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Strategiczny wymiar prosumpcji w klastrach wiedzy

Streszczenie

W artykule scharakteryzowano istotę funkcjonowania klastrów wiedzy oraz 
znaczenie potencjału prosumpcji dla ich rozwoju. Autor, bazując na wybranych 
wynikach badań teoretycznych oraz badań typu desk research, podkreśla, że pro-
sumpcja dotyczy różnych form aktywności podejmowanej przez inteligentnych 
konsumentów w stosunku do aktualnych ofert producentów, które doskonalą ich 
ostateczną jakość i wartość. Ponadto wskazuje, że zarówno prosument indywidu-
alny i instytucjonalny, wewnętrzny i zewnętrzny mogą stymulować projektowanie 
oraz wdrażanie innowacyjnych rozwiązań w ramach przedsiębiorczego ekosystemu 
klastrów wiedzy. Niemniej jednak konieczne jest sprawne zarządzanie relacjami 
międzyorganizacyjnymi, w tym ukształtowanie odpowiedniego klimatu organiza-
cyjnego oraz systemu komunikacji z prosumentami.

Słowa kluczowe: klaster, prosument, współpraca, wiedza, innowacje, wartość.

Kody JEL: L14, L15, L17, L21, L22, L26; M11, M21, O31, O32, P13, E21

Wstęp

Dynamika i złożoność zmian w otoczeniu klastrów wiedzy stwarzają wyzwanie dla 
podmiotów zarządzających tymi strukturami (organizacji klastrowych, koordynatorów) 
w zakresie sprawnego zarządzania relacjami z kluczowymi interesariuszami, w tym szcze-
gólnie z wewnętrznymi i zewnętrznymi prosumentami. Jest to jedno ze strategicznych 
wyzwań, jakie pojawiają się współcześnie w zarządzaniu klastrami, tym bardziej, że od-
nosi się ono do kreowania wartości oraz wzmacniania konkurencyjności. Chcąc zapew-
nić klastrom wiedzy korzystne warunki rozwoju, organizacje klastrowe wciąż uczą się 
jak budować m.in. wirtualne platformy komunikacji, bazujące na technologiach infor-
macyjno-komunikacyjnych, by w ten sposób nie tylko prosumenci wewnętrzni, ale także 
i zewnętrzni mieli ułatwioną możliwość aktywnego komunikowania się, tworzenia wir-
tualnych społeczności prosumenckich, tj. zintegrowanej społeczności, współtworzącej 
innowacyjne rozwiązania, np. produktowe, techniczno-technologiczne, marketingowe, 
procesowe. Istotne jest, by w klastrach wiedzy permanentnie powstawały tego typu spo-
łeczności prosumenckie, np. wokół dotychczasowej oferty klastra i jego członków. W ten 
sposób klastry te mogą sprawnie przeciwdziałać prawu entropii, kształtując swą konku-
rencyjność zarówno na rynku krajowym, jak i zagranicznym.

Celem rozważań jest charakterystyka strategicznego znaczenia prosumpcji dla rozwoju 
klastrów wiedzy. Wybór tego problemu badawczego wynikał z niedostatku badań w tym za-
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kresie, szczególnie na gruncie nauk o zarządzaniu. Rozważania naukowe, które prowadzo-
no na podstawie wybranych wyników badań teoretycznych i badań źródeł zastanych (desk 
research) mają z założenia przyczynić się do wypełnienia tej luki. Stanowią one podstawę 
do dalszych badań w zakresie skłonności członków polskich klastrów do prosumpcji, skali 
występowania tego zjawiska, czy zależności między intensywnością przejawów prosumpcji 
a indywidualnymi atrybutami respondentów.

Prosumpcja jako akcelerator innowacji

Wraz z rozwojem gospodarki opartej na wiedzy, w tym e-commerce, rozwija się dy-
namicznie prosumpcja, która oznacza wzajemne przenikanie się procesów produkcji 
i konsumpcji, współuczestnictwo w kreowaniu nowych, pozytywnych zmian. Stanowi 
ona kolejny etap rozwoju relacji producentów z konsumentami, w którym producenci po-
strzegają kluczowych konsumentów jako źródło kapitału intelektualnego, gdyż wiedzą, że 
dysponują konkretnymi zasobami, które mogą przyczynić się do kreowania wartości. Tym 
samym prosumpcja oznacza potrzebę redefiniowania roli oraz istoty producenta i konsu-
menta, gdyż mogą oni pozostawać w relacji nie tylko współpracy, ale też i konkurencji 
(„zrobię to sam”), czy też koopetycji (współpraca w zakresie jednego obszaru, a konku-
rencja w innym).

