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Współcześnie w Unii Europejskiej (UE) 
w związku z realizacją priorytetów doty-
czących zrównoważonego rozwoju państw 
i regionów w coraz większym stopniu cha-
rakterystycznymi i zindywidualizowanymi 
zasobami stają się wiedza, umiejętności, 
innowacyjność i kreatywność. Nowy wymiar 
procesów zachodzących na poziomie regio-
nu, ich znaczenie w warunkach inteligent-
nej specjalizacji polega na identyfikowaniu 
wyjątkowych cech oraz aktywów każdego 
państwa i regionu, podkreślaniu ich przewagi 
konkurencyjnej oraz koncentrowaniu regio-
nalnych partnerów i zasobów wokół wizji ich 
przyszłości ukierunkowanej na osiągnięcia. 
Ważnym instrumentem realizacji koncep-
cji inteligentnej specjalizacji w państwach 
i regionach są klastry. 

Przedstawiono najważniejsze zagadnienia 
dotyczące założeń strategii inteligentnej spe-
cjalizacji na rzecz realizacji zrównoważonego 
rozwoju w UE, a zwłaszcza funkcjonowania 
i efektów działalności klastrów, jako narzędzi 
ich skutecznej realizacji. Do najbardziej pręż-
nie działających klastrów w Polsce należy 
Mazowiecki Klaster Chemiczny. Od momen-
tu swojego powstania w 2014 r. nieustannie 
się rozwija oraz wprowadza innowacyjne 
rozwiązania. Jest to wynik działania wielu 
czynników, do których należą przede wszyst-
kim: lokalizacja klastra w bliskiej odległości 
od dostawców, klientów i dystrybutorów, 
odpowiednio dobrani członkowie klastra, 
wykwalifikowana siła robocza, łatwy dostęp 
do surowców, kapitału, infrastruktury i know-
-how oraz nawiązanie współpracy z partnera-
mi zagranicznymi w ramach ECRN (European 

Chemical Regions Network). Praca, zgodnie 
z przyjętym założeniem, stanowi studium 
wybranych zagadnień teoretycznych i empi-
rycznych oraz nie pretenduje do wyczerpania 
bogatej problematyki tematu. Badanie zakoń-
czono 25 marca 2017 r.

Klaster jako instrument realizacji
koncepcji inteligentnej specjalizacji

Inteligentna specjalizacja (IS) jest obecnie 
jedną z koncepcji odgrywających znaczącą 
rolę w działalności UE na rzecz realiza-
cji zrównoważonego rozwoju, zwłaszcza 
w polityce spójności. Została ona opracowa-
na w 2008 r. w ramach Grupy Eksperckiej 
„Wiedza dla wzrostu”, powołanej jako ciało 
doradcze w 2005 r. przez unijnego Komisarza 
ds. Badań J. Potočnika1), którego zastępcą 
był prof. D. Foray. Do popularyzacji tego 
terminu przyczyniła się m.in. międzynarodo-
wa konferencja EuIntegRatio, która odbyła 
się w dniach 19–20 października 2011 r. 
w Warszawie (uczestniczył w niej również 
D. Foray). Po okresie burzliwych debat 
w kręgach eksperckich i politycznych IS 
została wprowadzona do oficjalnych aktów 
prawnych UE i stała się odniesieniem do 
programowania działań wieloletnich ram 
finansowych UE na lata 2014–2020 (zarówno 
w programie ramowym Horyzont 2020 jak 
i w polityce spójności). Koncepcja IS jest 
współcześnie kluczowym elementem planu 
działalności UE realizowanego do 2020 r. na 
rzecz inteligentnego i zrównoważonego roz-
woju sprzyjającego włączeniu społecznemu 
i dalszej integracji w ramach UE. Inicjatywa 
ta, zmierzająca do zmniejszenia dysproporcji 
między regionami UE ma na celu doprowa-
dzić do długookresowego, spójnego i harmo-
nijnego wzrostu gospodarczego i społecznego 
państw członkowskich Unii, co ma służyć 
budowaniu zrównoważonej i konkurencyj-
nej gospodarki, efektywnie korzystającej 
z zasobów. W tym celu ma wykorzystywać 

pierwszoplanową pozycję Europy w wyścigu 
do nowych procesów i technologii, w tym 
technologii przyjaznych środowisku, przy-
spieszać wprowadzanie inteligentnych sieci 
opartych na technologiach ICT (information 
and communication technologies), wykorzy-
stywać możliwości sieci obejmujących całą 
UE, a także wzmacniać przewagę konku-
rencyjną europejskiego biznesu, szczególnie 
sektora produkcji i MSP2).

