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1. Wstęp
Celem niniejszego dokumentu jest szczegółowe opisanie strategii rozwoju Klastra Inteligentnego
Oświetlenia. Strategia składa się z części analitycznej i strategicznej. W części analitycznej (rozdział
drugi, trzeci i czwarty) zawarto skróconą analizę Klastra Inteligentnego Oświetlenia (zamiennie KIO):
jego profil, sposób organizacji, zasoby, kluczowe kompetencje, a także korzyści wynikające z
funkcjonowania w jego ramach. Uwzględniono również analizę otoczenia, w tym aktualne trendy
rozwojowe w branży i uwarunkowania regionalne. Część pierwszą zamyka syntetyczne zestawienie
mocnych i słabych stron inicjatywy, oraz szans i zagrożeń, przedstawione w formie analizy SWOT. W
analizie skoncentrowano się na identyfikacji kluczowych źródeł i możliwych przewag
konkurencyjnych Klastra Inteligentnego Oświetlenia.
Część strategiczna (rozdziały piąty) jest koncentrowana na stworzeniu ram funkcjonalnych
powiązania, umożliwiających wykorzystanie jego zasobów do dalszego rozwoju i poprawy pozycji
konkurencyjnej. W tej części zawarto wizję, misję rozwoju Klastra według modelu Ashridge,
strategiczne kierunki rozwoju, a także wynikające z nich konkretne wiązki celów operacyjnych. W
ostatnim rozdziale (rozdział szósty i siódmy) zawarto opis systemu wdrażania i monitorowania
strategii oraz szczegółowy opis wskaźników mierzących jej realizację.
Podstawą opracowania strategii Klastra Inteligentnego Oświetlenia były dane zebrane w wyniku
działań pierwotnych i wtórnych (typu desk research). W pierwszym przypadku badania obejmowały
między innymi analizę:
 materiałów własnych Klastra (dotyczących jego członków, partnerów, klientów i
zrealizowanych projektów),
 raportów i ustaw branżowych,
 danych statystycznych,
 prognoz rozwoju gospodarczego regionu i kraju,
 materiałów opracowanych przez PARP na temat specyfiki powiązań kooperacyjnych,
 materiałów na temat doświadczeń i uwarunkowań rozwoju Klastrów.

Strona

3

W kolejnych stadiach budowy strategii prowadzono badania jakościowe w formie cyklicznych
wywiadów z reprezentantami Klastra, spotkań strategicznych z zarządem, radą nadzorczą oraz
udziałowcami Koordynatora Klastra, a także grupowych sesji strategicznych z udziałem członków
Klastra, które miały charakter warsztatowy. Podczas spotkań wypracowano materiały, które z punktu
widzenia strategii mają znaczenie kluczowe tj. katalog korzyści wynikających z udziału w inicjatywie
klastrowej dla przedsiębiorców, jednostek naukowo-badawczych i instytucji otoczenia biznesu,
analizę SWOT, wizję, misję rozwoju Klastra według modelu Ashridge oraz strategiczne kierunki
rozwoju i wynikające z nich cele operacyjne.
Przeprowadzone warsztaty umożliwiły pogłębienie i aktualizację wiedzy na temat Klastra,
zwiększenie integracji członków oraz poziomu ich zaangażowania w działania Klastra, a także
doprowadziły do podjęcia ważnych i długofalowych decyzji strategicznych. Domknięciem
interaktywnego procesu tworzenia dokumentu były konsultacje strategii z członkami Klastra, w tym
również z przedstawicielami instytucji naukowo-badawczych. Po uwzględnieniu uwag doskonalących
dokument został zaprezentowany na spotkaniu Rady Klastra i zatwierdzony przez jego członków.

2. Uwarunkowania rozwoju Klastra Inteligentnego Oświetlenia
2.1. Koncepcja Klastra i korzyści funkcjonowania w jego ramach
Idea stworzenia Klastra Inteligentnego Oświetlenia - pierwszego Klastra zrzeszającego
przedsiębiorstwa z branży oświetleniowej w Polsce, powstała w 2016 roku, wyrażona w dokumencie
z 18 listopada 2016 roku pt. "Deklaracja współpracy partnerskiej w ramach Klastra Inteligentnego
Oświetlenia". Partnerzy ustalili, że celem Klastra jest stworzenie sieci współpracy umożliwiającej
efektywne połączenie i wykorzystanie potencjału rozwojowego Partnerów, a także przystępujących
do niego przedsiębiorstw, uczelni wyższych, jednostek naukowo-badawczych, instytucji otoczenia
biznesu i jednostek samorządu terytorialnego.

Rys. 1. Spotkanie założycielskie Klastra Inteligentnego Oświetlenia 18 listopada 2016 r. w Bierawie

Założyciele Klastra, w kluczowych dokumentach m.in. w Deklaracji współpracy partnerskiej w
ramach Klastra Inteligentnego Oświetlenia oraz Regulaminie Klastra Inteligentnego Oświetlenia,
zakreślili konkretne ramy działalności Klastra poprzez postawienie takich celów, jak1:
1. Stworzenie sieci współpracy pomiędzy członkami Klastra w obszarze Klastra Inteligentnego
Oświetlenia, umożliwiającej efektywne połączenie i wykorzystanie potencjału rozwojowego
osób, przedsiębiorstw, uczelni wyższych, jednostek badawczych i instytucji z otoczenia
biznesu.
2. Zwiększenie siły przetargowej członków Klastra w negocjowaniu warunków świadczenia
usług i dostaw materiałów lub produktów.
3. Zbudowanie powiązań pomiędzy przedsiębiorcami z szeroko pojętej branży oświetleniowej
lub pokrewnej, w tym pozyskanie nowych partnerów biznesowych do współpracy oraz w
ramach członkostwa w Klastrze Inteligentnego Oświetlenia.
4. Inicjowanie i rozwijanie współpracy Klastra ze środowiskiem badawczo-naukowym na
szczeblu regionalnym, ogólnokrajowym, a w przyszłości międzynarodowym.
5. Tworzenie koncepcji i koordynacja wdrażania projektów transferujących nowoczesne
technologie w oświetleniu.
6. Nawiązanie długotrwałej współpracy i pozyskanie dużych projektów, dzięki wspólnym
inicjatywom członków Klastra.
7. Integracja środowiska branży oświetleniowej, budowanie jej prestiżu i propagowanie jej
osiągnięć.
1

Strona

4

Por. Deklaracja współpracy partnerskiej w ramach Klastra Inteligentnego Oświetlenia z 18 listopada 2016 roku oraz
Regulamin Klastra Inteligentnego Oświetlenia z dnia 19 listopada 2016r.

Założyciele Klastra zdefiniowali również główne zadania, poprzez które zostaną osiągnięte założone
cele, takie jak:
1. Promowanie marek przedsiębiorstw i instytucji skupionych w Klastrze poprzez wspólną
reklamę i przy udziale profesjonalnego wsparcia reklamowo – marketingowego.
2. Zamieszczanie publikacji na temat Klastra i jego działalności w mediach branżowych.
3. Kreowanie pozytywnego wizerunku Klastra oraz przekazywanie mediom informacji o
bieżących inicjatywach Klastra.
4. Rozbudowę strony WWW Klastra, wypromowanie jej przez pozycjonowanie oraz stworzenie
wspólnej platformy IT do współpracy dla Członków Klastra.
5. Opracowanie i realizacja oferty rozwojowej Klastra poprzez szkolenia wewnętrzne,
zewnętrzne, wzajemne szkolenia pomiędzy Członkami Klastra, wizyty studyjne, szkolenia
eksperckie, multimedialne fora między-klastrowe i inne.
6. Wspólną działalność targowo-wystawienniczą.
7. Kolektywne szkolenia pracowników.
8. Stały monitoring trendów technologicznych w branży oświetleniowej, wymianę doświadczeń
i informacji.
9. Stworzenie i rozwój wewnętrznej bazy informacji o aktualnych zmianach w prawie,
wytycznych i innych przepisach dotyczących branży oświetleniowej w Polsce i za granicą.
10. Aktywny udział w spotkaniach i wydarzeniach związanych z rozwojem gospodarczym regionu
oraz kraju.
11. Aktywny udział w działaniach wspierających koncepcję zrównoważonego rozwoju dla
poszczególnych regionów Polski.
12. Pozyskiwanie zewnętrznych źródeł finansowania na rozwój i realizację zadań Klastra.
W kolejnym kroku, 27 kwietnia 2017 roku, powołano spółkę Klaster Inteligentnego
Oświetlenia spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, której zadaniem jest koordynowanie działań
Klastra Inteligentnego Oświetlenia. Spółka została założona przez 17 podmiotów, w tym firm i osób
fizycznych, które są związane z branżą oświetleniową tj. są producentami lub dystrybutorami sprzętu
oświetleniowego oraz komponentów, świadczą usługi dla branży oraz zajmują się wykorzystaniem
sprzętu oświetleniowego do celów oświetlenia, a także budową i eksploatacją urządzeń
oświetleniowych. W skład grupy udziałowców spółki weszli: WOJNAROWSCY sp. z o. o., RABBIT sp. z
o. o. , KINA sp. z o. o. sp. k., TM TECHNOLOGIE sp. z o. o., AQFORM INCORPORATED sp. z o. o.,
BRITOP LIGHTING sp. z o. o., SPOT-LIGHT sp. z o. o., ZAKŁAD PRODUKCJI SPRZĘTU
OŚWIETLENIOWEGO "ROSA" Stanisław Rosa, ZAKŁAD PRODUKCJI URZĄDZEŃ OŚWIETLENIOWYCH I
ELEKTRYCZNYCH "ELGIS GARBATKA" sp. z o. o., GREENLUX sp. z o. o., SKOFF sp. z o. o., KANLUX S.A.,
POLSKI ZWIĄZEK PRZEMYSŁU OŚWIETLENIOWEGO, CORA Adam Sikora, ATM LIGHTING sp. z o. o.
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Rys. 2. Pierwszy prezes Koordynatora Klastra Inteligentnego Oświetlenia - Tomasz Kaczor

Wraz z powołaniem Koordynatora Klastra, w kluczowych dokumentach Klastra2, dodano zapisy o
Koordynatorze i zawieranych Partnerstwach w ramach Klastra, oficjalnej stronie WWW www.kl-io.pl
oraz określono następującą misję Klastra:
Misją Klastra jest promowanie potencjału Klastra wśród inwestorów krajowych i zagranicznych,
wspieranie integracji Członków Klastra w zakresie kreowania realizacji projektów inwestycyjnych i
biznesowych, a także dążenie do ciągłego rozwoju kompetencji i wdrażania najnowszych technologii
w sektorze.
Spółka, przez pierwsze dwa lata swojej działalności, pod przewodnictwem prezesa Tomasza
Kaczora, skupiła swoje działania przede wszystkim na integracji firm z branży oświetleniowej,
promocji idei współpracy w ramach Klastra oraz wymiany doświadczeń w obszarze technologicznym,
produkcyjnym i sprzedażowym. Był to czas intensywnego rozwoju Klastra, głównie w obszarze
pozyskiwania nowych członków i tworzenia w praktyce koncepcji idei współpracy klastrowej dla
branży oświetleniowej w Polsce. Zebrane doświadczenia pozwoliły na opracowanie wspólnej i spójnej
strategii rozwoju Kastra w kolejnych latach jego funkcjonowania.
W trzecim roku działalności Klastra przyszedł czas na organizacyjne zmiany. Ich zwieńczeniem
były obrady Walnego Zgromadzenia 24 września 2019 roku w Strykowie koło Łodzi, podczas którego
Rada Klastra wybrała nowego prezesa Koordynatora Klastra - Marcina Turowicza oraz członka
zarządu - Jerzego Orłowskiego. Nowy zarząd Koordynatora Klastra otrzymał za zadanie wprowadzenie
w życie wypracowanej strategii rozwoju Klastra oraz uruchomienie kluczowych działań operacyjnych.
To wydarzenie nadało nowe znaczenie inicjatywie klastrowej i spowodowało dynamiczny wzrost
aktywności samego Klastra jak i jego członków.

Rys. 3. Walne Zgromadzenie Koordynatora Klastra Inteligentnego Oświetlenia, 24 września 2019r. w Strykowie.

Rys. 4. Członkowie zarządu Koordynatora Klastra - Marcin Turowicz i Jerzy Orłowski z Aleksandrą Glinką - facylitatorem
procesu budowania strategii rozwoju Klastra Inteligentnego Oświetlenia, podczas pracy warsztatowej.

6

Por. Regulamin Klastra Inteligentnego Oświetlenia z dnia 27 kwietnia 2017r.
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Kolejnym ważnym etapem w rozwoju Klastra Inteligentnego Oświetlenia był proces
zbudowania spójnej strategii inicjatywy klastrowej. Proces ten formalnie rozpoczął się w czerwcu
2019 roku, a zakończył w czerwcu 2020 roku oficjalnym zatwierdzeniem strategii przez członków
Klastra. Poprzez regularne spotkania warsztatowe i konsultacyjne firmy zrzeszone w Klastrze
wspólnie wypracowały strategię rozwoju Klastra. Był to czas rozmów, spotkań, burzliwych dyskusji
oraz decyzji co do głównego kierunku rozwoju Klastra. Członkowie, a w szczególności nowo powołany
zarząd Koordynatora Klastra zmierzył się z odpowiedzią na pytanie o kluczową rolę Klastra
Inteligentnego Oświetlenia w branży oświetleniowej oraz jego znaczeniem dla każdej firmy
członkowskiej i instytucji zrzeszonej w Klastrze.

Rys. 5. Warsztaty strategiczne Klastra Inteligentnego Oświetlenia, 15 października 2019r. w Czernichowie

Od początku swojej działalności, tj. od listopada 2016 roku, działania Klastra koncentrują się
przede wszystkim w pięciu obszarach:
1. Transfer technologii pomiędzy firmami członkowskimi Klastra.
2. Transfer technologii z jednostek naukowych do firm członkowskich Klastra.
3. Tematyczne szkolenia z zakresu podnoszenia wiedzy i kwalifikacji zawodowych.
4. Reprezentowanie członków Klastra na wybranych imprezach targowych i wystawienniczych
zarówno w kraju jak i za granicą.
5. Integracja członków Klastra z biurami projektowymi, inwestorami, wykonawcami,
jednostkami samorządu terytorialnego oraz przedsiębiorstwami świadczącymi usługi m.in. w
budownictwie przemysłowym i biurowym, hotelarstwie i innych branżach pokrewnych, gdzie
oświetlenie stanowi integralny element inwestycji.
2.1.1. Inicjatywy i aktywności Klastra Inteligentnego Oświetlenia
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Od początku istnienia Klastra jego flagowym projektem jest organizowana cyklicznie Akademia
Klastra. Akademia jest projektem rozwojowym, który ma za zadanie szerzyć wiedzę z zakresu
nowoczesnych technologii w oświetleniu, elektrotechnice i projektowaniu oraz systemach
logistycznych. Pośrednim celem projektu jest integracja członków Klastra oraz promowanie idei
współpracy klastrowej. Dotychczas odbyły się 4 edycje Akademii Klastra w maju 2018 roku, w grudniu
2018 roku, w maju 2019 roku i w grudniu 2019 roku, w których łącznie wzięło udział: 173 firmy, 5
jednostek naukowo-badawczych oraz 20 prelegentów.

Rys. 6. Akademia Klastra Inteligentnego Oświetlenia, Kraków 16 grudnia 2019r.

Pierwszym wspólnym projektem dofinansowanym Klastra jest projekt pt. "Opracowanie systemu
projektowania oświetlenia z użyciem systemu rzeczywistości rozszerzonej", którego efektem jest
rozwój technologii, która pozwoli na zobaczenie oprawy oświetleniowej w rzeczywistości
rozszerzonej. W ramach projektu firmy będą mogły stworzyć katalogi projektów 3D dla swoich
produktów oraz dostosować systemy AR do prezentacji tego oświetlenia. W ramach działalności
projektowej Klaster we współpracy z firmami Rabbit i Kanlux złożyli również wniosek, dotyczący
zaprojektowania oświetlenia dla osób starszych pt. Opracowanie opraw oświetleniowych LED o
parametrach zoptymalizowanych pod kątem wykorzystania przez osoby starsze" .
Poza działaniami edukacyjnymi i realizacją projektów promujących nowe technologie w
oświetleniu ważnym obszarem działania Klastra jest działalność targowa i wystawiennicza. Każdego
roku Klaster pośredniczy w promowaniu targów branżowych lub sam organizuje stoiska
wystawiennicze na wybranych targach, z których mogą skorzystać członkowie Klastra by promować
swoją działalność. Udział członków Klastra odbywa się na preferencyjnych warunkach. Poniżej zostały
wymienione wybrane targi branżowe, w których wziął udział Klaster w ostatnich latach:
1. Na targach Światło 2019 zorganizowanych przez firmę SOMA (członka Klastra) w marcu 2019 roku,
Klaster wraz z firmami Cora Lighting, Micoled i Central Point, stworzył wspólne stoisko wystawowe.
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Rys. 7. Stoisko Klastra Inteligentnego Oświetlenia podczas targów Światło 2019.

2. Nad targami Światło 2020, w lutym 2020 roku, Klaster objął patronat medialny, udzielił wywiadu w
prasie na temat działalności Klastra i jego członków oraz zorganizował konkurs dotyczący
nowoczesnych technologii stosowanych w oprawach oświetleniowych. Zwieńczeniem konkursu było
wręczenie nagrody dla zwycięskiej firmy.

Rys. 8. Wręczenie nagrody Klastra Inteligentnego Oświetlenia w podczas targów Światło 2020.

3. Na targach Energetab, we wrześniu 2019 roku, Klaster miał własne stoisko, z którego skorzystały
cztery firmy członkowskie.

Rys. 9. Targi Energetab 2019.

Jednym z głównych celów istnienia Klastra jest wspieranie współpracy i realizacji wspólnych
projektów pomiędzy członkami. W czasie trwania inicjatywy klastrowej zostały zrealizowane m. in.
takie współprace pomiędzy firmami jak:
1. Projekt dotyczący stworzenia wspólnego zasilacza pomiędzy firmami Rabbit, TM technologie i
NC.ART.
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2. Współpraca pomiędzy Koordynatorem Klastra, Instytutem Innowacji i Technologii
Politechniki Białostockiej, Instytutem Technologii Materiałów Elektronicznych oraz firmą
LEDIN w zakresie stworzenia laboratorium badań fotometrycznych opraw oświetleniowych
oraz prowadzenia projektów badawczych z jego wykorzystaniem.

Rys. 10. Laboratorium firmy LEDIN - partnera projektu.

3. Współpraca pomiędzy firmą Enterprise Advisors Polska i firmą Hybryd, której celem było
zrealizowanie cyklu szkoleń z technik sprzedaży prowadzonych przez Prezesa Andrzeja Borcz
dla pracowników działu handlowego firmy Hybryd.

Rys. 11. Szkolenie dla pracowników firmy Hybryd w 2019 roku.

4. Projekt członków Klastra: Kanlux, Led Labs oraz pl.grants, Koordynatora Klastra oraz firmy
Apollo AR GMBH (Luminaire-AR) z Niemiec, której celem jest rozwój technologii
rzeczywistości rozszerzonej w oświetleniu.
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Rys. 12. Spotkanie firmy Luminaire-ar z firmami Kanlux, Led Labs i Klastrem Inteligentnego Oświetlenia

5. Klaster aktywnie uczestniczył w działaniach związanych z epidemią COVID-19. Działania
obejmowały koordynację zakupów środków ochronnych, produkcję przyłbic przez członków
Klastra, wymianę doświadczeń dotyczącą przygotowania zakładów pracy do nadzwyczajnych
warunków funkcjonowania, współpracę z Polskim Związkiem Przemysłu Oświetleniowego
przy formułowaniu stanowiska branży oświetleniowej skierowanego do podmiotów
administracji publicznej oraz dystrybucja materiałów dotyczących wdrażanych ograniczeń,
zaleceń oraz środków pomocowych.
W ramach inicjatywy klastrowej ważne jest reprezentowanie członków i obecność na istotnych
spotkaniach i wydarzeniach branżowych i około branżowych. Przedstawiciele Klastra w latach 20182020 brali udział m.in. w takich wydarzeniach jak:
2018 rok:
• Małopolska Rada Innowacji w Krakowie, gdzie została zaprezentowana działalność Klastra,
• Targi "Warsaw Home" w Nadarzynie pod Warszawą,
• Targi "Światło" w Warszawie,
• Targi Energetab w Bielsku-Białej.

Rys. 13. Posiedzeniu Małopolskiej Rady Innowacji w Krakowie 17 stycznia 2018 roku.
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2019 rok:
• Targi "Warsaw Home" w Nadarzynie pod Warszawą,
• Targi "Design days" w Katowicach,
• Forum Klastrów Grupy Wyszechradzkiej w Gliwicach,
• Konferencja LSOS "Life Science Open Space" w Krakowie, podczas której przedstawiciel
Klastra Wojciech Starowieyski wygłosił prelekcję pt. "Zdrowy dom i biuro. Inteligentne
oświetlenie a jakość życia i pracy ",
• Cykl imprez pt. "Przy kawie o innowacjach" w Krakowie. Spotkania organizowane przez Urząd
Marszałkowski dotyczące projektowania narzędzi dla Klastrów w województwie
małopolskim,
• "Krakowskie Dni Elektryka" organizowane przez studenckie koło SEP Akademii GórniczoHutniczej AGH w Krakowie. Ufundowanie stoiska i wykładu na temat bezpieczeństwa i
oświetlenia ewakuacyjnego przez członków Klastra.

2020 rok:
• Targi "Design Days" w Katowicach,
• Targi Światło w Warszawie,
• Targi "Oslo Design Fair" w Oslo.