Współcześnie za prosumenta uznaje się konsumenta aktywnego, w pełni zaangażowa-
nego, świadomego swoich aktualnych i przyszłych potrzeb oraz szans i zagrożeń, które 
stwarza turbulentne otoczenie, będącego współtwórcą nowych oraz wartościowych rozwią-
zań (o charakterze materialnym i niematerialnym), a nie tylko biernym odbiorcą aktualnej 
oferty rynkowej. Aktywność prosumenta wyraża się w jego postawach i zachowaniach, np. 
w łatwości wykorzystywania nowych technologii, szybkim dostępie do nowych informacji 
o rynku, poszczególnych firmach, ich ofercie. Według B. Mroza, prosumenci stają się ze-
wnętrznymi pracownikami danej firmy, ponieważ pomagają w projektowaniu, wytwarza-
niu nowych, coraz lepszych produktów, przez co wzmacniają potencjał innowacyjny tych 
podmiotów gospodarczych oraz współprzyczyniają się do budowania względnie trwałej 
przewagi konkurencyjnej (Mróz 2010, s. 68). W ujęciu A. Niezgody (2013, s. 205), prosu-
ment to konsument ponadprzeciętnie aktywny i kompetentny, świadomy własnych potrzeb, 
posiadający wiedzę na temat produktów i przekazujący ją innym konsumentom, biorący 
udział w projektowaniu i tworzeniu produktu, zaangażowany w proces sprzedaży produktu 
poprzez przekazywanie o nim różnych informacji innym konsumentom. Oczywiście prosu-
menci nie stanowią jednorodnej grupy. Odróżnić należy aktywność prosumenta indywidual-
nego (osoby fizycznej) od aktywności prosumenta instytucjonalnego (osoby prawnej), który 
dysponuje większą siłą oddziaływania (nacisku) na poszczególnych producentów, w celu 
zmiany ich dotychczasowego rynkowego działania. Ponadto, prosument instytucjonalny 
dysponuje znacznie bardziej rozwiniętymi zasobami zbiorowej wiedzy eksperckiej, kapi-
tałem relacyjnym czy zasobami finansowymi. Jednak w ostateczności aktywność zarówno 
prosumenta indywidualnego, jak i instytucjonalnego bazuje na wewnętrznym pragnieniu 
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posiadania różnego rodzaju dóbr, których nie ma w danej chwili na rynku. Chcąc zaspokoić 
potrzebę prosument uruchamia proces twórczy, w ramach którego wykorzystuje dostępne 
mu zasoby do tworzenia koncepcji wyrobu/usługi, najbardziej zbieżnej z jego oczekiwa-
niami. Zarówno prosument indywidualny, jak i instytucjonalny może sprawnie stymulować 
rozwój wyrobów i usług, będąc nastawionym na permanentne poszukiwanie nowych spo-
sobów wykorzystania istniejących rozwiązań tak, by powstałe innowacje zaspokajały jego 
potrzeby indywidualne, lub potrzeby innych interesariuszy. Tym samym stają się oni siłą 
napędową innowacyjności firm, uczestnicząc zarówno w procesie ciągłego poszukiwania 
zgodnie z zasadami gospodarki opartej na wiedzy, jak i rozwoju społeczeństwa konsump-
cyjnego (Szul 2013, s. 356). 

Prosumpcja dotyczy różnorodnych form i przejawów aktywności podejmowanej przez 
zaangażowanego konsumenta w stosunku do oferty producenta, które doskonalą jej osta-
teczną wartość przypisywaną przez konsumenta. Skłonność do prosumpcji opiera się na 
określonym stanie umysłu (sfera kognitywna i afektywna), zaś wyraża się w określonych za-
chowaniach (sfera behawioralna). Tym samym może odnosić się zarówno do zastępowania 
producenta w pewnych czynnościach, z myślą o obniżeniu kosztu nabycia oraz eksploatacji 
produktu finalnego (prosumpcja racjonalizatorska), jak i do dzielenia się wiedzą o rynku 
z wybranymi producentami w celu otrzymania spersonalizowanej oferty (presumpcja ekshi-
bicjonistyczna) (Mitręga 2013, s. 44, 51). Uwzględniając różny poziom aktywności prosu-
mentów, wyróżnia się cztery podstawowe ich grupy (Szul 2013, s. 355):
 - prosumentów, których aktywność ogranicza się do oceniania i opiniowania produktów 

na forach społecznościowych, branżowych, w trakcie specjalistycznych konferencji, tar-
gów, itp.;

 - prosumentów, którzy aktywnie odpowiadają na akcje organizowane przez producentów 
i uczestniczą w działaniach mających na celu uatrakcyjnienie ich oferty, wzmocnienie 
przekazu reklamowego, kreowanie marki produktu;

 - prosumentów, którzy ze względów oszczędnościowych i/lub praktycznych we własnym 
zakresie projektują i produkują wyroby finalne, których konsumpcja pozwala na pełniej-
sze zaspokojenie odczuwanych potrzeb;

 - prosumentów innowatorów, którzy sami próbują kreować ofertę firm, np. z własnej 
inicjatywy projektują nowe wyroby/usługi i przedstawiają swoje koncepcje danym fir-
mom.
Ponieważ w wielu przypadkach rola przedsiębiorstwa zaczyna być ograniczana tylko do 

fazy produkcji i dystrybucji wyrobu, gdyż pozostałe funkcje przejmuje inteligentny kon-
sument, tym samym w literaturze przedmiotu podkreśla się, że prosumpcja stwarza realną 
szansę na permanentne kreowanie innowacyjnych pomysłów i osiąganie większych zysków 
dzięki redukcji kosztów na badania i rozwój, czy budowaniu społeczności wciąż nowych 
użytkowników (Wolny 2012, s. 124). Ponadto nie bez znaczenia jest fakt, że ma ona pozy-
tywny wpływ na ograniczanie ryzyka wdrażanych innowacji, gdyż to bezpośrednio aktyw-
ni klienci, a nie pracownicy działów B+R firm i instytutów badawczych definiują i kreują 
wciąż nowe potrzeby oraz trendy w zachowaniach konsumpcyjnych.
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Wartość prosumpcji w klastrach wiedzy

Wraz z rozwojem gospodarki opartej na wiedzy, wzrasta znaczenie sprawnego transferu 
i komercjalizacji wiedzy z sektora naukowego do gospodarki czy też efektywnej współ-
pracy samych przedsiębiorców w obszarze B+R. Jednym z narzędzi współczesnej polityki 
rozwoju gospodarczego, które sprzyja wzmacnianiu potencjału innowacyjnego gospodarki 
przez stymulowanie współpracy kluczowych interesariuszy w obszarze innowacji są klastry 
wiedzy (klastry innowacyjne, klastry technologiczne, klastry badawcze). Struktury te, bazu-
jąc na modelu otwartej innowacji (Runiewicz-Wardyn 2011, s. 49; Machnik-Słomka 2011,  
s. 98; Klemens 2014, s. 43; Kurowska-Pysz, Gregor 2014, s. 65; Beyer 2012, s. 13-15):
 - stanowią grupę heterogenicznych podmiotów, wzajemnie się uzupełniających z sekto-

rów: prywatnego, publicznego, pozarządowego, współpracujących ze sobą w dynamicz-
nych procesach gromadzenia i przetwarzania informacji w wiedzę, rozpowszechniania 
jej w środowisku klastra oraz kreowania na jej podstawie innowacji wartości;

