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Wstęp 
 

W gospodarce polskiej dokonują się przemiany ilościowe i jakościowe, zbliża-
jące ją do struktur charakterystycznych dla krajów o rozwiniętej gospodarce ryn-
kowej. Proces ten ma charakter dynamiczny, a jego celem jest wzrost konkurencyj-
ności przedsiębiorstw i całej gospodarki na rynku międzynarodowym. 

Współczesne przedsiębiorstwa muszą borykać się z coraz trudniejszymi  
i bardziej skomplikowanymi warunkami rozwoju. Należą do nich m. in. wzrost 
agresywności i tzw. turbulencji przedsiębiorstwa (wyrażającej się we wzroście no-
wości i szybkości zmian oraz złożoności i intensywności otoczenia), niespotykana 
dotąd dynamika procesów globalizacyjnych, nowe wymogi konkurencyjne i natę-
żenie konkurencji czy „błyskawiczny” postęp technologiczny. Wszystko to sprawia, 
że umiejętności dążenia do stałego rozwoju przedsiębiorstwa, a więc ciągła analiza 
sygnałów płynących z otoczenia, podejmowania trafnych decyzji strategicznych i 
wprowadzania odpowiednich zmian wewnątrz organizacji, nabiera szczególnego 
znaczenia [Toborek-Mazur, 2004, s.198]. 
W tym kontekście celem artykułu jest ukazanie koncepcji klastra jako miejsca 
współpracy, ale i zarazem konkurencyjności przedsiębiorstw funkcjonujących w 
gospodarce rynkowej. 

 
Istota współdziałania przedsiębiorstw 

 
W literaturze przedmiotu współdziałanie rozumiane jest najczęściej jako [Bem-

benek, 2006, s.33-34]: 
− współpraca na rzecz wspólnego celu oparta na identyfikacji z tym celem, za-
ufaniu, lojalności i działaniu w interesie wszystkich uczestników przy zachowa-
niu zaakceptowanych reguł komunikowania się i rozwiązywania konfliktów 
[Lipka, 2004, s.17],  

− uczestnictwo podmiotów w sytuacji zadaniowej, tworzących tę sytuację, bez eg-
zemplifikowania charakteru wzajemnych relacji, występujących między uczest-
nikami sytuacji [Karolczak-Biernacka, 1981, s.35], 
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− podejmowanie działań wzajemnie zgodnych i uzupełniających się oraz mających 
pozytywne znaczenie z punktu widzenia ich wpływu na realizację celów przed-
siębiorstwa [Kaczmarek, 2000, s.22], 

− kombinacja dwóch podstawowych czynników: przedmiotu współpracy i chęci jej 
podejmowania [Garbarski, Rutkowski, Wrzosek, 1998, s. 398]. 

− -różne typy i rodzaje związków zachodzące między jednostkami (podmiotami 
indywidualnymi) lub grupami (podmiotami instytucjonalnymi) dążącymi w tym 
samym czasie do realizacji wspólnego celu lub do wzajemnego uniemożliwienia 
sobie osiągnięcia celów rozbieżnych [Encyklopedia Organizacji i Zarządzania, 
1981, PWE, Warszawa], 

− forma powiązań występujących między przedsiębiorstwami, służących do ko-
ordynacji ich działalności gospodarczej [Borkowska, Klimczak, 1998, s.17]. 
W przytoczonych definicjach pojęcia „współdziałanie” akcentuje się zasadni-

czo następujące kwestie [Bembenek, 2006, s.35]: 
− podmiotowe, gdyż nie ma współdziałania bez współpracujących osób, 
− atrybutowe, ponieważ charakteryzują one charakter relacji między członkami 
organizacji oraz 