W dokumentach Komisji Europejskiej IS 
to narodowa/regionalna, zintegrowana strate-
gia innowacyjności ukierunkowana na lokal-
ną transformację gospodarczą, która wspiera 
i rozwija kluczowe regionalne sektory gospo-
darcze oraz procesy badawczo-naukowe. IS 
wspomaga mocne strony i konkurencyjność 
regionu oraz jego potencjał do wykorzysty-
wania szans na trwały napływ inwestycji, 
wzmacnia rozwój technologiczny i innowa-
cyjny, dążąc do stymulowania inwestycji 
w sektorze prywatnym, zachęca inwestorów 
do aktywnego uczestnictwa w rozwoju regio-
nu przez przeprowadzanie eksperymentów 
i wdrażanie innowacyjnych projektów, bazuje 
na analizie danych oraz zakłada śledzenie 
postępów projektowych3). IS oznacza zatem 
identyfikowanie wyjątkowych cech i akty-
wów każdego państwa i regionu, podkreślanie 
przewagi konkurencyjnej każdego regionu 
oraz koncentrowanie regionalnych partnerów 
i zasobów wokół wizji ich przyszłości ukie-
runkowanej na osiągnięcia4). Strategie badań 
i innowacji na rzecz inteligentnej specjalizacji 
RIS3 (Research and innovation strategies for 
smart specialisations) UE, będące jednocze-
śnie programami transformacji gospodarczej, 
spełniają pięć ważnych zadań: (i) pozwalają 
koncentrować wsparcie w ramach prowadzo-
nej polityki i inwestycji na kluczowych krajo-
wych/regionalnych priorytetach, wyzwaniach 
i potrzebach w zakresie rozwoju opartego na 
wiedzy, włącznie z działaniami związanymi 
z technologiami informacyjnymi i telekomu-
nikacyjnymi (ICT), (ii) wykorzystują mocne 
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strony i przewagi konkurencyjne danego 
kraju/regionu oraz jego potencjał do osiąga-
nia doskonałości, (iii) sprzyjają innowacjom 
technologicznym i praktycznym, stymulują 
inwestycje sektora prywatnego, (iv) prowadzą 
do pełnego zaangażowania interesariuszy, 
zachęcają do innowacyjności i eksperymento-
wania, (v) są oparte na obiektywnych danych 
i dowodach oraz zawierają solidne systemy 
monitorowania i oceny5). Strategia inteli-
gentnej specjalizacji UE wyznacza zatem 
kierunki wzmacniania regionalnych syste-
mów innowacji, wspiera maksymalizowanie 
przepływu wiedzy oraz rozpowszechnianie 
korzyści wynikających z innowacji w obrębie 
całej Unii. Dlatego inteligentna specjalizacja 
ma kluczowe znaczenie dla faktycznej efek-
tywności badań i inwestycji w innowacje. 
Równie ważna jest łącząca się z tą koncepcją 
problematyka funkcjonowania i efektów dzia-
łalności klastrów.

