Maksymalizacja dochodów z działalności przetwórczej członków klastra przy 

jednoczesnym obniżeniu się kosztów pozyskania i przetwórstwa odpadów 

 Wdrożenie nowych, innowacyjnych technologii przetwórczych do praktyki 

przemysłowej 
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 Polepszenie jakości (ujednolicenie składu, zmniejszenie ilości zanieczyszczeń 

itp.) surowców pochodzących z zagospodarowania odpadów 

 Zwiększenie efektywności procesów odzysku 

 Zwiększenie puli potencjalnych odbiorców surowców pochodzących z 

procesów zagospodarowania odpadów 

 

Okres realizacji 

Ponieważ zespół działań zmierzających do polepszenia jakości produktów i usług 

oferowanych przez klaster ma charakter długofalowy i ciągły, wszystkie zadania będą 

realizowane od początku przez cały czas obowiązywania strategii. W początkowy okresie 

największy nacisk powinien być położony na wypracowanie optymalnych rozwiązań 

logistycznych tak, by w możliwie najkrótszym czasie zapewnić żądaną efektywność 

podejmowanych działań w zakresie pozyskiwania i przetwarzania odpadów dla członków 

klastra, zgodnie ze specyfiką prowadzonych przez nich procesów. 

 

Zaangażowane podmioty 

W początkowym okresie prowadzenia zespołu działań zmierzających do podnoszenia 

jakości produktów i usług oferowanych przez klaster i jego członków największe 

zaangażowanie powinny wykazywać zrzeszone w klastrze instytucje otoczenia biznesu, 

firmy konsultingowe i jednostki naukowe i badawczo-rozwojowe, jednak przy aktywnym 

współudziale (wymiana doświadczeń) przedsiębiorstw przetwórczych i produkcyjnych. 

Możliwe jest również w początkowym okresie prowadzenia działań optymalizacyjnych 

korzystanie z usług wyspecjalizowanych zewnętrznych firm doradczych i logistycznych. W 

zakresie wypracowania i transferu innowacyjnych technologii przetwórczych główny ciężar 

zadań spoczywa na jednostkach naukowych i badawczo-rozwojowych, które będą w tym 

celu korzystać z doświadczeń przetwórców i producentów. Zespół działań informacyjnych, 

promocyjnych i marketingowych będzie zaś głównie zadaniem koordynatora klastra oraz 

instytucji otoczenia biznesu (np. izb gospodarczych, fundacji, targów itp.). 
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9. Organizacja i struktura klastra 

9.1. Struktury i forma prawna klastra 

Do realizacji planu działań, który został uwypuklony w niniejszym dokumencie, 

konieczne są odpowiednie warunki, m.in. zbudowanie przejrzystego i efektywnego systemu 

współpracy wszystkich podmiotów należących do klastra. W szczególności należy dokonać 

odpowiedniego rozdziału kompetencji i odpowiedzialności partnerów klastra. 

Polskie prawodawstwo gospodarcze nie precyzuje szczegółowo obowiązującej formy 

organizacyjnej inicjatywy klastrowej, skupiającej w sobie przedstawicieli strony sfery 

biznesowej, jednostki naukowe i administracyjne. Dlatego też, korzystając z dostępnych 

wzorców możliwych do wykorzystania w ramach prawa krajowego, można wyróżnić kilka 

form organizacyjnych, odpowiednich dla współpracy nakierowanej na osiągnięcie 

wyróżniających organizację celów i odzwierciedlających charakter współpracy. Są to np. 

formy takie, jak: 

 stowarzyszenie, 

 fundacja, 

 spółka cywilna, 

 spółki prawa handlowego (osobowe i kapitałowe), 

 izba gospodarcza, 

 różne odmiany partnerstwa (konsorcjum, joint-venture). 

Każdy typ formalizacji organizacji klastra charakteryzuje się swoistymi zaletami, ale i 

ograniczeniami (np. spółki prawa handlowego, które zakładają konieczność wniesienia 

wkładów lub objęcia udziałów, odzwierciedlających wagi poszczególnych wspólników w 

danym przedsięwzięciu). W każdym przypadku jednak decyzja o przyjęciu wybranej formy 

działalności powinna zostać poprzedzona szczegółową analizą możliwości i ograniczeń, 

wynikających z pozostałych form organizacyjnych. 

W klastrze Gospodarki Odpadowej i Recyklingu, który funkcjonuje od 2011 r., 

wypracowano formę organizacji bazującą na partnerstwie branżowym z udziałem 

przedsiębiorstw z sektora oraz innych zainteresowanych instytucji. Ten rodzaj współpracy 

charakteryzuje się największą dowolnością spośród wszystkich innych form współpracy. 

Podmioty wyrażające taką chęć, stając się członkami klastra, podpisują umowę  

o współpracy, będącą zarazem deklaracją akceptacji celów i zasad działania i współpracy  
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w ramach klastra. Każdy z partnerów zobowiązuje się do przestrzegania regulaminu klastra, 

korzystania z usługi organizacji i koordynowania procesu współpracy w ramach Klastra 

Gospodarki Opadowej i Recyklingu pomiędzy przedsiębiorstwami, instytucjami otoczenia 

biznesu, jednostkami naukowo-badawczymi oraz jednostkami samorządu terytorialnego, a 

także uczestniczenia we wszystkich spotkaniach o charakterze klasterowym służących 

realizacji celów i zadań określonych regulaminem klastra. 

Uczestnikiem klastra może zostać każda instytucja, firma lub organizacja prowadząca 

działalność związaną z sektorem gospodarki odpadowej i recyklingu lub oferująca usługi 

skierowane do osób i podmiotów tego sektora. Klaster jest otwarty dla wszystkich 

zainteresowanych, a uczestnictwo w nim jest oparte na zasadach dobrowolności i woli 

współpracy. Każdy z partnerów klastra ma w nim równe prawa, również w kwestii dostępu 

do wspólnej infrastruktury lub posiadania wspólnych usług. 

W strukturze organizacyjnej klastra można wyróżnić kilka organów, wyróżniających się 

odmiennym celem powołania, kompetencjami i zakresem zadań. Są to: 

 rada klastra, 

 zarząd klastra, 

 koordynator klastra, 

 rada naukowa klastra. 