 - zrzeszają innowacyjne firmy i podmioty sektora badawczo-rozwojowego, dla których 
priorytetami są: wiedza, informacje, patenty, wynalazki, powstałe w ramach wspólnych 
projektów w obszarze B+R;

 - integrują swych członków wokół wspólnej ścieżki rozwoju opartej na wzajemnej wy-
mianie wiedzy i technologii, rozwoju potencjału innowacyjnego i kapitału ludzkiego;

 - są katalizatorem myśli innowacyjnej, kreując środowisko innowacyjne;
 - wykorzystują w sposób bezpośredni efekty badań prowadzonych w ośrodkach nauko-

wych i wspierają procesy komercjalizacji wyników tych badań;
 - stwarzają dogodne warunki do rozwoju przedsiębiorstw innowacyjnych (high-tech); 
 - przyczyniają się do: doskonalenia kapitału intelektualnego, rozwoju zaufania między 

partnerami, obniżania kosztów działalności członków przez korzystanie ze wspólnej in-
frastruktury technicznej i szkoleniowej, sprawnego wykorzystania komplementarnych 
zasobów wiedzy, kreowania i wdrażania innowacji;

 - swój potencjał strategiczny budują na bazie zasobów o charakterze niematerialnym, 
zbiorach wiedzy, którymi dysponują ich członkowie, czy zbiorach wiedzy wspólnej, któ-
re są ciągle wzbogacane, rozwijane i transferowane;

 - stwarzają nowe perspektywy dla efektywniejszej komercjalizacji wyników badań 
z uczelni przez współpracę między firmami, instytucjami sektora naukowego i sektora 
publicznego;

 - stanowią przykład organizacji inteligentnej, która umożliwia sprawny przepływ zasobów 
informacji i wiedzy, ich szybką dyfuzję, rozwój i komercjalizację, w której źródłem po-
stępu technologicznego jest gęsta sieć współpracujących firm i instytucji B+R.
Z uwagi na wieloaspektowość i złożoność definicji klastra wiedzy, które prezentowane 

są w literaturze przedmiotu, w artykule przyjęto, że ten typ klastra ma na celu elastyczne do-
stosowywanie się do zachodzących zmian w otoczeniu, projektowanie i komercjalizację in-
nowacyjnych rozwiązań, a także motywowanie swoich członków do uczestniczenia w pro-
cesie zarządzania wiedzą klastra, w sposób adekwatny do istniejących i przyszłych potrzeb. 
Warto podkreślić, że motywowanie członków klastra do pełnego zaangażowania w procesie 
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szeroko rozumianego zarządzania wiedzą klastra jest kompetencją organizacji klastrowej 
(koordynatora klastra). To ona powinna mieć na celu kształtowanie odpowiedniego poziomu 
zaufania, otwartości, systemu wartości, czyli elementów kultury organizacyjnej opartej na 
zarządzaniu wiedzą, sprzyjających rozwojowi klastra. K. Murzyn (menadżer klastra wie-
dzy „LifeScience Kraków”) uważa, że koordynatorzy klastrów opartych na wiedzy powinni 
koncentrować się na budowaniu potencjału tworzenia innowacji, a nie na samym tworzeniu 
innowacji, gdyż jest to domeną przedsiębiorstw i instytucji B+R (Szultka 2012, s. 60).

Klastry wiedzy tworzone są przez grupę podmiotów, skoncentrowanych na danym te-
rytorium wokół wspólnych celów, w których kluczową rolę odgrywają firmy high-tech, in-
stytucje naukowo-badawcze jako „centrum wiedzy”, prosumenci (wewnętrzni, zewnętrzni, 
indywidualni i instytucjonalni), instytucje otoczenia biznesu (por. schemat 1). Struktury tego 
typu zorientowane są na względnie trwałe sieciowanie nie tylko w ramach wewnętrznego 
środowiska klastra, ale także z innymi jednostkami naukowymi oraz innowacyjnymi przed-
siębiorstwami (spoza klastra) dla tworzenia innowacji wartości w zakresie wiedzy, tech-
nologii, produktów, modeli biznesowych. Kluczowe kompetencje tych klastrów przejawią 
się m.in. w: znajomości aktualnych trendów i nowości w branży, umiejętności sieciowania, 
w tym włączania do współpracy wiodących ekspertów branżowych, firm i instytucji B+R, 
budowaniu pozytywnego klimatu dla rozwoju klastra, doskonałości technologicznej opartej 
na powiązaniach funkcjonalnych (Knop i in. 2013, s. 23). 

Schemat 1
Kluczowe elementy klastra wiedzy

SEKTOR BADAWCZO-
ROZWOJOWY

INSTYTUCJE OTOCZENIA 
BIZNESU

FIRMY HIGH-TECH

SEKTOR PUBLICZNY
KONSUMENCI
I PROSUMENCI

Źródło: opracowanie własne na podstawie: Greenhalgh (2012, s. 12); Skawińska, Zalewski (2009, s. 102).