Wzrost zainteresowania badaczy, przedsię-
biorców i polityków problematyką klastrów 
nastąpił na początku lat 90. XX w. po opu-
blikowaniu pracy M. Portera6). Według niego 
klaster to geograficzne skupisko wzajemnie 
powiązanych firm, wyspecjalizowanych 
dostawców, jednostek świadczących usługi, 
firm działających w pokrewnych sektorach 
i związanych z nimi instytucji w poszczegól-
nych dziedzinach, jednocześnie współdziała-
jących i konkurujących ze sobą6). Podkreśla 
on również, że klastry osiągające masę kry-
tyczną (niezbędna liczba firm i innych insty-
tucji tworząca efekt aglomeracji) i odnoszące 
niezwykłe sukcesy konkurencyjne w określo-
nych dziedzinach działalności są uderzającą 
cechą niemal każdej gospodarki narodowej, 
regionalnej, stanowej, a nawet wielkomiej-
skiej, głównie w państwach gospodarczo 
rozwiniętych7). Aby jednak w pełni zrozumieć 
ideę klastrów, należy przyjrzeć się początkom 
formułowania się tej koncepcji. Jej prekurso-
rem jest Marshall, który analizował działania 
przedsiębiorstw produkcyjnych lokujących 
swoje siedziby w dzielnicach przemysłowych 
w pobliżu konkurentów, dostawców i klien-
tów. Dzięki temu w tych obszarach powstawa-
ły grupy wyspecjalizowanych producentów. 
Zjawisko to, określone przez Marshalla jako 
zewnętrzne korzyści skali, przyczyniło się do 
rozwoju lokalnego (wpływając pozytywnie na 
przepływ wiedzy między przedsiębiorcami, 
rozwój rynku pracy, edukację adeptów zawo-
du). Na ten aspekt w swoich rozważaniach 
zwrócił uwagę również Krugman, wskazując, 
że wspólna lokalizacja firm z danej branży 
rozbudowuje potencjał danego regionu, co 
przyciąga nowe firmy, a to znów rozbudowuje 
potencjał regionu itd. W ten sposób wyja-
śnił on mechanizm kreacji klastra. W jego 
ujęciu klaster może obejmować tylko jedną 
branżę, a więc możliwe jest jego istnienie 
nawet w sytuacji braku powiązań z branżami 
wspierającymi8). Obok klasycznych defini-

cji, w literaturze przedmiotu funkcjonuje 
wiele innych interpretacji pojęcia klastra. 
W definicjach tych podkreślany jest m.in. 
intensywny przepływ informacji oraz wiedzy 
między znajdującymi się w ramach klastra 
podmiotami, akcentowany jest fakt istnienia 
środowiska, które sprzyja procesom wzrostu 
konkurencyjności, uczenia się oraz pobu-
dzania innowacyjności. Autorzy podkreślają 
także, że klastry pomagają przedsiębiorstwom 
dzielić się doświadczeniem i mnożyć swój 
potencjał9), a dzięki geograficznej koncentra-
cji przedsiębiorstw oraz ich współpracy i kon-
kurencji, można łatwo uzyskać efekt synergii. 
Istotną relacją między podmiotami w klastrze 
jest kooperencja, tzn. sieć współpracy złożona 
z dotychczasowych konkurentów.

Jak wskazuje Kalupa10) przedsiębiorstwa 
skupione w klastrach odnoszą korzyści wyni-
kające z faktu, że lepiej jest im działać razem 
niż osobno, wspólne operacje pozwalają im 
osiągnąć wyższą konkurencyjność niż izolacja 
i działanie w pojedynkę. Klaster prowadzi 
bowiem do szybszego i lepszego ich rozwoju. 
Składa się na to wyższa produktywność, efek-
tywność działalności przedsiębiorstw klastra, 
jako skutek dostępu do wyspecjalizowanych 
(a zatem i tańszych) zasobów, wykwalifikowa-
nych pracowników, informacji czy instytucji 
środowiska biznesowego.

