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Strategia 2025 

Wielkopolski Klaster Teleinformatyczny 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Niniejsza strategia wytycza kierunki rozwoju Wielkopolskiego Klastra Teleinformatycznego i określa 
cele, jakie stowarzyszenie powinno osiągnąć do 2025 roku. Niemniej strategia powinna ewoluować 
w czasie i należy traktować ją jako zbiór elastycznych wskazówek, podlegających aktualizacji pod 
wpływem zmieniających się czynników zewnętrznych. 

 



 

 

Misja 

Wklaster stymuluje wzrost gospodarczy i innowacyjność regionu poprzez integrację 

wielkopolskiego środowiska teleinformatycznego. 

 

Wizja 2025 

Klaster animuje rozwój wielkopolskiego ekosystemu innowacji bazujących na technologiach 

telekomunikacyjno-informacyjnych w oparciu o wiedzę i zasoby naukowe oraz doświadczenie i 

zaangażowanie partnerów biznesowych. 

 

Czym jest klaster 

Wielkopolski Klaster Teleinformatyczny jest geograficznym skupiskiem podmiotów związanych z 

branżą teleinformatyczną. Dzięki świadomej koordynacji, klaster tworzy platformę współpracy dla 

wszystkich uczestników wielkopolskiego ekosystemu innowacji teleinformatycznych. 

 

Podstawowe wartości klastra 

Partnerstwo 

Wiarygodność 

Gotowość do podejmowania dużych wyzwań 

 

Historia klastra 

Wielkopolski Klaster Teleinformatyczny został zainicjowany 12 czerwca 2007 roku przez 

profesora Jana Węglarza, Dyrektora Poznańskiego Centrum Superkomputerowo-Sieciowego i 

Instytutu Informatyki Politechniki Poznańskiej, Stanisława Tamma, Dyrektora Wydziału Działalności 

Gospodarczej Urzędu Miasta Poznania oraz Macieja Stroińskiego, Dyrektora Technicznego 

Poznańskiego Centrum Superkomputerowo-Sieciowego.  

13 marca 2008 roku w Sali Białej poznańskiego magistratu odbyło się uroczyste posiedzenie 

założycielskie Wielkopolskiego Klastra Teleinformatycznego. Stowarzyszenie powołali do życia 

przedstawiciele 39-ciu poznańskich przedsiębiorstw oraz 3-ech jednostek badawczych. Poza 

podjęciem uchwały o powołaniu i zarejestrowaniu stowarzyszenia w Krajowym Rejestrze 

Sądowym, założyciele wyłonili skład Zarządu klastra na pierwszą kadencję. 

W kolejnych latach do klastra przystępowało od kilku do kilkunastu nowych osób i firm 

rocznie, a w 2014 roku skład członków stowarzyszenia przekroczył liczbę 100. 

 

 

 

 

 



 

 

SWOT 

 

SILNE STRONY 

-dostępność światowej klasy laboratoriów teleinformatycznych 

-zgodne wspólne cele marketingowe 

-duże zaangażowanie we wspólne innowacyjne działania promocyjne (CeBIT, Wielkopolska 

Platforma Innowacyjna, Konsorcjum Marki, TV Platon, Inspiracje ICT…) 

-szeroki wachlarz form i kanałów komunikacji  

-kompletna struktura potrójnej helisy z udziałem firm, PJB, JST i NGO 

-konsekwencja w realizacji celów, np. własne stoisko na CeBIT przez 5 kolejnych lat 

-stabilna dynamika wzrostu liczby członków klastra  

-sprawdzona i obiektywna struktura organizacyjna stowarzyszenia rejestrowego, kierowanego 

przez Prezydium, Zarząd i Walne Zgromadzenie 

-regularne formalne i nieformalne spotkania członków klastra  

-gotowość kapitału na pokrycie wkładu własnego w projektach konsorcjalnych 

-niezależność finansowa klastra od dotacji – składki członkowskie 

-duża dostępność profesjonalnie wyposażonych przestrzeni konferencyjnych od 2 do 3000 osób 

-doskonałe relacje ze środowiskami młodych innowatorów dzięki prowadzeniu przestrzeni 

współpracy (coworking space) oraz zaangażowaniu w rozwój społeczności związanych z ICT 

-wysoka dostępność teleinformatycznych narzędzi komunikacyjnych i zarządczych (np. platforma 

telewizji internetowej) 