Głównym organem kompetencyjnym klastra jest rada klastra, stanowiąca odpowiednik 

walnego zgromadzenia. W jej skład wchodzi przedstawiciel każdego partnera, zwany 

członkiem rady klastra, który dysponuje jednym mandatem. Rada klastra wyznacza kierunki 

rozwoju, programy oraz strategię działania klastra, nadzoruje bieżącą realizację projektów i 

zadań, zaś do jej kompetencji należy przede wszystkim: 

 przyjmowanie nowych partnerów, 

 uchwalanie regulaminu klastra i jego zmian, 

 wybór i odwołanie przewodniczącego rady klastra, 

 wybór i odwołanie członków zarządu klastra, 

 rozpatrywanie i zatwierdzanie planów rozwoju i działania klastra oraz projektów 

merytorycznych, 

 powoływanie grup zadaniowych, 

 zatwierdzanie sprawozdań zarządu klastra, 
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 zatwierdzanie źródeł i sposobu finansowania działalności klastra, w tym 

finansowania obsługi organizacyjnej i administracyjnej. 

Do głównych zadań zarządu klastra, wybieranego przez radę klastra, należy realizacja 

bieżących zadań niewymagających zgody rady klastra, reprezentacja klastra na zewnątrz, 

jak również inicjowanie, organizowanie, koordynowanie i wspieranie zadań wskazanych 

przez Radę Klastra, a w szczególności: 

 przygotowywanie planów działania w zakresie organizacji i rozwoju klastra, 

 sporządzanie okresowych sprawozdań z działalności klastra, 

 realizowanie projektów i zadań powierzonych przez radę klastra, 

 proponowanie nowych inicjatyw i projektów, 

 współpraca w ramach inicjatyw i projektów realizowanych w ramach klastra przez 

jego partnerów. 

Koordynator klastra jest organem wykonawczym rady i zarządu klastra. Wykonuje 

czynności powierzone mu przez zarząd klastra w ramach podpisanej z nim umowy o 

koordynację i wraz z nim reprezentuje klaster na zewnątrz. Do jego zadań należy organizacja 

i koordynowanie współpracy podmiotów w ramach klastra. 

W kwietniu 2015 została podjęta decyzja o powołaniu rady naukowej klastra – organu 

opiniodawczego, w skład którego wchodzą przedstawiciele: 

 podmiotów gospodarczych, 

 jednostek badawczo-naukowych posiadający co najmniej stopień naukowy doktora, 

 instytucji otoczenia biznesu, 

posiadający trzyletnie doświadczenie zawodowe w obszarze działalności klastra. Do 

kompetencji rady naukowej należy w szczególności: 

 opiniowanie strategii klastra, 

 opiniowanie planów badawczo-rozwojowych klastra, 

 zatwierdzanie perspektywicznych kierunków działalności naukowej, rozwojowej i 

wdrożeniowej. 

Istnieje również możliwość powoływania przez radę klastra grup zadaniowych – 

zespołów roboczych, których zadaniem jest opracowywanie i prowadzenie szczególnych 

działań związanych z przedmiotem działalności klastra lub sprawami organizacyjnym. 
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9.2. Członkowie klastra 

Klaster Gospodarki Odpadowej i Recyklingu ze względu na specyfikę i powszechność 

występowania przedmiotu swojej działalności – odpadów – jest klastrem ponadregionalnym, 

skupia podmioty z terenu całego kraju. Podlega ciągłemu, dynamicznemu rozwojowi 

terytorialnemu z uwagi na rosnące zainteresowanie przystąpieniem do klastra 

przedsiębiorstw i organizacji. Na czas przygotowania strategii członkami klastra było 65 

różnych podmiotów, zaś ich struktura ze względu na przeważający rodzaj prowadzonej 

działalności przedstawiała się następująco: 

 przedsiębiorstwa zajmujące się zbieraniem i przetwarzaniem odpadów – 48 

 przedsiębiorstwa produkcyjne – 9 

 jednostki naukowe – 10 

 instytucje otoczenia biznesu – 9 

 pozostali członkowie – 4 

Bardziej szczegółowe informacje na temat członków klastra i prowadzonej przez nich 

działalności zostały przedstawione w załączniku 1. 

10. Źródła finansowania 

10.1. Wewnętrzne 

Klaster Gospodarki Odpadowej i Recyklingu finansuje swoje działania przede wszystkim 

dzięki środkom pochodzącym ze źródeł prywatnych, z działalności statutowej i gospodarczej 

koordynatora klastra, w tym z obowiązkowych cyklicznych świadczeń partnerów klastra, 

realizowanych na podstawie indywidualnych umów pomiędzy koordynatorem a partnerami 

powiązania kooperacyjnego. Wydatki związane z obsługą organizacyjno-administracyjną 

klastra pokrywa koordynator (od początku istnienia powiązania aż do zakończenia 

jakiegokolwiek z projektów, w tym tych dofinansowanych przez Unię Europejską, jednak 

nie dłużej, niż przez okres wymaganej trwałości projektu, co określa umowa powiązania 

kooperacyjnego). Składki członkowskie, jak się okazuje, są najbardziej oczywistym 

sposobem finansowania inicjatywy klastrowej. Potwierdzają to badania przeprowadzone na 

143 europejskich klastrach w ramach projektu: NGPExcellence clusters – Cluster excellence 

in the Nordic Countries, Germany and Poland. Innym źródłem finansowania są opłaty, jakie 
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ponoszą członkowie klastra w zamian za skorzystanie z usług świadczonych przez 

koordynatora na rzecz inicjatywy.  

Dotychczas docelowym sposobem finansowania klastra były jego zasoby wewnętrzne,  

a zatem środki pochodzące z działalności lub też od jego uczestników. Z uwagi na podjęte 

działania rozwojowe, zmierzające w kierunku realizacji przyjętych przez powiązanie celów, 

dofinansowania ze środków publicznych będą znaczących wsparciem. Dlatego też poniżej 

zaprezentowano obecnie instrumenty ukierunkowane na wsparcie inicjatyw klastrowych na 

szczeblu regionalnym, krajowymi i międzynarodowym. 

10.2. Zewnętrzne 

Koordynator klastra, w dbałości o realizację celów strategii, będzie się ubiegał o wsparcie 

publiczne dostępne w ramach różnych programów regionalnych, krajowych lub 

międzynarodowych. Możliwość pozyskania środków publicznych może się stać dla 

członków klastra istotnym czynnikiem przyspieszającym rozwój. Z uwagi na kończącą się 

perspektywę finansową 2007-2013 oraz dopiero wchodzące nowe programy finansowania z 

funduszy strukturalnych UE 2014-2020 nie można wskazać szczegółowo wszystkich 

możliwych działań, w ramach których klaster może się ubiegać o dofinansowanie. Jednakże 

już teraz można zadeklarować, iż klaster będzie się ubiegał o wsparcie w ramach dostępnych 

programów pochodzących ze środków unijnych, które – podobnie jak dotacje 2007-2013 – 

będą kontynuować trend wspierania rozwoju klastrów. 