Klastry tworzą zatem odpowiednie środo-
wisko, w którym rozwijają się przedsiębior-
stwa z danej branży, ale często również ich 
kooperanci, dostawcy, instytucje badawcze 
i naukowe. Obecność wielu współpracujących 
ze sobą podmiotów przyczynia się do rozwoju 
danej branży i pomaga uzyskać przewagę 
konkurencyjną nad innymi. Klastry koncen-
trują się w niewielkiej odległości geograficz-
nej, ponieważ jedna konkurencyjna branża 
pomaga tworzyć kolejne, dzięki wzajemnej 
współpracy i konkurencji. Forma koncentracji 
różnych organizacji jaką jest klaster sprawia, 
że wszystkie podmioty jakie działają w jego 
ramach zaczynają wspierać się wzajemnie, 
a korzyści płynące z takiego rozwiązania są 
widoczne na wielu płaszczyznach. Jak już 
zostało podkreślone wcześniej, bliska koncen-
tracja podmiotów z jednej branży prowadzi 
do ciągłego ulepszania się i poszukiwania 
innowacyjnych rozwiązań zarówno w sferze 
badań i rozwoju, metod zarządzania, wdraża-
nia nowych strategii, jak i nabywania nowych 
umiejętności przez pracowników. Klaster 
można zatem uznać za ważny instrument 
realizacji strategii inteligentnej specjalizacji 
na rzecz zrównoważonego rozwoju, obok 
uczelni wyższych i instytucji badawczych.

Koncepcja IS w UE zakłada przygotowa-
nie strategii rozwoju regionalnego uwzględ-
niającej stopień rozwoju klastrów, których 
potrzeby różnią się od siebie w zależności od 
fazy rozwoju. Strategia ta kładzie szczegól-
ny nacisk na klastry znajdujące się w fazie 
wzrostowej. Istotne jest, żeby klastry znaj-

dujące się w tej fazie mogły zidentyfikować 
nowy sektor lub nową dziedzinę, w której 
będą się specjalizować. Dlatego ważne jest 
wspomaganie przedsiębiorców przez tworze-
nie sieci kontaktów sprzyjających wymianie 
doświadczeń, technologii i dobrych prak-
tyk11). W koncepcji IS proces ten nazywany 
jest przedsiębiorczym procesem odkrywczym 
lub przedsiębiorczym procesem odkrywania. 
Jest to proces stałego dialogu uczestników 
regionalnego systemu innowacji reprezentu-
jących obszary inteligentnych specjalizacji 
z zachowaniem wiodącej roli biznesu.

W strategii IS podkreślane jest również 
znaczenie współpracy przedsiębiorstw 
i innych podmiotów, które funkcjonując 
w ramach klastra. Łatwiej uzyskują one 
przewagę konkurencyjną niż działając poje-
dynczo. Współpraca w klastrze powinna być 
oparta na zaufaniu, szczególnie że dotyczy 
firm, które mogą być jednocześnie partnerami 
i konkurentami. Ważnym elementem strategii 
jest też partnerstwo i współdziałanie zarówno 
przedsiębiorstw, jak i jednostek naukowo-
-badawczych, a kluczowym mechanizmem 
tworzącym zdolność współdziałania jest 
transfer wiedzy w ramach sieci12).W warun-
kach IS konkurencyjność regionu wzrasta, 
przy czym jest ona uzależniona od charakteru 
podmiotów i czynników mających istotny 
wpływ na wytwarzanie, cyrkulację oraz 
stosowanie wiedzy i innowacji w regionie. 
W obrębie klastrów proces absorpcji wiedzy 
cechuje duża efektywność, co wynika z faktu, 
że wiedza powstała w klastrze przepływa 
szybciej i efektywniej w ramach jego struktur 
niż w jego otoczeniu. Na poziomie regionu 
funkcjonowanie klastrów może przyczyniać 
się do kształtowania wysokiej jakości kapi-
tału ludzkiego, rozwoju przedsiębiorczości, 
powstawania na lokalnym rynku nowych 
podmiotów, tworzących nowe miejsca pracy, 
a także do wzrostu efektywności MSP. Jest 
to również szansa na wzrost atrakcyjności 
danego regionu dla zagranicznych przedsię-
biorców lokujących bezpośrednie inwestycje. 
W samej koncepcji IS klastry mogą stać 
się podstawowym elementem identyfikacji 
obszarów priorytetowych (silnego przemysłu, 
zasobów regionalnych, wyznaczania priory-
tetów, podejmowania przez władze decyzji) 
oraz wdrażania (przez inwestycje i połączenia 
międzysektorowe) samej strategii. IS może 
wykorzystywać klastry w określonych obsza-
rach (jak dostęp do badań, edukacji, rozwój 
umiejętności, współpracę z lokalną bazą roz-
wojową, efektywność zarządzania klastrem), 
co powinno dodatkowo wzmacniać i rozwi-
nąć ich potencjał przy realizacji strategii.