-zaawansowane relacje międzynarodowe klastra i jego członków 

-spójność celów z celami administracji krajowej i samorządowej 

-głęboko zakorzenione tradycje matematyczne – siedziba Biura Szyfrów, odkodowanie Enigmy 

przez poznańskich uczonych 

-wzrost wydatków na R&D w rdzeniu klastra 

-dostęp do profesjonalnych zasobów audiowizualnych 

  

SŁABE STRONY 

-wielokrotne dublowanie kompetencji w klastrze skutkujące brakiem stałej wspólnej oferty 

uczestników klastra 

-mała liczba firm zainteresowanych inwestowaniem w rozwój innowacji 

-niewielkie wykorzystanie zasobów zewnętrznych przez firmy klastra w formule otwartych 

innowacji 

-słaba dynamika rozwoju usług obsługi biznesu klastra w odniesieniu do silnej specjalizacji w 

dziedzinie technologii informacyjno-komunikacyjnych 

-niewielka liczba partnerów dysponujących kapitałem wysokiego ryzyka 



 

 

SZANSE 

-duża liczba absolwentów kierunków informatycznych i pokrewnych 

-wysoka podaż rozwiązań teleinformatycznych pochodzących ze środowiska naukowego 

-dynamiczny wzrost liczby przedsiębiorstw ICT 

-wzrost wydatków na R&D w rdzeniu klastra 

-duża elastyczność uczestników klastra w dostosowywaniu oferty do warunków zewnętrznych 

-wzrost zainteresowania młodzieży, środowiska naukowego i administracji uruchamianiem firm 

typu start-up i spin-out/spin-off 

-uruchomienie spółki celowej do realizacji zadań, dotyczących komercjalizacji wyników badań 

naukowych 

-nowa perspektywa projektów dotacyjnych UE 

-program rozwoju Krajowych Klastrów Kluczowych 

-stałe źródło nowych innowacyjnych rozwiązań o potencjale biznesowym 

-rosnące zainteresowanie inwestorów lokowaniem kapitału w Wielkopolsce 

-spójność celów klastra z założeniami Regionalnej Strategii Innowacji oraz Inteligentnej 

Specjalizacji dla Polski oraz Wielkopolski 

 

ZAGROŻENIA 

-napływ dużych marek zagranicznych z branży ICT, skutkujący wzrostem kosztów pracy 

-brak aktualnych i sprawnych narzędzi prawnych, umożliwiających wytwarzanie, ochronę i 

wprowadzanie do obrotu innowacji teleinformatycznych 

-wysokie ryzyko inwestowania w innowacje 

-wzrost liczby konkurencyjnych inicjatyw w Polsce i w Europie 

-dewaluacja pojęcia klastra jako platformy współpracy, spowodowana zjawiskiem uruchamiania 

tymczasowych klastrów na czas realizacji projektów 

-trend wzrostu wielkości wymaganego wkładu własnego w innowacyjnych projektach 

 

Cele klastra 

 

Dyskusja wewnątrz stowarzyszenia wokół wskazanych poniżej celów strategicznych pozwoli 

na ich uszczegółowienie, ocenę realności, szans na sukces, a także opracowanie szczegółowych 

planów działania. Celem klastra jest zbudowanie solidnej merytorycznej organizacji, animującej 

wielkopolski ekosystem innowacji teleinformatycznych, organizacji pozytywnie postrzeganej przez 

szerokie fora odbiorców i tworzącej nowoczesne rynki przyszłości. W realizacji tak ambitnie 

wytyczonego celu należy zadbać o odpowiednią motywację i realizację interesów wszystkich 

uczestników ekosystemu klastra, tworzących jego łańcuchy wartości.  

 



 

 

1. Rozwój współpracy i projektów - klaster typu „research driven”  
 
Wskaźniki realizacji celu:  
A) liczba utworzonych konsorcjów projektowych, 
B) liczba uruchomionych projektów. 
 