Rys. 14. Targi "Oslo Design Fair" w 2020 roku.

W ramach działań Klastra promujących nowe technologie i nowoczesne rozwiązania w
oświetleniu odbywają się regularnie wizyty studyjne służące zaprezentowaniu rozwiązań
technologicznych w branży oświetleniowej. Dotychczas w ramach Klastra zorganizowano trzy wizyty
studyjne:
• w firmie TM Technologie w 2017 roku,
• w firmie Kanlux w 2018 roku,
• w firmie AQForm w 2019 roku.

Rys. 15. Wizyta studyjna w Showroom firmy AQFORM w Czernichowie, w październiku 2019 roku.
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Członkowie zarządu Koordynatora Klastra, w ramach bieżących działań, każdego roku odbywają
dziesiątki spotkań z potencjalnymi członkami Klastra, poszukują istotnych partnerów dla Klastra w
obszarach powiązanych z branżą oświetleniową w Polsce i za granicą oraz szukają partnerów do

projektów realizowanych przez Klaster - komercyjnych i współfinansowanych przez Unię Europejską.
Obecnie wśród kluczowych partnerów Klastra można wymienić:
Partnerzy krajowi:
• Forum Klastrów Polskich,
• Forum Klastrów Małopolskich,
• Polski Klaster Budowlany,
• Mazowiecki Klaster ICT,
• Agencja SOMA - organizator targów "Światło"
• ZIAD - organizator targów w Bielsku,
• Politechnika Krakowska,
• Dreamstorm Studio,
• Centrum badawczo-rozwojowe Softblue S. A.,
• Centrum badań i rozwoju ASM.
Partnerzy międzynarodowi:
• ELCA - European Lighting Cluster Alliance (http://elcacluster.eu/)
• Appollo AR (https://apollo-ar.com/)
• SECARTYS Asociacion Espanola para la Internacionalizacion de las Empresas de Electronica,
Informatica y Telecomunicaciones (https://www.secartys.org/es/)

Rys. 16. Rada Innowacji w ramach Forum Klastrów Małopolskich w Krakowie w listopadzie 2019 roku.

W ramach Klastra powstał profesjonalny serwis WWW http://kl-io.pl/ mający za zadanie
informować o bieżącej działalności Klastra, a także promujący członków Klastra, ich produkty i
rozwiązania technologiczne. Klaster aktywnie prowadzi także swój profil na portalach Facebook oraz
LinkedIn, na których prezentowane są na bieżąco informacje klastrowe, aktualności członków Klastra
oraz najważniejsze wydarzenia branżowe.
• Facebook: (https://www.facebook.com/klaster.kio.5)
• LinkedIn (https://www.linkedin.com/company/klaster-inteligentnego/),
2.1.2. Korzyści dla przedsiębiorstw wynikające z członkostwa w Klastrze
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Klaster to grupa niezależnych przedsiębiorstw inicjujących i realizujących wspólne
przedsięwzięcia rozwojowe, działających w branży oświetleniowej, we współpracy z organizacjami
badawczymi, instytucjami otoczenia biznesu i jednostkami samorządu terytorialnego. Takie
geograficzne skupisko firm i instytucji prowadzi do nagromadzenia specjalistycznych i unikalnych

kompetencji. W efekcie Klaster może realizować przedsięwzięcia, których skala znajduje się poza
zasięgiem pojedynczych podmiotów.
Cechą charakterystyczną Klastra jest również występowanie wzajemnej konkurencji i kooperacji.
Konkurencja wymusza innowacyjność i poprawę efektywności, a kooperacja synergię i łączenie
potencjału oraz kompetencji klastrowiczów. Siła Klastra wynika również z jakości interakcji i powiązań
pomiędzy tworzącymi je podmiotami, co przekłada się na chęć współpracy i realizacji wspólnych
przedsięwzięć. Kluczowe znaczenie ma również poziom kapitału społecznego, na który składa się
jakość i skuteczność komunikacji, zaufanie, otwartość i spójność wartości. Warto podkreślić, że
przynależność do inicjatywy - pomimo wspomnianej wyżej konkurencji, zapewnia członkom Klastra
szereg wymiernych korzyści.

Korzyści dla przedsiębiorstw wynikające z członkostwa w Klastrze

















Miękkie




dostęp do infrastruktury wytworzonej przez Klaster ,
dostęp do wiedzy z zakresu nowych przepisów i zmian legislacyjnych w branży,
udział w projektach inicjowanych przez Klaster jako konsorcjant lub podmiot
korzystający z wytworzonej wartości w projekcie,
wspólne wystawianie się na targach (niższe ceny, wspólne stoisko),
udział w grupie zakupowej (niższe ceny, rabaty, marże),
dostęp do licencji i oprogramowania (np. Dialux) posiadanego przez Klaster,
dostęp do wypracowanych technologii, projektów, licencji, sprzętu i know how
(nieopatentowanej wiedzy prawnej i materialnej),
dostęp do zaplecza naukowo-badawczego i ekspertów instytucji B+R zrzeszonych w
Klastrze,
dostęp do laboratoriów certyfikujących i badawczych,
możliwość tworzenia wspólnych kompleksowych ofert produktowo –usługowych,
możliwość udziału we wspólnych przetargach,
możliwość tworzenia wspólnych grup zakupowych,
dostęp do ekspertów, szkoleń i doradztwa,
współfinansowanie udziału w międzynarodowych imprezach targowo
wystawienniczych,
dostęp do przedstawicielstwa w innym kraju budującego nowe rynki zbytu dla
produktów firm oświetleniowych,
dostęp do inicjowanych projektów naukowo-badawczych przez Klaster i
wytworzonego know-how (np. AR, Prototypowanie opraw, systemy inteligentnego
projektowania etc.),
przedstawicielstwo na targach zagranicznych firm z branży oświetleniowej i
przekazywanie kontaktów poprzez Klaster,
organizowanie wizyt studyjnych pomiędzy członkami.
wymiana doświadczeń,
szkolenia i rozwój kadr w zakresie podnoszenia kompetencji zawodowych, w tym
m.in. w obszarze technologii oświetleniowych i nowych norm oświetlenia,

14





Strona

Twarde

















możliwość prezentacji dostawców komponentów,
promowanie rozwiązań, produktów i innych ważnych osiągnięć członków Klastra na
portalach społecznościowych, takich jak LinkedIn i Facebook,,
możliwość realizacji wspólnych projektów badawczo – rozwojowych,
możliwość tworzenia powiązań kooperacyjnych wewnątrz Klastra,
dostęp do aktualnych wyników badań,
dostęp do wiedzy i informacji o branży (m.in. cykliczny newsletter/ grupy
dyskusyjne),
promocja rozwiązań, produktów i usług firm członkowskich Klastra,
możliwość udziału w konferencjach i innych wydarzeniach organizowanych przez
Klaster,
lobbing korzystnych rozwiązań prawnych na rzecz branży,
udział w wyjazdach integracyjnych,
networking,
możliwość wspólnych działań wystawienniczo – targowych,
możliwość skorzystania z doradztwa oferowanego przez Klaster w pozyskaniu
dofinansowania na rozwój przedsiębiorstwa,
możliwość skorzystania ze środków przeznaczonych na rozwój Klastrów, zarówno
krajowych, jak i dostępnych na poziomie Unii Europejskiej,
ułatwiony dostęp do dotacji w nowej perspektywie finansowania, głównie w
obszarze realizacji projektów naukowo- badawczych (możliwość uzyskania
dodatkowej punktacji za udział w inicjatywie klastrowej).

2.1.3. Korzyści dla jednostek naukowo-badawczych wynikające z członkostwa w Klastrze



możliwość realizacji prac magisterskich i doktorskich oraz staży naukowych
odpowiadających realnym potrzebom Klastra (praktyczność/adekwatność prac),
dostęp do wypracowanych technologii, projektów, licencji, sprzętu i know how
(nieopatentowanej wiedzy prawnej i materialnej),
możliwość współtworzenia konsorcjów badawczych z udziałem praktyków,
możliwość zapewnienia praktyk zawodowych dla studentów,
rozwój kierunków kształcenia pod kątek techniki świetlnej,
współtworzenie programów kształcenia odpowiadających potrzebom branży,
transfer wiedzy z praktyki do nauki i nauki do praktyki,
możliwość wizyt studyjnych w firmach produkujących oświetlenie,
możliwość odbycia stażu zawodowego lub prowadzenia badań naukowych przy
współpracy z firmami produkującymi oświetlenie,
dostęp do wiedzy praktycznej w zakresie technologii oświetleniowej.





wzmocnienie wizerunku uczelni jako uczelni współpracującej z biznesem,
dostęp do wiedzy praktycznej (realnych potrzeb innowacji),
możliwość współorganizowania konferencji z Klastrem i/lub jego członkami,











Miękkie
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Korzyści dla jednostek naukowo –badawczych wynikające z członkostwa w Klastrze






możliwość współwystawiania się na targach branżowych wraz z Klastrem,
możliwość upowszechniania wyników badań w Klastrze,
możliwość skorzystania z doświadczenia Klastra w pozyskaniu dofinansowania na
rozwój w obszarze technologii świetlnej,
ułatwiony dostęp do środków w nowej perspektywie finansowania do projektów
naukowo- badawczych z udziałem przedsiębiorstw.

2.1.4. Korzyści dla instytucji otoczenia biznesu (IOB) wynikające z członkostwa w Klastrze

Korzyści dla instytucji otoczenia biznesu (IOB) wynikające z członkostwa w Klastrze
Twarde






Miękkie







dostęp do członków Klastra, którzy mogą być potencjalnymi odbiorcami oferty IOB,
wzmocnienie lobbingu w branży,
uczestnictwo w projektach klastrowych dające dodatkowe korzyści dla m.in.
utrzymania akredytacji,
możliwość pozyskania partnerów do wspólnego aplikowania o środki unijne.
wspólne organizowanie konferencji branżowych,
dostęp do wiedzy, o potrzebach branży i jej trendach rozwojowych, umożliwiającej
stałą aktualizację oferty,
możliwość uzyskania wsparcia Klastra w lobbingu korzystnych dla IOB rozwiązań,
wzmocnienie pozycji konkurencyjnej na rynku poprzez wsparcie wizerunku
instytucji marką Klastra,
dostęp do bazy krajowych i zagranicznych partnerów Klastra.

2.1.4. Korzyści dla regionu i kraju wynikające z działalności Klastra

Korzyści dla regionu wynikające z działalności Klastra
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projektowanie i instalowanie oświetlenia zapewniającego bezpieczeństwo publiczne w
regionie,
promowanie bezpiecznych rozwiązań oświetleniowych w regionie,
promowanie oświetlenia energooszczędnego i inteligentnego pozwalającego na oszczędność
energii świetlnej oraz zmniejszenie kosztów jego zużycia w regionie,
promowanie wymiany oświetlenia w biurach i halach przemysłowych w celu redukowania
kosztów oraz promocji zdrowia w firmach w regionie,
promowanie Human Centric Lighting HCL zastosowania oświetlenia do większego komfortu
pracy oraz większej higieny pracy,
promowanie rozwiązań oświetleniowych niezaburzających życie flory i fauny (np. Oświetlenie
zapory w Dobczycach),
podnoszenie walorów turystycznych poprzez walkę z zanieczyszczeniem świetlnym (np. Łuna
krakowska),

Strona














zwiększanie konkurencyjności regionu i stymulowanie jego rozwoju,
tworzenie nowych miejsc pracy,
tworzenie spółek celowych,
wspieranie lokalnych przedsiębiorców w wejściu na rynki zagraniczne,
współpraca z JST (województwa, powiaty, gminy),
zwiększanie konkurencyjności przedsiębiorstw regionu poprzez dawanie dostępu do wyników
badań i wiedzy w zakresie inteligentnego oświetlenia,
generowanie innowacyjnych rozwiązań poprzez realizację projektów i staży,
promowanie nowoczesnych rozwiązań oświetleniowych,
wzmacnianie konkurencyjności szkolnictwa wyższego w regionie poprzez ścisłą współpracę
Klastra z uczelniami wyższymi,
Klaster realizuje strategię dla regionu (RSI), w której efektywność energetyczna została
zdefiniowana jako jedna z kluczowych specjalizacji.

Korzyści dla kraju wynikające z działalności Klastra
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projektowanie i instalowanie oświetlenia zapewniającego bezpieczeństwo publiczne w Polsce,
promowanie bezpiecznych rozwiązań oświetleniowych w Polsce,
promowanie oświetlenia energooszczędnego i inteligentnego pozwalającego na oszczędność
energii świetlnej oraz zmniejszenie kosztów jego zużycia w Polsce,
promowanie wymiany oświetlenia w biurach i halach przemysłowych w celu redukowania
kosztów oraz promocji zdrowia w firmach i przedsiębiorstwach w Polsce,
promowanie idei Human Centric Lighting HCL - zastosowania oświetlenia do większego
komfortu pracy oraz większej higieny pracy,
promowanie rozwiązań oświetleniowych niezaburzających życie flory i fauny,
podnoszenie walorów turystycznych poprzez walkę z zanieczyszczeniem świetlnym (np. Łuna
warszawska etc.),
działalność edukacyjna oraz prowadzenie badan przesiewowych na temat szkodliwości światła,
promowanie technologii sterowania oświetleniem w technologii 5G,
promowanie Polski jako kraju zaangażowanego w rozwijanie rozwiązań zapewniających
efektywność energetyczną,
działania na rzecz gospodarki obiegów zamkniętych dotyczących produkcji i utylizacji opraw
oświetleniowych,
wyznaczanie standardów jakości dla oświetlenia energooszczędnego, przyjaznego środowisku i
zdrowiu człowieka poprzez wdrażanie procesu certyfikacji,
promowanie znaku jakości oświetlenia przyjaznego osobom starszym,
propagowanie certyfikowanego oświetlenia spełniającego najwyższe normy jakości produktu i
samego oświetlenia ,
transfer rozwiązań technologicznych ze świata do kraju w obszarze technologii projektowania i
produkcji opraw świetlnych,
promowanie dobrych praktyk w obszarze inteligentnego oświetlenia wśród krajów
rozwijających się.
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3. Organizacja Klastra Inteligentnego Oświetlenia
Klaster Inteligentnego Oświetlenia ma siedzibę w Krakowie. Jest to siedziba Koordynatora
Klastra: Klaster Inteligentnego Oświetlenia sp. z o. o. Adres Klastra: ul. Św. Filipa 23/4, 31-150 Kraków
E-mail: biuro@kl-io.pl WWW: www.kl-io.pl.
3.1. Schemat organizacyjny Klastra
Klaster Inteligentnego Oświetlenia składa się z grupy członków w skład których wchodzą
przedsiębiorstwa, jednostki otoczenia biznesu oraz instytucje naukowo-badawcze. Uczestnikiem
Klastra może zostać podmiot prowadzący działalność związaną z szeroko pojętą branżą
oświetleniową lub ją wykorzystujący. Klaster stanowi strukturę otwartą dla wszystkich
zainteresowanych, a uczestnictwo w nim jest oparte na zasadach dobrowolności, woli współpracy i
równych prawach. Członkiem Klastra może zostać przedsiębiorca lub instytucja otoczenia biznesu,
która złoży deklarację członkowską, zaakceptuje Regulamin Klastra oraz Kodeks Etyczny Klastra i
uzyska aprobatę Rady Klastra.
Strukturę Klastra tworzą:
1. Koordynator Klastra – Klaster Inteligentnego Oświetlenia Sp. z o.o.
2. Rada Klastra
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Rys. 17. Schemat organizacyjny Klastra Inteligentnego Oświetlenia.
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Do zadań Koordynatora Klastra Inteligentnego Oświetlenia należą:
1. Zarządzenie Klastrem, a w szczególności:
 prowadzenie postępowań celem wyłonienia wykonawców i dostawców usług,
 inicjowanie i zawieranie umów oraz porozumień szczegółowych pomiędzy
Koordynatorem Klastra, a Członkami Klastra,
 reprezentowanie Klastra na zewnątrz,
 zawieranie na rzecz Klastra umów / porozumień z innymi organizacjami o podobnym
charakterze lub celach,
 zawieranie na rzecz Klastra umów / porozumień służących realizacji celów Klastra,
 realizacja zadań wytyczonych przez Radę Klastra,
 prowadzenie, zlecanie i koordynacja badań oraz działań promujących Klaster,
 prowadzenie biura Klastra,
 zawieranie na rzecz Klastra umów o pracę z pracownikami oraz zarządzenie
personelem.
2. Bieżące kierowanie działalnością Klastra, a w szczególności:
 zapewnienie obsługi księgowej i biurowej,
 zapewnienie pomieszczeń do spotkań, konferencji,
 archiwizacja zgromadzonych danych,
 prowadzenie i aktualizacja strony internetowej,
 udostępnianie zasobów zgromadzonej wiedzy,
 zapewnienie zachowania tajemnicy informacji objętych klauzulą poufności.
3. Zawieranie umów w sprawie wsparcia Klastra bądź innych form dofinansowania Klastra.
4. Przygotowanie oraz składanie wniosków o udzielenie wsparcia na rozwój Klastra – zgodnie z
ustawą z dnia 9.11.2000 roku o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (j. t.
Dz. U. z 2007r. Nr 42, poz. 275 z późn. zm.) i Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia
02.12.2006 r. w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy
finansowej niezwiązanej z programami operacyjnymi (Dz. U. nr 226 poz. 1651 z późn. zm.).
5. Podejmowanie starań o uzyskanie dofinansowania również z innych źródeł niż wskazane w
pkt. 4.
6. Proponowanie tematyki projektów i pomoc w ich przygotowaniu.
7. Świadczenie usług na rzecz członków Klastra w postaci udostępniania wyników badań oraz
infrastruktury.
8. Koordynacja realizacji zatwierdzonych działań.
9. Zapewnienie prawidłowości rozliczeń związanych z dofinansowaniem Klastra.
10. Zapewnienie odpowiednio wykwalifikowanego personelu do obsługi Klastra.
11. Zapewnienie równego dostępu wszystkim członkom Klastra do produktów wytworzonych w
ramach współpracy wewnątrz Klastra.
12. Okresowe, nie rzadziej jednak niż co pół roku, informowanie członków Klastra o
realizowanych zadaniach i projektach, poziomie ich zaawansowania, ewentualnych
trudnościach z tym związanych, planowanych wspólnych przedsięwzięciach, oraz
przekazywanie innych istotnych informacji związanych z bieżącą działalnością Klastra.
13. Składanie Radzie Klastra corocznych sprawozdań z prowadzonej działalności, najpóźniej do
dnia 31 marca roku następującego po roku obrotowym, którego sprawozdanie dotyczy.

Biuro Klastra, w chwili obecnej, tworzy pięć osób (pracowników i współpracowników):
 prezes zarządu kierujący inicjatywą Klastrową, będącym przewodniczącym Rady Klastra,
 członek zarządu w zakresie projektów,
 specjalista ds. rozwoju strategicznego i operacyjnego Klastra,
 specjalista ds. rozliczeń księgo-rachunkowych,
 specjalista ds. prawnych.
Do zadań biura Klastra należy:
 realizacja działań związanych z koordynacją i prowadzeniem obsługi biurowej, organizacyjnej,
finansowej i projektowej Klastra.
Ciałem decyzyjnym i opiniodawczo – kontrolnym Klastra jest Rada Klastra. W jej skład
wchodzą przedstawiciele wszystkich członków Klastra i przedstawiciel Koordynatora Klastra. Każdy z
Członków Klastra i Koordynator Klastra deleguje do prac w Radzie Klastra jednego przedstawiciela.
Kadencja Rady Klastra trwa 2 lata. Jej pracami kieruje przewodniczący Rady będący jednocześnie
przedstawicielem Koordynatora Klastra. Posiedzenia Rady Klastra odbywają się w uzgodnionych przez
członków Rady Klastra terminach, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał. Decyzje Rady Klastra
zapadają w formie uchwał podejmowanych zwykłą większością głosów w obecności co najmniej
połowy wszystkich członków.
Do zadań Rady Klastra należy:
 przyjęcie Regulaminu Klastra,
 uchwalanie zmian Regulaminu,
 rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Koordynatora Klastra z działalności Klastra,
 uchwalanie budżetu,
 przyjęcie harmonogramu zadań Klastra oraz przyjęcie planu wydatków na ich realizację,
 przyjmowanie nowych uczestników Klastra,
 wykluczanie uczestników Klastra,
 przyjmowanie na wniosek Koordynatora Klastra regulaminów korzystania z
poszczególnych składników infrastruktury Klastra i oferowanych przez niego usług,
 określenie głównych kierunków działania i rozwoju Klastra,
 rozpatrywanie wniosków i postulatów zgłoszonych przez Członków Rady Klastra.
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Dodatkowo w Klastrze funkcjonują cztery grupy tematyczne, składające się z osób decyzyjnych i
pracowników Członków Klastra, w obszarach:
1. Akademia Klastra, szkolenia zawodowe i spotkania
2. Targi, konferencje, sprzedaż i eksport
3. Technologia, produkcja, badania i normy
4. Dofinansowanie

3.2. Źródła finansowania działań
Klaster prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa
krajowego, umożliwiającą kontrolę wyodrębnionych i przekazanych mu do dysponowania środków.
Koordynator Klastra zobowiązany jest do składania Radzie Klastra sprawozdania o stanie finansowym
Klastra (wpływy/wydatki), na koniec każdego roku obrachunkowego.
Źródłami finansowania działalności Klastra są:
• składki członkowskie, których wysokość jest ustalana w ramach umów szczegółowych
(z uiszczenia składek członkowskich zwolnieni są członkowie Klastra - uczelnie publiczne,
jednostki/instytuty naukowo – badawcze, instytucje otoczenia biznesu oraz członkowie
honorowi),
• darowizny przeznaczone na finansowanie działalności Klastra,
• dotacje,
• środki przeznaczane dobrowolnie przez członków Klastra, w szczególności część ich
dochodów uzyskanych w wyniku realizowanych w ramach Klastra projektów.
Porozumienie Klastra nie generuje kosztów ani zobowiązań finansowych dla członków Klastra.
Finansowanie poszczególnych działań i aktywności, które mogłyby bezpośrednio obciążać Członków
Klastra, wymaga podpisania odrębnych umów szczegółowych zawartych pomiędzy Koordynatorem, a
Członkami Klastra.
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Dotychczasowe koszty działalności biura Klastra finansowane były ze środków własnych
Koordynatora Klastra i składek członkowskich.