Według raportu Kierunki i założenia polityki klastrowej w Polsce do 2020 roku głównym 

celem polityki klastrowej w perspektywie 2014-2020 powinno być: 

 wzmocnienie innowacyjności i konkurencyjności polskiej gospodarki w oparciu o 

intensyfikację współpracy, interakcji i przepływów wiedzy w ramach klastrów, 

 wspieranie rozwoju strategicznych specjalizacji gospodarczych przez: 

 krajowe klastry kluczowe, 

 regionalne klastry kluczowe. 

Dotacje z perspektywy 2007-2013 były przyznawane dla koordynatorów klastrów, którzy 

następnie prowadzili działania na rzecz członków. Ta forma finansowania znalazła 

odzwierciedlenie również w nowej perspektywie, jednak zostanie wprowadzona także 

odmienna metoda. Polega ona na bezpośrednim wsparciu firm i instytucji będących 

członkami klastra, wsparcie będzie można uzyskać na realizację konkretnych projektów. 
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Zmianą jest również preferowanie klastrów działających w kluczowych dla gospodarki 

branżach – Krajowe Inteligentne Specjalizacje. Ma to związek z założeniem, iż powiązania 

reprezentujące te branże będą w stanie skutecznie konkurować na rynkach 

międzynarodowych. Na wsparcie będą mogły liczyć także projekty dotyczące branż 

pretendujących do miana lidera w danym regionie. Perspektywy klastrowe będą mogły 

uzyskać dotację na dodatkowe usługi i cele takie jak m.in. transfer technologii, doradztwo 

proinnowacyjne, specjalistyczne szkolenia czy wynajmowanie infrastruktury laboratoryjnej. 

10.2.1. Krajowe Klastry Kluczowe (KKK) 

Są to klastry o istotnym znaczeniu dla gospodarki kraju i wysokiej konkurencyjności 

międzynarodowej. Wytyczne Ministerstwa Gospodarki rekomendują, by inicjatywy te były 

wybierane na poziomie krajowym, m.in. w oparciu o kryteria dotyczące: masy krytycznej, 

potencjału rozwojowego i innowacyjnego, dotychczasowej i planowanej współpracy oraz 

doświadczenia i potencjału koordynatora. Koordynator KKK jest uprawniony do 

aplikowania o wsparcie publiczne w ramach poddziałania 2.3.3 „Umiędzynarodowienie 

Krajowych Klastrów Kluczowych” POIR, przeznaczonego na wzmocnienie ekspansji 

międzynarodowej KKK. Projekty rozwojowe, zdefiniowane i uzgodnione przez grupy 

członków KKK, będą korzystały z preferencji w ramach systemu oceny przy aplikowaniu 

do różnych programów i działań pomocowych. Celem działania jest wzrost 

internacjonalizacji przedsiębiorstw działających w ramach KKK. Przedmiotem 

dofinansowania będą kompleksowe usługi, w tym również doradcze: 

 służące wprowadzeniu na rynki zagraniczne oferty klastra i/lub jego członków, ze 

szczególne uwzględnieniem produktów zaawansowanych technologicznie, 

 związane z aktywizacją członków klastra w obszarze internacjonalizacji, tworzeniem 

sieci kontaktów, wymianą wiedzy z partnerami zagranicznymi, współpracą 

międzynarodową, zwiększeniem widoczności klastra na rynkach 

międzynarodowych. 

Cechą charakterystyczną tego działania jest pomoc operacyjna dla koordynatora, w tym: 

 koszty wynagrodzeń personelu koordynatora klastra zatrudnionego przy realizacji 

projektu, 

 koszty administracyjne, w tym koszty ogólne, bezpośrednio związane z realizacją 

projektu: 



 
 

Strona 80 z 98 
 

 aktywizacji klastra w celu ułatwienia współpracy, dzielenia się informacjami 

oraz świadczenia lub kierowania specjalistycznych i dopasowanych usług 

wsparcia dla biznesu, 

 marketingu klastra w celu zwiększenia udziału nowych przedsiębiorstw lub 

organizacji oraz zwiększenia rozpoznawalności klastra, 

 zarządzania zapleczem klastra, organizacji programów szkoleniowych, 

warsztatów i konferencji w celu wsparcia dzielenia się wiedzą, tworzenia 

sieci kontaktów i współpracy transnarodowej. 

Ważnym elementem projektu jest to, iż wsparcie dla koordynatora będzie stanowić dla 

niego pomoc publiczną, co więcej usługi jakie wyświadczy koordynator dla członków 

powiązania, również stanowiły będą pomoc de minimis. 

10.2.2. Regionalne Klastry Kluczowe (RKK) 

Są to klastry o istotnym znaczeniu dla gospodarki regionu. Z wytycznych Ministerstwa 

Gospodarki wynika rekomendacja, by powiązania były wybierane na poziomie regionu w 

oparciu o kryteria określone przez samorząd województwa. 

Przewiduje się dwa kierunki oddziaływania na realizację celu polityki klastrowej, 

mianowicie wspieranie istniejących i tworzących się klastrów przez dofinansowanie 

koordynatorów klastrów głównie z poziomu regionalnego oraz zintegrowanie wsparcia 

publicznego wokół wybranych klastrów o kluczowym znaczeniu i potencjale 

konkurencyjnym dla gospodarki kraju (poziom krajowy) i poszczególnych regionów 

(poziom regionalny), wpisujących się w inteligentne specjalizacje krajowe i regionalne. 

 

Bezpośrednie wsparcie dla klastrów w nowej perspektywie finansowej 2014-2020 jest 

przewidziane w następujących programach na poziomie krajowym i regionalnym: 

 Program Operacyjny Inteligentny Rozwój (PO IR), 

 Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko (PO IS) 

 Program Operacyjny Polska Wschodnia (PO PW), 

 16 Regionalnych Programów Operacyjnych (RPO). 
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10.2.3. Program Operacyjny Inteligentny Rozwój (PO IR) 

W ramach PO IR zakłada się koncentrację środków na klastrach o istotnym potencjale 

dla rozwoju gospodarki i tych konkurencyjnych w skali międzynarodowej. Główne kierunki 

wsparcia to promowanie działań proeksportowych, identyfikacja i wsparcie strategii 

rozwoju KKK.  

Główne działania na rzecz klastrów w ramach PO IR, to: 

 internacjonalizacja Kluczowych Klastrów Krajowych (projekt konkursowy, tylko 

dla koordynatorów KKK), 

 wsparcie systemowe dotyczące wyboru Krajowych Klastrów Kluczowych i 

realizacji ich strategii rozwoju oraz opracowania i wdrożeniu systemu monitoringu 

klastrów w Polsce, 

 preferencje w systemie oceny dla projektów pochodzących z Krajowych Klastrów 

Kluczowych przy aplikowaniu o wsparcie w ramach innych działań POIR. 