Klastry stanowią także katalizator 
aktywności i skuteczny sposób pobudzania 
współpracy horyzontalnej w gospodarce oraz 
między gospodarką a nauką. Kooperacja ta 
zwiększa innowacyjność i konkurencyjność 
na poziomie mikro-, mezo-, i makroekono-
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micznym. Szczególnie istotne jest to dla 
przedsiębiorstw zgromadzonych w klastrach, 
jako czynnik tworzenia trwałej przewagi kon-
kurencyjnej dzięki wyższej produktywności 
zasobów, wynikającej z szybszego niż u kon-
kurencji tempa wprowadzania innowacji.

Jak przedstawiają statystyki, m.in. dane 
Innobaromateru13) lub wskaźnik innowacyj-
ności (european innovation scoreboard), 
istnieje wyraźna zależność między konku-
rencyjnością danych gospodarek krajowych, 
poziomem rozwoju poszczególnych regionów 
a obecnością struktur klastrowych. Regiony, 
w których istnieją rozwinięte struktury kla-
strowe są bardziej konkurencyjne, co znajdu-
je odzwierciedlenie w pozycji jaką państwa 
zajmują w europejskich statystykach inno-
wacyjności. Przykładem może być Szwecja 
(pierwsze miejsce w Europie) lub Finlandia 
(trzecie miejsce w Europie), które posiadają 
rozległą sieć klastrów i znajdują się w czo-
łówce rankingu państw pod względem wdra-
żanych innowacji14). Powyższe statystyki są 
potwierdzeniem, że dobrze zarządzane klastry 
w decydującym stopniu przyczyniają się do 
wzrostu konkurencyjności i wysokiej dynami-
ki wzrostu gospodarczego państw i regionów.

Mazowiecki Klaster Chemiczny
jako instytucjonalny przykład
realizowanej strategii inteligentnej
specjalizacji

Płocki Park Przemysłowo-Technologiczny 
(PPP-T) jest inicjatywą władz samorzą-
dowych Płocka i PKN Orlen S.A., jednej 
z największych korporacji przemysłu nafto-
wego w Europie Środkowej i Wschodniej. 
Głównym priorytetem Parku jest stworzenie 
bazy dla rozwoju synergicznie powiązanych 
ze sobą komponentów: parku przemysłowe-
go, parku technologicznego i parku naukowo-
-badawczego, gdzie nauka, badania i wiedza 
wykorzystywane są dla rozwoju nowoczesnej 
technologii, nowoczesne technologie wdra-
żane są do przemysłu, a przemysł działa na 
rzecz nauki, wiedzy i nowoczesnych techno-
logii oraz rozwoju i tworzenia miejsc pracy, 
zawłaszcza w ramach klastrów. Miejsce reali-
zacji programu PPP-T nie zostało wybrane 
przypadkowo. Jest on zlokalizowany w bez-
pośrednim sąsiedztwie zakładu rafineryjno-
-petrochemicznego i siedziby PKN Orlen 
S.A. To co wyróżnia płocką inicjatywę to 
rozbudowane i zróżnicowane otoczenie biz-
nesowe miasta i okolic. Najbliższe sąsiedztwo 
zakładu produkcyjnego PKN Orlen S.A. oraz 
baza surowcowa i produktowa jaką zapewnia 
Grupa Orlen doskonale stymuluje rozwój 
gospodarczy firm operujących w różnych sek-
torach przemysłu. Bezpośrednie sąsiedztwo 
i możliwość współpracy z liderami branżowy-
mi stwarza obecnym i przyszłym inwestorom 
niepowtarzalne możliwości synergii działań 

i uzyskania efektów lepszych niż gdziekol-
wiek indziej.