4. Charakterystyka Klastra Inteligentnego Oświetlenia
4.1. Charakterystyka potencjału wewnętrznego Klastra
Inicjatorem założenia Klastra Inteligentnego Oświetlenia była grupa firm, które obecnie
wchodzą w skład udziałowców spółki Klaster Inteligentnego Oświetlenia sp. z o. o., która jest
koordynatorem Klastra, z uwzględnieniem dokonanych zmian w zakresie wspólników. Siedziba Spółki
jak i większości członków Klastra znajduje się w województwie małopolskim. KIO jednak swoim
zasięgiem obejmuje również województwa: śląskie, opolskie, dolnośląskie, wielkopolskie,
mazowieckie, kujawsko-pomorskie, pomorskie, podlaskie i podkarpackie. Klaster Inteligentnego
Oświetlenia tworzy płaszczyznę współpracy pomiędzy grupami podmiotów: przedsiębiorstwami i
instytucjami otoczenia biznesu i jednostkami naukowo-badawczymi oraz władzami publicznymi
tworząc strukturę tak zwanej helisy.

Rys. 18. Potrójna helisa inicjatywy klastrowej

Poza powyższym kryterium Klaster spełnia wszystkie podstawowe cechy inicjatyw
klastrowych charakteryzując się m.in.:
 koncentracją wokół branży oświetleniowej, elektrotechnicznej i pokrewnej,
 koncentracją geograficzną i świadomością terytorialnej tożsamości Klastra,
 sformalizowaną współpracą wynikającą z podpisania porozumienia klastrowego,
 wysokim poziomem interakcji pomiędzy zaangażowanymi podmiotami,
 obecnością Koordynatora inicjatywy klastrowej.
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Klaster Inteligentnego Oświetlenia istnieje na rynku od 2016 roku, jest zatem Klastrem w
fazie wzrostu i liczba jego członków systematycznie powiększa się. Aktualnie wynosi 55 firm
i instytucji, w tym: 47 przedsiębiorstw, 2 instytucje naukowo – badawcze, 5 instytucji otoczenia
biznesu oraz 1 instytucja koordynująca.

4.1.1. Profil i wiodące specjalizacje członków Klastra

Lista członków Klastra Inteligentnego Oświetlenia3
Koordynator Klastra IO: Klaster Inteligentnego Oświetlenia sp. z o. o.

Przedsiębiorstwa i ich specjalizacja
1. A2. Artur Hampel Design

Biuro projektowania w technologii BIM

2. ACTE Sp. z o. o.

Dostawca technologii bezprzewodowej
transmisji, kontrolery i sterowniki
Organizator targów

3. AGENCJA "SOMA" Sp. J.
4. AQFORM Inc. Sp. z o. o.
5. Arrow Electronics Poland Sp. z o. o.

Producent nowoczesnego oświetlenia
podstawowego m.in. architektonicznego
Dostawca komponentów elektronicznych

6. Artur Wydra WDR ELEKTRO

Firm elektroinstalacyjna

7. ATM Lighting sp. z o.o.

Producent oświetlenia przemysłowego do stref
zagrożonych wybuchem
Producent świetlenia podstawowego i
przemysłowego
Producent oświetlenia podstawowego i
dekoracyjnego
Producent elektroniki, PCB

8. BEMKO SP. z o. o.
9. Britop Lighting Sp. z o. o.
10. Central Point Sp. z o.o. Sp. k.
11. Cezos Sp. z o.o. Sp. k.
12. El-Wlod. PHU. Włodarski T.

Producent oświetlenie przemysłowego,
specjalistycznego, modułów, sterowników
Firma elektroinstalacyjna

13. Electreecity sp. z o.o.

Producent baterii i ogniw

14. Elgis-Garbatka Sp. z o. o.

Producent słupów i oświetlenia zewnętrznego

15. Elit S.A.

Przedstawiciel firm włoskich z branży
oświetleniowej
Firma szkoleniowo doradcza

16. Enterprise Advisors Polska Sp. z o. o.
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18. F.H.U. "Melior Group" Tomasz Dybala

Firma eventowa

19. GL Optic Polska Sp. z o.o. Sp. k.

Producent urządzeń do pomiaru światła

20. GREENIE Polska Sp. z o.o. Sp. k.
21. Greenlux Sp. z o. o.

Importer oświetlenia przemysłowego i
zewnętrznego
Importer oświetlenia podstawowego

22. Hybryd Sp. z o. o.

Producent oświetlenia awaryjnego

23. Kanlux S.A.
24. KINNA Sp. z o.o. Sp. k.

Producent oświetlenia podstawowego, osprzętu
instalacyjnego i aparatury modułowej
Producent abażurów

25. Led Labs sp. z o. o.

Importer oświetlenia, profile aluminiowe LED

26. LEDIN Sp. z o.o. Sp. k

28. Luxon LED Sp. z o. o.

Importer oświetlenia podstawowego,
przemysłowego i profili
Producent oświetlenia przemysłowego i
zewnętrznego
Producent oświetlenia przemysłowego

29. Max Light Sp. z o. o.

Importer oświetlenia dekoracyjnego

30. MICOLED Sp. z o. o.

Producent oświetlenia przemysłowego

31. NC Art Sp. z o.o.

Firma designerska, wzornictwo przemysłowe

32. Niezależne Laboratorium Fotometryczne
"ViTom Light & Energy" Tomasz
Przytarski

Niezależna firma certyfikująca i badająca oprawy
oświetleniowe

33. Optimal Balance Sp. z o. o.

Firma doradcza i windykacyjna

34. PHU CORA - Adam Sikora
35. Pl.Grants sp. z. o. o.

Producent systemów oświetleniowych
przemysłowych, sklepowych i biurowych
Firma doradcza w pozyskiwaniu dotacji

36. Pollight Sp. z o.o.

Importer systemów oświetlenia drogowego

37. PRE Edward Biel

Producent systemów, rozdzielnic elektrycznych i
stacji ładowania samochodów elektrycznych
Producent systemów sterowania oświetleniem
drogowym

27. Ledolux Sp. z o. o.

38. RABBIT Sp. z o.o.
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Producent automatyki i systemów sterowania
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17. F&F Filipowski Sp. J.

39. RGB Sp. z o.o.

Producent elektroniki, PCB

40. SKOFF sp. z o.o.

42. TIM S.A.

Producent oświetlenia podstawowego ,
biurowego i przemysłowego
Producent oświetlenia podstawowego i
dekoracyjnego
Hurtownia elektrotechniczna

43. TM Technologie Sp. z o. o.

Producent oświetlenia awaryjnego

44. WIBO Marek Kołakowski

Portal branży oświetleniowej

45. Wojnarowscy Sp. z o. o.

Producent oświetlenia podstawowego,
biurowego
Firma z branży elektrycznej i budowlanej

41. SPOT Light Sp. z o. o.

46. Zakład Usług Technicznych Piotr
Domański
47. ZETOM Sp. z o.o. Ośrodek Badania
Jakości Wyrobów

Ośrodek certyfikujący i szkoleniowy

Instytucje naukowo –badawcze
1. Instytut Innowacji i Technologii Politechniki Białostockiej sp. z o.o.
2. Instytut Technologii Materiałów Elektronicznych ITME
Instytucje otoczenia biznesu
1. SEP - Biuro Badawcze do spraw Jakości
2. BTM Innovations Sp. z o.o.
3. Małopolska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa w Krakowie
4. Polski Związek Przemysłu Oświetleniowego PZPO
5. Stowarzyszenie Elektryków Polskich - Oddział Krakowski
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Ze względu na specyfikę prowadzonej działalności w Klastrze możemy wyróżnić:
• firmy oświetleniowe - producenci,
• firmy oświetleniowe - importerzy,
• firmy - dostawcy komponentów,
• firmy eventowe,
• firmy projektowe,
• firmy doradcze i szkoleniowe
• firmy elektrotechniczne,

•
•
•
•
•

hurtownie elektryczne,
organizacje certyfikujące - prowadzące badania produktów,
organizacje badawcze - prowadzące badania i wdrażające nowe technologie,
organizacje związkowe,
stowarzyszenia zawodowe.

Zdecydowaną większość członków w ogólnej populacji podmiotów Klastra stanowią
przedsiębiorstwa. Są to firmy związane z branżą oświetleniową - zarówno producenci jak i
importerzy. Ze względu na typ oświetlenia możemy wyróżnić firmy, które produkują oświetlenie:
• dekoracyjne,
• przemysłowe,
• awaryjne,
• architektoniczne,
• zewnętrzne i drogowe.
Wśród członków Klastra znajdują się zarówno duże, średnie jak i małe firmy dzięki czemu Klaster jest
wpływową organizacją z silnym głosem w branży. Główne obszary specjalizacji firm należących do
Klastra przedstawia poniższy wykres:

Specjalizacje
oświetlenie podstawowe

5%
4%
4%

9%

28%

oświetlenie przemysłowe i
specjalistyczne
systemy elektryczne, sterowniki,
komponenty
design, wzornictwo przemysłowe

25%
25%

certyfikacja
doradztwo
inne

Rys. 19. Wiodące specjalizacje firm członkowskich Klastra Inteligentnego Oświetlenia.
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Dzięki ścisłej współpracy pomiędzy małymi, średnimi i dużymi przedsiębiorstwami w Klastrze
następuje transfer nowych technologii i wzajemne uczenie się. Od momentu powstania do chwili
obecnej Klaster stworzył atrakcyjną przestrzeń do regularnych spotkań firm i instytucji zrzeszonych w
Klastrze, z których chętnie korzysta większość członków. Transfer wiedzy technologicznej, możliwości
współpracy i wiedza o branży to największa korzyść jaką wymieniają członkowie Klastra.

Do instytucji naukowo - badawczych tworzących KIO należą dwa instytuty badawcze. Instytut
Innowacji i Technologii Politechniki Białostockiej sp. z o. o. który został powołany przez Politechnikę
Białostocką do budowania trwałej współpracy pomiędzy nauką a biznesem. W ramach instytutu
działa zakład produkcji doświadczalnej i usług technicznych, biuro transferu technologii, akademicki
inkubator przedsiębiorczości i wybranych nowych technologii. Instytut Technologii Materiałów
Elektronicznych ITME to jednostka badawczo-rozwojowa oraz doradcza, która prowadzi prace w
zakresie szeroko rozumianej inżynierii materiałowej, elektroniki, fotoniki, nanotechnologii.
Prowadzone są tu też prace nad materiałami nowej generacji. ITME utrzymuje czołową pozycję w
rankingu tworzonym w ramach Ewaluacji Instytucji Naukowych, przeprowadzanej przez Ministerstwo
Nauki i Szkolnictwa Wyższego, niezmiennie otrzymując kategorię A. Dzięki swoim dotychczasowym
osiągnięciom, zalicza się do czołowych placówek naukowo-badawczych realizujących z sukcesem
nowatorskie badania w wielu obszarach związanych z nowymi technologiami. ITME należy do
światowej czołówki ośrodków naukowych prowadzących badania nad grafenem.
Trzecią grupę podmiotów stanowią instytucje otoczenia biznesu (IOB), które wspierają rozwój
Klastra szczególnie w obszarze technologicznym, legislacyjnym, kształcenia i rozwoju kadr, a także
podejmowania szerokiej współpracy. Do organizacji współpracujących z Klastrem należą: SEP - Biuro
Badawcze do spraw Jakości należy do grona najstarszych placówek na świecie, działających w
obszarze oceny zgodności wyrobów elektrycznych. Działalność SEP – BBJ jest szeroko uznawana na
forum międzynarodowym. Organizacja działa w ramach wielostronnych porozumień jednostek
certyfikujących i laboratoriów badawczych: ogólnoświatowym IECEE – CB Scheme i europejskim
ETICS – (CCA, ENEC, ENEC Plus i HAR). Kompetencje SEP – BBJ potwierdzają certyfikaty Polskiego
Centrum Akredytacji oraz certyfikaty wyżej wymienionych organizacji międzynarodowych. BTM
Innovations jest instytucją akredytowaną przez Samorząd Województwa Mazowieckiego. Jednostka
świadczy usługi technologiczno-biznesowe w zakresie audytu potencjału rozwoju technologicznego
przedsiębiorstw, innowacyjności, transferu wiedzy i technologii, komercjalizacji projektów B+R,
wyceny, pozyskiwania finansowania prywatnego i publicznego dla projektów technologicznobiznesowych, doradztwa patentowego i technologicznego, badań i analizy rynku dla podmiotów w
województwie mazowieckim. Małopolska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa w Krakowie
instytucja zrzeszająca, kształcąca i nadająca uprawnienia inżynierom w zakresie budownictwa w
województwie małopolskim. Polski Związek Przemysłu Oświetleniowego aktywnie działa od 2004
roku. Zrzesza producentów i dystrybutorów sprzętu oświetleniowego oraz firmy działające na rzecz
polskiego rynku oświetleniowego. Związek bierze udział w pracach legislacyjnych i tworzeniu
przepisów prawnych w Polsce i w Unii Europejskiej, podejmuje liczne działania i interwencje w
obronie producentów, dystrybutorów, wspiera działania wewnątrz środowiskowe. PZPO jest
członkiem organizacji Lighting Europe z siedzibą w Brukseli oraz organizatorem Konkursu Na Najlepiej
Oświetloną Gminę i Miasto Roku oraz Najlepszą Inwestycję Oświetleniową Roku. Stowarzyszenie
Elektryków Polskich - Oddział Krakowski jest pozarządową organizacją twórczą o charakterze
naukowo-technicznym działającą na rzecz użyteczności społecznej i publicznej. SEP stanowi
dobrowolne zrzeszenie elektryków wszystkich specjalności oraz osób, których działalność zawodowa
wiąże się z szeroko rozumianą elektryką, a także osób prawnych zainteresowanych jego działalnością.
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Dzięki udziałowi w inicjatywie klastrowej wymienionych przedsiębiorstw, jednostek naukowobadawczych i instytucji otoczenia biznesu Klaster zapewnia cały łańcuch wytwarzania i działa na
wszystkich poziomach tworzenia i rozwoju produktu w branży oświetleniowej i elektrotechnicznej.

Klaster zapewnia pełen zestaw usług począwszy od wymyślania rozwiązań, nowych technologii,
certyfikacji, założenia firmy typu start-up i dostarczenia komponentów. Ponad to w ramach Kastra
członkowie mogą nawiązać szeroką współpracę, obejmującą działania nie tylko w branży
oświetleniowej, ale także budowlanej i elektrotechnicznej.
4.1.2. Kluczowe kompetencje i zasoby Klastra
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Członkowie wchodzą do Klastra po przejściu procedury rekrutacyjnej, zatwierdzeniu przez Radę
Klastra i zaakceptowaniu Regulaminu i Kodeksu Etyki Klastra, a docelowo również realizowanej
strategii rozwoju Klastra. Członków Klastra cechuje silna potrzeba ekspansji i rozwoju,
opracowywania i wdrażania innowacyjnych rozwiązań i technologii stosowniej w oświetleniu, a także
współpracy przy prowadzonych przez Klaster Inteligentnego Oświetlenia projektach. Każdy z
podmiotów wnosi do KIO unikalną wiedzę, umiejętności i know-how. Najważniejsze z nich tworzą
profil kluczowych, wyróżniających kompetencji Klastra Inteligentnego Oświetlenia decydujących o
jego konkurencyjności. Należą tu między innymi:
 wieloletnie doświadczenie w branży oświetleniowej i elektrotechnicznej,
 doświadczenie w prowadzeniu projektów badawczych,
 znajomość trendów rozwojowych w branży pozwalająca prognozować potrzeby rynku,
 umiejętność zaprojektowania i wyprodukowania oprawy oświetleniowej, zasilania i
systemów sterowania,
 umiejętność kooperowania, koordynowania i organizowania procesu współpracy między
wieloma podmiotami,
 rozwijanie nowych technologii w zakresie inteligentnego oświetlenia, sterowania oraz
cyberbezpieczeństwa,
 wiedza na temat projektowania opraw oświetleniowych,
 wiedza w zakresie projektowania całych układów zasilających,
 wiedza na temat procesów produkcyjnych opraw oświetleniowych, baterii, systemów
sterowania oświetleniem,
 wiedza na temat systemów logistycznych,
 wiedza na temat zaprojektowania kompleksowego oświetlenia budynku, hali produkcyjnej,
infrastruktury drogowej i obiektów publicznych wraz z jego instalacją i serwisem,
 wiedza na temat rozwoju nowych produktów oraz cyklu życia produktu,
 wiedza na temat dostawców komponentów dla branży,
 wiedza na temat instrumentów dotacyjnych, aktów prawnych, wytycznych i warunków
technicznych,
 wiedza na temat anatomii i fizjologii narządu wzroku,
 normy i certyfikacja jakości,
 transfer technologii,
 ekspansja na rynki zagraniczne,
 organizacja eventów branżowych,
 akredytacja Ministerstwa Rozwoju,
 akredytacja Samorządu Województwa Mazowieckiego,
 kategoria naukowa A przyznana przez ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego,
 patenty, licencje, certyfikacje (m.in. CCA, ENEC, ENEC Plus i HAR i inne),
 wzory przemysłowe i użytkowe,







członkostwo w organizacjach (m.in. ELCA, Małopolska Rada Innowacji i inne),
posiadane i stale rozwijane know-how dzięki wkładowi wiedzy, umiejętności i doświadczenia
klastrowiczów,
łączenie praktycznych rozwiązań z badaniami naukowymi, poprzez współpracę w ramach
Klastra, podmiotów biznesowych i naukowo- badawczych,
posiadanie wspólnej oferty dla klientów poprzez stworzenie łańcucha wartości zbudowanego
z usług świadczonych przez poszczególnych członków Klastra,
przystosowanie technologiczne produktów i usług do najbardziej wymagających wytycznych
Unii Europejskiej.

Podstawą zarządzania Klastrem jest koordynowanie działań pozwalających na efektywne
wykorzystywanie potencjału i zasobów Klastra w celu realizowania strategii.
Zasoby wykorzystywane przez Klaster można podzielić na trzy podstawowe rodzaje:
 zasoby ludzkie czyli umiejętności, wiedza i kompetencje wszystkich osób zatrudnionych w
Klastrze,
 zasoby finansowe rozumiane jako kapitał finansowy pozyskany ze źródeł zewnętrznych
i wewnętrznych, które Klaster wykorzystuje do finansowania działań zarówno bieżących, jak
i długoterminowych,
 zasoby infrastrukturalne, w skład których wchodzą między innymi budynki, pomieszczenia
biurowe i produkcyjne oraz wszelkiego rodzaju sprzęt.
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Zasoby ludzkie

Najważniejsze zasoby Klastra Inteligentnego Oświetlenia
 pracownicy 60 firm i instytucji członkowskich Klastra
 specjaliści w pozyskiwaniu środków zewnętrznego finansowania i
rozliczania projektów,
 specjaliści z zakresie szkoleń, doradztwa strategicznego i zarządzania
operacyjnego,
 pracownicy jednostek naukowych (naukowcy specjalizujący się w technice
świetlnej, materiałach, polimerach przewodzących, diodach, systemach
sterowania oświetleniem, systemach zasilania),
 specjaliści w zakresie projektowania zarówno samych opraw, jak i całych
projektów oświetleniowych oraz systemów sterowania,
 specjaliści w dziedzinach pokrewnych (elektryka, elektronika, odnawialne
źródła energii, e-mobilność),
 specjaliści w zakresie produkcji (inżynierowie produkcji, logistycy i
dostawcy),
 specjaliści w zakresie marketingu, w tym marketingu internetowego
 specjaliści w zakresie wdrażania i obsługi sklepów internetowych oraz
platform B2B,
 specjaliści w zakresie produkcji, kalibracji oraz obsługi aparatury do
badania parametrów świetlnych, m.in. w celach certyfikacyjnych
 specjaliści w zakresie analizy technologii, analizy patentowej, pomocy w
patentowaniu i ochronie, audytów innowacyjności, planów




Zasoby finansowe





Zasoby
infrastrukturalne




komercjalizacji, analiz marketingowych (start-up, inwestycje i pomoc we
wdrożeniach),
specjaliści z branży IT w obszarze zabezpieczeń w systemach
oświetleniowych i sterowania,
specjaliści w zakresie organizacji imprez branżowych krajowych i
międzynarodowych (targi i konferencje),
sprawny i skuteczny zespół pracowników Koordynatora Klastra.
środki zewnętrzne - 345 000 zł pozyskane w okresie 2014r. - 2020r.,
środki zewnętrznie - 60 000 zł jako wkład własny w projektach w okresie
2017-2020,
środki wewnętrzne ok. 530 000 zł rocznie pochodzące ze składek i wpłat
członkowskich.
Klaster korzysta z zasobów własnych członków Klastra
planowany jest rozwój infrastruktury własnej Koordynatora Klastra.