− procesowe, bo wdrażanie zarządzania przez współdziałanie jest ciągiem pew-
nych czynności, zachodzących w określonym porządku.  
U źródeł współpracy między przedsiębiorstwami mogą znajdować się dwie 

grupy przesłanek, określane przez badaczy francuskich jako logika konkurencyjna  
i logika transakcyjna. Logika konkurencyjna polega na dążeniu do umacniania po-
zycji przedsiębiorstwa przez zwiększenie skali działania i wykorzystanie efektu 
doświadczeń. Partnerzy łączą tego samego rodzaju zasoby, np. zaplecza badawczo-
rozwojowe lub sieci sprzedaży w celu zwiększenia efektu skali. Z kolei logika 
transakcyjna polega na szukaniu korzyści konkurencyjnych w wykorzystaniu efektu 
specjalizacji i komplementarności zasobów partnerów. Każda ze stron wnosi zaso-
by o innym charakterze, pozwalając każdemu z partnerów poprawić swój łańcuch 
wartości i umocnić pozycję konkurencyjną [Romanowska, 1997, s.65-67]. 

Istotnym zagadnieniem związanym bezpośrednio ze współpracą między przed-
siębiorstwami jest zaufanie. O ile formalne umowy i kontrakty odgrywają ważną 
rolę w początkowych etapach współpracy, to w późniejszym okresie często nie 
wystarczają. Większego znaczenia dla przebiegu współpracy nabierają nieformalne 
porozumienia bazujące właśnie na zaufaniu [Child, 2001, s. 274-278].  
Wzajemne zaufanie jest szczególnie cenne w krajach, w których ograniczone są 
instytucjonalne formy ochrony umów handlowych, które na zachodzie przyjmowa-
ne są za pewnik [Kusa, 2004, s. 489-490]. 
 

Pojęcie konkurencyjności 
 

Postępujące procesy społeczno-gospodarcze sprawiają, że przedsiębiorstwa po-
dejmują różne przedsięwzięcia dostosowawcze, o charakterze zmian stopniowych 
lub radykalnych. Jednym z najważniejszych wyzwań przed jakimi stają współcze-
sne przedsiębiorstwa jest zdobycie przewagi konkurencyjnej.  
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W literaturze przedmiotu spotkać można wiele koncepcji dotyczących konku-
rencyjności przedsiębiorstw. Sama konkurencyjność jest różnie rozumiana. Pod tym 
pojęciem może się kryć zarówno rezultat złożonego procesu konkurowania, okre-
ślany jako pozycja konkurencyjna, jak i zasoby oraz procesy będące źródłem tej 
pozycji, określane jako potencjał konkurencyjności, który stanowi podstawę prze-
wag konkurencyjnych, w oparciu, o które konstruowane są instrumenty konkuro-
wania [Kusa, 2004, s.485]. 

W znaczeniu ekonomicznym konkurencyjność opisywana jest jako „rywaliza-
cja między osobami prywatnymi lub jednostkami gospodarczymi, mająca na celu 
zdobycie rynków zbytu, źródeł zakupu surowców i osiągnięcie jak największych 
korzyści przy sprzedaży towarów”. 3 

Trwała przewaga konkurencyjna jest wynikiem nie tylko posiadanych zasobów 
i umiejętności, ale także zależy od czynników znajdujących się poza firmą czy na-
wet poza sektorem, w którym to przedsiębiorstwo funkcjonuje. Jest ona skutkiem 
rozlicznych powiązań wyznaczonych lokalizacją firmy sprowadzoną tu nie tylko do 
miasta czy regionu , ale także całego państwa czy grupy państw sąsiednich. Wska-
zuje na nową rolę firm, władz, i innych instytucji, które dążąc do wzmocnienia 
konkurencyjności, wymuszają, a nawet narzucają szczególnie aktywną postawę 
tych podmiotów [Lisiński, 2005, 35]. 

We współczesnej gospodarce nasilająca się konkurencja często zmusza przed-
siębiorstwa do współpracy. I to nie tylko w ramach istniejącego łańcucha wartości, 
ze swoimi dostawcami czy odbiorcami, co jest w praktyce stosowane od dawna, ale 
także ze swoimi bezpośrednimi konkurentami. Trwa wiąż dyskusja nad rzeczywi-
stymi i potencjalnymi warunkami rozwoju konkurencyjności podmiotów gospodar-
czych oraz sposobami jej oceny. Podnoszony jest brak lub mała skuteczność polity-
ki konkurencyjnej państwa jako warunku makro-otoczenia, który powinien sprzyjać 
wzrostowi konkurencyjności przedsiębiorstw. Odnośnie warunków wewnętrznych 
firm wskazuje się na brak budowy nowoczesnych źródeł przewag konkurencyjnych 
i ograniczony zakres stosowania marketingowych instrumentów konkurowania 
[Skawińska, 1999, s. 345]. 