Obecnie nadrzędnym celem całościowej 
koncepcji rozwoju PPP-T w ramach realizo-
wanej strategii IS jest wykorzystanie efektów 
synergii, a tym samym rozwój i odpowiednie 
powiązanie branż strategicznych, takich jak 
przemysł, technologie oraz badania i rozwój 
z obszarem działalności firmy petrochemicz-
nej. Stąd też na terenie PPP-T prowadzą dzia-
łalność firmy z takich branż jak: (i) przemysł 
chemiczny (przetwórstwo chemiczne), (ii) 
przemysł gazowniczy, (iii) branża logistyczna 
i transportowa (spedycja), (vi) przemysł prze-
twarzania odpadów, (v) produkcja farb, (vi) 
energie odnawialne i (vii) branża budowlana.

W wyniku przeprowadzonych inwestycji, 
nastawionych na budowę i rozwój komponen-
tu technologicznego oraz naukowo-badaw-
czego Parku dla ponadregionalnej działal-
ności innowacyjnej, kolejno powstawały 
Centrum Administracyjne Parku z komplet-
ną bazą konferencyjną i socjalną, Centrum 
Usług Korporacyjnych oraz Laboratorium 
Centralne. Ponadto, zbudowano magistralne 
sieci wodociągowe i kanalizacyjne o długo-
ści 26,9 km, światłowodową infrastrukturę 
telekomunikacyjną o długości 4,4 km, sieć 
centralnego ogrzewania o długości 3,4 km 
oraz system dróg wewnętrznych o długości 
9,3 km wraz z kanalizacją opadową i oświe-
tleniem. Tym samym, blisko 130 ha obszarów 
inwestycyjnych komponentu przemysłowego 
Parku zostało wyposażonych w niezbędną 
i nowoczesną bazę materialną oraz media 
dla potrzeb inwestujących przedsiębiorców. 
Inwestycje Parku o łącznej, szacowanej war-
tości blisko kilkudziesięciu milionów złotych 
pozwoliły na stworzenie warunków dla roz-
woju w Płocku i regionie sfery naukowo-tech-
nologicznej w ścisłym powiązaniu z potrzebą 
oraz oczekiwaniami podmiotów sfery biz-
nesowej i gospodarczej. W efekcie realizacji 
całego przedsięwzięcia wdrożono innowacyj-
ne rozwiązania organizacyjne i technologicz-
ne polegające na zorganizowaniu na terenie 
PPP-T sieci instytucji oferujących pełną gamę 
usług i produktów umożliwiających w pro-
cesach outsourcingu ograniczenie kosztów 
prowadzenia działalności gospodarczej.

W wyniku tych przedsięwzięć w 2014 r. 
na mocy porozumienia podpisanego przez 
przedstawicieli przedsiębiorstw, administracji 
samorządowej, instytucji otoczenia biznesu 
oraz uczelni wyższych i ośrodków badaw-
czo-rozwojowych (do założycieli należą: 
ChemTech Krzysztof Januszkiewicz, FSZ 
Pollena Aroma Sp. z o.o., Centralny Ośrodek 
Badawczo-Rozwojowy Opakowań, Instytut 
Przemysłu Organicznego, Instytut Chemii 
Przemysłowej im. prof. I. Mościckiego, 
Agencja Rozwoju Mazowsza S.A., Instytut 
Chemii i Techniki Jądrowej, Politechnika 
Warszawska (Wydział Chemii), Uniwersytet 
Warszawski (Instytut Biotechnologii), Szkoła 

Główna Gospodarstwa Wiejskiego (Wydział 
Nauk o Żywności) i Płocki Park Przemysłowo-
Technologiczny) został powołany również 
Mazowiecki Klaster Chemiczny (MKC). Jest 
on środkowoeuropejskim liderem w wytwa-
rzaniu produktów chemicznych o wysokim 
stopniu przetworzenia i wartości dodanej. 
Instytucją odpowiedzialną za rozwój MKC 
oraz wdrażanie projektów wpływających na 
wzrost konkurencyjności regionu jest PPP-T. 
PPP-T jest także koordynatorem prac MKC 
w ramach Umowy Partnerskiej15).