4.2. Charakterystyka otoczenia zewnętrznego Klastra
4.2.1. Partnerzy i Instytucje współpracujące z Klastrem
Aby zapewnić odpowiedni zasięg swoim działaniom Klaster chce i planuje nawiązywać liczne
partnerstwa o charakterze regionalnym, krajowym i międzynarodowym. Do najważniejszych celów
tworzenia sieci partnerstw należą:
 realizacja wspólnych projektów i związana z nimi wymiana wiedzy i doświadczeń oraz
uzupełnienie łańcucha wartości,
 zwiększenie dostępu do zasobów ludzkich, wymiany kadr, wzajemne uczenie się,
 zwiększenie dostępu do zaplecza technicznego i sprzętu,
 wzmacnianie pozycji Klastra na rynku,
 budowanie marki Klastra,
 wymiana dobrych praktyk,
 współorganizacja targów, konferencji i innych merytorycznych wydarzeń,
 wspólne działania promocyjne,
 budowanie silnej pozycji lobbingowej,
 zwiększenie zakresu prowadzonych prac badawczo-rozwojowych.
Na poziomie regionalnym Klaster nawiązuje partnerstwa z podmiotami reprezentującymi władze
lokalne, instytucje otoczenia biznesu, instytucje naukowo-badawcze, przedsiębiorstwa, media, a
także inne Klastry. Klaster ściśle współpracuje z Urzędem Miasta Krakowa i Małopolskim Urzędem
Marszałkowskim. Klaster należy do Małopolskiej Rady Innowacji (MRI), pełniącej funkcję gremium
opiniotwórczo-doradczego dla Zarządu Województwa Małopolskiego, gdzie w ramach prac Rady,
współtworzy Regionalną Strategię Innowacji oraz bierze udział w procesie wyboru regionalnych
inteligentnych specjalizacji.
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Spośród regionalnych instytucji otoczenia biznesu Klaster współpracuje lub planuje podjąć
współpracę z: Małopolską Agencją Rozwoju Regionalnego, Małopolskim Centrum Przedsiębiorczości,

Krakowskim Parkiem Technologicznym, Małopolską Izbą Przemysłowo-Handlową, Województwem
Małopolskim, Gminą Kraków.
Kolejną ważną kategorią partnerów są uczelnie wyższe. Perspektywicznym celem współdziałania jest
uruchomienie specjalistycznych kierunków studiów kończących się uzyskaniem kwalifikacji
projektanta opraw oświetleniowych i systemów sterowania.
Szczególne i strategiczne znaczenie ma partnerstwo z innymi Klastrami w regionie, w tym m.in.
poprzez Forum Klastrów Małopolski, którego KIO jest członkiem. W szczególności będziemy
współpracować z klastrami o specjalizacji technologicznej komplementarnej z oświetleniem, takimi
jak Klastrer LifeScience, Klaster Zrównoważona Infrastruktura oraz BIM Klaster. Wspólnota działań
jest w tym wypadku związania z silnym promowaniem idei klasteringu w Małopolsce i lobbowaniem
rozwiązań prawnych sprzyjających dalszemu rozwojowi Klastrów.
Bardzo ważnym obszarem aktywności Klastra jest współdziałanie z organizacjami i instytucjami o
zasięgu ogólnopolskim. Wyróżnić tu można podmioty reprezentujące władze krajowe, instytucje
otoczenia biznesu, przedsiębiorstwa, media, a także inne Klastry. Na tym poziomie KIO współpracuje
między innymi z:
 Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości w zakresie wsparcia finansowego inicjatyw Klastra,
 Ministerstwem Infrastruktury i Rozwoju w zakresie promocji idei klasteringu i zarządzania
klastrem,
 Narodowym Centrum Badań i Rozwoju,
 Ministerstwem Przemysłu w zakresie wdrażania rozwiązań przemysłu 4.0,
 Polskim Związkiem Przemysłu Oświetleniowego PZPO.
Klaster Inteligentnego Oświetlenia jest partnerem dla Klastrów ogólnopolskich takich jak m.in.
Ogólnopolski Klaster Budowlany i Mazowiecki Klaster ICT. Głównym celem wspólnych działań jest
promocja idei klasteringu jako instrumentu realizacji ważnych inicjatyw biznesowych, lobbowanie
korzystnych rozwiązań prawnych, wymiana dobrych praktyk i wspólne inicjatywy.
Odpowiedni zasięg i rozgłos działaniom Klastra zapewnia współpraca z mediami regionalnymi i
ogólnopolskimi. Są one istotnym wsparciem w propagowaniu idei oświetlenia przyjaznego zdrowiu i
pracy, a także mającego bezpośredni wpływ na bezpieczeństwo publiczne. Wymienić tu należy m. in.:
 Czasopisma branżowe takie jak: Inżynier Budownictwa, Living Room,
 Portale branżowe takie jak: www.lighting.pl,www.akademialed.pl, www.rynekelektryczny.pl,
Ostatnią kategorię partnerstw ogólnopolskich stanowią przedsiębiorstwa. To potencjalni członkowie
Klastra, a także – ze względu na krajowy zasięg oddziaływania, ważni propagatorzy idei inteligentnego
oświetlenia. Ich znaczenie może być związane także z ewentualnym uzupełnieniem łańcucha wartości
o komponenty, które nie mogą być dostarczone przez obecnych członków Klastra. Aktualnie Klaster
IO planuje pozyskać do współpracy takie jak firmy: Nowodvorski, NowaLed, Lena Lighting, LUG, ESSystem i inni.
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Budowanie sieci współpracy jest dla Klastra jednym z ważniejszych priorytetów. W ciągu najbliższych
trzech lat KIO planuje pozyskać kolejnych partnerów, takich jak: Stowarzyszenie Architektów Polskich,

Związek Miast Polskich, Związek Gmin Wiejskich, Polskie Stowarzyszenie Projektantów Wnętrz.
KIaster planuje również podjąć współpracę z Klastrami zagranicznymi i innymi organizacjami
branżowymi takimi jak: Klastry Oświetleniowe i Klastry Budowlane oraz inne organizacje z zachodniej
Europy (m.in. z Niemiec, Francji i Holandii), ze wschodu (m.in. z Ukrainy, Rosji i Kazachstanu), z
północnej Afryki (m.in. z Tunezji, Maroko i Algierii) i Bliskiego Wschodu (m.in. z Zjednoczonych
Emiratów Arabskich, Dubaju i Arabii Saudyjskiej). Uzasadnieniem tej współpracy jest postępująca
internacjonalizacja Klastrów, potrzeba wymiany wiedzy i doświadczeń, wzajemne wyjazdy studyjne,
promocja produktów Klastra oraz jego członków na arenie międzynarodowej, wspólne działania,
takie jak organizacja konferencji międzynarodowych, a także współdziałanie przy realizacji projektów.
Kluczowe metody pozyskiwania partnerstw to w przypadku Klastra Inteligentnego Oświetlenia m.in.
kontakty osobiste członków Klastra, networking podczas licznych konferencji, seminariów, wyjazdów
studyjnych, targów, uczestnictwo w spotkaniach biznesowych, rekomendacje oraz kontakty
nawiązane podczas Europejskiej Konferencji Klastrów.
4.2.2. Klienci Klastra
Klienci Klastra to osoby, firmy i instytucje poszukujące produktów i usług świadczonych przez KIaster:
1. projektanci i architekci w zakresie elektroinstalacji i oświetlenia,
2. dostawcy komponentów w zakresie promocji swoich produktów (oprogramowanie do
projektowania oświetlenia, komponenty, zasilacze, soczewki, moduły, zabezpieczenia,
aparatura badawcza),
3. jednostki samorządu terytorialnego w zakresie promowania dobrych standardów
oświetlenia, bezpieczeństwa publicznego,
4. małe i młode firmy funkcjonujące na rynku oświetleniowym w zakresie wspólnego
wystawiania się na targach w Polsce,
5. członkowie Klastra w zakresie wspólnego wystawiania się na targach w nowych i odległych
lokalizacjach na świecie,
6. developerzy i inwestorzy poszukujący firm oświetleniowych do współpracy,
7. dystrybutorzy z Polski i za granicy szukający partnerów biznesowych i kontraktów,
8. samorządy i instytucje publiczne realizujące zamówienia i przetargi publiczne promujące
standardy w zakresie oświetlenia,
9. ustawodawcy w zakresie tworzenia regulacji (ustawy i rozporządzenia) w zakresie
standardów oświetlenia i instalacji elektrycznych.
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Szczególną kategorię stanowią klienci wewnątrz Klastra. To przedsiębiorstwa członkowskie, które
wzajemnie świadczą sobie różnego typu usługi, a także tworzą konsorcja i stają do przetargów ze
wspólną ofertą. Klaster pozyskuje również klientów poprzez współorganizację targów lub udział w
nich w charakterze wystawcy, udzielanie patronatów nad konferencjami i seminariami tematycznymi,
dystrybucję materiałów promocyjnych, w tym wysyłkę newslettera, e-marketing (m.in. aktualizację
własnej strony www, grupy dyskusyjne, social media oraz publikację działalności KIastra na portalach
branżowych), udział w spotkaniach networkingowych oraz biznesowych, misje zagraniczne,
zamieszczanie logo Klastra na stronach partnerów, reklamy i materiały informacyjne w prasie,
magazynach branżowych, portalach tematycznych, promocję KIastra podczas wydarzeń i festiwali
związanych z innowacjami, rekomendacje członków KIastra oraz własne kontakty biznesowe.

Rys. 20. Stoisko Klastra Inteligentnego Oświetlenia na targach Energetab w 2019 roku.

4.2.3. Uwarunkowania regionalne i trendy rozwojowe w otoczeniu Klastra
Działalność Klastra Inteligentnego Oświetlenia w dużym stopniu zależy od szans i zagrożeń
generowanych przez region, w którym się znajduje. W pierwszej kolejności podkreślić należy
fundamentalne znaczenie Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Małopolskiego na lata 20142020 (RSI) oraz jej aktualizację w kolejnym okresie programowania. Wskazuje ona dziedziny, na
których ma koncentrować się dalszy rozwój regionu, tzw. inteligentne specjalizacje (smart
specialization). Wybór dziedzin kluczowych był jednym z warunków uruchomienia funduszy
europejskich w ramach perspektywy finansowej 2014-2020 roku. Do inteligentnych specjalizacji
Małopolski zaliczono:4
 Nauki o życiu (life sciences)
 Zrównoważoną Energię
 Technologie informacyjne i komunikacyjne
 Chemię
 Produkcję metali i wyrobów metalowych oraz wyrobów z mineralnych surowców
niemetalicznych
 Elektrotechnikę i przemysł maszynowy
 Przemysły kreatywne i czasu wolnego
Zdefiniowanie elektroniki i przemysłu maszynowego, a w szczególności optoelektronicznych
systemów i materiałów oraz produkcji opartej na polimerach przewodzących jako jednej z
kluczowych specjalizacji regionu nadaje jej znaczenie priorytetowe w budowaniu konkurencyjności
Małopolski. Tym samym Klaster Inteligentnego Oświetlenia staje się naturalnym partnerem władz w
realizacji strategii regionalnej.
Korzystne, prorozwojowe trendy w regionie dotyczą jednak nie tylko przedmiotu działalności
Klastra Inteligentnego Oświetlenia, ale również samej inicjatywy klastrowej. Zauważa się rosnące
znaczenie kooperatyw i partnerstw. Strategia Regionalna podkreśla znaczenie budowania sieci
współpracy łączącej przedsiębiorstwa, uczelnie i instytucje otoczenia biznesu. Taka forma współpracy
jest fundamentem porozumienia klastrowego. Zachętą uczestnictwa w inicjatywie klastrowej są
dodatkowe punkty dla przedsiębiorstw we wnioskach o dofinansowanie w projektach naukowobadawczych.
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Trendy rozwojowe w otoczeniu Klastra
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Krajowa produkcja. Promocja polskich firm i polskiej produkcji. Trend w opozycji do procesów
globalizacji.
Globalizacja łańcucha dostaw: ekonomicznie uzasadniona, ale w sytuacji kryzysowej np.
pandemia Covid-19, staje się zagrożeniem uzależnienia od międzynarodowych dostaw.
Komponenty głównie z Chin - co stwarza konieczność poszukiwania nowych rynków.
Silna pozycja Chin w produkcji komponentów (diody led, ogniwa i inne).
Robotyzacja. Robotyzacja staje się warunkiem niezbędnym jeśli chcemy być konkurencyjni z
produkcją pochodzącą z Azji, ponieważ zapewnia ona m.in. obniżenie kosztów.
Rewolucja LED. Upowszechnienie oświetlenia ledowego, które jest dużo tańsze w produkcji i
bardzo energooszczędne. Daje nieskończone możliwości projektowania form (reflektory,
oprawy).
Fotowoltaika i OZE. Zasilanie światła z odnawialnych źródeł energii.
Cyfryzacja. Systemy zarządzania cyklem życia produktu (dostawami, produkcją, sprzedażą i ich
integracja z programami do projektowania oświetlenia, do sprzedaży oświetlenia, katalogi
online, systemy magazynowe i aukcyjne zintegrowane z różnymi platformami sprzedaży.
Idea Human Center Light. Wpływ oświetlenia na samopoczucie człowieka i komfort życia.
Bezpieczeństwo. Odpowiednie oświetlenie w przestrzeni publicznej zwiększające
bezpieczeństwo.
Ustawodawstwo. Wprowadzenie norm np. w 2021r. Standard Flickering Index.
Rozporządzenie Unii Europejskiej dotyczące tzw. światła mrugającego. Światło dokładne i
święcące ciągle: dopuszczane zmiany natężenia prądu do 0,4. Koszt zmiany układów zasilania.
Wprowadzenie tej normy wpłynie na całą branżę.
Globalizacja sprzedaży. Sprzedaż oświetlenia indywidualnego przez Internet, hipermarkety i
platformy sprzedażowe (firmy sprzedają produkty wszędzie, na całym świecie).
Polimery przewodzące. Produkcja oparta na polimerach przewodzących jako jedna z
krajowych i regionalnych specjalizacji.
Świadomość ekologiczna. Wzrasta poziom ogólnej świadomości ekologicznej i pojawiają się
nowe potrzeby również w odniesieniu do produktów branży oświetleniowej.
Smart home. Rosnąca kulturowa potrzeba wdrażania nowych technologii w domu, gdzie
oświetlenie jest częścią zintegrowanego sytemu zarządzania.
Klastering. Rosnąca popularność Klastrów jako skutecznych instrumentów realizowania
potrzeb różnych organizacji i instytucji.
Partnerstwa. Rosnąca świadomość przedsiębiorców z korzyści wynikających z uczestnictwa w
powiązaniach, kooperatywach i partnerstwach.
Współpraca uczelni z przedsiębiorstwami. Rosnące znaczenie kształcenia praktycznego
wpływające na zainteresowanie uczelni współpracą z biznesem.
IOB. Duża liczba instytucji otoczenia biznesu.
Dofinansowanie. Wspieranie rozwoju Klastrów i IOB poprzez dofinansowywanie tych inicjatyw
przez Unię Europejską.
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Na dynamikę rozwoju inicjatywy klastrowej mają wpływ również istotne bariery związane z regionem
i krajem. Należą do nich m.in.:

Bariery w otoczeniu Klastra











izolacja, zagrożenie epidemiologiczne, spadek rentowności branży związane z pandemią
COVID-19,
procesy globalizacyjne (korporacje i duże koncerny wypychające małe firmy z rynku),
niski poziom robotyzacji produkcji i logistyki,
niski poziom automatyzacji procesów sprzedażowych z hurtowniami oraz platformami
sprzedażowymi (platformy B2B oraz B2C), w szczególności mniejszych firm,
niski poziom wdrożenia technologii BIM i tworzenia projektów oświetleniowych w 3D,
który staje się standardem w branży,
lobbing dużych korporacji w celu wdrożenia wyśrubowanych, często nie uzasadnionych,
norm, których spełnienie będzie trudne dla mniejszych firm,
zbyt wysokie koszty produkcji,
rosnący koszty pracy i energii,
rosnące ceny komponentów,
niski poziom wdrożenia systemów zarządzania cyklem życia produktu, np. niski poziom
automatyzacji tworzenia katalogów produktów drukowanych i online.

Analizując powiązania Klastra z regionem i krajem warto podkreślić, że relacje te mają charakter
dwustronny. Klaster silnie wpływa na swoje otoczenie między innymi poprzez:
 edukację społeczeństwa w zakresie dobrego, bezpiecznego i energooszczędnego oświetlenia
sprzyjającego komfortowi, życiu i zdrowiu człowieka,
 projekty naukowo-badawcze,
 generowanie innowacyjnych rozwiązań,
 projekty pilotażowe testowania nowych standardów w oświetleniu,
 tworzenie branżowej infrastruktury w regionie i kraju,
 współpracę z innymi Klastrami i transferowanie rozwiązań do branży,
 dostęp do wiedzy, infrastruktury, badań i technologii związanych z oświetleniem,
 organizowanie konferencji, targów, seminariów branżowych,
 stymulowanie rozwoju branży w dopasowaniu do europejskich i światowych standardów,
 kształcenie specjalistów (projektantów, inżynierów),
 budowanie licznych sieci współpracy i partnerstw,
 popularyzowanie wiedzy na temat środków i dotacji unijnych,
 tworzenie nowych miejsc pracy.
4.2.4. Lokalizacja Klastra
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Siedziba Klastra Inteligentnego Oświetlenia znajduje się w Krakowie, w jednym z
najsilniejszych ośrodków akademickich w kraju, co zapewnia dostęp do wysokiej klasy naukowców, a
także do zaplecza B+R (badania i rozwój). Ponadto region ten ze względu na swoją atrakcyjność
należy do najbardziej zaludnionych w Polsce i liczba jego mieszkańców stale wzrasta. Dużym walorem

jest także znakomita infrastruktura komunikacyjna. Miasto połączone jest siecią autostrad łączących
je z całą Europą. Łatwość dotarcia do niego samochodem, pociągiem i samolotem sprawia, że Kraków
identyfikowany jest jako bardzo atrakcyjna lokalizacja dla inwestorów.
4.3. Analiza SWOT Klastra Inteligentnego Oświetlenia
Syntezą dotychczasowych rozważań, a jednocześnie punktem wyjścia do budowy strategii rozwoju
Klastra jest analiza jego mocnych i słabych stron oraz szans i zagrożeń występujących w jego
otoczeniu. Analiza ma charakter jakościowy i zawiera zarówno dane statystyczne, jak i ocenę
ekspercką.
SWOT
ANALIZA POTENCJAŁU WEWNĘTRZNEGO KLASTRA INTELIGENTEGO OŚWIETLENIA

SILNE STRONY

SŁABE STRONY

Potencjał gospodarczy















Technologie
Nowoczesna infrastruktura firm, rozbudowana
dzięki funduszom unijnym
Zasoby ludzkie
Kapitał firm - Klaster dużych i prężnych firm,
które mają duży udział w rynku (firmy z
łącznym obrotem powyżej 1 mld rocznie)
Siła zakupowa
Szerokie kontakty
Różnorodność firm członkowskich
Znane, wiodące marki w branży
Wiedza i doświadczenie w branży
oświetleniowej i elektrotechnicznej
Wyznaczanie trendów
Park maszynowy członków, laboratoria i
możliwości produkcyjne
Sama branża - każdy musi mieć światło
Kompleksowość - produkcja (firmy
produkcyjne) i usługi, montaż (firmy
wykonawcze)












Mały wolumen sprzedaży (kapitał)
Brak zabezpieczenia finansowania w
długofalowej perspektywie
Brak patentów i innych wartości
intelektualnych
Brak zaufania i otwartości pomiędzy
firmami
Brak wspólnego celu
Niska informatyzacja
Nietypowa forma prawna Koordynatora
Klastra jako spółki z o.o.
Brak bieżącej działalności gospodarczej
(produkt przynoszący przychody)
Brak statusu Klastra Kluczowego
ograniczone możliwości części członków aby
wyłożyć własne środki finansowe na
inwestycje

Konkurencyjność


Nie możemy narzucić własnych standardów
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Zaawansowane produkty technologiczne
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Baza klientów (architektów) i firm
Kompleksowa oferta (pełny zakres produktów
oświetleniowych od mieszkania do przemysłu
ciężkiego i przestrzeni publicznej)
Znajomość rynku polskiego i
międzynarodowego (Bliski Wschód, Zachodnia
Europa)
Koszty pracy
Know-how firm
Wybitne osobowości w branży
Duże zaangażowanie
Elastyczność, nowoczesność
Pierwszy Klaster w oświetleniu









innym
Brak promocji Klastra
Obawa przed konkurencją
Podkupywanie ludzi
Walka cenowa
Jesteśmy technologicznie w tyle za dużymi
graczami (korporacje)
Problemy z płynnością finansową
Konkurowanie członków Klastra pomiędzy
sobą, które może zniechęcać do tworzenia
wspólnych projektów

Technologie i innowacje













Zasoby ludzkie (R&D, wiedza inżynieryjna)
Stale rozwijane Know-How dzięki współpracy
w ramach Klastra firm komercyjnych z
jednostkami naukowo-badawczymi
Liczne patenty, licencje, wzory użytkowe,
wdrożone innowacje, działy naukowobadawcze
Infrastruktura laboratoryjno-badawcza
członków Klastra umożliwiająca stały rozwój
technologii i innowacji
Mobilność innowacyjna (na tle szybko
zmieniającej się technologii)
Zaawansowane technologicznie systemy
Umiejętność wyszukiwania nowinek
Wymiana informacji na temat innowacji
Możliwości badawcze, ale tylko na poziomie
laboratorium






Brak wypracowanych praktyk dzielenia się
wiedzą w obszarze technologii i innowacji
Każda firma tworzy innowacje sama
Brak innowacji wewnątrz Klastra
Brak umiejętności językowych
umożliwiających lepszy dostęp do wiedzy