Realizacji dużych przedsięwzięć B+R, istotnych dla rozwoju poszczególnych branż 

sektorów gospodarki służą programy sektorowe (działanie 1.2). Inicjatorem wspólnego 

przedsięwzięcia jest grupa przedsiębiorstw, które występują w imieniu branży (np. za 

pośrednictwem platformy technologicznej, inicjatywy klastrowej itp.), przedstawiając zarys 

agendy badawczej wraz z konkretnym zapotrzebowaniem sektora na prace B+R. Wsparcie 

jest kierowane na projekty wpisujące się w Krajową Inteligentną Specjalizację, w tym nowe 

specjalizacje wynikające z procesu przedsiębiorczego odkrywania. 

10.2.4. Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko (PO IS) 

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko, realizowany w latach 2014-2020, jest 

finansowany z środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) i 

Funduszu Spójności (FS). Realizacja programu obejmować będzie obszar całej Polski - 15 

województw zaliczanych do obszarów słabiej rozwiniętych oraz Mazowsze zaliczane do 

regionu lepiej rozwiniętego.  

Cele tematyczne programu: 

 wspieranie przejścia na gospodarkę niskoemisyjną we wszystkich sektorach, 

 promowanie dostosowania do zmian klimatu, zapobiegania ryzyku i zarządzania 

ryzykiem, 
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 ochrona środowiska naturalnego i wspieranie efektywności wykorzystania zasobów, 

 promowanie zrównoważonego transportu i usuwanie niedoborów przepustowości w 

działaniu najważniejszych infrastruktur sieciowych, 

 walka z ubóstwem i wyłączeniem społecznym. 

Cele te będą realizowane za pomocą siedmiu osi priorytetowych (priorytet ósmy odnosi 

się do pomocy technicznej): 

 zmniejszenie emisyjności gospodarki,  

 ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu,  

 rozwój infrastruktury transportowej przyznanej dla środowiska i ważnej w skali 

europejskiej,  

 zwiększenie dostępności do transportowej sieci europejskiej,  

 poprawa bezpieczeństwa energetycznego,  

 ochrona i rozwój dziedzictwa kulturowego,  

 wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia. 

10.2.5. Program Operacyjny Polska Wschodnia 

Klastry działające w pięciu województwach Polski Wschodniej (lubelskie, podkarpackie, 

podlaskie, świętokrzyskie i warmińsko-mazurskie) mogą liczyć na dodatkowe wsparcie w 

ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia. Wsparcie będzie można uzyskać na: 

 realizację działań inwestycyjnych,  

 kreowanie wspólnej marki,  

 prowadzenia działalności B+R 

 internacjonalizację.  

Nowością jest możliwość realizacji ponadregionalnych projektów B+R przez podmioty 

z klastrów. O dotację mogą ubiegać się: 

 koordynatorzy klastrów, działający na rzecz rozwoju klastra i jego członków, 

 konsorcja członków klastra, czyli: przedsiębiorstwa, jednostki edukacyjne i 

naukowe, instytucje otoczenia biznesu i inne (w tym koordynatorzy), które mogą 

wnioskować o współfinansowanie projektów rozwojowych, wynikających z 

uzgodnionej i przyjętej strategii rozwojowej klastra, 
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 spółki celowe powołane przez członków klastra do realizacji zadań inwestycyjnych 

i projektów B+R, w wyniku których powstaną nowe aktywa. 

Działania szczególnie istotne w aspekcie potencjalnego finansowania klastra w ramach 

Programu Operacyjnego Polska Wschodnia: 

 Działanie 1.1 Platformy startowe dla nowych pomysłów 

 Poddziałanie 1.1.1 Platformy startowe dla nowych pomysłów 

 Poddziałanie 1.1.2 Rozwój startupów w Polsce Wschodniej 

 Działanie 1.2 Internacjonalizacja MŚP 

 Działanie 1.3 Ponadregionalne powiązania kooperacyjne 

 Poddziałanie 1.3.1. Wdrażanie innowacji przez MŚP 

 Poddziałanie 1.3.2. Tworzenie sieciowych produktów przez MŚP 

10.2.6. 16 Regionalnych Programów Operacyjnych 

Każde z szesnastu województw będzie wydatkowało środki unijne na wsparcie 

powstawania i rozwoju klastrów o zasięgu regionalnym. Wspierane będą klastry wpisujące 

swoje działania w tzw. inteligentne specjalizacje regionalne, ale również inicjatywy 

kooperacyjne mogące w przyszłości stać się znaczącymi gałęziami rozwoju gospodarczego 

województwa. Na poziomie regionalnym dotacje będzie mógł uzyskać koordynator klastra 

na:  

 animację procesów wewnątrzklastrowych, 

 budowanie wspólnych strategii działania. 
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Rys. 10.1. Klastry w perspektywie 2014-2020 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie materiałów PARP 

10.2.7. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 

Celem programu jest realizacja zasad gospodarki odpadami, a w szczególności hierarchii 

sposobów postępowania z odpadami, przez: 

 ustanowienie i utrzymanie powszechnych systemów selektywnego zbierania 

odpadów: 

 budowa punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych, 

 budowa systemów selektywnego zbierania odpadów, 

 doposażenie systemów selektywnego zbierania odpadów, 

 utworzenie i utrzymanie w kraju zintegrowanej i wystarczającej sieci instalacji 

gospodarowania odpadami: 

 budowa nowych oraz modernizacja lub rozbudowa istniejących regionalnych 

instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych (RIPOK), 

 rozbudowa lub modernizacja istniejących instalacji przetwarzania odpadów, 

celem uzyskania statusu RIPOK. 
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 budowa nowych oraz modernizacja lub rozbudowa istniejących instalacji 

przeznaczonych do prowadzenia procesów recyklingu (lub przygotowania do 

recyklingu) selektywnie zbieranych odpadów komunalnych 

 budowa nowych, rozbudowa oraz modernizacja istniejących instalacji, 

 zmniejszenie ilości odpadów poddawanych nielegalnemu międzynarodowemu 

przemieszczaniu – rozbudowa lub modernizacja stacji demontażu pojazdów, w tym: 

 zakup maszyn i urządzeń związanych funkcjonalnie z procesem demontażu 

pojazdów wycofanych z eksploatacji; 

 zakup środków do transportu pojazdów wycofanych z eksploatacji lub 

odpadów wytworzonych w procesie demontażu pojazdów wycofanych z 

eksploatacji. 

 intensyfikację zbierania i legalnego demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji: 

 demontaż pojazdów wycofanych z eksploatacji, 

 zbieranie i przekazanie do demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji, 

 budowanie świadomości ekologicznej społeczeństwa zgodnie z celem programu. 