Animowanie współpracy 

-integracja środowiska IT w Poznaniu i Wielkopolsce, 

-wspieranie oddolnych inicjatyw społecznych, powiązanych z wykorzystaniem technologii ICT, 
-animowanie innowacyjnych metod poszukiwania klientów, w tym organizacja wydarzeń 

międzybranżowych, 

-działania na rzecz rozwoju sieci współpracy i partnerstwa wyższych uczelni, instytutów naukowo-

badawczych, przedsiębiorców i innych podmiotów zainteresowanych innowacjami 

teleinformatycznymi, 

-wdrażanie nowych technologii informacyjnych, ze szczególnym uwzględnieniem transferu 

osiągnięć naukowych i badawczych do gospodarki, 

-zbudowanie mechanizmu identyfikowania wyzwań biznesowych: mechanizm współpracy firm z 

klastra na wspólnym kliencie, w tym też uruchomienie biura do szukania klientów,  

-tworzymy i stosujemy narzędzia współpracy: platformy, konsorcja, regulamin prowadzenia 

dialogu technicznego, dobre praktyki, narzędzia ICT np. TV internetowa, coworking space, 

crowdfunding, crowdsourcing, unikalne formuły wydarzeń np. Mobilizator, statut stowarzyszenia, 

wzory umów, wspólna baza partnerów, szablony ofertowe i fiszki projektowe,  

-identyfikujemy źródła finansowania (np. prowadzenie Branżowego Punktu Kontaktowego dla ICT), 
-kreujemy konsorcja naukowo-biznesowe, 
-koordynujemy transfer technologii. 
 

Pośrednie stymulowanie wdrożeń 

-pobudzanie, inkubacja, rozwój, przyspieszanie wdrożeń i innowacji, bazujących na zastosowaniu 

technologii ICT, 

-budowanie nowych rynków i zmian na rynkach istniejących, wynikających ze zbliżającej się 
wszechobecności Internetu – tutaj konieczność wykreowania wielopartyjnego lobbingu na rzecz 
branży ICT i związanych z nią wdrożeń, 
-podjęcie wyzwań społeczeństwa cyfrowego i gospodarki cyfrowej, w tym również działania w 

obszarze społecznej odpowiedzialności biznesu, 

-poddanie refleksji i weryfikacji koncepcji inteligentnych specjalizacji Wielkopolski, wskutek czego 

niektóre akcje powinny być wprowadzone na poziom ogólnopolski,  

-skuteczna komunikacja z administracją krajową i lokalną, 



 

 

- Wsparcie dużych projektów informatycznych dla samorządów; opiniowanie, występowanie w roli 

ekspertów na konferencjach lokalnych, realizacja w konsorcjach (pomoc ze strony Klastra w 

tworzeniu i prowadzeniu projektów celowych), 

-wypracowywanie koncepcji innowacyjnych rozwiązań IT dla firm z branż kluczowych w 

województwie Wlkp. (RSI), 

-podejmujemy ważne dla regionu i kraju wyzwania techniczne i społeczne (PIONIER, PLATON, e-
podręczniki, Chwaliszewo) 
-...i biznesowe (Intel, Allegro, nowe formy płatności, intuicyjna przestrzeń), 
-redefiniujemy miasto (WiFi, PozMAN, lista firm/usług ICT dla mieszkańców, API Poznania), 

-współpracujemy z organami administracji rządowej i samorządowej w Polsce i za granicą. 

 

Rozwój struktury ekosystemu 

-identyfikowanie i pozyskanie kluczowych uczestników i partnerów; uzupełnianie łańcucha 

wartości, 

-tworzenie w klastrze oraz jego otoczeniu komórek/jednostek wspomagających przygotowanie 

projektów, 

-wciągnięcie w obszar działalności Klastra jednostek dysponujących kapitałem, w tym kapitałem 

wysokiego ryzyka,  

-powoływanie własnych firm dedykowanych obsłudze biznesu na pograniczu badań i innowacji 

oraz wspieranie rozwoju stowarzyszeń i fundacji dedykowanych realizacji konkretnych projektów 

biznesowo-społecznych, 

 

Pozyskanie kompetencji spoza ICT 

-ciągłe podnoszenie kompetencji merytorycznych w ramach interdyscyplinarnych zespołów 
klastra, w tym również z udziałem ekspertów zewnętrznych, 
-stworzenie szeregu specjalizacji WKlastra pod kątem realizacji projektów – zespołów 

interdyscyplinarnych, np. zespół ds. zdrowia, edukacji, energetyki, procesów przemysłowych, itp., 

-angażujemy użytkowników i ekspertów spoza ICT (d.challenge, DT Week Poznań), 

-wspieramy organizacje pozarządowe i instytucje publiczne (NaTak, Miasto Poznań, WCZP). 