Nowoczesna koncepcja tworzenia przewagi konkurencyjnej kładzie szczególny 
nacisk na konieczność umiejętnego posługiwania się wiedzą nabytą i zasobami. 
Przypisuje się zmiennej, jaką jest czas (szybkość działania), fundamentalne znacze-
nie w wyścigu z konkurencją oraz zaleca równoczesne budowanie przewag wyso-
kiej jakości kosztu, czego wyrazem jest strategia zintegrowana [Wach-Grzybowska, 
1999, s. 227]. 
 
Klaster jako miejsce współpracy i konkurencyjności przedsiębiorstw 

 
Współcześnie współpraca przedsiębiorstw w ramach klastrów jest coraz po-

wszechniej stosowaną praktyką zwiększania ich konkurencyjności. 
W literaturze przedmiotu klaster jest różnie określany. Obok tego pojęcia uży-

wa się też innych jak: grono, dystrykt (okręg) przemysłowy, bi lub multigrono, 
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lokalny system produkcyjny, aglomeracje przedsiębiorstw, organizacje sieciowe 
czy regionalny system innowacji [Wiatrak, 2006, s. 54-57]. 

Najczęściej cytowaną definicją jest ta podawana przez twórcę koncepcji teore-
tycznej klastra czyli Portera. Według niego klaster to „geograficzne skupisko wza-
jemnie powiązanych firm, wyspecjalizowanych dostawców, jednostek świadczą-
cych usługi, firm działających w pokrewnych sektorach i związanych z nimi insty-
tucji (np. uniwersytetów, jednostek normalizacyjnych i stowarzyszeń branżowych) 
w poszczególnych dziedzinach, konkurujących między sobą, ale również współpra-
cująch [Walenia, 2007, s. 267].  

Z kolei według OECD klaster to geograficzna koncentracja wzajemnie po-
wiązanych ze sobą przedsiębiorstw i instytucji danego obszaru, przy czym fizyczna 
bliskość intensyfikuje przepływ wiedzy i przyspiesza rozwój instytucji, co zwiększa 
efektywność klastra [Wojnicka, 2004, s.1]. 

W rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 2 grudnia 2006 r. przez klaster 
rozumie się przestrzenną i sektorową koncentrację podmiotów działających na 
rzecz rozwoju wykonujących działalność gospodarczą na terenie jednego lub kilku 
sąsiednich województw, konkurujących i współpracujących w tych samych lub 
pokrewnych branżach oraz powiązanych rozbudowaną siecią relacji o formalnym 
lub nieformalnym charakterze, przy czym co najmniej połowę podmiotów funkcjo-
nujących w ramach klastra stanowią przedsiębiorcy. Zgodnie z rozporządzeniem 
musi być najmniej 10 podmiotów gospodarczych działających na rzecz rozwoju 
gospodarczego lub innowacyjności [Dz.U z 2006 r. nr 226, poz. 1651 oraz z 2007 
roku, nr 49, poz. 1048]. 

W większości definicji klastra uwzględnia się pewne, wspólne elementy, do 
których zaliczamy: koncentrację przestrzenną, powiązania, przebieg rozwoju, kon-
kurencję i kooperację [Poniatowska-Jaksch, 2006, s. 101]. 

Uczestnicy klastra rozpoczynają współpracę z myślą, że da ona w perspektywie 
efekt synergii, tzn., że efekt tej współpracy będzie większy, niż prosta suma wyni-
ków pracy poszczególnych partnerów, działających oddzielnie. Dzięki swojej ela-
styczności klastry mogą wykazać dużą sprawność w zdobywaniu nowych i utrzymaniu 
dotychczasowych rynków. 