10.2.8. Inne możliwości wsparcia 

Strategia wspierania klastrów na lata 2014-2020 została opracowana przez DG Enterprise 

and Industry i zakłada: 

 promowanie wysokiej jakości zarządzania klastrem, 

 współpracę pomiędzy klastrami z różnych krajów w Europie i poza nią, 

  współpracę pomiędzy różnymi branżami (przemysłami).  

Strategia ma na celu lepsze wykorzystanie klastrów do rozwijania MSP.  

Wsparcie zarządzania w klastrach – jest realizowane przez szkolenia oraz certyfikację 

jakości. Szkolenia dla trenerów i managerów odbywają się dzięki European Foundation for 

Cluster Excellence w oparciu o metodologię opracowaną w ramach inicjatywy KE European 

Cluster Excellence Initiative. Klastry, by potwierdzić jakość w zarządzaniu, mogą ubiegać 

się o brązowe, srebrne albo złote odznaki (bronze label, silver label, gold label), 

przyznawane przez European Secretariat for Cluster Analysis.  

Wsparcie współpracy międzynarodowej – realizuje się poprzez porozumienia i misje 

gospodarcze. Porozumienia podpisywane są pomiędzy European Cluster Collaboration 
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Platform a partnerami zagranicznymi spoza Europy. KE organizuje cyklicznie misje 

gospodarcze dla przedstawicieli organizacji zarządzających klastrami oraz dla MSP 

działających w klastrach, do krajów, z którymi podpisano porozumienia o współpracy. Misje 

mają na celu internacjonalizację firm, stanowią również okazję do znalezienia partnerów 

oraz rozwijają nowe perspektywy na zagraniczne rynki. Nawiązana współpraca 

międzynarodowa ma przyczynić się do zwiększenia innowacyjności i konkurencyjności 

klastrów. 

 

Celem strategii partnerskiej European Strategic Cluster Partnerships – ESCP jest 

współpraca klastrów i sieci przekraczająca granice sektorowe. Dzięki niej dojść może do 

powstania nowych łańcuchów wartości, obejmujących różne sektory działania. 

Partnerstwo musi mieć wymiar europejski, konieczne jest uczestnictwo co najmniej 4 

organizacji reprezentujących minimum 3 kraje biorące udział w Programie Ramowym na 

rzecz Konkurencyjności i Innowacji (CIP). Konsorcja mają się zająć opracowaniem i 

wdrożeniem wspólnej strategii długoterminowej współpracy pomiędzy różnymi sektorami 

działalności gospodarczej. Strategia ta ma uwzględniać wsparcie internacjonalizacji MSP w 

nowych obszarach. Status ESCP jest nadawany przez ECCP, a przy wyborze preferowane 

są klastry, których koordynatorzy posiadają złotą odznakę (ESCA Gold Label). Wymogiem 

minimalnym jest konieczność posiadania przez uczestników konsorcjum co najmniej 

odznaki brązowej (ESCA Bronze Label).  

 

Wspomniana współpraca międzynarodowa w obszarach działań klastrów może być 

rozwijana dzięki realizacji programów i instrumentów finansowych, np. poprzez 

wykorzystanie funduszy programów ramowych UE, do których należą: 

 program COSME (Programme for the Competitivness of Enterprises and SMEs 

2014-2020) – Program na rzecz konkurencyjności przedsiębiorstw oraz rozwoju 

MSP. 

 program HORIZON 2020 – The EU Framework Programme for Research and 

Innovation - Program Ramowy Badań i Innowacji 

COSME  

W grudniu 2013 r. Parlament Europejski i Rada Unii Europejskiej przyjęły Program 

ramowy na rzecz konkurencyjności przedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw 



 
 

Strona 87 z 98 
 

2014-2020 COSME (Programme for the Competitiveness of Enterprises and small and 

medium-sized enterprises). 

Główne cele programu to: 

 wzmocnienie konkurencyjności i trwałości unijnych przedsiębiorstw, szczególnie 

małych i średnich, oraz 

 krzewienie kultury przedsiębiorczości, wspieranie tworzenia miejsc pracy oraz 

wzrostu MŚP. 

Budżet programu to 2,3 miliarda euro, z czego co najmniej 60% (1,4 mld euro) zostanie 

przeznaczone na instrumenty finansowe. 

 

Program COSME stanowi kontynuację Programu ramowego na rzecz konkurencyjności 

i innowacji (Competitiveness and Innovation Framework Programme – CIP) na lata 2007-

2013. Program CIP stworzono przede wszystkim w celu promowania konkurencyjności 

europejskich małych i średnich przedsiębiorstw, przez wsparcie działalności innowacyjnej 

(w tym innowacji ekologicznych), zapewnienie lepszego dostępu do środków finansowych 

oraz świadczenie na poziomie regionalnym usług wsparcia dla biznesu. W latach 2014-2020 

wsparcie konkurencyjności oraz małych i średnich przedsiębiorstw będzie dostępne w 

programie COSME, natomiast wsparcie działalności innowacyjnej prowadzone będzie w 

ramach programu Horyzont 2020, wzajemnie uzupełniającego się z programem COSME. 

 

HORYZONT 2020  

Horyzont 2020 jest inicjatywą KE, mającą na celu zapewnienie konkurencyjności Europy 

na rynku globalnym. Ważnym priorytetem jest również współpraca międzynarodowa. 

Program ten jest największym w historii programem finansowania badań naukowych i 

innowacji w Unii Europejskiej. Jego budżet w latach 2014-2020 wynosi prawie 80 mld euro. 

Chodzi o stworzenie spójnego systemu finansowania innowacji: od koncepcji naukowej 

przez etap badań, aż po wdrożenie nowych rozwiązań, produktów czy technologii. 

W ramach programu zostały wyróżnione trzy priorytety: 

• doskonałość w nauce, 

• wiodąca pozycja w przemyśle, 

• wyzwania społeczne. 
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11. Wdrażanie i monitorowanie strategii 

Zapisane w niniejszej strategii cele i zadania, bezpośrednio wynikające z przyjętej wizji 

i misji klastra, będą stanowić podstawę podejmowanych działań operacyjnych oraz 

uzyskania na ich realizację wsparcia finansowego ze środków krajowych i zagranicznych. 

Celem zapewnienia możliwie płynnej i efektywnej realizacji głównych zadań i celów, 

zapisanych w regulaminie klastra i będących realizacją wizji jego rozwoju, podjęte zostaną 

działania zmierzające do oceny oraz bieżącej weryfikacji stopnia wdrożenia przyjętej 

strategii rozwoju klastra. Za wdrożenie działań strategicznych odpowiedzialni są wszyscy 

członkowie (partnerzy) inicjatywy klastrowej, reprezentowani w Radzie klastra, do której 

zadań należy m.in. wyznaczanie kierunków rozwoju oraz nadzorowanie realizacji bieżących 

projektów i zadań. Pewne zobowiązania w zakresie monitorowania działań związanych z 

wdrażaniem i wypełnianiem zobowiązań wynikających z przyjętej strategii rozwoju klastra, 

są również przypisane Zarządowi klastra, stanowiącemu organ wykonawczy w zakresie 

czynności powierzonych przez Radę klastra. 