Model otwartej innowacji w klastrach wiedzy bazuje na swobodnym transferze wiedzy 
między członkami klastra, co umożliwia wewnętrzny kapitał społeczny klastra, w tym ka-
pitał zaufania. W modelu tym przedsiębiorcy są bardziej świadomi własnych kompetencji 
i umiejętności, korzystając jednocześnie z komplementarnych kompetencji i umiejętności 
różnych interesariuszy funkcjonujących w otoczeniu, w tym wiedzy, wyobrażeń i oczeki-
wań klientów oraz konsumentów (Palmen, Baron 2011, s. 23). Charakterystyczne dla nie-
go jest aktywne poszukiwanie wartościowej wiedzy innowacyjnej z różnych źródeł, takich 
jak: dostawcy, konsumenci/prosumenci, uczelnie wyższe, laboratoria badawcze, platformy 
technologiczne, start-upy, instytucje otoczenia biznesu czy konkurenci. Ponadto, model ten 
podkreśla, że znacznie korzystniejsze jest budowanie przewagi konkurencyjnej przez współ-
pracę z różnorodnymi partnerami, niż tylko inwestowanie w wewnętrzne B+R firm klastra. 
W ten sposób członek klastra, który korzysta z oferowanych mu produktów przez innych 
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członków tej struktury i świadomie dostarcza propozycje zmian w zakresie ich oferty ryn-
kowej staje się niejako w sposób naturalny wewnętrznym prosumentem. W tworzeniu inno-
wacyjnych rozwiązań w klastrach wiedzy partycypują także zewnętrzni prosumenci indy-
widualni i instytucjonalni. W grupie tej znajdują się zarówno osoby fizyczne, jak i prawne, 
które nie są członkami klastra, ale za pośrednictwem np. specjalistycznych platform crowd-
sourcingowych, aktywnie uczestniczą w projektowaniu wartościowych koncepcji nowych 
wyrobów, usług, technologii itp.

Licznych przykładów działań podejmowanych przez prosumentów w klastrach czy dzia-
łań mających na celu usprawnienie komunikacji w ramach klastrowej społeczności prosu-
mentów – dostarczają raporty z badań benchmarkingowych klastrów, realizowanych przez 
Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości w latach 2010, 2012 i 2014. Wśród nich szcze-
gólnie istotne są wybrane przykłady.

W Mazowieckim Klastrze ICT prosumenci przyczynili się do powstania wirtualnej plat-
formy współpracy on-line, której celem jest poprawa komunikacji wewnętrznej i jakości 
zarządzania klastrem. Zgodnie z planem platforma w pierwszej fazie będzie dostępna je-
dynie dla członków klastra i jego koordynatora, po czym w drugiej fazie zakłada się, że 
będzie także dostępna dla szerszej grupy interesariuszy, w tym prosumentów zewnętrznych. 
Dostęp do platformy dla wszystkich członków klastra jest bezpłatny. Pozwala ona korzystać 
z profesjonalnych narzędzi IT w zakresie zarządzania projektami, kreowania pomysłów, po-
zyskiwania partnerów czy też e-learningu. Innowacyjne rozwiązania dostępne na platformie 
zostały opracowane w wyniku aktywnej współpracy prosumentów wewnętrznych klastra 
z klastrowymi firmami z sektora ICT (Hołub 2012, s. 57).

W klastrze funkcjonującym pod nazwą „Podkarpackie Powiązanie Kooperacyjne – Klaster 
Lotnictwa Lekkiego i Ultralekkiego” prosumenci wewnętrzni partycypowali w opracowa-
niu oraz wdrożeniu zaawansowanego narzędzia zarządczego, zintegrowanego z systemem 
ERP, służącego m.in. do: rezerwacji, ewidencji oraz rozliczania wspólnych zasobów kla-
stra, komunikacji wewnętrznej, zarządzania zużyciem energii i mediów w obiekcie klastra. 
Narzędzie oparte jest na elektronicznej rejestracji czasu pracy i ilości zużytej energii przez 
urządzenia i maszyny używane przez poszczególnych członków klastra. System umożli-
wia istotne zautomatyzowanie złożonego procesu rozliczeniowego generując automatycz-
nie odpowiednie dokumenty w systemie księgowym oraz dokumenty pomocnicze związane 
np. z ewidencją pomocy de minimis. System współpracuje z systemem rezerwacji dostępu 
do zasobów oraz modułem księgowym systemu ERP znacznie ułatwiając pracę i procesy 
administracyjne. Nowe rozwiązanie ma przyczynić się do bardziej sprawnego zarządzania 
posiadanymi zasobami klastra (Hołub 2012, s. 84).

W Nadwiślańskim Klastrze Energii Odnawialnej prosumenci wewnętrzni przyczynili się 
do realizacji kluczowego projektu dla rozwoju tego klastra, tj. ekoenergetycznego domu mo-
delowego. Członkowie klastra, bazując na własnych technologiach, zasobach wiedzy, do-
świadczeniu czy zasobach finansowych, wypracowali wartościowy produkt finalny, zgodnie 
z misją klastra „transfer i komercjalizacja innowacji oraz wymiana doświadczeń w zakresie 
poszanowania energii i energii odnawialnej”. Produkt ma służyć z jednej strony promocji 
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członków klastra oraz oferowanych przez nich rozwiązań technologicznych, z drugiej zaś 
ma pozwolić firmom klastra na redukcję kosztów testowania ekoinnowacji (Hołub 2012,  
s. 110).

W Dolnośląskim Klastrze Energii Odnawialnej prosumenci wewnętrzni współtworzy-
li koncepcję systemu certyfikacji produktów firm klastra, którego celem jest zwiększenie 
sprzedaży produktów o wysokiej jakości. Certyfikaty dedykowane są głównie członkom 
klastra, ale mogą ubiegać się o nie także interesariusze zewnętrzni, którym zależy na po-
siadaniu takiej rekomendacji lub na wykorzystaniu marki klastra. W klastrze przyjęto, że 
rekomendowane będą tylko pojedyncze produkty poszczególnych firm. Do korzyści z takiej 
certyfikacji należą: promocja produktów, „marketing szeptany”, wzmacnianie marki kla-
stra. Opracowany w ten sposób wspólny produkt klastra cieszy się dużym zainteresowaniem 
wśród firm klastra i lokalnych przedsiębiorców spoza klastra (Plawgo 2014, s. 82).