 
Internacjonalizacja 
-internacjonalizacja członków klastra, przede wszystkim wzrost eksportu i międzynarodowe 

partnerstwa S2B oraz B2B, 

-współpracujemy z partnerami na całym świecie (Business Roaming Agreement, Baltic Sea Region 
Programme, biuro Wielkopolski w Brukseli, US-Poland Innovation Hub…). 
 
 

 

 



 

 

2. Budowa silnych i wartościowych relacji wewnątrz stowarzyszenia 

 

Wskaźnik realizacji celu: 

A) Liczba wydarzeń z udziałem członków stowarzyszenia. 

 

Oferta klastra dla otoczenia 

-ponowne przeprowadzenie analizy i aktualizacja możliwości podmiotów klastra w celu 

zbudowania wielopłaszczyznowej oferty Klastra, rozumianego jako nieformalne konsorcjum, 

-koncentracja w komunikacji z otoczeniem na technologicznym charakterze partnerstwa klastra, 

-kodeks etyczny z listą wartości klastra, 

-inspirujemy decydentów spoza ICT, 
-organizujemy hakatony, konferencje, spotkania, warsztaty, integracja (ponad 100 wydarzeń 
rocznie). 
 

Biznes + nauka 

-kreowanie pomysłów na wspólne projekty firm z jednostkami naukowymi, 

-skupienie się klastra na kreowaniu technologii i własności intelektualnej, a nie tylko 

poszczególnych projektów. 

 

Korzyści dla uczestników 

-rozwiązanie problemu nieopłacanych składek - należy na bieżąco usuwać z grona stowarzyszenia 

członków, którzy zalegają ze składkami oraz tych, którzy nie zaznaczają swej obecności w 

działaniach, 

–nadanie uczestnictwu charakteru elitarnego, co z jednej strony wydłuży osiągnięcie innych celów, 

ale w dłuższej perspektywie da solidne podstawy rozwoju, 

-mechanizm wewnętrznych relacji wśród członków stowarzyszenia (promocja przykładów 

współpracy konsorcjalnej z firmami z klastra, zasady zachowania poufności), 

-podnoszenie jakości łańcucha wartości członków klastra (każdy problem Klienta z obszaru 

działania Klastra może być rozwiązany siłami jego członków), 

-opracowanie nowych usług dla uczestników ekosystemu, w tym szkolenia, usługi B+R, organizacja 
wydarzeń, doradztwo prawne, ekonomiczne, podatkowe, inwestycyjne oraz szkolenia z 
bezpieczeństwa ICT, agile, Design Thinking, dotacje, zamówienia publiczne, dane osobowe, ITIL…, 
-wydarzenia klubowe dla członków stowarzyszenia, 
-kojarzymy komplementarnych partnerów, 
-gościmy wybitnych innowatorów branży ICT. 
 
 

 

 



 

 

3. Klaster jako globalna marka Poznania i Wielkopolski kojarzona z rozwojem innowacji ICT 

 

Wskaźniki realizacji celu: 

A) Liczba porozumień międzynarodowych i krajowych z udziałem członków klastra, 

B) Wzrost wielkości eksportu. 

 

Prace koncepcyjne 

-wypracowanie wizji przyszłości dla wieloobszarowego rynku wszechobecnego Internetu,  

-tworzenie koncepcji składanych i promowanych przed władzami lokalnymi,  

-rozwój współpracy z władzami lokalnymi i krajowymi w celu monitorowania i poprawiania 

warunków wprowadzania innowacji (lobbing), 

-klaster jako solidny partner w rozwoju gospodarki innowacyjnej w Wielkopolsce, 

-uczestniczymy w konsultacjach kluczowych dokumentów, np. Regionalnej Inteligentnej 

Specjalizacji, Strategii ePoznań 2030, Polityki dot. Krajowych Klastrów Kluczowych, Standardy 

polskich klastrów. 

 

Działania marketingowe 

-budowanie społecznego poparcia dla wypracowanych koncepcji poprzez współpracę z mediami, 

-stworzenie marketingowego „parasola” dla wspólnych działań Klastra, konsorcjów w ramach 

Klastra, porozumień jednostek itp., 

-szeroka i wielokanałowa promocja WKT, jako atrakcyjnego stowarzyszenia zarówno dla obecnych 

i potencjalnych członków, jak i dla podmiotów zewnętrznych, 

-spójna i konsekwentna komunikacja marketingowa do poszczególnych grup klientów klastra, 