Szczególna rola we wdrażaniu i monitorowaniu strategii rozwoju klastra przypada 

koordynatorowi klastra, zwłaszcza w zakresie budowania sieci powiązań, planowania, 

projektowania, koordynowania i nadzorowania realizacji projektów służących rozwojowi 

klastra, jak również inicjowania wspólnych działań, projektów i wydarzeń. 

Działania monitorujące, stanowiące niezbędne narzędzie oceny stopnia realizacji strategii 

rozwoju klastra, zakładają stałą i systematyczną obserwację dynamiki zmian warunków 

zewnętrznych (m.in. stanu prawnego w zakresie gospodarki odpadowej i recyklingu, 

tendencji itp.) i wewnętrznych (m.in. w zakresie struktury klastra w aspekcie potrzeb 

wynikających z głównego łańcucha wartości). Wnioski z działań monitorujących powinny 

być stymulatorem maksymalizacji efektów działań podejmowanych w związku z przyjętą 

strategią, zwłaszcza w aspekcie zgodności z zasadami efektywnego wykorzystania środków 

finansowych przeznaczanych na cele klastra. Efektem działań monitorujących powinny być 

okresowe sprawozdania składane Radzie klastra. Jako źródła potencjalnych informacji o 

efektach realizacji strategii rozwoju klastra można wyróżnić: 

 badania ankietowe przeprowadzane wśród członków klastra, 
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 bezpośrednie doświadczenia zbierane w dyskusji z członkami klastra, prowadzonych 

podczas odbywających się cyklicznie imprez (np. konferencji, seminariów, forów, 

targów, warsztatów i innych spotkań), 

 dane statystyczne gromadzone na poziomie krajowym i regionalnym. 

Wdrożony program monitoringu stopnia realizacji celów zapisanych w strategii rozwoju 

klastra powinien obejmować ocenę dwóch grup czynników: 

 ogólnego rozwoju klastra (w tym przypadku należy zwrócić uwagę na różne aspekty 

jego rozwoju oraz obserwować przyczyny i dynamikę zmian w czasie) 

 oraz skutków podejmowanych działań. 

Monitoring stopnia realizacji strategii rozwoju klastra powinien mieć charakter ciągły, 

natomiast pierwsza syntetyczna ocena powinna zostać dokonana po ok. roku jej 

obowiązywania, kiedy będą już możliwe do zaobserwowania rezultaty realizacji 

krótkoterminowych celów operacyjnych. Prócz tego ocena efektów ogólnie pojętego 

rozwoju klastra może być dokonywana w odniesieniu do istotnych poziomów jego 

funkcjonowania, wśród których można wyróżnić np. poziomy: 

 krajowy (stan rozwiązań prawnych, monitoring poziomu odzysku i recyklingu 

poszczególnych grup odpadów itp.), 

 regionalny (powstawanie nowych przedsiębiorstw, wzrost zatrudnienia, spadek 

bezrobocia, pojawianie się nowych produktów i usług), 

 poszczególnych członków klastra (zwiększenie stopnia rozpoznawalności, wzrost 

obrotów/zysków, wdrażanie wysokich technologii, kształtowanie wartości dodanej 

dla przedsiębiorstw, zmiany sposobu funkcjonowania współpracy między 

przedsiębiorstwami oraz między przedsiębiorstwami i instytucjami naukowymi i 

badawczo-rozwojowymi, zwiększanie potencjału innowacyjnego itp.). 

Szczegółowe wskaźniki realizacji celów powinny zostać opracowane i wdrażanie w 

miarę realizacji poszczególnych projektów dedykowanych osiąganiu strategicznych i 

operacyjnych celów zapisanych w strategii. Jednak można wyróżnić w strukturze 

wskaźników kilka nadrzędnych, których wzrost będzie wskazywać na realizację strategii 

rozwoju klastra. 

 liczba podmiotów zaangażowanych w klastrze (w podziale na przedsiębiorstwa, 

jednostki naukowe, instytucje otoczenia biznesu, jednostki administracji 

samorządowej), 
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 liczba wspólnych przedsięwzięć realizowanych przez podmioty klastra (w tym w 

zakresie transferu wiedzy i technologii), 

 parametry ekonomiczne (w tym przychody, eksport i zatrudnienie), 

 wskaźniki innowacyjności dla przedsiębiorstw funkcjonujących w klastrze, 

 liczba zorganizowanych spotkań branżowych i naukowych (konferencji, 

seminariów, forów, targów, innych), 

 liczba zorganizowanych warsztatów i szkoleń on-line. 

 

Wskaźniki realizacji strategii rozwoju klastra:  

 

LP Nazwa wskaźnika Powiązanie z celem ze strategii Jednostka 

miary 

Wartość 

bazowa 

wskaźnika 

Wartość 

docelowa 

wskaźnika 

Rok 

osiągnię

cia 

wartości 

docelow

ej 

Źródło 

weryfikacji 

wskaźnika 

1.  
Liczba członków Praktyczna realizacja celu strategicznego 1. 

Zacieśnianie współpracy, zwłaszcza 2) 

Utrzymanie dotychczasowej ilości 

partnerów oraz pozyskiwanie nowych 

członków dla klastra 

szt 80 100 2020 Deklaracja 

przystąpieni

a do 

Klastra 

Gospodarki 

Odpadowej i 

Recyklingu 

2.  
Liczba targów 

branżowych z 

udziałem członków 

klastra 

Praktyczna realizacja celu 

strategicznego 1. Zacieśnianie 

współpracy, zwłaszcza 

 4) Promocja działalności klastra oraz jego 

członków na rynku krajowym i 

międzynarodowym, 6) Udział w 

targach, misjach oraz spotkaniach 

i forach (krajowych i 

międzynarodowych) oraz celu 

strategicznego 2. Wzrost 

konkurencyjności, zwłaszcza 6) 

Organizowanie szkoleń, 

seminariów i konferencji 

branżowych, sprzyjających 

Liczba 

imprez/rok 

3 6 2020 Dokumentac

ja 

poświadczaj

ąca 

uczestnictw

o (np. 

dokument 

księgowy, 

dokumentacj

a 

fotograficzn

a) 