Klaster specjalizuje się w produkcji olej-
ków, aromatów i kompozycji zapachowych. 
Dzięki zrealizowanym 10 projektom członko-
wie klastra wprowadzili na rynek innowacyj-
ne produkty wyznaczające międzynarodowe 
trendy. Klaster osiągnął samowystarczal-
ność w ramach łańcucha wartości, stosu-
jąc przyjazne dla środowiska technologie. 
Działalności klastra jest nastawiona głównie 
na podnoszenie konkurencyjności mazowiec-
kich przedsiębiorstw z branży chemicznej 
przez wypracowanie wspólnie z sektorem 
nauki innowacyjnej technologii i produktów 
przyjaznych środowisku dla przemysłu che-
micznego i rolno-spożywczego, tak aby na 
rynku znalazły sie co najmniej trzy produkty 
klastra (co najmniej jeden produkt natural-
ny otrzymywany metodami ekstrakcji, np. 
oleje roślinne, oleje eteryczne, substancja 
aromatyczna otrzymana metodami biotech-
nologicznymi i innowacyjne opakowanie 
dla produktu chemicznego, np. substancji 
zapachowych). Struktura i dobór członków 
inicjatywy klastrowej pozwalają na realizację 
projektów badawczych w zakresie szeroko 
pojętej chemii gospodarczej, spożywczej 
i przemysłowej. Podmioty skupione w kla-
strze funkcjonują w celu realizacji wspólnych 
przedsięwzięć z zakresu: oferty produktowo-
-usługowej, marketingu, internacjonalizacji 
i źródeł dofinansowania działalności. Mają 
one służyć osiąganiu korzyści dla wszyst-
kich podmiotów klastra, do których przede 
wszystkim zaliczyć należy: (i) dostęp do 
wiedzy biznesowej, w tym badań rynkowych, 
analiz, prognoz, (ii) nawiązywanie nowych 
kontaktów biznesowych, (iii) poznawanie 
możliwości potencjalnych partnerów, (iv) 
ułatwienia w tworzeniu wspólnych projektów 
biznesowych, (v) umożliwienie realizowania 
wspólnych działań promocyjnych, (vi) nawią-
zywanie współpracy międzynarodowej, (vii) 
zwiększoną wiedzę i umiejętności pracowni-
ków, (viii) lepiej przygotowanych absolwen-
tów do pracy w branży, (ix) wzrost liczby 
klientów i (x) wzrost przychodów i zysków 
z prowadzonej działalności15).

MKC skutecznie stymuluje rozwój pod-
miotów współtworzących go przez organi-
zację kilku obszarów tematycznych, takich 
jak rozwój współpracy nauka–biznes lub 
rozwój współpracy B2B przez organizację 
spotkań biznes–biznes (networking), pomoc 
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w poszukiwaniu partnerów biznesowych, 
kojarzenie firm. Ważnym obszarem współ-
pracy jest również obszar nauki oraz badania 
i rozwój, dzięki którym przedsiębiorstwa mają 
dostęp do bazy danych E-Lab oraz sprzętu 
laboratoryjnego. Na szczególną uwagę zasłu-
guje zaangażowanie podmiotów w klastrze 
w umiędzynarodawiane ich działalności przez 
włączenie MKC w Europejską Sieć Regionów 
Chemicznych. Dzięki niej członkowie klastra 
mają także możliwość współpracy i realizacji 
projektów z podmiotami z 20 regionów Europy 
o bardzo dobrze rozwiniętym przemyśle che-
micznym (poza województwem mazowieckim 
z Polski do ECRN należy: Bawaria (Niemcy), 
Brandenburgia (Niemcy), Region Północno-
Zachodnia Anglia, Cheshire (Wielka Brytania), 
Flandria (Belgia), Hesja (Niemcy), Region 
Ida Viru (Estonia), Prowincja Limburgia 
(Holandia), Lombardia (Włochy), Dolna 
Saksonia (Niemcy), Nadrenia Północna-
Westfalia (Niemcy), Novara (Włochy), 
Nadrenia Palatynat (Niemcy), Saksonia-Anhalt 
(Niemcy), Szlezwik-Holsztyn (Niemcy), 
Szkocja (Wielka Brytania), Usti (Czechy), 
Walonia (Belgia), Yorkshire and the Humber 
(Wielka Brytania), a od stycznia 2014 r. także 
Badenia-Wirtembergia (Niemcy)).Wszystkie 
podejmowane działania w klastrze mają na 
celu zapewnienie efektywnego rozwoju inicja-
tywy klastrowej.