W Zachodniopomorskim Klastrze Chemicznym „Zielona Chemia” prosumenci we-
wnętrzni i zewnętrzni w okresie od czerwca 2013 roku do maja 2015 roku współuczest-
niczyli w pomyślnej realizacji projektu „FreshCoat”, którego podstawowym celem było 
opracowanie jadalnych powłok dla świeżo krojonych produktów spożywczych, np. owoców 
i warzyw. W efekcie zostanie wydłużony okres ich trwałości, a dodatkowo poprawi się ich 
jakość. Będą one w lepszym stopniu zabezpieczone przed rozwojem niebezpiecznych dla 
konsumenta mikroorganizmów. Opracowana powłoka będzie dostosowana pod względem 
właściwości do konkretnego produktu spożywczego. Tym samym projekt ten ma przede 
wszystkim na względzie dobro konsumenta (zwiększone zabezpieczenie produktu), jak rów-
nież korzyści producentów oraz dystrybutorów żywności „gotowej do użycia”. Wymiernym 
jego efektem ekonomicznym będzie wydłużenie okresu trwałości produktu, co pozwoli 
ograniczyć straty producentów, sprzedawców oraz konsumentów (zielonachemia.eu). 

Kolejny przykład dotyczy współpracy prosumentów w ramach współtworzenia „kapsuły 
czasu”, tj. urządzenia, które członkowie Wschodniego Klastra ICT wykorzystują do celów 
promocyjnych. Produkt ten powstał w trakcie przygotowań do obchodów 700-lecia nadania 
praw miejskich Lublinowi. Grupa prosumentów wewnętrznych w klastrze uznała, że „skoro 
mamy technologię i wiedzę, to możemy połączyć siły i razem promować się w nietuzinkowy 
sposób”. Dodatkowo dzięki zaangażowaniu Urzędu Marszałkowskiego w Lublinie „kapsuła 
czasu” mogła być wykorzystana m.in. w trakcie targów w Hanowerze (Plawgo 2014, s. 69). 

Kolejny przykład prosumpcji dotyczy klastra technologicznego NUTRIBIOMED, które-
go głównym celem jest ułatwienie transferu innowacyjnych technologii między jednostkami 
sektora B+R a jednostkami sektora biznesu, głównie małymi i średnimi firmami. W kla-
strze tym prosumenci wewnętrzni oraz zewnętrzni współtworzyli koncepcję prototypowej 
linii technologicznej, składającej się m.in. z 16 modułów produkcyjnych. Obsługa tej linii 
technologicznej jest w znacznej mierze zautomatyzowana. Różnorodność urządzeń oraz 
elastyczność ich łączenia sprawia, że testowanie i wdrażanie innowacji technologicznych 
do przemysłu jest znacznie łatwiejsze. Należy podkreślić, że linia ta pozwoliła stworzyć 
Zakład Doświadczalny m.in. do produkcji suplementów diety, nutraceutyków, żywności 
funkcjonalnej, co daje nieograniczone możliwości w zakresie testowania technologii oraz 
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up-scallingu, produkcji pilotażowej, produkcji w skali półtechnicznej, transferu wiedzy oraz 
technologii, badań w kierunku nowych technologii. Dotychczas wdrożonych zostało 5 tech-
nologii, wypracowanych w ramach klastra (technologia fosfolipidów z wykorzystaniem eks-
trakcji chemicznej, technologia fosfolipidów z wykorzystaniem ekstrakcji nadkrytycznej, 
technologia preparatu antydrobnoustrojowego wzbogaconego w lizozym, technologia pre-
paratów wapiennych, technologia β - glukanu, błonnika pokarmowego nierozpuszczalnego 
i białek owsa). Projekt sfinansowano z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 
(Działanie 5.1), przez co prawo do korzystania z innowacyjnej linii technologicznej mają 
wszyscy członkowie klastra (http://www.nutribiomed.pl).

Prosumpcja w klastrach wiedzy, szczególnie w tych skupiających podmioty sektora IT, 
może odnosić się także do projektów otwartego oprogramowania (open source), jak również 
skłaniać producentów systemów informatycznych do stwarzania możliwości konsumentom 
do samodzielnego dodawania nowych funkcjonalności do już istniejących i sprawdzonych 
systemów lub do samodzielnego ich dostosowywania do własnych potrzeb (Abramek 2013, 
s. 19). Cennego przykładu prosumpcji w zakresie tworzenia oprogramowania dostarcza sys-
tem operacyjny Linux, którego kod źródłowy został stworzony przez studenta Uniwersytetu 
w Helsinkach (Linusa Torvaldsa). Po tym jak w 1991 roku Torvalds przedstawił pierwszą 
wersję Linuxa (jądro systemu), zamieszczając o niej informację na jednym z uniwersytec-
kich serwerów, a tym samym zachęcając innych programistów do jej wspólnego rozwijania, 
jego inicjatywa przyczyniła się do powstania społeczności prosumentów, skupionej wokół 
dużego projektu, mającego na celu stworzenie systemu operacyjnego z kodem źródłowym, 
dowolnie wykorzystywanym, modyfikowanym i rozpowszechnianym. Z upływem czasu do 
projektu włączyły się także globalne firmy, np. IBM, HP, Intel, zapewniając wynagrodze-
nie dla programistów pracujących nad systemem, niezbędne narzędzia technologiczne oraz 
wsparcie marketingowe. Projekt ten jest nadal wspólnym przedsięwzięciem realizowanym 
przez pracowników firm informatycznych oraz szeroką grupę indywidualnych programi-
stów. Rozwijany jest jako projekt z rodziny open source, co oznacza, że licencja pozwala 
na swobodny dostęp do kodu źródłowego, dzięki czemu można samodzielnie go poprawiać 
i tworzyć własne dodatkowe pakiety (Wolny 2013, s. 953; Siwińska 2011).