Firmy tworzące grona, konstruując całą siec powiązań oraz systemów komunikowania 
się, posiadają niemal pełny, aktualny obraz, istotnych z punktu widzenia całości, procesów 
i zdarzeń. To pozwala im wywierać coraz większy wpływ nie tylko na to, co robią inne 
firmy, ale także na podejmowane przez nie przedsięwzięcia. Procesy te są zatem niemal na 
bieżąco monitorowane, a wszelkie identyfikowane problemy stają się przedmiotem analiz 
wyspecjalizowanych składników grona (np. instytutów badawczych, izb handlowych czy 
jednostek administracyjnych) [Lisiński, 2005, s. 37]. 

Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny (EKES) podkreśla znaczenie kla-
strów w rozwoju regionalnym. Mogą one skutecznie ułatwiać zakładanie przedsię-
biorstw i utrzymanie know-how w regionie [Daszkiewicz, 2007, s. 113-115]. 

Funkcjonowanie w ramach klastra jest połączeniem współpracy i rywalizacji, co 
wpływa pozytywnie na konkurencyjność przedsiębiorstwa. Wśród argumentów przema-
wiających za tym, że klastry pełnią rolę stymulatora konkurencyjności wymienia się 
[Szymoniuk, 2003, s.232-233]: 
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− obecność licznych rywali, która zmusza firmy do wyróżniania się w sposób 
twórczy, co z kolei podtrzymuje nieustanne procesy innowacyjne, 

− bliskie relacje, sprzyjające utrzymaniu w środowisku specyficznej, proinnowa-
cyjnej „atmosfery przemysłowej”, wytwarza się ona na skutek akumulacji umie-
jętności, nowych pomysłów i wiedzy wynikającej z doświadczenia; przepływ in-
formacji związanych np. z kreowaniem nowych produktów, usług, strategii pro-
mocyjnych czy ulepszeń organizacyjnych jest bardzo sprawny: informacje prze-
kazywane są zarówno formalnie, jak i nieformalnie, tzn. na zasadzie kontaktów 
międzyludzkich wewnątrz klastrów, w rodzinach pracowników lub poprzez lo-
kalne organizacje branżowe, handlowe, związkowe czy społeczne, 
− bliskość partnerów rynkowych, która sprzyja wzajemnemu uzupełnianiu się 
przy wprowadzaniu wszelkich innowacji wewnątrz klastra, a także przy lanso-
waniu innowacji rynkowych, 
− firmy w klastrze funkcjonują blisko innych uczestników rynku, dzięki czemu 
mają możliwość ciągłego i bezpośredniego obserwowania sytuacji rynkowej i 
pojawiających się potrzeb nabywców, 
− obecność na miejscu wyspecjalizowanych, doświadczonych pracowników oraz 
możliwość wpływania lokalnych firm na programy nauczania w wyższych 
uczelniach, szkołach zawodowych, kursach specjalistycznych, które pozwalają 
na wypełnienie luk kadrowych, pojawiających się przy wdrażaniu innowacji 
technologicznych. 
Klaster wyróżnia się spośród innych skupisk przedsiębiorstw przede wszystkim 

głębokością współpracy oraz formami konkurencji. W klastrach współpraca jest 
głębsza, często nastawiona na długi horyzont czasowy oraz na specjalizację techno-
logiczną w ramach wspólnej trajektorii rozwojowej [Bobrecka-Jamro, Jastrzębska, 
Szpunar-Krok, Tuziak, 2008, s. 10] 

 
Doświadczenia zagraniczne i polskie 

 
Dotychczasowe doświadczenia zagraniczne w zakresie wspierania rozwoju 

struktur klastrowych pokazują, że nie ma jednakowej dla wszystkich krajów polity-
ki tworzenia i wspierania klastrów czy uniwersalnego modelu, który z powodze-
niem można kopiować. Poszczególne państwa ( w tym regiony) różnią się otocze-
niem prawnym i administracyjnym, zakresem rozwoju infrastruktury wsparcia oto-
czenia biznesu, stopniem rozwoju systemu finansowego, zakresem rozwoju i wyko-
rzystania technologii informatycznych i komunikacyjnych, strukturą gospodarczą, 
społeczną, demograficzną, potencjałem innowacyjnym, źródłami pozyskiwania 
technologii, kwalifikacjami zasobów ludzkich, charakterystyką i strukturą popytu 
wewnętrznego (regionalnego), czy modelem współpracy kooperacyjnej firm. Moż-
na jednak wskazać na pewne instrumenty, czy kluczowe czynniki niezbędne przy 
tworzeniu czy kształtowaniu klastra [Wojnicka, 2006, s. 23]. 