 
Wnioski

Pojedyncze podmioty rzadko dysponują 
wszystkimi potrzebnymi zasobami i wiedzą 
niezbędną do wytwarzania coraz bardziej 
wyspecjalizowanych i konkurencyjnych 
towarów i usług. Utrzymanie przewagi kon-
kurencyjnej wiąże się więc z koniecznością 
współpracy z innymi podmiotami posia-
dającymi komplementarne zasoby, wiedzę 
i odpowiednie kompetencje. Odpowiedzią 
na wyzwania międzynarodowej rywalizacji 
jest współpraca między przedsiębiorstwami 
i instytucjami, takimi jak uczelnie wyższe 

oraz instytucje naukowo-badawcze w ramach 
klastrów, które cechują się dużą efektywno-
ścią procesu absorpcji wiedzy i innowacji 
wewnątrz, jak i poza nimi dzięki interakcjom 
przedsiębiorstw ze sferą B+R. Klastry są 
w warunkach inteligentnej specjalizacji klu-
czowym instrumentem warunkującym rozwój 
regionalny, sprzyjają wzrostowi roli sektora 
MŚP przy jednoczesnym redukowaniu dys-
proporcji rozwoju, zarówno w wymiarze 
przestrzennym, gospodarczym jak i społecz-
nym, co jest jednocześnie związane z realiza-
cją współczesnych priorytetów UE do 2020 r. 
na rzecz zrównoważonego rozwoju.

Dzięki funkcjonowaniu MKC można 
zaobserwować mechanizmy oddziałujące na 
konkurencyjność podmiotów, takie jak efekty 
przenikania (spillover effects) oraz relacje 
jakie występują między podmiotami tworzą-
cymi klaster. Dodatkowo bliska lokalizacja 
bazy surowcowo-produktowej, jaką może 
oferować firma petrochemiczna pozwala na 
prowadzenie działalności w różnych branżach 
przemysłowych, co dodatkowo przyczynia 
się do podejmowania decyzji o lokowaniu się 
nowych firm i dołączaniu się do tego klastra. 
Na terenie PPP-T istnieje zatem możliwość 
lokalizacji firm produkujących komponenty, 
produktu i półprodukty. Przedsiębiorstwa 
produkcyjne działające m.in. w branżach: 
chemicznej, farmaceutycznej, papierniczej, 
gumowej, lakierniczej, farbiarskiej, włókien-
niczej, tworzyw sztucznych i samochodowej 
osiągają korzyści z tytułu lokalizacji swojej 
działalności w Parku nie tylko przez korzy-
stanie z ulg i preferencji, jakie są stosowane 
w tego typu strefach. Istotny dla nich jest rów-
nież fakt bezpośredniej bliskości kontrahenta 
w postaci koncernu petrochemicznego, a także 
efekty funkcjonowania klastra. Przekłada się 
to na osiągniecie korzyści w postaci znacz-
nie niższych kosztów transportu, czy też 
magazynowania produktów. Jednocześnie 
przedsiębiorstwa mogą stać się partnerami 
dla koncernu petrochemicznego w zakresie 
produkcji półproduktów i komponentów dla 

jego potrzeb w sferze poza produkcją rafi-
neryjną lub petrochemiczną. Koncentracja 
firm produkcyjnych działających w klastrze 
w oparciu o surowce koncernu petroche-
micznego wywołuje efekt „popytu” na coraz 
bardziej zaawansowane technologie, które 
zapewne niebawem pozwolą osiągnąć im 
wysoki poziom konkurencyjności przy jed-
noczesnym zmniejszeniu kosztów produkcji.
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