Wiedza powstała w ramach klastra wiedzy przepływa szybciej w jego obrębie niż poza 
jego granicami, do czego przyczyniają się nieformalne, bezpośrednie relacje międzyludz-
kie, które następnie stają się kanałami przepływu wiedzy, nie tylko jawnej, ale i ukrytej 
(Kowalski 2010, s. 7; Huggins 2008, s. 278). Generalnie klastry wiedzy, dzięki sprawnemu 
pozyskiwaniu wiedzy, dzieleniu się nią, wykorzystywaniu jej i skutecznej ochronie mają 
organizacyjną zdolność do stymulowania innowacji, tworzenia nowych miejsc pracy, czy 
nawet nowych branż i rynków (Evers 2011, s. 2). Interesujący jest także fakt, że transfer 
wiedzy w polskich klastrach odbywa się często przez pozyskiwanie wykształconych pra-
cowników (Mazurkiewicz-Pizło, Pizło 2011, s. 16). 

Główną determinantą rozwoju klastrów wiedzy w danym regionie jest bliska lokalizacja 
uczelni i firm high-tech, które kształtują podaż wysokiej jakości kapitału ludzkiego, co prze-
kłada się na nowe pomysły, produkty technologiczne oraz różnorodne przedsiębiorcze dzia-
łania (Skawińska, Zalewski 2009, s. 179). Inną z cech charakterystycznych klastra wiedzy 
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jest permanentny rozwój jego kapitału intelektualnego m.in. przez zatrudnianie w podmiotach 
członków klastra wysoko wykwalifikowanych specjalistów, tzw. pracowników wiedzy (know-
ledge workers). W szczególności ta grupa pracowników, będących nierzadko prosumentami, 
łączących ponadprzeciętne kompetencje merytoryczne z intelektualnymi, posiadających sper-
sonalizowaną wiedzę, umożliwia klastrowi i członkom klastra w sposób optymalny wyko-
rzystywać oraz rozwijać dostępne zasoby. Jako profesjonaliści w realizacji powierzonych im 
zadań, integrują swe zdolności manualne i społeczne z inteligencją emocjonalną, wiedzą, kre-
atywnością, intuicją. Ponadto nastawieni są na ciągły rozwój, konsekwentnie zdobywają nową 
wiedzę, pod wpływem czego elastycznie zmieniają swoje zachowanie, by lepiej dopasować 
się do realizacji powierzonych im zadań, funkcji, procesów (Gajdzik 2011, s. 36). Znaczny 
poziom niezależności i mobilność tej grupy pracowników stwarza pewne zagrożenie dla pod-
miotów klastra, gdyż wraz z utratą pracownika wiedzy podmiot traci istotną część swojego 
kapitału intelektualnego. Tym bardziej ekosystem przedsiębiorczości i innowacji, jaki tworzy 
klaster wiedzy, może okazać się doskonałym środowiskiem dla rozwoju pracowników wiedzy, 
a tym samym może minimalizować ryzyko ich utraty.

Klaster wiedzy, zorientowany na rozwój kapitału intelektualnego, kreuje wciąż nowe 
sposoby transformowania indywidualnej wiedzy swych członków w wiedzę klastra, która 
jest wykorzystywana przez całą społeczność klastra, przenika jej wszystkie obszary działa-
nia zarówno w środowisku wewnętrznym, jak i zewnętrznym. Tak ukształtowany potencjał 
kapitału intelektualnego klastra może sprzyjać redukcji niepewności i ryzyka związanego 
z podejmowaniem decyzji strategicznych w zakresie dalszego rozwoju.

Proces organizacyjnego uczenia się członków klastra, w tym przenikanie wiedzy są szcze-
gólnie zauważalne w klastrach wiedzy typu sieciowego, w których dominują małe i średnie 
przedsiębiorstwa z tego samego lub komplementarnego sektora, współpracujące ze sobą, 
gdzie często następuje rotacja kadry i nieformalne przekazywanie wiedzy. Elastyczna wy-
miana pracowników i wzmocniona współpraca z sektorem naukowo-badawczym wyzwala 
znaczny potencjał innowacyjny tych klastrów (Czajkowska 2013, s. 158). W klastrach tego 
typu wysoka koncentracja firm działających w tych samych i/lub powiązanych branżach oraz 
instytucji naukowo-badawczych stwarza unikalne środowisko, w którym mogą sprawnie 
zachodzić przepływy informacji, wiedzy np. dotyczące rynku, dobrych praktyk, technolo-
gii, a także przepływy pracowników między współpracującymi członkami (Dzierżanowski, 
Rybacka, Szultka 2011, s. 6). W tak przedsiębiorczym ekosystemie klastrów wiedzy wciąż 
generowane są nowe korzyści dla interesariuszy, które ujawniają się dzięki np. (Brodzicki, 
Kuczewska 2012, s. 139):
 - efektywnym kanałom komunikacji,
 - wczesnej identyfikacji trendów technologicznych,
 - wykorzystaniu nowej kombinacji kompetencji partnerów w otoczeniu,
 - krótszemu okresowi budowy sieci wokół nowych projektów, produktów, technologii, 