3.  
Liczba 

rozpoczętych 

wspólnych 

projektów 

w klastrze, których 

efektem są 

innowacyjne 

wyroby 

lub technologiczne  

Praktyczna realizacja celu 

strategicznego 1. Zacieśnianie 

współpracy zwłaszcza 

1)Utrzymanie, integracja i ciągły 

rozwój sieci współpracy w obszarze 

zagospodarowania odpadów i ich 

przetwarzania oraz celu 

strategicznego . Wykorzystanie 

powiązania nauki i biznesu, 

zwłaszcza 2) Udział w 

innowacyjnych projektach 

badawczych z zakresu gospodarki 

Liczba 

rozpoczęty

ch 

projektów/

rok 

2 4 2020 Umowa na 

realizację 

projektu 
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odpadowej i recyklingu 

4.  
Audyty 

środowiskowo -

technologiczne  

Praktyczna realizacja celu 

strategicznego 1. Zacieśnianie 

współpracy, zwłaszcza 1) 

Utrzymanie, integracja i ciągły 

rozwój sieci współpracy w obszarze 

zagospodarowania odpadów i ich 

przetwarzania oraz celu 

strategicznego 2. Wzrost 

konkurencyjności, w tym 2) 

Zwiększanie efektywności 

wykorzystania posiadanych 

zasobów oraz wymiana wiedzy 

pomiędzy partnerami klastra 

Liczba 

rozpoczęty

ch 

projektów/

rok 

1 3 2020 Raport z 

przeprowadz

onego 

audytu lub 

dokument 

księgowy 

(faktura/rach

unek) 

5.  
Liczba wspólnych 

produktów/usług 

oferowanych na 

rynkach 

międzynarodowych 

Praktyczna realizacja celu 

strategicznego 1. Zacieśnianie 

współpracy, zwłaszcza 4) Promocja 

działalności klastra oraz jego 

członków na rynku krajowym i 

międzynarodowym oraz celu 

strategicznego 2. Wzrost 

konkurencyjności, zwłaszcza 5) 

Stworzenie bazy produktów i usług 

składających się na ofertę klastra 

oraz celu strategicznego 5. 

Dbałość o jakość i promocja 

produktów, zwłaszcza 5) 

Kreowanie i rozwój wspólnej marki 

Szt  3 

 

5 2020 Oferta 
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12. Komplementarność z innymi programami 

Należy podkreślić, że skuteczna realizacja strategii oraz rozwój Klastra Gospodarki 

Odpadowej i Recyklingu są uwarunkowane spójnością podejmowanych działań z innymi 

dokumentami o znaczeniu strategicznym, funkcjonującymi zarówno w obszarze gospodarki 

europejskiej, jak i krajowej oraz regionalnej. 

Można zauważyć, że Komisja Europejska w wielu kluczowych dokumentach 

bezpośrednio podkreśla istotność funkcjonowania inicjatywy klastrowej, zwłaszcza 

zorientowanej na rozwój i wdrażanie wysokich technologii, postrzegając klastry, jako jeden 

z fundamentów potencjału gospodarczego we współczesnej gospodarce. 

Jednym z nadrzędnych dokumentów wyznaczających kierunki rozwoju gospodarczego  

i społecznego w Europie jest strategia Europa 2020 – unijna strategia wzrostu na najbliższe 

dziesięciolecie. Władze zjednoczonej Europy dostrzegają, że w zmieniającym się świecie 

potrzebna jest: (1) inteligentna i (2) zrównoważona gospodarka sprzyjająca (3) włączeniu 

społecznemu. Równoległa praca nad tymi trzema priorytetami powinna pomóc Unii 

Europejskiej, jako całości i wszystkim państwom członkowskim w uzyskaniu wzrostu 

zatrudnienia oraz zwiększeniu produktywności i spójności społecznej. W strategii określono 

konkretny plan obejmujący pięć celów – w zakresie zatrudnienia, innowacji, edukacji, 

włączenia społecznego oraz zmian klimatu/energii, – które należy osiągnąć do 2020 r.  

W każdym z tych obszarów wszystkie państwa członkowskie wyznaczyły z kolei własne 

cele krajowe. Konkretne działania na poziomie zarówno unijnym, jak i krajowym 

wzmacniają realizację strategii.  

W tym zakresie strategia rozwoju Klastra Gospodarki Odpadowej i Recyklingu wpisuje 

się w bezpośrednią realizację każdego z pięciu nadrzędnych celów. Jej wdrożenie  

i funkcjonowanie jest zbieżne z realizacją kilku priorytetów tematycznych określonych  

w strategii Europa 2020 (m.in. „Unia innowacji”, „Europa efektywnie korzystająca  

z zasobów”, „Program na rzecz nowych umiejętności i zatrudnienia”, a zwłaszcza „Polityka 

przemysłowa w erze globalizacji”, gdzie rola inicjatywy klastrowej została szczególnie 

podkreślona). 

Wkrótce po określeniu strategii Europa 2020 został przyjęty Krajowy Program Reform 

na rzecz jej realizacji. W nim również szczególnie podkreślono rolę klastrów, jako 

organizacji kształtujących największą ilość interakcji i współpracy na poziomie 
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regionalnym, co więcej postuluje się dążenie do kształtowania polityki rozwoju 

gospodarczego opartej o klastry, która powinna koncentrować się na wypracowaniu 

mechanizmu selekcji (konkurs i analiza jakościowa) najbardziej konkurencyjnych klastrów, 

w tym klastrów technologicznych o największym potencjale innowacyjnym oraz 

koncentrację na nich środków publicznych (w tym funduszy z Unii Europejskiej). Owe 

wiodące inicjatywy klastrowe powinny być preferowane w ramach istniejącego systemu 

wydatkowania funduszy strukturalnych. Jednym z nadrzędnych działań przyjętych w 

ramach Krajowego Programu Reform jest rozwój inicjatyw klastrowych oraz ich 

monitoring, a także rozbudowa instrumentarium wspierania powstawania  

i umiędzynarodowienia działalności klastrów i powiązań sieciowych. Ponadto w Programie 

podkreśla się rosnące znaczenie systemowego podejścia do gospodarowania odpadami,  

a także stwierdza się, że inwestycje w infrastrukturę ochrony środowiska, w szczególności 

w zakresie gospodarki wodno-ściekowej, przeciwpowodziowej oraz gospodarki odpadami, 

należy zaliczyć do niezbędnych w kontekście zrównoważonego rozwoju kraju, 

bezpieczeństwa i jakości życia obywateli. Szczególną wagę przykłada się do wdrożenia 

działań zmierzających do zmiany sposobu gospodarowania odpadami, w tym ograniczenia 

składowania czy zwiększenia odzysku, co jest zbieżne z celami strategii rozwoju Klastra 

Gospodarki Odpadowej i Recyklingu. 