Zasoby ludzkie







Brak wsparcia marketingu firm
Duże koszty wyszkolenia i utrzymania kadry
Podkupywanie pracowników (migracje)
Brak zaangażowania pracowników
Ograniczenia czasowe członków, by spotkać
się w pełnym gronie
Odejście członków
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Wybitne osoby w branży
Wykwalifikowana, młoda kadra - specjaliści,
technolodzy, handlowcy, inżynierowie,
projektanci,
Fachowość personelu
Różnorodność wiedzy
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Świadomość korzyści i współpracy








Szkolenia i targi branżowe (zarówno dla
członków Klastra jak i klientów)
Wymiana doświadczeń i towarów w grupie
Synergia / kooperacja
Networking, nawiązywanie nowych kontaktów
biznesowych
Nowe, wspólne produkty
Możliwość sprzedaży produktów innym
członkom Klastra
Udział w nowoczesnych i nowatorskich
projektach















Wolno rozwijająca się współpraca
Brak wiary, że razem możemy coś zrobić
Brak wspólnej polityki działań, jednej
strategii
Skupienie na sobie i swoich korzyściach
Mało zaangażowanych osób
Mała świadomość korzyści ze współpracy
Brak efektów
Zbyt wolne działania
Zniechęcenie
Konflikty
Brak wsparcia członków
Wyłamywanie się członków Klastra z
ustalonych przez większość uchwał
Brak płatności

Produkty i usługi









Przeważają proste rozwiązania i podobna
oferta wśród członków Klastra
Mało zaawansowanych produktów
Poleganie na komponentach z Chin, Polska
rynkiem "copystów"
Walka ceną, a nie jakością
Brak wspólnej platformy informatycznej
produktów
Wolna reakcja na potrzeby rynku
Niesprecyzowany korzyści
Konflikt interesów, podobne produkty
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Różnorodność produktów i usług
Elastyczność w dostosowaniu się do wymogów
rynku
Używanie nowoczesnych technologii
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SWOT
ANALIZA OTOCZENIA ZEWNĘTRZNEGO KLASTRA INTELIGENTEGO OŚWIETLENIA

OKAZJE

ZAGROŻENIA

Potencjał gospodarczy









Ostatnie lata funduszy unijnych
Niewykorzystane moce laboratoriów
Grupa Wyszehradzka - potencjał bliskiej i
łatwej współpracy gospodarczej
Wymiana oświetlenia na ledowe (nadal ok.
20% rynku, 80% wolumenu jest do wymiany)
Rozwój rynku developerskiego - budowa
mieszkań, remonty wymiana oświetlenia
Moda na ekologiczne budownictwo, a zatem i
ekologiczne oświetlenie
Wymienialność źródeł światła - przepisy
Żywotność - wymiana w oprawkach lampy,
lodówki












Wpływ pandemii coronawirusa na rozwój
gospodarczy świata
Spadek koniunktury gospodarczej i
ekonomicznej
Dominacja na rynku międzynarodowych
koncernów - Philips, Osram, Amazon
Załamanie finansowania, brak
dofinansowania, brak zgody na
finansowanie
Zmiana przepisów dot. Klastrów
Wzrost ceny za energię elektryczną
Wpływ Chin na polski rynek oświetleniowy
Spowalnianie polskiej gospodarki,
zapowiadany kolejny kryzys gospodarczy
Utrata wiarygodności Polski w UE
Duzi klienci mają wątpliwości czy jesteśmy
wiarygodni. Kontrola biznesu przez rząd
polski. Brak bezpieczeństwa - ingerencja
rządu.

Konkurencyjność



Brak konkurencyjnego Klastra
Afryka - zapomniany kontynent, który ma
najmniej światła






Dominacja na rynku przez wielkie koncerny
- Philips, Osram, Amazon
Kursy walut
Wzrost cen materiałów i energii
Wzrost płac

Technologie i innowacje
Brak.
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Zmiana technologii na ledową jest okazją do
zmiany gamy produktów
Wejście nowych technologii (AI) i (IOT)
Sprzedaż przez Internet tj. E-commerce
Internet rzeczy - oprawy i źródła światła będą
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podłączone do sieci
Dzięki dostępowi do Internetu szersza wiedza
technologiczna, parametry technologiczne
samego produktu
Sztuczna inteligencja - system będzie mówił co
jest najlepsze (chmura)
Sklep internetowy - nowa prezentacja
produktu (Allegro, Amazon)
Zasoby ludzkie




Wspólne szkolenia

Dostęp do pracowników z zagranicy m.in. z 
Białorusi i Ukrainy, dzięki czemu firmy mogą 
zmniejszyć koszty pracy

Niska jakość edukacji, brak fachowców
Brak młodych ludzi do pracy
Brak fachowców na rynku

Świadomość korzyści i współpracy





Powszechny trend współpracy i łączenia się w
grupy branżowe na rynku
Środki unijne na łączenie się i wsparcie firm
zjednoczonych w Klastrach
Dodatkowe punkty dla podmiotów, w
programach unijnych, za bycie w Klastrze
Członkostwo w Klastrze to prestiż i dodatkowe
korzyści.



Brak środków regionalnych przeznaczonych
na rozwój i współpracę wewnątrz Klastra

Produkty i usługi








Spływ złomu z Chin
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Ekologia - moda na zdrowe firmy i domy
Zdrowie - oświetlenie zdrowe dla oczu
Bezpieczeństwo - chcemy aby ulice, sklepy,
domy były jasno oświetlone
Firmy chcą być modne i zdrowe
Ludzie chcą być modni i nowocześni
Ludzie młodzi - korzystają z projektantów
wnętrz, pracują w domu, a zatem większą
wagę przykładają do oświetlenia
Design
Moda na nowoczesne oświetlenie
Komfort życia - podłączenie do sieci,
widoczność
Bezpieczne światło - tętnienie światła
(zdrowie), widoczność, oświetlenie punktowe

Strona





Podsumowanie Analizy SWOT
Z przeprowadzonej analizy strategicznego potencjału SWOT wynika, że strategia jaką
powinien zastosować Klaster Inteligentnego Oświetlenia, to strategia konkurencyjna (mini-maxi)5
polegająca na wzmacnianiu swojej przewagi konkurencyjnej przy równoczesnym eliminowaniu
wewnętrznych słabości, starając się je usuwać lub ograniczać w taki sposób, który umożliwi
sprawniejsze wykorzystanie okazji w otoczeniu zewnętrznym.
Warto jednak podkreślić, że przeprowadzona analiza jednocześnie pokazała liczne i dość
istotne silne strony Klastra powiązane z licznymi możliwościami i okazjami znajdującymi się w
otoczeniu Klastra, co pokazuje, że Klaster powinien również maksymalnie wykorzystywać efekt
synergii występujący pomiędzy silnymi stronami i szansami generowanymi przez otoczenie. Oznacza
to, że Klaster powinien również w swoich działaniach zawrzeć aktywności polegające na
identyfikowaniu okazji w otoczeniu, które pozwolą na rozwój, przy wykorzystaniu mocnych stron,
którymi dysponuje.

SZANSE

ZAGROŻENIA

MOCNE STRONY

strategia
agresywna

strategia
konserwatywna

SŁABE STRONY

Strategia
konkurencyjna

strategia
defensywna

Rys. 21. Analiza SWOT - macierz strategii normatywnych.
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Strategia konkurencyjna - przedsiębiorstwo posiada przewagę słabych stron nad mocnymi, ale funkcjonuje w przyjaznym
dla siebie otoczeniu, co pozwala mu utrzymywać swoją pozycję. Niemniej jednak słabość wewnętrzna uniemożliwia
skuteczne wykorzystanie szans, które daje otoczenie zewnętrzne. Strategia konkurencyjna powinna koncentrować się na
takim eliminowaniu wewnętrznych słabości, aby w przyszłości lepiej wykorzystać szanse otoczenia.
Strategia agresywna - w przedsiębiorstwie przeważają mocne strony, a w jego otoczeniu silnie powiązane z nimi szanse.
Strategia agresywna jest strategią silnej ekspansji oraz rozwoju wykorzystującego oba czynniki.

5. Strategia rozwoju Klastra Inteligentnego Oświetlenia
Sformułowanie strategii rozwoju Klastra jest kluczowym elementem procesu strategicznego,
ponieważ po etapie analizy potencjału wewnętrznego Klastra oraz analizy otoczenia zewnętrznego w
jakim Klaster działa, oznacza wspólne określenie wizji i misji rozwoju Klastra oraz jego głównych
kierunków działań. Cele, jakie stawiają przed sobą inicjatywy klastrowe, mogą być bardzo różne.
Często są one ukierunkowane na tworzenie bardziej korzystnych warunków ramowych (rozwój
infrastruktury, szkolenia, promocja marki). Jeżeli władze lokalne są zaangażowane w inicjatywę,
wzrasta znaczenie celów horyzontalnych, takich jak np. zmniejszenie bezrobocia. Jeśli z kolei duże
zaangażowanie w inicjatywę przejawiają jednostki naukowo-badawcze to jednym z istotnych celów
będzie rozwój nowych technologii i innowacyjnych produktów poprzez wzmocnienie współpracy
pomiędzy jednostkami nauki B+R (badania i rozwój), a przedsiębiorstwami. Z kolei gdy dana
inicjatywa klastrowa składa się wyłącznie z przedsiębiorstw, cele często przesuwają się w kierunku
obszarów bardziej biznesowych typu: koordynacja zakupów, sprzedaży produktów czy usług lub
inicjowanie wspólnych przedsięwzięć biznesowych i inwestycyjnych.
W ramach Klastra Inteligentnego Oświetlenia działają aktywnie liczne przedsiębiorstwa jak i jednostki
naukowo-badawcze oraz organizacje otoczenia biznesu. Na obecnym etapie rozwoju Klastra
realizacja celów biznesowych jest najważniejsza. Przedsiębiorstwa z branży oświetleniowej walczą o
stabilną pozycję na rynku, ponieważ ich główni konkurenci - globalne koncerny oświetleniowe takie
jak m.in. Osram czy Philips oraz firmy, które sprzedają na rynku polskim i europejskim produkty
oświetleniowe wyprodukowane w 100% w Chinach zmniejszają dostęp do rynku i potencjalnych
klientów. Dodatkowym czynnikiem zewnętrznym, który wzmacnia biznesowy kierunek rozwoju
Klastra jest ogólnoświatowa pandemia wirusa COVID-19, która wraz z początkiem 2020 roku istotnie
wpłynęła na funkcjonowanie światowych rynków i lokalną pracę firm, nie tylko z branży
oświetleniowej.
W czasie prac nad strategią, ogólnoświatowa pandemia wirusa COVID-19, istotnie wpłynęła na ich
efekt. Członkowie Klastra zadali sobie pytanie o daleko idące konsekwencje pandemii w kolejnych
latach. Jednak w tym momencie nikt nie jest w stanie przewidzieć tych konsekwencji.
Wielotygodniowa kwarantanna w krajach całego świata, Europy i w tym również Polski, trwa. W
wyniku braku możliwości przewidywania - jak na razie, konsekwencji pandemii i jej wpływu na
gospodarkę, w Klastrze podjęto decyzję aby w pracach strategicznych maksymalnie skupić się na
wsparciu biznesowym branży oświetleniowej i uwypuklić te obszary działalności, które pozwolą
firmom członkowskim efektywnie działać i nawiązywać współprace biznesowe. Jednym z istotnych
działań Klastra będzie dążenie do konsolidacji środowiska firm w branży oświetleniowej. Współpraca,
dzielenie się dobrymi praktykami, wspieranie się i łączenie, podzlecanie części zamówień oraz
realizacja wspólnych przedsięwzięć to jeden ze sposobów na przetrwanie kryzysu. W tym sposobie
działania członkowie Klastra upatrują siłę i dlatego tę stronę będą kierować wspólne wysiłki.
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Biorąc pod uwagę aktualne możliwości rozwoju i potencjał wewnętrzny Inicjatywy Klastrowej
wypracowano następującą wizję i misję rozwoju oraz cele strategiczne dla Klastra Inteligentnego
Oświetlenia.

5.1. Wizja Klastra
Wizja (vision) - czyli inspirująca koncepcja przyszłości Klastra, marzenie o jego przyszłym kształcie i
sukcesach, obraz tego, czym klaster może być oraz jakich osiągnięć może dokonać.
Chcemy być skutecznym i rozpoznawalnym Kluczowym Klastrem w Polsce o globalnym potencjale
oddziaływania, zrzeszającym środowisko biznesowe i naukowo-badawcze z branży oświetleniowej i
elektrotechnicznej, działającym na rzecz rozwoju i wdrażania innowacyjnych technologii w branży
oświetleniowej.
Chcemy budować w społeczeństwie świadomość inteligentnego oświetlenia i jego
energooszczędnego, prozdrowotnego i proefektywnościowego znaczenia dla działalności publicznej,
biznesowej i prywatnej. Poprzez swoje działania chcemy stać się Klastrem mającym znaczenie
strategiczne w skali kraju w branży oświetleniowej i elektrotechnicznej.
5.2. Misja Klastra
Misja to deklaracja głównego celu Klastra i uzasadnienie sensu jego istnienia. Misja skupia Klaster na
głównym zadaniu i stanowi wobec otoczenia krótki manifest, oznajmujący istotę i filozofię
funkcjonowania Klastra. Misja jest sformułowaniem wizji na użytek strategii.
Misja według modelu Ashridge6 zakłada odpowiedź na cztery kluczowe pytania:
 pytanie o CEL – czyli wskazanie zasadniczej aspiracji, celu nadrzędnego rozwoju Klastra,
 pytanie o WARTOŚCI – czyli wskazanie wartości istotnych z punktu widzenia rozwoju Klastra,
 pytanie o STANDARDY ZACHOWAŃ – czyli określenie procedur, polityk i schematów
zachowań jakie powinny być przestrzegane w celu pełnej, efektywnej realizacji zamierzeń
strategicznych Klastra,
 pytanie o STRATEGIĘ – czyli określenie podstawowych obszarów działania Klastra.

CEL

STANDARDY
ZACHOWAŃ

WARTOŚCI

STRATEGIA

Rys. 22. Misja według modelu Ashridge.
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Cel nadrzędny
Cel dla którego realizacji Klaster istnieje, funkcjonuje i podąża w określonym kierunku wpływając na
przebieg procesu tworzenia i realizacji strategii.
Celem głównym Klastra Inteligentnego Oświetlenia jest promowanie potencjału Klastra wśród
inwestorów krajowych i zagranicznych, wspieranie integracji członków Klastra w zakresie kreowania
realizacji projektów inwestycyjnych i biznesowych, a także dążenie do ciągłego rozwoju kompetencji i
wdrażania najnowszych technologii w sektorze, poprzez:


stworzenie sieci współpracy, pomiędzy członkami Klastra, umożliwiającej efektywne
połączenie i wykorzystanie potencjału rozwojowego osób, przedsiębiorstw, uczelni wyższych,
jednostek badawczych i instytucji z otoczenia biznesu,



zwiększenie siły przetargowej członków Klastra w negocjowaniu warunków świadczenia usług
i dostaw materiałów lub produktów,



budowanie powiązań pomiędzy przedsiębiorcami z szeroko pojętej branży oświetleniowej lub
pokrewnej, w tym pozyskanie nowych partnerów biznesowych do współpracy oraz w ramach
członkostwa w Klasterze,



inicjowanie i rozwijanie współpracy Klastra ze środowiskiem badawczo-naukowym na
szczeblu regionalnym, ogólnokrajowym oraz międzynarodowym,



tworzenie koncepcji i koordynacja wdrażania projektów transferujących nowoczesne
technologie w oświetleniu,



nawiązanie długotrwałej współpracy i pozyskanie dużych projektów, dzięki wspólnym
inicjatywom członków Klastra,



integrację środowiska branży oświetleniowej, budowanie jej prestiżu i propagowanie jej
osiągnięć.

Badania naukowe i technologia
Wierzymy, że dostęp do wiedzy naukowej i rozwijanie nowych technologii wpływa pozytywnie
na życie i funkcjonowanie człowieka. Dlatego wprowadzanie innowacji oraz łączenie wiedzy
naukowej z biznesem postrzegamy jako praktykę, która sprzyja budowaniu lepszej przyszłości
oraz efektywniejszemu wdrażaniu idei inteligentnego oświetlenia.



Lokalna produkcja
Wierzymy, że lokalna produkcja jest potrzebna. Bycie producentem, a nie tylko dystrybutorem
produktów azjatyckich, daje nam inicjatywę, niezależność gospodarczą i odporność na kryzysy.
Takie podejście buduje siłę polskiego przemysłu i tym samym siłę całego kraju.
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Wartości organizacyjne
Wartości wspólne dla całego Klastra, które znajdują odzwierciedlenie w obranym przez Klaster
kierunku strategicznym rozwoju i przyczyniają się do nadania Klastrowi wyraźnej tożsamości
organizacyjnej.



Komfort i zdrowie
Wierzymy, że dobrze skonstruowane i stale doskonalone oświetlenie jest ważne, ponieważ
zwiększa komfort życia, wpływa pozytywnie na efektywność pracy i zdrowie człowieka.



Ekologia
Rosnąca świadomość społeczna odnośnie potrzeby ochrony zasobów środowiska naturalnego
powoduje wzrost zachowań proekologicznych u osób, firm oraz krajów. Wierzymy, że
wprowadzane wymogi ekologiczne powodują rozwój branży i rodzą potrzebę sprostania
najwyższym standardom.



Współpraca i kreatywność
Wierzymy, że współpraca rodzi lepsze i bardziej kreatywne rozwiązania zarówno w biznesie jak i
w całym społeczeństwie. Wierzymy, że warto spotykać się, dyskutować i dzielić swoimi
doświadczeniami i korzystać z efektu synergii, który zachodzi dzięki połączeniu pracy i
doświadczenia wielu osób, firm czy całych społeczeństw.

Standardy działania
Przekonania kierujące zachowaniami organizacyjnymi. To wszystkie założenia co do natury otoczenia
i zasobów, na których opierają się wybory strategiczne. Dzięki standardom zachowań organizacyjnych
w Klastrze staje się łatwiejsze podejmowanie decyzji i porozumiewanie się.

Polskość
W pierwszej kolejności, wspieramy polskie firmy, polskie produkty i polskie rozwiązania.
Wspieramy warunki dla rozwoju polskiego biznesu z uwzględnieniem potrzeb i możliwości
mikro, małych, średnich i dużych firm.



Nastawienie na potrzeby członków
W inicjowanych działaniach bierzemy pod uwagę potrzeby członków Klastra, ich potencjał,
kierunek rozwoju oraz posiadane zasoby.



Zaufanie
W naszych działaniach dbamy o wzajemne zaufanie pomiędzy członkami Klastra. W
komunikacji z członkami dążymy do szczerych i bliskich relacji oraz jednoznacznych sytuacji.
Zbudowane zaufanie pomaga bardziej efektywnie działać i współpracować.



Kształcenie i rozwój
W Klastrze dbamy o podnoszenie poziomu wiedzy oraz kompetencji specjalistów w zakresie
nowych technologii w oświetleniu i elektrotechnice. Dlatego w swoich działaniach aktywnie
działamy na rzecz kształcenia i rozwijania kompetencji członków Klastra oraz promowania
najnowszych rozwiązań technologicznych w branży.
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Relacje wewnętrzne
I. Standardy wewnętrzne Klastra dotyczące relacji z członkami

Relacje zewnętrzne
II. Standardy zewnętrzne Klastra dotyczące relacji z partnerami i klientami


Realność i adekwatność rynkowa działań
Dążymy do tego aby inicjatywy, które podejmujemy, odpowiadały realnym i uprzednio
zdiagnozowanym potrzebom partnerów, klientów i rynku.



Jakość
Promujemy oświetlenie wysokiej jakości. Uświadamiamy partnerów, klientów i całe
społeczeństwo, że dobre oświetlenie jest nie tylko energooszczędne, ale również podnosi
komfort życia, ma pozytywny wpływ na zdrowie i bezpieczeństwo publiczne oraz zwiększa
wydajność i efektywność pracy.



Profesjonalizm
W działaniach, które podejmujemy, korzystamy z usług najlepszych dostępnych specjalistów i
praktyków z zakresu inteligentnego oświetlenia i elektrotechniki. Specjalistów, którzy stale
doskonalą się i rozwijają, rekomendujemy oraz polecamy do współpracy klientom i partnerom
Klastra.

Zasoby własne tj. Intracentryzm
Zawsze w pierwszej kolejności staramy się korzystać z zasobów własnych i potencjału
wewnętrznego Klastra.



Partycypacja w działaniu
W Klastrze stwarzamy warunki do włączania się jak największej liczby członków Klastra.
Postawy, takie jak partycypacja i zaangażowanie, wzmacniamy poprzez aktywne formy
współpracy - dyskusje, rozmowy, warsztaty, burze mózgów czy interaktywne wykłady i
prezentacje.



Wymiana doświadczeń
Dążymy do budowania platformy współpracy i wymiany doświadczeń pomiędzy członkami w
Klastrze. Dzielenie się dobrymi i złymi praktykami, dzielenie się wiedzą, osiągnięciami oraz
wdrożonymi rozwiązaniami buduje płaszczyznę do wspólnych projektów i przedsięwzięć,
dlatego na ten aspekt kładziemy duży nacisk.