procesów, problemów, itp.,
 - korzystnym warunkom wspólnego ponoszenia ryzyka,
 - szerszym perspektywom rozwoju i penetracji nowych rynków,
 - większym możliwościom poznawania potrzeb klientów kluczowych,
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 - dostępności wyspecjalizowanych czynników wytwórczych,
 - wspólnemu lobbowaniu na rzecz rozwoju wiodącej branży klastrów,
 - zwiększaniu zakresu specjalizacji, co pozwala członkom klastrów koncentrować się na 

ich kluczowych kompetencjach,
 - tworzeniu wciąż nowych sieci współpracy w przestrzeni krajowej i międzynarodowej, 

pozwalających na pozyskiwanie wartościowych zasobów. 
Eksperci w zakresie klasteringu, L. Palmen i M. Baron (2011, s. 137), konstatują, że siła 

klastrów wiedzy polega na umiejętności integrowania różnych obszarów badań i prac roz-
wojowych wokół konkretnych rozwiązań technologicznych. Z badań wynika, że współpraca 
w klastrach w obszarze kreowania innowacji dostarcza wiele korzyści, zarówno dla bezpo-
średnich uczestników tego procesu, jak i otoczenia zewnętrznego, przykładowo: usprawnia 
dyfuzję informacji o najnowszych technologiach, sprzyja pomyślnej realizacji wspólnych 
inwestycji technicznych (np. budowa centrum zaawansowanych technologii) i sprawnemu 
wykorzystaniu infrastruktury powstałej w efekcie podjętych wspólnych inwestycji, ułatwia 
organizację współpracy sfery biznesu i nauki, wzmacnia procesy wzajemnego inspirowania 
się i uczenia się, ułatwia dostęp do finansowania publicznego wybranych przedsięwzięć 
społeczno-gospodarczych (Szultka 2012, s. 62). 

Kultura organizacyjna klastrów wiedzy jest otwarta na eksperymenty oraz wciąż nowe 
doświadczenia, zachęca do odpowiedzialnego podejmowania ryzyka, motywuje do ciągłe-
go uczenia się i wykorzystania wspólnego doświadczenia członków do kreowania nowej 
i wartościowej wiedzy. W klastrach tych dostrzegalny jest wysoki poziom naturalnego zaan-
gażowania członków zarówno w identyfikowanie przyczyn problemów istotnych z punktu 
widzenia rozwoju klastrów, jak i wspólne rozwiązywanie tych problemów w celu zwiększe-
nia ogólnej sprawności działania. Ich strukturę organizacyjną cechuje często heterarchia, 
elastyczność, zintensyfikowany przepływ informacji (Zimniewicz 2009, s. 77). Ostateczny 
poziom ich elastyczności i otwartości, jakości powiązań i kapitału zaufania, kompetencji 
i jakości zasobów ludzkich ma istotne znaczenie dla skutecznego transferu wiedzy i decydu-
je o tym, jak szybko i w jakim stopniu klastry te będą generowały wartość dla kluczowych 
interesariuszy wewnętrznych i zewnętrznych. W ich przypadku to głównie czynnik spo-
łeczny warunkuje sprawny przepływ informacji i wiedzy oraz jakość współpracy między 
członkami (Radomska 2011, s. 7). 

Funkcjonujące w danym regionie klastry wiedzy z uwagi na stworzoną platformę współ-
pracy, umożliwiającą budowanie i rozwój relacji między biznesem a nauką, sprzyjają kre-
owaniu lokalnego środowiska innowacyjnego, które wyróżnia (Godlewska 2014, s. 48): 
poziom kapitału wiedzy, powstałego w wyniku długofalowego procesu akumulacji wiedzy 
przez jednostki naukowe i gospodarcze w regionie, duży bufor informacji, który poddaje się 
łatwej dyfuzji oraz poziom zasobu kompetencji u pracowników zatrudnionych w danych 
specjalistycznych gałęziach gospodarki. Według A. Jewtuchowicz, o innowacyjności tego 
środowiska decydują w znacznej mierze jego aktorzy, którzy potrafią lub nie potrafią „wyła-
pywać” i przyswajać strategiczne informacje, pozwalające na wytwarzanie nowych produk-
tów, względnie na nową organizację procesu produkcyjnego. Ponadto o innowacyjnym cha-
rakterze tego środowiska decyduje to, na ile jest ono otwarte na swoje otoczenie zewnętrzne 
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i wrażliwe na zmiany w nim zachodzące (cechy te zwiększają umiejętność absorpcji ko-
rzyści zewnętrznych generowanych przez otoczenie) oraz na ile otrzymywane korzyści są 
absorbowane przy pomocy wybranych mechanizmów rynkowych i społeczno-kulturowych 
(Jewtuchowicz 2009, s. 14). Lokalne środowisko innowacyjne, jako pewna forma ekosys-
temu przedsiębiorczości, tym bardziej będzie stymulowało intensywność procesów wza-
jemnego uczenia się między poszczególnymi jego podmiotami, im wyższy będzie poziom 
jakości lokalnej infrastruktury społeczno-technicznej i lokalnego kapitału społecznego. 