-misje i targi za granicą (stoiska na CeBIT, City Innovation Summit Barcelona, warsztaty ENoLL 
Amsterdam, warsztaty na Baltic Sea Region Conference Berlin) 
-organizujemy wydarzenia międzynarodowe w Poznaniu (FI Week, Cluster Collaboration 
Conference, FI-PPP, misje gospodarcze ze Szwecji, Finlandii, Gruzji) 
-przywozimy i wdrażamy dobre praktyki (Dolina Krzemowa, Finlandia, Wielka Brytania, Niemcy) 
-promujemy osiągnięcia członków stowarzyszenia, 
-organizujemy akcje promocyjne (Konsorcjum Marki Poznań, Inspiracje ICT Międzynarodowe Targi 
Poznańskie, Polska, zagranica). 
 

Otwartość 

-zapewnienie łatwego dostępu do wiedzy o innowacjach – promowanie ciekawych rozwiązań i 

praktyk zarówno wewnątrz Klastra, jak i w środowisku zewnętrznym, 

-popularyzacja technologii ICT , 

-promujemy otwarty kod (OS Competence Center) i otwarte dane, 

-kształcimy profesjonalistów i entuzjastów, 



 

 

-propagujemy włączanie cyfrowe (żywe laboratorium telerehabilitacji, doprowadzenie sieci do 
gmin wiejskich…), 
-kreujemy markę Poznania jako miasta atrakcyjnego dla informatyków (CoworkingZOO, 
StartUpPoznań, StartUpIT…). 
 
Jakość 

-doprowadzenie do jednoznacznego kojarzenia znaku klastra z wyjątkową solidnością, wysoką 

jakością i zaawansowaną innowacyjnością poprzez organizację najwyższej jakości wydarzeń 

networkingowych we współpracy z najlepszymi partnerami, 

-wielojęzyczność w komunikacji, 

-klaster powinien być także wzorcowym przykładem w zakresie sposobu organizacji działań 

wewnętrznych, 

-dbamy o komunikację wizualną, 
-kreowanie komfortowych warunków pracy dla informatyków, 

-uzyskanie statusu Krajowego Klastra Kluczowego 

-skupiamy najlepszych, 
-doceniają nas w kraju (PARP / Deloitte “Lider klastrów ICT w Polsce”), 
-doceniają nas za granicą (Cluster Management Excellence Award). 
 

 

Cele strategiczne klastra wynikają wprost z zasobów ludzkich, infrastrukturalnych i 

organizacyjnych, jakimi klaster dysponuje w chwili pisania strategii.  

 

 

Łańcuch wartości klastra 

 

Podstawową wartością generowaną w klastrze są innowacyjne rozwiązania teleinformatyczne. 

Organizacja klastrowa skupia wyłącznie podmioty, które w chwili przystąpienia deklarują gotowość 

włączenia się w realizację i rozwój łańcucha wartości klastra oraz potrafią uzasadnić swoją rolę w 

nim. 

Zadania w klastrze zależą, z nielicznymi wyjątkami, od rodzaju podmiotu w następujący sposób: 

A) MSP (wszystkie): 

-sprzedaż, produkcja oprogramowania (różne obszary dziedzinowe i rynkowe), integracja urządzeń 

i instalacji teleinformatycznych. 

B) Duże firmy (wszystkie): 

-kształtowanie rynków, inwestowanie, internacjonalizacja, produkcja oprogramowania, sprzedaż. 

C) Jednostki badawcze (wszystkie): 

-identyfikacja wyzwań technologicznych, tworzenie koncepcji rozwiązań, sporządzanie projektów. 

D) IOB (wszystkie, choć poszczególne role są mocno zróżnicowane): 



 

 

-doradztwo eksperckie spoza ICT, sporządzanie projektów, budowanie konsorcjów, koordynacja 

komercjalizacji, zarządzanie własnością intelektualną, inwestowanie, marketing. 

Proces kreowania innowacji w klastrze (przedstawiony poniżej) przewiduje zapraszanie do 

poszczególnych procesów partnerów z otoczenia klastra, odpowiednio do brakujących 

kompetencji. Przede wszystkim dotyczy to etapu poszukiwania wyzwań. 

 

 
 

 

Skład grupy roboczej stowarzyszenia ds. opracowania strategii: Sławomir Dębczyński, Janusz 

Gocałek, Witold Hołubowicz, Piotr Łuczak, Marek Majewski, Kamil Nawrocki, Adam Olszewski, 

Robert Pękal, Maciej Stroiński. 
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