Praca zespołowa
Tam, gdzie jest to możliwe, dążymy do budowania zespołów projektowych, merytorycznych,
konsultacyjnych i roboczych po to, by łączyć ludzi ze sobą i tym samym umożliwiać im
czerpanie z grupowego potencjału, wspólnych zasobów i wzajemnej wymiany wiedzy.
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Standardy operacyjnego działania
II. Standardy efektywnego działania i organizacji pracy Klastra

5.3. Cele strategiczne Klastra
Strategia
Obszary działania Klastra. Zdefiniowanie czym klaster ma się zajmować i jakie są jego główne kierunki
rozwoju.
1. Obszar merytoryczny działania Klastra Inteligentnego Oświetlenia - Domena Merytoryczna "DM"
Obszary merytoryczne w zakresie rozwoju technologicznego nowoczesnego oświetlenia oraz
elektrotechniki, w których Klaster się specjalizuje i w których inicjuje i realizuje swoje działania.

OBSZARY MERYTORYCZNE DZIAŁANIA KLASTRA

Obszar I Główny

Technologia produkcji nowoczesnego oświetlenia
Obszar strategiczny związany z rozwojem technologicznym
Cel strategiczny M1.1.

Cel strategiczny M1.2.

Cel strategiczny M1.3.

Opracowywanie, wdrażanie i
rozwijanie nowoczesnych
rozwiązań w zakresie
technologii produkcji, logistyki i
zarządzania produktami w
oświetleniu.

Rozwój technologii jakości
wyrobów oświetleniowych.
Standaryzacja i certyfikacja.

Podnoszenie poziomu
kompetencji podmiotów i osób
świadczących usługi w branży
oświetleniowej.

Obszar II Wspierający

Promocja polskiej branży oświetleniowej

Cel strategiczny M2.2.

Cel strategiczny M2.3.

Obecność polskich firm i ich
produktów na rynkach
zagranicznych.

Promocja jakości produktów
oświetleniowych polskich
producentów.

Promocja i rozwój
kompleksowych inwestycji w
branży oświetleniowej.
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Obszar strategiczny związany z rozwojem branży

Obszar III Rozwojowy

Dobre oświetlenie
Obszar strategiczny związany z budowaniem świadomości inteligentnego oświetlenia
w społeczeństwie
Cel strategiczny M3.1.

Cel strategiczny M3.2.

Promowanie dobrego i bezpiecznego oświetlenia.

Upowszechnianie wiedzy o nowoczesnym i
inteligentnym oświetleniu.

2. Obszar główny działania Klastra Inteligentnego Oświetlenia - Domena Wewnętrzna "DW"
Obszar związany z zarządzaniem i rozwijaniem inicjatywy klastrowej.

OBSZAR WEWNĘTRZNY DZIAŁANIA KLASTRA

Rozwój i wzmacnianie współpracy w ramach Klastra

Cel strategiczny W3.

Integracja wewnętrzna członków Klastra.

Wzmacnianie marki Klastra i jego znaczenia
w branży oświetleniowej na rynku polskim i
zagranicznym.

Cel strategiczny W4.

Cel strategiczny W5.

Zwiększenie poziomu współpracy i komunikacji
wewnętrznej w Klastrze.

Budowanie i aktualizacja strategii rozwoju Klastra
i dostosowywanie jego działalności do potrzeb
członków.
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Cel strategiczny W1.
Budowanie zasobów i rozwijanie kluczowych kompetencji Klastra

6. Plan działań Klastra Inteligentnego Oświetlenia
Plan działania Klastra Inteligentnego Oświetlenia jest dokumentem operacyjnym
stanowiącym uzupełnienie Strategii Rozwoju Klastra Inteligentnego Oświetlenia na lata 2020-2025.
Dokument zawiera zestawienie działań i zadań przewidzianych do realizacji na okres 36 miesięcy od
daty jego zatwierdzenia.
6.1. Opis działań
1. Obszary merytoryczne działania Klastra Inteligentnego Oświetlenia
Obszary merytoryczne w zakresie rozwoju technologicznego nowoczesnego oświetlenia
oraz elektrotechniki, w których Klaster się specjalizuje i w których inicjuje i realizuje swoje działania.

Obszar I Główny

Technologia produkcji nowoczesnego oświetlenia
Obszar strategiczny związany z rozwojem technologicznym
Cel strategiczny M1.1. Opracowywanie, wdrażanie i rozwijanie nowoczesnych rozwiązań w
zakresie technologii produkcji, logistyki i zarządzania produktami w oświetleniu.
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Cele operacyjne:
1.1.1. Pozyskanie informacji na temat różnych rozwiązań i wdrożeń w zakresie technologii produkcji,
logistyki i zarządzania produktami w oświetleniu.
1.1.2. Pośredniczenie we wdrożeniach różnych rozwiązań w zakresie technologii produkcji, logistyki i
zarządzania produktami w oświetleniu.
1.1.3. Pomaganie we wdrożeniach wybranych rozwiązań technologicznych, logistycznych lub
zarządzania produktami.
1.1.4. Stworzenie klastrowej linii do produkcji oświetlenia.
1.1.5. Testowanie nowych technologii stosowanych w oświetleniu.
1.1.6. Pozyskiwanie środków na rozwój technologii ułatwiającej integrację systemów zarządzania
produktami z internetowymi kanałami sprzedaży.
1.1.7. Pośredniczenie w organizowaniu spotkań z firmami IT i firmami w branży oświetleniowej.
1.1.8. Pośredniczenie w poszukiwaniu firm, które pomagają w usprawnieniu procesów
produkcyjnych, logistycznych i magazynowych.
Przewidywane efekty działań w odniesieniu do celu strategicznego 1.1.:
 Zorganizowanie szkoleń prowadzonych przez dostawców na temat różnych rozwiązań w
technologii produkcji, logistyce i zarządzaniu produktami w oświetleniu.
 Zrealizowanie wizyt studyjnych, prezentacji lub wyjazdów zagranicznych w zakresie
technologii produkcji, logistyki i zarządzania produktami w oświetleniu.
 Zbudowanie współpracy pomiędzy członkami w zakresie wdrażania wybranego rozwiązania w
obszarze technologii produkcji, logistyki i zarządzania produktami w oświetleniu.
 Opracowanie projektu linii do produkcji krótkich testowych serii.
 Stworzenie linii do produkcji krótkich testowych serii.





Pozyskanie zewnętrznego źródła finansowania na testowanie nowych technologii w
oświetleniu.
Zorganizowanie spotkań z firmami IT, które zaprezentują sprawdzone rozwiązania IT w
przemyśle oświetleniowym.
Pozyskanie do współpracy firm, które pomagają usprawniać procesy produkcyjne w
przemyśle oświetleniowym.

Okres realizacji:
Pełna realizacja celu strategicznego w okresie od 1 do 5 lat
Cel strategiczny M1.2.
Rozwój technologii jakości wyrobów oświetleniowych. Standaryzacja i certyfikacja.
Cele operacyjne:
1.2.1. Promowanie standardów oświetlenia przyjaznego ludziom i środowisku.
1.2.2. Certyfikacja oświetlenia dla grup klientów o szczególnych potrzebach.
1.2.3. Nagradzanie najlepszych produktów oświetleniowych.
1.2.4. Promowanie produktów energooszczędnych oraz obiegu zamkniętego produkcji.
Przewidywane efekty działań w odniesieniu do celu strategicznego 1.2.:
 Opublikowanie standardów oświetlenia przyjaznego ludziom i środowisku.
 Opracowanie procesu certyfikacji dla produktów oświetleniowych przeznaczonych dla grup
klientów o szczególnych potrzebach.
 Zorganizowanie konkursu dla najlepszych produktów oświetleniowych przeznaczonych dla
grup o szczególnych potrzebach.
 Zorganizowanie konkursu dla najlepszych produktów oświetleniowych.
 Zorganizowanie szkolenia lub upowszechnienie publikacji odnośnie produktów
energooszczędnych oraz obiegu zamkniętego produkcji.
Okres realizacji:
Pełna realizacja celu strategicznego w okresie od 1 do 5 lat
Cel strategiczny M1.3.
Podnoszenie poziomu kompetencji podmiotów i osób świadczących usługi w branży
oświetleniowej.
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Cele operacyjne:
1.3.1. Prowadzenie szkoleń i doradztwa w zakresie nowoczesnych technologii w produkcji, logistyce i
zarządzaniu produktami w branży oświetleniowej.
1.3.2. Rozwój i szkolenie specjalistów - projektantów i inżynierów w branży oświetleniowej.
Przewidywane efekty działań w odniesieniu do celu strategicznego 1.3.:
 Zrealizowanie 4 razy do roku projektu "Akademia Klastra".
 Posiadanie stałej oferty szkoleniowej Klastra w zakresie nowoczesnych technologii w
produkcji, logistyce i zarządzaniu produktami w branży oświetleniowej.
 Posiadanie stałej oferty szkoleniowej i rozwojowej Klastra dla specjalistów - projektantów i
inżynierów z branży oświetleniowej.





Opracowanie wewnętrznego systemu certyfikacji dla wybranych specjalistów w zakresie
nowoczesnych technologii w produkcji, logistyce i zarządzaniu produktami w branży
oświetleniowej.
Zbudowanie edukacyjno-badawczego instrumentarium wykorzystywanego w szkoleniach i
doradztwie w branży oświetleniowej.

Okres realizacji:
Pełna realizacja celu strategicznego w okresie od 1 do 5 lat
Obszar II Wspierający

Promocja polskiej branży oświetleniowej
Obszar strategiczny związany z rozwojem branży
Cel strategiczny M2.1.
Obecność polskich firm i ich produktów na rynkach zagranicznych.
Cele operacyjne:
2.1.1. Promowanie firm z branży oświetleniowej i ich produktów za rynkach zagranicznych.
2.1.2. Badanie i upowszechnianie analiz na temat nowych rynków zbytu dla produktów
oświetleniowych.
2.1.3. Badanie nowych światowych trendów w oświetleniu.
2.1.4. Upowszechnianie wiedzy w zakresie prawnych i gospodarczych uwarunkowań rynków
zagranicznych.
Przewidywane efekty działań w odniesieniu do celu strategicznego 2.1.:
 Udział w targach międzynarodowych.
 Zbudowanie przedstawicielstwa na rynkach zagranicznych.
 Zrealizowanie wizyt studyjnych i misji zagranicznych.
 Opublikowanie informacji na temat nowych światowych trendów w oświetleniu.
 Zorganizowanie spotkań, szkoleń, publikacji i analiz w zakresie prawnych i gospodarczych
uwarunkowań wybranych rynków zagranicznych.
Okres realizacji:
Pełna realizacja celu strategicznego w okresie od 1 do 5 lat
Cel strategiczny M2.2.
Promocja jakości produktów oświetleniowych polskich producentów.
Cele operacyjne:
2.2.1. Opracowanie znaku jakości KIO dla produktów oświetleniowych.
2.2.2. Promocja jakości produktów oświetleniowych polskich firm na rynku zagranicznym.
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Przewidywane efekty działań w odniesieniu do celu strategicznego 2.2:
 Opracowanie kryteriów do procesu certyfikacji KIO dla produktów oświetleniowych.
 Zorganizowanie konkursu na najlepszy produkt oświetleniowy KIO.
 Wypromowanie znaku jakości KIO.




Opracowanie folderów, filmów i reklam promujących jakość polskich produktów
oświetleniowych na rynkach: polskim i zagranicznych.
Przeprowadzenie kampanii medialnych na wybranych rynkach: polskim i zagranicznych.

Okres realizacji:
Pełna realizacja celu strategicznego w okresie od 1 do 5 lat
Cel strategiczny M2.3.
Promocja i rozwój kompleksowych inwestycji w branży oświetleniowej.
Cele operacyjne:
2.3.1. Rozwój łańcucha produkcji w ramach Klastra.
2.3.2. Rozwijanie współpracy pomiędzy poszczególnymi dostawcami komponentów.
2.3.3. Promowanie i organizacja badań jakości produktów oświetleniowych w laboratoriach.
2.3.4. Promowanie kompleksowych i modelowych projektów oświetleniowych.
Przewidywane efekty działań w odniesieniu do celu strategicznego 2.3:
 Opisanie łańcucha produkcji produktu oświetleniowego w ramach Klastra.
 Zorganizowanie platformy wymiany wiedzy i doświadczeń pomiędzy: producentami,
architektami, inwestorami, dostawcami rozwiązań, monterami, instalatorami i innymi
wykonawcami w formie konferencji, warsztatów, grup roboczych czy paneli dyskusyjnych
 Stworzenie listy rekomendowanych laboratoriów oferujących badania produktów
oświetleniowych.
 Opublikowanie dobrych praktyk dotyczących zrealizowanych kompleksowych i modelowych
projektów oświetleniowych.
Okres realizacji:
Pełna realizacja celu strategicznego w okresie od 1 do 5 lat
Obszar III Rozwojowy

Dobre oświetlenie
Obszar strategiczny związany z budowaniem świadomości inteligentnego oświetlenia
w społeczeństwie
Cel strategiczny M3.1.
Promowanie dobrego i bezpiecznego oświetlenia.
Cele operacyjne:
3.1.1. Promowanie oświetlenia przyjaznego zdrowiu i pracy.
3.1.2. Promowanie roli oświetlenia w bezpieczeństwie publicznym.
3.1.3. Promowanie parametrów wydajności i energooszczędności oświetlenia.
3.1.4. Promowanie wpływu oświetlenia na poziom atrakcyjności wnętrza, budynku lub obiektu.
3.1.5. Promowanie nowoczesnych technologii wpływających na użyteczność oświetlenia.
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Przewidywane efekty działań w odniesieniu do celu strategicznego 3.1.:
 Zorganizowanie konferencji, szkoleń lub udostępnianie publikacji na temat oświetlenia







przyjaznego zdrowiu / pracy.
Zorganizowanie konkursu dla oświetlenia przyjaznego zdrowiu / pracy.
Zorganizowanie konferencji, szkoleń lub udostępnianie publikacji na temat roli oświetlenia w
bezpieczeństwie publicznym.
Zorganizowanie konferencji, szkoleń lub udostępnianie publikacji na temat parametrów
wydajności i energooszczędności oświetlenia.
Zorganizowanie konferencji, szkoleń lub udostępnianie publikacji na temat wpływu
oświetlenia na poziom atrakcyjności wnętrza, budynku lub obiektu.
Zorganizowanie konferencji, szkoleń lub udostępnianie publikacji na temat trendów w
oświetleniu biurowym lub przestrzeni społecznej.

Okres realizacji:
Pełna realizacja celu strategicznego w okresie od 1 do 5 lat
Cel strategiczny M3.2.
Upowszechnianie wiedzy o nowoczesnym i inteligentnym oświetleniu.
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Cele operacyjne:
3.2.1. Organizowanie szkoleń w zakresie upowszechniania wiedzy o nowoczesnym i inteligentnym
oświetleniu.
3.2.2. Edukowanie użytkowników na temat korzyści jakie daje inteligentne oświetlenie.
Przewidywane efekty działań w odniesieniu do celu strategicznego 3.2.:
 Zorganizowanie szkoleń dla projektantów jak dobrze projektować pomieszczenia z
wykorzystaniem inteligentnego oświetlenia.
 Zorganizowanie konferencji, szkoleń lub udostępnianie publikacji na temat korzyści jakie
można uzyskać dzięki inteligentnemu oświetleniu i systemom sterowania.
Okres realizacji:
Pełna realizacja celu strategicznego w okresie od 1 do 5 lat

2. Obszar główny działania Klastra Inteligentnego Oświetlenia
Obszar związany z zarządzaniem i rozwijaniem inicjatywy klastrowej

Cel strategiczny W1.
Budowanie zasobów i rozwijanie kluczowych kompetencji Klastra
Cele operacyjne:
Rozwój zasobów ludzkich i podnoszenie ich kompetencji:
1.1. Pozyskanie nowych podmiotów.
1.2. Promowanie zatrudniania osób o wysokich kwalifikacjach.
1.3. Wypracowanie kryteriów przyjmowania nowych członków w oparciu o wnoszoną wartość.
1.4. Opracowanie i rozwój oferty rozwojowej dla członków Klastra (szkolenia zewnętrzne,
wewnętrzne, wzajemne szkolenia pomiędzy członkami Klastra, wizyty studyjne, wykłady eksperckie,
multimedialne fora między klastrowe i inne).
1.5. Podjęcie współpracy z uczelniami wyższymi w zakresie prowadzenia wzajemnych wizyt
studyjnych, warsztatów, praktyk zawodowych dla studentów i absolwentów.
Rozwój know how:
1.6. Stworzenie centrum kompetencji Klastra - bazy wiedzy o członkach oraz dobrych praktykach
branżowych.
1.7. Rozpowszechnianie informacji o aktualnych zmianach w prawie, wytycznych i innych przepisach
ważnych dla branży.
Rozwój zasobów finansowych:
1.8. Pozyskiwanie zewnętrznych środków finansowych.
1.9. Rozwijanie wewnętrznego systemu finansowania.
1.10. Doradztwo w zakresie możliwości pozyskiwania środków finansowych na rozwój działalności
członków Klastra.
Rozwój zasobów infrastrukturalnych:
1.11. Pozyskiwanie nowych podmiotów posiadających rozwinięte zaplecze badawczo-rozwojowe i
produkcyjne.
1.12. Stworzenie własnej infrastruktury badawczo- rozwojowej.
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Przewidywane efekty działań w odniesieniu do celu strategicznego W1:
 Nowe podmioty członkami Klastra (firmy, IOB oraz jednostki naukowo-badawcze).
 Współpraca Klastra z wykwalifikowanymi specjalistami i ekspertami m.in. w zakresie
projektowania, procesów produkcji, logistyki i zarządzania produktami oświetleniowymi oraz
elektrotechniki.
 Opracowanie dokumentacji rekrutacyjnej dla członków przystępujących do Klastra.
 Opracowanie oferty rozwojowej dla członków Klastra zawierająca listę dostępnych w danym
działań rozwojowych.
 Stworzenie centrum kompetencji Klastra - bazy wiedzy o członkach oraz dobrych praktykach
branżowych.
 Udostępnianie członkom informacji o aktualnych zmianach w prawie, wytycznych i innych
przepisach ważnych dla branży.
 Składanie wniosków o dofinansowanie działalności Klastra.
 Pozyskanie nowych dotacji na rozwój Klastra.





Opracowanie oferty doradczej w zakresie pozyskiwania środków finansowych na rozwój
działalności członków Klastra.
Stworzenie własnego laboratorium badawczo - rozwojowego.
Pozyskanie nowych członków Klastra z rozwiniętym zapleczem badawczo-rozwojowym.

Okres realizacji:
Pełna realizacja celu strategicznego w okresie od 1 do 5 lat
Cel strategiczny W2.
Integracja wewnętrzna członków Klastra.
Cele operacyjne:
2.1. Inicjowanie spotkań członków Klastra.
2.2. Działania integrujące członków.
Przewidywane efekty działań w odniesieniu do celu strategicznego W2:
 Zorganizowanie w ramach Akademii Klastra przestrzeni, podczas której nowi członkowie
mogą zaprezentować siebie pozostałym członkom.
 Zorganizowanie w ramach Akademii Klastra części networkingowej i integracyjnej.
 Zorganizowanie raz do roku balu klastrowego lub imprezy klastrowej.
Okres realizacji:
Pełna realizacja celu strategicznego w okresie od 1 do 5 lat
Cel strategiczny W3.
Wzmacnianie marki Klastra i jego znaczenia w branży oświetleniowej na rynku polskim i
zagranicznym.
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Cele operacyjne:
3.1. Budowanie partnerstw merytorycznych i strategicznych - lokalnych, regionalnych,
ponadregionalnych, międzysektorowych, transgranicznych i międzynarodowych istotnych dla
dynamicznego rozwoju branży.
3.2. Tworzenie partnerstw z Klastrami oświetleniowymi z zagranicy.
3.3. Zacieśnianie współpracy z podmiotami z branż pokrewnych.
3.4. Obecność i widoczność KIO na istotnych wydarzeniach branżowych i około branżowych.
3.5. Obejmowanie patronatami wydarzenia istotne z punku widzenia branży oświetleniowej.
3.6. Aktywność targowo-wystawiennicza.
3.7. Organizowanie branżowych konferencji i seminariów.
3.8. Opracowanie spójnej strategii wizerunkowej Klastra.
3.9. Prowadzenie działań marketingowych w sieci z wykorzystaniem narzędzi informatycznych.
3.10. Rozbudowywanie ogólnie dostępnej bazy wiedzy o Klastrze - jego produktach, stosowanych
technologiach, szkoleniach, targach, konferencjach oraz świadczonych przez członków Klastra
usługach.
3.11. Publikowanie informacji o działalności Klastra w mediach branżowych.
3.12. Promowanie know- how i idei Klastra na rynku krajowym i zagranicznym.

Przewidywane efekty działań w odniesieniu do celu strategicznego W3:
 Pozyskane nowe partnerstwa - lokalne, regionalne, ponadregionalne, międzysektorowe,
transgraniczne i międzynarodowe istotne dla dynamicznego rozwoju branży.
 Pozyskane nowe partnerstwa z Klastrami oświetleniowym z zagranicy.
 Zorganizowanie spotkań z firmami i organizacjami pochodzącymi z branż współpracujących z
branżą oświetleniową.
 Opracowanie listy wydarzeń, w których Klaster bierze udział.
 Udzielanie prze Klaster patronatów dla przedsięwzięć branżowych.
 Coroczny udział członków Klastra w targach w charakterze wystawcy.
 Coroczny udział członków Klastra w branżowych wydarzeniach.
 Rozbudowana, nowoczesna i aktualna strona www Klastra.
 Wypromowana strona www Klastra w sieci poprzez jej pozycjonowanie.
 Założone profile Klastra w mediach społecznościowych takich jak LinedIn i Facebook oraz
aktywne ich prowadzenie.
 Zamieszczone publikacje na temat Klastra i jego działalności w mediach branżowych.
 Stworzona baza wiedzy o Klastrze - jego produktach, stosowanych technologiach,
szkoleniach, targach, konferencjach oraz świadczonych przez członków Klastra usługach.
 Opracowane materiały informacyjne na temat Klastra takie jak: ulotki, foldery, prezentacje.
 Opracowane materiały informacyjne na temat Klastra w różnych językach.
 Coroczny udział w krajowych i międzynarodowych wydarzeniach dedykowanych Klastrom.
 Zamieszczone logo Klastra na stronach firmowych członków Klastra.
 Wzajemne podlinkowanie stron: Klastra i członków Klastra.
 Umieszczony logotyp Klastra na materiałach informacyjnych i promocyjnych członków
Klastra.
 Umieszczone logo Klastra na stronie www i materiałach informacyjnych i promocyjnych
partnerów Klastra.