Naturalną konsekwencją przyjęcia strategii rozwoju dla Europy stało się określenie  

w 2011 Długookresowej Strategii Rozwoju Kraju „Polska 2030”, w której zapisach 

zakłada się znaczący wzrost konkurencyjności, zarówno na szczeblu regionalnym, jak  

i przedsiębiorstw. W dokumencie tym powiązano osiągnięcie głównych, długofalowych 

celów rozwojowych z podjęciem 25 kluczowych decyzji. Można wśród nich wymienić te, 

które są zbieżne z realizacją celów zapisanych w niniejszej strategii rozwoju. Są to przede 

wszystkim: 

 poprawa warunków środowiskowych, uniknięcie ryzyk związanych ze zmianami 

klimatu (gdzie wprost zapisano konieczność wdrożenia zintegrowanego zarządzania 

środowiskiem, w tym promocję recyklingu odpadów, by zredukować wartość 

wskaźnika odpadów niepoddawanych recyklingowi z 88% w 2010 r. do 10% w 2030 

r.), a także 

 warunki dla nowych przewag konkurencyjnych, 

 konkurencyjność nauki i rozwój sfery badawczo-rozwojowej, 
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 dopasowanie edukacji do potrzeb zmieniającej się gospodarki. 

W Strategii Rozwoju Kraju zostały również zapisane kluczowe projekty dla osiągnięcia 

poszczególnych celów wymienionych w dokumencie. Wdrożenie strategii rozwoju Klastra 

Gospodarki Odpadowej i Recyklingu i realizacja zawartych w niej celów jest zbieżna m.in. 

z założeniami projektu kluczowego „II.12. Poprawa spójności działania i współpracy 

między ośrodkami wspierania innowacyjności – parkami technologicznymi, centrami 

transferu technologii, inkubatorami, funduszami PE/VC w celu zwiększenia skuteczności 

procesów i skali komercjalizacji wyników badań naukowych oraz poprawa jakości regulacji 

w zakresie innowacji” (zwłaszcza przez budowanie sieci współpracy i wymiany wiedzy 

między parkami technologicznymi i naukowymi, inkubatorami przedsiębiorczości  

i klastrami przedsiębiorstw różnych branż oraz internacjonalizacja tych sieci w skali przede 

wszystkim europejskiej) oraz z celem operacyjnym 3.1.1 „Gospodarka odpadami”, gdzie 

zakłada się jako kluczowe ograniczenie do minimum ilości składowanych odpadów dzięki 

wdrożonemu systemowi odzysku odpadów (o 40% do 2020 r. i do 10% w 2030 r.). 

Akcentowane jest również powiązanie działań w obszarze techniczno-technologicznym  

z działaniami edukacyjnymi. 

Przyjęte strategie rozwoju Europy i kraju przekładają się bezpośrednio na rozwój 

regionów. W związku z tym w 2010 r. została przyjęta Krajowa Strategia Rozwoju 

Regionalnego 2010-2020. W jej zapisach również można znaleźć bezpośrednie odniesienia 

do celów i zadań ujętych w strategii rozwoju Klastra Gospodarki Odpadowej i Recyklingu. 

Znaczący nacisk w KSRR jest położony m.in. na: 

 istotność większego powiązania środowisk biznesu, edukacji, nauki i kultury,  

(w czym inicjatywa klastrowa jest niezwykle pomocna), 

 zwiększenie stopnia wykorzystywania potencjału wiedzy, nauki, gospodarki  

i kultury dla tworzenia i wykorzystywania rozwiązań innowacyjnych (w wyniku 

szerokiej współpracy między najważniejszymi ośrodkami naukowymi w kraju,  

a także dzięki ścisłej współpracy uczelni z regionalnymi przedsiębiorstwami  

i klastrami), 

 konieczność wsparcia kierowanego zwłaszcza do klastrów o największym potencjale 

konkurencyjnym – wykazujących się obecnie konkurencyjnością międzynarodową, 

bądź dających realną szansę na zbudowanie takiej konkurencyjności w przyszłości, 
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 zwiększanie dostępności usług związanych z ochroną środowiska, w tym w aspekcie 

związanym z gospodarką odpadami (zwłaszcza w korelacji z Krajowym Planem 

Gospodarki Odpadami). 

 

Strategiczne decyzje podejmowane na szczeblu europejskim i krajowym znajdują swoje 

odzwierciedlenie w dokumentach regionalnych. Analizując strategie rozwój poszczególnych 

województw, przyjmowane w latach 2005-2013, można zauważyć ich wysoką zbieżność  

z nadrzędnymi priorytetami europejskimi i krajowymi, przy jednoczesnym akcentowaniu 

działań charakteryzujących specyfikę regionów. We wszystkich strategiach wojewódzkich 

koncepcja klasteringu jest wymieniana, jako jeden z kluczowych sposobów działań na rzecz 

podnoszenia efektywności i konkurencyjności przedsiębiorstw oraz zwiększania 

atrakcyjności regionów. W każdej strategii ujęto również szereg zadań związanych  

z optymalizacją gospodarki odpadami, związanych z zapobieganiem powstawaniu, 

racjonalną gospodarką, doskonaleniem systemów selektywnej zbiórki odpadów, 

recyklingiem, odzyskiem, ale również konieczności zmian systemowych i podejmowania 

szeroko zakrojonej edukacji społecznej. Ważność problematyki gospodarki odpadowej  

i recyklingu wynika z przeprowadzanych w ramach strategii wojewódzkich analiz SWOT – 

dostrzegalne są słabe strony obecnie funkcjonujących systemów oraz zagrożenia wynikające 

z braku podjęcia stosownych działań. Również w zamierzeniach strategicznych województw 

cele (długofalowe i pośrednie) związane z wszechstronnym rozwojem systemów gospodarki 

odpadowej i recyklingu są obecne. 

Również inne dokumenty strategiczne, nieodnoszące się bezpośrednio do rozwoju 

gospodarczego i cywilizacyjnego Europy, kraju i regionów, formułują cele i zadania,  

z którymi zapisy niniejszego dokumentu są bezpośrednio zbieżne. Jako przykład można 

wymienić „Strategię rozwoju nauki w Polsce do 2015 roku” z perspektywą przedłużenia do 

2020 r. W tym dokumencie proponuje się pięć priorytetowych obszarów badawczych, 

określających dziedziny wykonywania funkcji państwa w stosunku do społeczeństwa  

i gospodarki, wymagające szczególnego wsparcia nauki. Są nimi zdrowie, rolnictwo  

i środowisko, energia i infrastruktura, zaawansowane technologie dla gospodarki oraz 

społeczeństwo w warunkach przyśpieszonego i zrównoważonego rozwoju społeczno-

gospodarczego.   
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