Klastry wiedzy mają strategiczne znaczenie dla rozwoju gospodarczego, szczególnie 
w obliczu obecnego paradygmatu innowacji, który podkreśla jej nielinearność, systemo-
wość, interaktywność oraz umiejętność budowania partnerstwa w procesie komercjalizacji 
wyników badań. Promując tworzenie, przepływ i dyfuzję wiedzy oraz technologii w swoim 
środowisku wewnętrznym, budują sieć innowacji, która ewoluuje w czasie i przestrzeni oraz 
umacnia swą pozycję konkurencyjną w gospodarce (Dolińska 2012, s. 65). Dzięki wykształ-
conemu z upływem czasu kapitałowi zaufania mogą przyczyniać się do stałego zmniejszania 
asymetrii informacji, luk informacji i wiedzy swoich członków, ograniczając w ten sposób 
istniejące i potencjalne źródła problemów (Kowalski 2011, s. 37). Rozwój partnerstwa mię-
dzy ich członkami, w tym także prosumentami, sprzyjać może pomyślnej komercjalizacji 
rezultatów zaawansowanych prac B+R, realizowanych np. w specjalistycznych laborato-
riach instytutów badawczych i uczelni wyższych. Ponadto efekt rozlewania (tzw. spill-over), 
wynikający ze swobodnego rozprzestrzeniania się efektów działań podejmowanych w kla-
strach wiedzy na kolejne obszary i sfery ich otoczenia, np. społeczeństwa, gospodarki lokal-
nej, regionalnej, krajowej czy nawet międzynarodowej, dostarczać może silnego impulsu do 
pozytywnych zmian, np. lokowania wartościowych zasobów w ramach tego typu struktur 
(np. pracowników wiedzy, inwestycji zagranicznych, środków publicznych). 

Podsumowanie

Mimo, że aktualnie prosumpcja jest coraz częściej podejmowanym tematem badań nauko-
wych, jak dotąd nie badano jej w kontekście funkcjonowania klastrów wiedzy. Tym samym 
wychodząc z założenia, że można ją badać z wielu różnych perspektyw, w artykule analizie 
poddano w szczególności wybrane przykłady prosumpcji wewnętrznej w klastrach wiedzy, 
koncentrujące się na aktywności członków klastra we współtworzeniu nowych produktów, 
doskonaleniu dotychczasowych, kreowaniu twórczych rozwiązań pojawiających się proble-
mów. Na tej podstawie stwierdzono, że prosumpcja w klastrze to wciąż nowe zagadnienie, 
którym coraz bardziej zainteresowani są menadżerowie klastrów i inni interesariusze, z uwagi 
na jego wielowymiarowy charakter oraz rolę, jaką odgrywa w sprawnym zarządzaniu kla-
strami, w tym w kształtowaniu ich potencjału innowacyjności. Zainteresowanie to jest szcze-
gólnie zauważalne w klastrach wiedzy, gdyż zapewniają one doskonałe warunki do rozwoju 
prosumpcji. W klastrach tych wymagający i świadomi swoich potrzeb prosumenci mogą ak-
tywnie wpływać na kształt ostatecznego produktu oraz decyzje producentów. Umożliwia im to 
m.in. klimat przedsiębiorczości czy też dynamiczny rozwój technologii ICT.
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Członkowie klastrów wiedzy w sposób naturalny tworzą często wewnętrzne społeczno-
ści prosumenckie, w których dzielą się informacjami, wiedzą i doświadczeniem w zakresie 
produktów i technologii, wspólnie eksperymentują i pracują nad koncepcjami innowacyj-
nych rozwiązań, po czym wspólnie je testują tak, by pomyślnie wprowadzić je na rynek. 
Dzięki temu możliwe jest nie tylko minimalizowanie kosztów w obszarze B+R, ale także 
przyśpieszenie implementacji pozytywnych zmian w klastrze, w tym tempa opracowywania 
i komercjalizacji wartościowych produktów. Ponadto istotne jest, że wraz z wykorzystaniem 
zarówno indywidualnej, jak i zbiorowej wiedzy prosumentów, stopniowo zwiększa się ich 
zaangażowanie w proces rozwoju klastra.

Prosumpcja wewnętrzna w klastrach wiedzy może być wykorzystana przez menadżerów 
tych struktur jako skuteczna metoda stymulowania potencjału kreatywności ich członków. 
Konieczne jest jednak zapewnienie odpowiedniego klimatu organizacyjnego, sprzyjającego 
budowaniu z nimi pozytywnych relacji wokół wspólnych celów i wartości.
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Strategical Dimension of Prosumption in Knowledge Clusters

Summary

In his article, the author characterised the essence of knowledge clusters func-
tioning and importance of the potential of presumption for their development. The 
author, basing on the selected findings of theoretical research of the desk research 
type, emphasises that presumption concerns various forms of activity undertaken 
by intelligent consumers in relation to the current producers’ offers that improve 
their final quality and value. Moreover, he indicates that both the individual and 
institutional, internal and external prosumers may stimulate designing and imple-
menting innovative solutions within the entrepreneurial ecosystem of knowledge 
clusters. Nevertheless, there is the need for efficient management of interorganisa-
tional relationships, including formation of a relevant organisational climate and the 
system of communication with prosumers.

Key words: cluster, prosumer, cooperation, knowledge, innovations, value.

JEL codes: L14, L15, L17, L21, L22, L26, M11, M21, O31, O32, P13, E21

Стратегическое измерение просьюмеризма в кластерах знаний

Резюме

В статье дана характеристика сути функционирования кластеров знаний 
и значения потенциала просьюмеризма для их развития. Автор, базируясь на 
избранных результатах теоретических исследований и кабинетных исследова-
ний, подчеркивает, что просьюмеризм касается разных форм активности, пред-
принимаемой интеллигентными потребителями по отношению к актуальным 
предложениям производителей, которые совершенствуют их конечное каче-
ство и стоимость. Кроме того, он указывает, что как индивидуальный, так и 
институциональный, внутренний и внешний просьюмеры могут стимулировать 
проектирование и внедрение инновационных решений в рамках предпринима-
тельской экосистемы кластеров знаний. Тем не менее необходимо чёткое управ-
ление межорганизационными отношениями, в том числе формирование соот-
ветствующего организационного климата и системы общения с просьюмерами.

Ключевые слова: кластер, просьюмер, сотрудничество, знания, инновации, 
стоимость.

Коды JEL: L14, L15, L17, L21, L22, L26, M11, M21, O31, O32, P13, E21
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