Międzynarodowe zainteresowanie klasteringiem wzrosło szczególnie w związ-
ku z doświadczeniami, które zyskały nazwę "Terza Italia" (,,Trzecie Włochy"). 
Szybki wzrost gospodarczy Włoch, a zwłaszcza gwałtowny wzrost małych i śred-
nich firm przemysłowych, był związany z koncentracją firm w poszczególnych 
sektorach i rejonach geograficznych. Klastry takie były w stanie wywalczyć silną 
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pozycję na światowych rynkach w segmencie tzw. tradycyjnych produktów. Te w 
większości rodzinne firmy produkcyjne zawdzięczały w dużym stopniu swój sukces 
współ-zależnościom, wspólnej wizji, ukształtowanej strukturze handlowej i stowa-
rzyszeniom branżowym, świadczącym usługi na rzecz swoich członków. 

Sukces klastrów wywodzących się z sektora MSP we Włoszech w latach 60. i 
70. spowodował wzrost zainteresowania tą formą organizacji w innych krajach.  

Największą tego typu inicjatywą był duński program sieciowania - program 
rządowy realizowany w latach 1988-1993. Głównym założeniem programu duń-
skiego było wspomaganie z zewnątrz procesu tworzenia więzów kooperacyjnych. 
Kluczową osobą jest broker sieciowy, który inicjuje i ułatwia kontakty między 
partnerami, pomaga identyfikować możliwe rozwiązania oraz doradza, w jaki spo-
sób wdrażać nowe idee. Brokerzy ci byli rekrutowani spośród ludzi z doświadcze-
niem z małymi firmami np. konsultanci, bankierzy, księgowi. 

Metoda z powodzeniem wdrożona w Danii została jeszcze dopracowana i ukie-
runkowana w Holandii. Model ten zakłada ścisłą współpracę z placówką naukową 
(instytutem badawczo - rozwojowym) zapewniając wsparcie w zakresie dostępu do 
nowych technik i technologii. Prowadzi to do zwiększenia dostępu do zasobów 
informacji, wiedzy i umiejętności oraz aparatury kontrolno - pomiarowej, którymi 
dysponuje placówka B-R. Struktura taka umożliwia znaczne obniżenie kosztów 
wdrożenia prototypowych urządzeń i technologii (podział kosztów pomiędzy 
uczestników klastra/sieci), a tym samym podniesienia konkurencyjności oferowa-
nych przez klaster wyrobów [Kaliszczak, Grzebyk, Walenia, 2008, s.90-91]. 

Klastry są popularne w Europie Zachodniej, a Unia Europejska popiera je i za-
pewnia wsparcie poprzez specjalne programy w ramach funduszy strukturalnych 
[Górzyński 2006: 84].  

Duński program był wdrażany i adaptowany w wielu krajach, w tym również na 
Węgrzech i w Polsce. W obu krajach w ciągu kilku lat nastąpił gwałtowny rozwój 
sektora prywatnego. Powstała duża liczba nowych przedsiębiorstw, obserwuje się 
duży napływ zagranicznych inwestorów i wzrost wymiany handlowej z krajami z 
Europy Zachodniej. W Polsce występuje wiele przykładów wspólnych działań firm 
wskazujących na ewolucyjne tworzenie się klastrów: Dolina Lotnicza, Plastikowa 
Dolina, Płytki Ceramiczne w Opocznie, Kotły w Pleszewie, Bursztyn  
w Gdańsku, Automatyka Przemysłowa w Gdańsku, Pomidor z Ziemi Sandomier-
skiej, Klaster Kalafiorowo-Brokułowy z Łaszczowa, Dolina Ekologicznej Żywności 
na Lubelszczyźnie, czy Dolina Ekoprodukcji na Mazowszu.4 

 

 
 
Podobne programy wdrażano także w latach 90. w Stanach Zjednoczonych.  