Okres realizacji:
Pełna realizacja celu strategicznego w okresie od 1 do 5 lat
Cel strategiczny W4.
Zwiększenie poziomu współpracy i komunikacji wewnętrznej w Klastrze
Cele operacyjne:
4.1. Opracowanie i rozwój strategii komunikacyjnej wewnątrz Klastra.
4.2. Opracowanie i promocja standardów etycznego postępowania w Klastrze.
4.3. Wypracowanie i promocja standardów współpracy członków Klastra.
4.4. Zwiększenie skuteczności wymiany informacji i komunikacji wewnątrz Klastra poprzez regularne
newslettery i mailingi zawierające najważniejsze informacje związane z działalnością Klastra.
4.5. Organizowanie spotkań integracyjnych, networkingowych i rozwojowych dla członków Klastra.
4.6. Organizowanie spotkań informacyjnych i kooperacyjnych członków Klastra i instytucji B+R.
4.7. Aktualna strona WWW zawierająca prezentację firm członkowskich oraz informację o ich
osiągnięciach.
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Przewidywane efekty działań w odniesieniu do celu strategicznego W4:
 Opracowana strategia komunikacyjna Klastra.











Opracowany Kodeks Etyki Klastra.
Opracowany opis standardów współpracy wewnętrznej członków Klastra.
Wysłanie regularnych newsleterów do członków i partnerów Klastra.
Zorganizowanie cyklicznych spotkań integracyjnych, networkingowych i rozwojowych dla
członków Klastra.
Zorganizowanie cyklicznych spotkań informacyjnych i kooperacyjnych dla członków Klastra i
instytucji B+R.
Zrealizowanie różnych inicjatyw i przedsięwzięć mających na celu podjecie współpracy ze
sobą różnych członków i partnerów w ramach Klastra.
Wdrożona dobra praktyka prezentacji działalności poszczególnych członków Klastra podczas
spotkań rozwojowych, networkingowych i innych w ramach Klastra.
Zamieszczona na stronie www, profilach społecznościowych lub w newsleterze informacja o
osiągnięciach firm członkowskich.
Zamieszona prezentacja firm członkowskich na stronie www Klastra.

Okres realizacji:
Pełna realizacja celu strategicznego w okresie od 1 do 5 lat
Cel strategiczny W5.
Budowanie i aktualizacja strategii rozwoju Klastra i dostosowywanie jego działalności do potrzeb
członków.
Cele operacyjne:
5.1. Aktualna strategia rozwoju Klastra.
5.2. Efektywne komunikowanie strategii rozwoju Klastra jego członkom.
5.3. Regularne prowadzenie i uaktualnianie badania potrzeb członków Klastra.
5.4. Regularne organizowanie warsztatów strategicznych dla członków Klastra - analiza szans i
zagrożeń lub benchmark rozwiązań biznesowych i technologicznych w branży.
Przewidywane efekty działań w odniesieniu do celu strategicznego G4:
 Opracowana strategia rozwoju Klastra.
 Zorganizowanie regularnych spotkania Rady Klastra, podczas których prezentowane są plany
i sprawozdania z realizacji strategii Klastra.
 Raz do roku przeprowadzenie lub aktualizacja badania potrzeb członków Klastra.
 Raz do roku zorganizowanie sesji strategicznej lub warsztatów strategicznych dla członków
Klastra na temat uwarunkowań rynku, bieżących szans i zagrożeń lub benchmarku rozwiązań
biznesowych i technologicznych w branży.
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Okres realizacji:
Pełna realizacja celu strategicznego w okresie od 1 do 5 lat

6.2. Harmonogram działań
1. Obszar merytoryczny działania Klastra Inteligentnego Oświetlenia - Domena Merytoryczna "DM"
Obszary merytoryczne w zakresie rozwoju technologicznego nowoczesnego oświetlenia oraz
elektrotechniki, w których Klaster się specjalizuje i w których inicjuje i realizuje swoje działania.

OBSZARY MERYTORYCZNE DZIAŁANIA KLASTRA
CELE/ DZIAŁANIA
W krótkim
okresie
(do 1 roku)

REALIZACJA
W średnim
okresie
(1 do 3 lat)

W długim
okresie
(3 do 5 lat)

Obszar I Główny

Technologia produkcji nowoczesnego oświetlenia
Obszar strategiczny związany z rozwojem technologicznym

X

1.1.6. Pozyskiwanie środków na rozwój technologii
ułatwiającej integrację systemów zarządzania produktami
z internetowymi kanałami sprzedaży
1.1.7. Pośredniczenie w organizowaniu spotkań z firmami
IT i firmami w branży oświetleniowej.
1.1.8. Pośredniczenie w poszukiwaniu firm, które
pomagają w usprawnieniu procesów produkcyjnych,
logistycznych i magazynowych.

X

X

X

X

X

X

X

X

X
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Cel strategiczny M1.1.
Opracowywanie, wdrażanie i rozwijanie nowoczesnych rozwiązań w zakresie technologii produkcji,
logistyki i zarządzania produktami w oświetleniu.
1.1.1. Pozyskanie informacji na temat różnych rozwiązań i
wdrożeń w zakresie technologii produkcji, logistyki i
X
X
X
zarządzania produktami w oświetleniu.
1.1.2. Pośredniczenie we wdrożeniach różnych rozwiązań
w zakresie technologii produkcji, logistyki i zarządzania
X
X
X
produktami w oświetleniu.
1.1.3. Pomaganie we wdrożeniach wybranych rozwiązań
technologicznych,
logistycznych
lub
zarządzania
X
X
X
produktami.
1.1.4. Stworzenie klastrowej linii do produkcji oświetlenia.
X

Cel strategiczny M1.2.
Rozwój technologii jakości wyrobów oświetleniowych. Standaryzacja i certyfikacja.
1.2.1. Promowanie standardów oświetlenia przyjaznego
X
X
ludziom i środowisku.
1.2.2. Certyfikacja oświetlenia dla grup klientów o
X
szczególnych potrzebach.
1.2.3.
Nagradzanie
najlepszych
produktów
X
X
oświetleniowych.
1.2.4. Promowanie produktów energooszczędnych oraz
X
X
obiegu zamkniętego produkcji
Cel strategiczny M1.3.
Podnoszenie poziomu kompetencji podmiotów i osób świadczących usługi w branży
oświetleniowej.
1.3.1. Prowadzenie szkoleń i doradztwa w zakresie
X
X
nowoczesnych technologii w produkcji, logistyce
i zarządzaniu produktami w branży oświetleniowej.
1.3.2. Rozwój i szkolenie specjalistów - projektantów i
X
X
inżynierów w branży oświetleniowej.

X
X
X
X

X

X

Obszar II Wspierający

Promocja polskiej branży oświetleniowej
Obszar strategiczny związany z rozwojem branży
Cel strategiczny M2.1.
Obecność polskich firm i ich produktów na rynkach zagranicznych.
2.1.1. Promowanie firm z branży oświetleniowej i ich
produktów za rynkach zagranicznych.
2.1.2. Badanie i upowszechnianie analiz na temat nowych
rynków zbytu dla produktów oświetleniowych.
2.1.3. Badanie nowych światowych trendów w
oświetleniu.
2.1.4. Upowszechnianie wiedzy w zakresie prawnych i
gospodarczych uwarunkowań rynków zagranicznych.

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
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2.2.1. Opracowanie znaku jakości KIO dla produktów
oświetleniowych.
2.2.2. Promocja jakości produktów oświetleniowych
polskich firm na rynku zagranicznym.
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Cel strategiczny M2.2.
Promocja jakości produktów oświetleniowych polskich producentów.

Cel strategiczny M2.3.
Promocja i rozwój kompleksowych inwestycji w branży oświetleniowej.
2.3.1. Rozwój łańcucha produkcji w ramach Klastra.

X

X

X

2.3.2. Rozwijanie współpracy pomiędzy poszczególnymi
dostawcami komponentów.
2.3.3. Promowanie i organizacja badań jakości produktów
oświetleniowych w laboratoriach.

X

X

X

X

X

2.3.4. Promowanie kompleksowych
projektów oświetleniowych.

X

X

X

i

modelowych

Obszar III Rozwojowy

Dobre oświetlenie
Obszar strategiczny związany z budowaniem świadomości inteligentnego oświetlenia
w społeczeństwie
Cel strategiczny M3.1.
Promowanie dobrego i bezpiecznego oświetlenia.
3.1.1. Promowanie oświetlenia przyjaznego zdrowiu i
X
pracy.
3.1.2. Promowanie roli oświetlenia w bezpieczeństwie
X
publicznym.
3.1.3.
Promowanie
parametrów
wydajności
i
X
energooszczędności oświetlenia.
3.1.4. Promowanie wpływu oświetlenia na poziom
X
atrakcyjności wnętrza, budynku lub obiektu.
3.1.5.
Promowanie
nowoczesnych
technologii
X
wpływających na użyteczność oświetlenia.
Cel strategiczny M3.2.
Upowszechnianie wiedzy o nowoczesnym i inteligentnym oświetleniu.

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

3.2.1. Organizowanie szkoleń w zakresie upowszechniania
wiedzy o nowoczesnym i inteligentnym oświetleniu.
3.2.2. Edukowanie użytkowników na temat korzyści jakie
daje inteligentne oświetlenie.

X

X

X

X

60

X

Strona

X

2. Obszar główny działania Klastra Inteligentnego Oświetlenia - Domena Wewnętrzna "DW"
Obszar związany z zarządzaniem i rozwijaniem inicjatywy klastrowej.

OBSZARY GŁÓWNY DZIAŁANIA KLASTRA
CELE/ DZIAŁANIA
W krótkim
okresie
(do 1 roku)

REALIZACJA
W średnim
okresie
(1 do 3 lat)

W długim
okresie
(3 do 5 lat)

Rozwój i wzmacnianie współpracy w ramach Klastra IO

X

X

X

1.2. Promowanie zatrudniania osób o wysokich
kwalifikacjach.
1.3. Wypracowanie kryteriów przyjmowania nowych
członków w oparciu o wnoszoną wartość.
1.4. Opracowanie i rozwój oferty rozwojowej dla członków
Klastra (szkolenia zewnętrzne, wewnętrzne, wzajemne
szkolenia pomiędzy członkami Klastra, wizyty studyjne,
wykłady eksperckie, multimedialne fora między klastrowe
i inne).
1.5. Podjęcie współpracy z uczelniami wyższymi w zakresie
prowadzenia wzajemnych wizyt studyjnych, warsztatów,
praktyk zawodowych dla studentów i absolwentów.
Rozwój know how:
1.6. Stworzenie centrum kompetencji Klastra - bazy
wiedzy o członkach oraz dobrych praktykach branżowych.
1.7. Rozpowszechnianie informacji o aktualnych zmianach
w prawie, wytycznych i innych przepisach ważnych dla
branży.
Rozwój zasobów finansowych:
1.8. Pozyskiwanie zewnętrznych środków finansowych.

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

1.9. Rozwijanie wewnętrznego systemu finansowania.

X

X

X

1.10. Doradztwo w zakresie możliwości pozyskiwania
środków finansowych na rozwój działalności członków

X

X

X

X
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Rozwój zasobów ludzkich i podnoszenie kompetencji:
1.1. Pozyskanie nowych podmiotów.

61

Cel strategiczny W1.
Budowanie zasobów i rozwijanie kluczowych kompetencji Klastra IO

Klastra.
Rozwój zasobów infrastrukturalnych:
1.11. Pozyskiwanie nowych podmiotów posiadających
rozwinięte zaplecze badawczo-naukowe.
1.12. Stworzenie własnej infrastruktury badawczorozwojowej.
Cel strategiczny W2.
Integracja wewnętrzna członków Klastra.

X

X

X

X

X

2.1. Inicjowanie spotkań członków Klastra.

X

X

X

2.2. Działania integrujące członków.

X

X

X

Cel strategiczny W3.
Wzmacnianie marki Klastra i jego znaczenia w branży oświetleniowej na rynku polskim i
zagranicznym.
3.1.
Budowanie
partnerstw
merytorycznych
i
strategicznych - lokalnych, regionalnych, ponadregionalnych, międzysektorowych, transgranicznych i
międzynarodowych istotnych dla dynamicznego rozwoju
branży.
3.2. Tworzenie partnerstw z Klastrami oświetleniowymi z
zagranicy.
3.3. Zacieśnianie współpracy z podmiotami z branż
pokrewnych.
3.4. Obecność i widoczność KIO na istotnych wydarzeniach
branżowych i około branżowych.
3.5. Obejmowanie patronatami wydarzenia istotne z
punktu widzenia branży oświetleniowej.
3.6. Aktywność targowo-wystawiennicza.

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

3.7. Organizowanie branżowych konferencji i seminariów.

X

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
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3.9. Prowadzenie działań marketingowych w sieci z
wykorzystaniem narzędzi informatycznych.
3.10. Rozbudowywanie ogólnie dostępnej bazy wiedzy o
Klastrze - jego produktach, stosowanych technologiach,
szkoleniach, targach, konferencjach oraz świadczonych
przez członków Klastra usługach.
3.11. Publikowanie informacji o działalności Klastra w
mediach branżowych.
3.12. Promowanie know- how i idei Klastra na rynku

X
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3.8. Opracowanie spójnej strategii wizerunkowej Klastra.

X

krajowym i zagranicznym.
Cel strategiczny W4.
Zwiększenie poziomu współpracy i komunikacji wewnętrznej w Klastrze.

5.2. Efektywne komunikowanie strategii rozwoju Klastra
jego członkom.
5.3. Regularne prowadzenie i uaktualnianie badania
potrzeb członków Klastra.
5.4. Regularne organizowanie warsztatów strategicznych
dla członków Klastra - analiza szans i zagrożeń lub
benchmark rozwiązań biznesowych i technologicznych w
branży.

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
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5.1. Aktualizowanie strategii rozwoju Klastra.
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4.1. Opracowanie i rozwój strategii komunikacyjnej
X
wewnątrz Klastra.
4.2. Opracowanie i promocja standardów etycznego
X
X
X
postępowania w Klastrze.
4.3. Wypracowanie i promocja standardów współpracy
X
X
X
członków Klastra.
4.4. Zwiększenie skuteczności wymiany informacji i
X
X
X
komunikacji wewnątrz Klastra poprzez regularne
newslettery i mailingi zawierających najważniejsze
informacje związane z działalnością Klastra.
4.5.
Organizowanie
spotkań
integracyjnych,
X
X
X
networkingowych i rozwojowych dla członków Klastra.
4.6.
Organizowanie
spotkań
informacyjnych
i
X
X
X
kooperacyjnych członków Klastra i instytucji B+R.
4.7. Aktualna strona WWW zawierająca prezentację firm
X
X
X
członkowskich oraz informację o ich osiągnięciach.
Cel strategiczny W5.
Budowanie i aktualizacja strategii rozwoju Klastra i dostosowywanie jego działalności do potrzeb
członków.

7. Wdrażanie i monitoring strategii Klastra Inteligentnego Oświetlenia
7.1. System wdrażania i monitorowania strategii rozwoju Klastra
Za wdrożenie strategii rozwoju Klastra odpowiedzialni są wszyscy uczestnicy inicjatywy klastrowej.
Wynikające ze strategii działania stanowią realizację wizji i misji rozwoju Klastra, a zarazem są
podstawą dla uzyskania finansowego wsparcia ze środków krajowych i międzynarodowych.
Koordynator Klastra ma za zadanie przede wszystkim koordynować działania operacyjne realizowane
przez partnerów odpowiedzialnych za poszczególne obszary działalności Klastra, koncentrując uwagę
na powiązaniu wszystkich działań Klastra ze strategią rozwoju oraz potrzebami poszczególnych
uczestników inicjatywy. Podstawą działań jest zasada partnerstwa, umożliwiająca przedstawicielom
Klastra zarówno sfery biznesowej, naukowej jak i instytucji otoczenia biznesu na aktywne
uczestnictwo w procesie wdrażania działań. Stworzenie przez Koordynatora Klastra, we współpracy z
członkami powiązania, mechanizmów wewnętrznej współpracy, wpływa znacząco na efektywną
koordynację działań i celowe gromadzenie oraz efektywne wykorzystanie środków finansowych,
zasobów infrastrukturalnych oraz osobowych w ramach Klastra.
Niezbędnym narzędziem oceny stopnia realizacji strategii rozwoju Klastra powinien być stale
prowadzony monitoring. Polega on na systematycznej obserwacji zmieniających się warunków
zewnętrznych w otoczeniu Klastra, stałej i okresowej analizie możliwości wewnętrznych Klastra jak i
realizacji działań w ramach Klastra wynikających z przyjętej strategii pod kątem ich zgodności z
założeniami strategii oraz zasadami efektywnego wydatkowania środków finansowych na cele
rozwoju Klastra. Wyniki okresowych przeglądów strategicznych pozwolą na uzupełnianie i
korygowanie okresowych planów realizacji strategii Klastra o nowe zadania i projekty. Odpowiednie
informacje, w formie m. in. sprawozdań rocznych, powinny być dostarczone członkom Klastra przez
podmioty odpowiedzialne za realizację poszczególnych zadań.
Program monitoringu powinien obejmować zarówno skutki podejmowanych działań jak i ogólny
poziom rozwoju Klastra. W tym ostatnim przypadku należy wziąć pod uwagę różne aspekty rozwoju
Klastra i starać się prześledzić, w jaki sposób każdy element mający wpływ na poziom rozwoju Klastra,
zmienia się w czasie. Większość wskaźników, które można zastosować, koncentruje się na wynikach
ekonomicznych Klastra. Tego typu wskaźniki pokazują efekty, lecz nie dostarczają informacji na temat
zmian w zakresie poszczególnych domen strategicznych i celów oraz inicjowanych zadań
strategicznych, dlatego monitoring realizacji strategii został zaproponowany na trzech poziomach:
Poziom A. Poziom wskaźników koncentrujących się na ocenie poziomu rozwoju Klastra.
Poziom B. Poziom zbiorczych wskaźników produktów i rezultatów oraz wskaźników oddziaływania
analizowanych w oparciu o zakres wskaźników, przyjętych dla poszczególnych celów strategicznych
ukonstytuowanych w ramach domen strategicznego rozwoju (tzw. obszarów strategicznych) i
zdefiniowanych dla nich celów operacyjnych.
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Poziom C. Poziom wskaźników produktów i rezultatów mających swoje źródło w efektach
poszczególnych realizowanych zadaniach strategicznych (monitoring w oparciu o karty projektów).

7.2. Wskaźniki monitorowania strategii rozwoju Klastra Inteligentnego Oświetlenia
7.2.1. Poziom A. Ocena poziomu rozwoju Klastra
Ocena poziomu rozwoju Inicjatywy Klastrowej:
 rosnący potencjał wewnętrzny (zasoby i kluczowe kompetencje) Klastra
- liczba i struktura członków Klastra (firmy - mikro, małe, średnie i duże, instytucje B+R, IOB)
- ilość rozpoczętych projektów, przedsięwzięć Klastra
- ilość pozyskanych środków finansowych (wewnętrznych i zewnętrznych) dla Klastra
- liczba i struktura partnerów Klastra (regionalni, krajowi, międzynarodowi)
 zwiększony potencjał innowacyjny Klastra
- liczba innowacyjnych inicjatyw podjętych przez Klaster
- liczba nowych dobrych praktyk pozyskanych i upowszechnionych przez Klaster
 zwiększona konkurencyjność Klastra na rynkach krajowych i międzynarodowych
- zwiększony poziom internacjonalizacji Klastra (eksport/ współpraca)
- strategiczne inwestycje Klastra (liczba inwestycji)
 zwiększony poziom rozpoznawalności marki i znaczenia rynkowego Klastra
- liczba publikacji, wystąpień i wypowiedzi w mediach branżowych
- liczba zrealizowanych inicjatyw informacyjno - promocyjnych Klastra
- liczba odbytych spotkań/ wypowiedzi o charakterze opiniotwórczym dla branży
 wzmocniona pozycja Klastra jako partnera wobec otoczenia
- liczba i rodzaj odbytych spotkań na szczeblu lokalnym, regionalnym, krajowym i
międzynarodowym
 zwiększony poziom interakcji i współpracy pomiędzy firmami członkowskimi, jednostkami
naukowo-badawczymi i instytucjami otoczenia biznesu
- liczba rozpoczętych wspólnych projektów, przedsięwzięć i zleceń członków Klastra
- liczba spotkań i wydarzeń rozwojowych zorganizowanych przez Klaster
- liczba nowych narzędzi komunikacyjnych i uaktualnień w bazach danych Klastra
Ocena poziomu rozwoju członków Klastra - indywidualnych firm, jednostek naukowo-badawczych
i instytucji otoczenia biznesu:
 wzrost obrotów i zysku w skali roku,
 wzrost poziomu innowacyjności w skali roku,
 wzrost poziomu rozwoju technologicznego i know how w skali roku,
 wzrost wartości dodanej organizacji w skali roku.
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Monitoring powyższych wskaźników będzie prowadzony co roku przez Klaster w oparciu o
następujące źródła informacji:
 oficjalne dane statystyczne,
 zlecone okresowe badania ankietowe przeprowadzane wśród członków Klastra,
 jakościowe badania oparte na przeprowadzonych rozmowach i dyskusjach z członkami
Klastra.

7.2.2. Poziom B. Ocena zbiorczych wskaźników rozwoju Klastra
1. Obszary merytoryczne działania Klastra Inteligentnego Oświetlenia
Obszary merytoryczne w zakresie rozwoju technologicznego nowoczesnego oświetlenia
oraz elektrotechniki, w których Klaster się specjalizuje i w których inicjuje i realizuje swoje działania.

Obszar I Główny

Technologia produkcji nowoczesnego oświetlenia
Obszar strategiczny związany z rozwojem technologicznym

sztuki

Sprawozdanie z rocznej
działalności Klastra

Liczba zbudowanych partnerstw lub współpracy pomiędzy
członkami w zakresie wdrażania wybranego rozwiązania w
obszarze technologii produkcji, logistyki i zarządzania
produktami w oświetleniu.

sztuki

Sprawozdanie z rocznej
działalności Klastra

Opracowanie projektu linii do produkcji krótkich testowych
serii.

tak/nie

Sprawozdanie z rocznej
działalności Klastra

Stworzenie linii do produkcji krótkich testowych serii.

tak/nie

Sprawozdanie z rocznej
działalności Klastra
Sprawozdanie z rocznej
działalności Klastra

Wartość pozyskanego zewnętrznego źródła finansowania na
testowanie nowych technologii w oświetleniu

zł

Liczba zorganizowanych spotkań z firmami IT, które
zaprezentują sprawdzone rozwiązania IT w przemyśle
oświetleniowym.

sztuki

Sprawozdanie z rocznej
działalności Klastra

Liczba pozyskanych do współpracy firm, które pomagają
usprawniać procesy produkcyjne w przemyśle
oświetelniowym.

sztuki

Sprawozdanie z rocznej
działalności Klastra
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Liczba zrealizowanych wizyt studyjnych, prezentacji lub
wyjazdów zagranicznych w zakresie technologii produkcji,
logistyki i zarządzania produktami w oświetleniu.
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Cel strategiczny M1.1. Opracowywanie, wdrażanie i rozwijanie nowoczesnych rozwiązań w
zakresie technologii produkcji, logistyki i zarządzania produktami w oświetleniu.
Nazwa wskaźnika
Jednostka
Źródło
pomiaru
Liczba i wartość zorganizowanych szkoleń prowadzonych
sztuki/ zł
Sprawozdanie z rocznej
przez dostawców na temat różnych rozwiązań stosowanych
działalności Klastra
w technologii produkcji, logistyce i zarządzaniu produktami
w oświetleniu.

Cel strategiczny M1.2. Rozwój technologii jakości wyrobów oświetleniowych. Standaryzacja i
certyfikacja.
Nazwa wskaźnika
Jednostka
Źródło
pomiaru
Opublikowanie standardów oświetlenia przyjaznego ludziom
tak/nie
Publikacja
i środowisku.
Opracowanie procesu certyfikacji dla produktów
oświetleniowych przeznaczonych dla grup klientów o
szczególnych potrzebach.

tak/nie

Dokument opisujący
proces certyfikacji

Zorganizowanie konkursu dla najlepszych produktów
oświetleniowych przeznaczonych dla grup klientów o
szczególnych potrzebach.

tak/nie

Sprawozdanie z rocznej
działalności Klastra
lub regulamin konkursu

Zorganizowanie konkursu dla najlepszych produktów
oświetleniowych.

tak/nie

Zorganizowanie szkolenia lub upowszechnienie publikacji
odnośnie produktów energooszczędnych oraz obiegu
zamkniętego produkcji.

tak/nie

Sprawozdanie z rocznej
działalności Klastra lub
regulamin konkursu
Sprawozdanie z rocznej
działalności Klastra
lub publikacja

tak/nie

Dokument oferty
lub strona www

Posiadanie stałej oferty szkoleniowej i rozwojowej Klastra
dla specjalistów - projektantów i inżynierów, z branży
oświetleniowej.

tak/nie

Dokument oferty
lub strona www

Opracowanie wewnętrznego systemu certyfikacji dla
wybranych specjalistów w zakresie nowoczesnych
technologii w produkcji, logistyce i zarządzaniu produktami
w branży oświetleniowej.

tak/nie

Dokument opisujący
proces certyfikacji dla
specjalistów
lub strona www

Liczba narzędzi edukacyjno-badawczych wykorzystywanych
w szkoleniach i doradztwie w branży oświetleniowej.

sztuki

Materiały opisujące
narzędzia lub
sprawozdanie z rocznej
działalności Klastra
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Posiadanie stałej oferty szkoleniowej Klastra w zakresie
nowoczesnych technologii w produkcji, logistyce i
zarządzaniu produktami w branży oświetleniowej.

67

Cel strategiczny M1.3. Podnoszenie poziomu kompetencji podmiotów i osób świadczących usługi w
branży oświetleniowej.
Nazwa wskaźnika
Jednostka
Źródło
pomiaru
Liczba i wartość zrealizowanego projektu szkoleniowego
sztuki/zł
Sprawozdanie z rocznej
działalności Klastra
"Akademia Klastra".

Obszar II Wspierający

Promocja polskiej branży oświetleniowej
Obszar strategiczny związany z rozwojem branży
Cel strategiczny M2.1. Obecność polskich firm i ich produktów na rynkach zagranicznych.
Nazwa wskaźnika
Jednostka
Źródło
pomiaru
Liczba targów międzynarodowych, w których wziął udział
sztuki
Sprawozdanie z rocznej
działalności Klastra
Klaster.
Liczba zbudowanych przedstawicielstw na rynkach
zagranicznych.

sztuki

Sprawozdanie z rocznej
działalności Klastra

Liczba zrealizowanych wizyt studyjnych i misji zagranicznych.

sztuki

Liczba publikacji na temat nowych światowych trendów w
oświetleniu.

sztuki

Sprawozdanie z rocznej
działalności Klastra
Publikacja
lub strona www

Liczba spotkań, publikacji, szkoleń i analiz w zakresie
prawnych i gospodarczych uwarunkowań rynków
zagranicznych.

sztuki

Sprawozdanie z rocznej
działalności Klastra

sztuki

Sprawozdanie z rocznej
działalności Klastra lub
materiały promocyjne

Liczba i wartość przeprowadzonych kampanii medialnych na
wybranych rynkach: polskim i zagranicznych.

sztuki/zł

Sprawozdanie z rocznej
działalności Klastra
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Liczba opracowanych folderów, filmów i reklam,
promujących jakość polskich produktów oświetleniowych na
rynku polskim i zagranicznych.
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Cel strategiczny M2.2. Promocja jakości produktów oświetleniowych polskich producentów.
Nazwa wskaźnika
Jednostka
Źródło
pomiaru
Opracowanie kryteriów do procesu certyfikacji KIO dla
tak/nie
Dokument opisujący
kryteria certyfikacji
produktów oświetleniowych.
lub strona www
Zorganizowanie konkursu na najlepszy produkt
tak/nie
Sprawozdanie z rocznej
działalności Klastra lub
oświetleniowy KIO .
regulamin konkursu
Opis działań zrealizowanych w celu wypromowania znaku
lista
Sprawozdanie z rocznej
działalności Klastra
jakości KIO.

Cel strategiczny M2.3. Promocja i rozwój kompleksowych inwestycji w branży oświetleniowej.
Nazwa wskaźnika
Jednostka
Źródło
pomiaru
Opisanie łańcucha produkcji produktu oświetleniowego w
tak/nie
Sprawozdanie z rocznej
działalności Klastra lub
ramach Klastra.
dokument opisujący
łańcuch produkcji
Liczba i opis zorganizowanych spotkań służących
sztuki/
Sprawozdanie z rocznej
wymianie wiedzy i doświadczeń pomiędzy: producentami,
lista
działalności Klastra
architektami, inwestorami, dostawcami rozwiązań,
monterami, instalatorami i innymi wykonawcami w
formie konferencji, warsztatów, grup roboczych czy paneli
dyskusyjnych.
Stworzenie listy rekomendowanych laboratoriów
oferujących badania produktów oświetleniowych.

tak/nie

Liczba opublikowanych dobrych praktyk dotyczących
zrealizowanych kompleksowych i modelowych projektów
oświetleniowych.

sztuki

Sprawozdanie z rocznej
działalności Klastra lub
lista laboratoriów
Sprawozdanie z rocznej
działalności Klastra

Obszar III Rozwojowy

Dobre oświetlenie
Obszar strategiczny związany z budowaniem świadomości inteligentnego oświetlenia
w społeczeństwie

Źródło

Zorganizowanie konkursu dla oświetlenia przyjaznego
zdrowiu / pracy.

tak/nie

Sprawozdanie z rocznej
działalności Klastra lub
regulamin konkursu

Liczba zorganizowanych konferencji, szkoleń lub
udostępnianych publikacji na temat roli oświetlenia w
bezpieczeństwie publicznym.

sztuki

Sprawozdanie z rocznej
działalności Klastra

Liczba zorganizowanych konferencji, szkoleń lub
udostępnianych publikacji na temat parametrów wydajności
i energooszczędności oświetlenia.

sztuki

Sprawozdanie z rocznej
działalności Klastra
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Sprawozdanie z rocznej
działalności Klastra
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Cel strategiczny M3.1. Promowanie dobrego i bezpiecznego oświetlenia.
Nazwa wskaźnika
Jednostka
pomiaru
Liczba zorganizowanych konferencji, szkoleń lub
sztuki
udostępnianych publikacji na temat oświetlenia przyjaznego
zdrowiu / pracy.

Liczba zorganizowanych konferencji, szkoleń lub
udostępnianych publikacji na temat wpływu oświetlenia na
poziom atrakcyjności wnętrza, budynku lub obiektu.

sztuki

Sprawozdanie z rocznej
działalności Klastra

Liczba zorganizowanych konferencji, szkoleń lub
udostępnianych publikacji na temat trendów w oświetleniu
biurowym lub przestrzeni społecznej.

sztuki

Sprawozdanie z rocznej
działalności Klastra

Cel strategiczny M3.2. Upowszechnianie wiedzy o nowoczesnym i inteligentnym oświetleniu.
Nazwa wskaźnika
Jednostka
Źródło
pomiaru
Liczba i wartość zorganizowanych szkoleń dla projektantów
sztuki/ zł
Sprawozdanie z rocznej
jak dobrze projektować pomieszczenia z wykorzystaniem
działalności Klastra
inteligentnego oświetlenia.
Liczba zorganizowanych konferencji, szkoleń lub
udostępnianych publikacji na temat korzyści jakie można
uzyskać dzięki inteligentnemu oświetleniu i systemom
sterowania.

sztuki

Sprawozdanie z rocznej
działalności Klastra

2. Obszar główny działania Klastra Inteligentnego Oświetlenia
Obszar związany z zarządzaniem i rozwijaniem inicjatywy klastrowej

Liczba nowych podmiotów, które w danym roku zostały
członkami klastra (przedsiębiorstwa, IOB oraz jednostki
naukowo-badawcze).

sztuki/
podmioty

Sprawozdanie z rocznej
działalności Klastra

Liczba specjalistów i ekspertów, z którymi w danym roku
podjęto współpracę m.in. w zakresie projektowania,
procesów produkcji, logistyki i zarządzania produktami
oświetleniowymi oraz elektrotechniki.

sztuki/
osoby

Sprawozdanie z rocznej
działalności Klastra

Opracowana i uaktualniona na dany rok dokumentacja
rekrutacyjna dla członków przystępujących do Klastra

tak/nie

Sprawozdanie z rocznej
działalności Klastra

Opracowana oferta rozwojowej dla członków Klastra
zawierająca listę dostępnych w danym roku kalendarzowym
działań rozwojowych.

tak/nie

Sprawozdanie z rocznej
działalności Klastra

Liczba aktualizacji o członkach dodanych do bazy wiedzy

sztuki
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Źródło
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Cel strategiczny W1. Integracja wewnętrzna członków Klastra.
Nazwa wskaźnika
Jednostka
pomiaru

Klastra.
Liczba aktualizacji o dobrych praktykach branżowych
dodanych do bazy wiedzy Klastra.

sztuki

Strona www

Liczba publikacji o aktualnych zmianach w prawie,
wytycznych i innych przepisach ważnych dla branży
oświetleniowej i elektrotechnicznej

sztuki

Sprawozdanie z rocznej
działalności Klastra

Wielkość środków pozyskanych w ramach dotacji na rozwój
Klastra.

zł

Sprawozdanie z rocznej
działalności Klastra

Liczba złożonych wniosków na dofinansowanie działalności
Klastra

sztuki

Sprawozdanie z rocznej
działalności Klastra

Opracowanie oferty doradczej w zakresie pozyskiwania
środków finansowych na rozwój działalności członków
Klastra.

tak/nie

Dokument oferty
lub strona www

Stworzone własne laboratorium badawczo - rozwojowe.

tak/nie

Sprawozdanie z rocznej
działalności Klastra
Sprawozdanie z rocznej
działalności Klastra

Liczba pozyskanych w danym roku kalendarzowym nowych
członków Klastra z rozwiniętym zapleczem badawczorozwojowym.

podmioty

Cel strategiczny W2. Integracja wewnętrzna członków Klastra.
Nazwa wskaźnika
Jednostka
pomiaru
Zorganizowanie w ramach Akademii Klastra przestrzeni
tak/nie
podczas której nowi członkowie mogą zaprezentować siebie
pozostałym członkom.
Zorganizowanie w ramach Akademii Klastra części
networkingowej i integracyjnej.

tak/nie

Zorganizowanie raz do roku balu lub imprezy klastrowej.

tak/nie

Źródło
Sprawozdanie z rocznej
działalności Klastra
lub harmonogram
wydarzenia
Sprawozdanie z rocznej
działalności Klastra
lub harmonogram
wydarzenia
Sprawozdanie z rocznej
działalności Klastra
lub zaproszenie
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Cel strategiczny W3. Wzmacnianie marki Klastra i jego znaczenia w branży oświetleniowej na rynku
polskim i zagranicznym.
Nazwa wskaźnika
Jednostka
Źródło
pomiaru
Liczba pozyskanych nowych partnerstw - lokalne,
sztuki
Sprawozdanie z rocznej
regionalne, ponadregionalne, międzysektorowe,
działalności Klastra

transgraniczne i międzynarodowe istotne dla dynamicznego
rozwoju branży.
Liczba pozyskanych nowych partnerstw z Klastrami
oświetleniowymi z zagranicy.

sztuki

Sprawozdanie z rocznej
działalności Klastra

Liczba zorganizowanych spotkań z firmami i organizacjami
pochodzącymi z branż współpracujących z branżą
oświetleniową.

sztuki

Sprawozdanie z rocznej
działalności Klastra

Listy wydarzeń, w których Klaster wziął udział.

lista

Liczba patronatów udzielonych przez Klaster.

sztuki

Liczba członków Klastra, którzy w danym roku wzięli udział w
targach w charakterze wystawcy.

sztuki

Sprawozdanie z rocznej
działalności Klastra
Sprawozdanie z rocznej
działalności Klastra
Sprawozdanie z rocznej
działalności Klastra

lista

Sprawozdanie z rocznej
działalności Klastra

Rozbudowana, nowoczesna i aktualna strona WWW Klastra.

tak/nie

Wypromowana strona WWW Klastra w sieci poprzez jej
pozycjonowanie.

tak/nie

Sprawozdanie z rocznej
działalności Klastra lub
strona www
Sprawozdanie z rocznej
działalności Klastra

Założone profile Klastra w mediach społecznościowych
takich jak LinkedIn i Facebook oraz aktywne ich
prowadzenie.

tak/nie

Liczba zamieszczonych publikacji na temat Klastra i jego
działalności w mediach branżowych.

sztuki

Stworzona baza wiedzy o Klastrze - jego produktach,
stosowanych technologiach, szkoleniach, targach,
konferencjach oraz świadczonych przez członków Klastra
usługach.

tak/nie

Sprawozdanie z rocznej
działalności Klastra
lub strona www

Liczba opracowanych materiałów informacyjnych na temat
Klastra takich jak: ulotki, foldery, prezentacje.

sztuki

Sprawozdanie z rocznej
działalności Klastra

Liczba opracowanych materiałów informacyjnych na temat
Klastra w różnych językach.

sztuki

Sprawozdanie z rocznej
działalności Klastra

Liczba wydarzeń krajowych i międzynarodowych
dedykowanych Klastrom, w których Klaster wziął udział.

sztuki

Sprawozdanie z rocznej
działalności Klastra

Zamieszczone logo Klastra na stronach firmowych członków

tak/nie

Sprawozdanie z rocznej

72

Sprawozdanie z rocznej
działalności Klastra lub
profil na LinkedIN, i
Facebook
Sprawozdanie z rocznej
działalności Klastra
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Lista wydarzeń branżowych, w których członkowie Klastra
wzięli udział.

działalności Klastra
lub strona www

Klastra.

Wzajemne podlinkowanie stron: Klastra i członków Klastra.

tak/nie

Sprawozdanie z rocznej
działalności Klastra
lub strona www

Umieszczony logotyp Klastra na materiałach informacyjnych
i promocyjnych członków Klastra.

tak/nie

Sprawozdanie z rocznej
działalności Klastra

Umieszczone logo Klastra na stronie WWW i materiałach
informacyjnych i promocyjnych partnerów Klastra.

tak/nie

Sprawozdanie z rocznej
działalności Klastra

tak/nie

Sprawozdanie z rocznej
działalności Klastra

Opracowany opis standardów współpracy wewnętrznej
członków Klastra.

tak/nie

Sprawozdanie z rocznej
działalności Klastra

Liczba wysłanych newsleterów do członków i partnerów
Klastra.

sztuki

Sprawozdanie z rocznej
działalności Klastra

Liczba zorganizowanych cyklicznych spotkań integracyjnych,
networkingowych i rozwojowych dla członków Klastra.

sztuki

Sprawozdanie z rocznej
działalności Klastra

Liczba zorganizowanych cyklicznych spotkań informacyjnych
i kooperacyjnych dla członków Klastra i instytucji B+R
(badania i rozwój).

sztuki

Sprawozdanie z rocznej
działalności Klastra

Liczba zrealizowanych inicjatyw i przedsięwzięć mających na
celu podjęcie współpracy ze sobą różnych członków i
partnerów w ramach Klastra.

sztuki

Sprawozdanie z rocznej
działalności Klastra

Wdrożona dobra praktyka prezentacji działalności
poszczególnych członków Klastra podczas spotkań
rozwojowych, networkingowych i innych w ramach Klastra.

tak/nie

Sprawozdanie z rocznej
działalności Klastra

Zamieszczona, na stronie WWW, profilach
społecznościowych lub w newsleterze Klastra, informacja o
osiągnięciach firm członkowskich.

tak/nie

Sprawozdanie z rocznej
działalności Klastra
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Cel strategiczny W4. Zwiększenie poziomu współpracy i komunikacji wewnętrznej w Klastrze.
Nazwa wskaźnika
Jednostka
Źródło
pomiaru
Sprawozdanie z rocznej
Opracowana aktualna strategia komunikacyjna Klastra.
tak/nie
działalności Klastra

Zamieszona prezentacja firm członkowskich na stronie
WWW Klastra.

tak/nie

Sprawozdanie z rocznej
działalności Klastra

Cel strategiczny W5. Budowanie i aktualizacja strategii rozwoju Klastra i dostosowywanie jego
działalności do potrzeb członków.
Nazwa wskaźnika
Jednostka
Źródło
pomiaru
Sprawozdanie z rocznej
Opracowana aktualna strategia rozwoju Klastra .
tak/nie
działalności Klastra
Liczba zorganizowanych spotkań Rady Klastra, podczas
których prezentowane są plany i sprawozdania z realizacji
strategii Klastra.

sztuki

Sprawozdanie z rocznej
działalności Klastra

Raz do roku przeprowadzenie badania lub uaktualnienie
potrzeb członków Klastra.

tak/nie

Sprawozdanie z rocznej
działalności Klastra

Raz do roku zorganizowanie sesji lub warsztatów
strategicznych dla członków Klastra na temat uwarunkowań
rynku, bieżących szans i zagrożeń lub benchmarku rozwiązań
biznesowych i technologicznych dla branży oświetleniowej.

tak/nie

Sprawozdanie z rocznej
działalności Klastra

7.2.3. Poziom C. Ocena szczegółowych wskaźników rozwoju Klastra IO
Wskaźniki z poziomu C, czyli wskaźniki produktów i rezultatów mających swoje źródło w efektach
poszczególnych realizowanych zadań strategicznych, są monitorowane w oparciu o karty projektów.
W ustalonym okresie (co roku lub co 2-3 lata), na który opracowywany będzie plan operacyjny
Klastra, powinny zostać zdefiniowane projekty do realizacji w tym okresie, zawierające opisy
szczegółowych zadań strategicznych.
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Każdy zdefiniowany projekt w planie operacyjnym powinien posiadać tzw. kartę projektu zawierającą
m.in.: tytuł projektu, opis realizowanych zadań strategicznych, proponowane źródła finansowania,
nazwy podmiotów realizujących projekt oraz zdefiniowane szczegółowe wskaźniki realizacji tych
zadań w projekcie.
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Załącznik nr 1.
Operacyjny plan działania - karty projektów
Projekty/ Zadania zdefiniowane do realizacji w latach 2020-2023
Tytuł
projektu/zadania
Harmonogram
(terminy/ etapy
działania)

Opis zadania/
niezbędnych zasobów
Proponowane źródło
finansowania,
ewentualne koszty
Podmioty realizujące
zadanie/ Wykonawcy
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Wskaźniki/oczekiwane
rezultaty