W proces inicjowania i wspierania sieci współpracy zaangażowanych tam było 
wiele różnych podmiotów: prywatne fundacje, władze stanowe, lokalne agencje 
rozwoju, instytucje edukacyjne i stowarzyszenia biznesowe. O ile w Europie sieci 

                                                 
4 Opracowano na podstawie:www.klastry.pl (15.06.2008) 
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koncentrują się głównie na działaniach prowadzących bezpośrednio do zwiększenia 
sprzedaży, zysków i poprawy pozycji rynkowej, to w Stanach Zjednoczonych poję-
cie klastrów obejmuje też wspólne szkolenia i działalność naukowo-rozwojową 
[Rosenfeld, 1996, s.249]. 
 

Uwagi końcowe 
 

Klastry są skutecznym instrumentem w wyrównywaniu szans podmiotów funk-
cjonujących na rynku tzw. wolnej konkurencji. Wiele instytucji, organizacji czy 
fundacji inicjuje i wdraża programy stymulujące rozwój różnych form współpracy 
między firmami. Podsumowując system klasteringu pozwala na: 
− umacnianie i udoskonalenie procesu współpracy pomiędzy przedsiębior-
stwami 
− możliwości doskonalenia kompetencji technologicznych związanych z obecno-

ścią instytutów badawczo-rozwojowych w ramach procesu tworzenia klastrów 
(np. klaster samochodowy); 

− integrację w sieci relacji z klientami, podwykonawcami i dostawcami, sprzyja-
jącą tworzeniu i rozwojowi ściślejszych więzi pomiędzy podmiotami społecz-
no-gospodarczymi i przede wszystkim poszczególnymi terytoriami; 

− włączanie przedsiębiorstw w sieci ponadnarodowe umożliwiające dostęp do 
nowych rynków i technologii;  

− rozwijanie doświadczeń mobilności pracowników w obrębie klastrów. 
 Wydaje się, że silne struktury klastrowe są dobrą propozycją szczególnie dla 
małych i średnich firm. Umiejętność doboru partnerów i kształtowania współpracy 
staje się dla tych przedsiębiorstw szczególnie istotnym źródłem przewagi, gdyż 
umożliwia dostęp do zasobów i wiedzy, którymi same nie dysponują. 

 
The Cluster Concept at Cooperate and 

Competitiveness of Enterprises 
 

Summary 
 
The article discusses the concept of cluster as a form of cooperate and compete 

of enterprises. Cluster is the most mature organization of entrepreneurship in the 
market economy. The most important thing is to depict the meaning of enterprises 
cooperation which are functioning as a part of cluster in order to increase their 
competitiveness. In much more dynamic market environment the enterprise’s abil-
ity to develop and effective management assume the proportions of competitive 
position as a important competence. 

 
Literatura 

 
Bembenek B., 2006, Wokół koncepcji współdziałania, [w:] System wspierania gron 
przedsiębiorczości- publikacja podsumowująca, wyd. Wyższej Szkoły Informatyki i 
Zarządzania w Rzeszowie, Rzeszów. 



Kon c e p c j a  k l a s t r a  a  w s p ó ł d z i a ł a n i e  
 i  k o n k u r e n c y j n o ś ć  p r z e d s i ę b i o r s tw  

 

25 

Borkowska B., Klimczak B., 1998, Współdziałanie przedsiębiorstw w świetle mi-
kroekonomicznej teorii firmy, [w:] Współdziałanie strategiczne w gospodarce, Prace 
Naukowe AE we Wrocławiu, nr 786, wyd. AE we Wrocławiu, Wrocław.  
Child J., 2001, Trust-the fundamental bond in global collaboration, Organizational 
Dynamics, Vol. 29, no 4. 
Daszkiewicz N., 2007, Małe i średnie przedsiębiorstwa. Szanse i zagrożenia rozwo-
ju., wyd. CeDeWu, Warszawa. 
Encyklopedia Organizacji i Zarządzania, 1981, PWE, Warszawa. 
Garbarski L., Rutkowski I., Wrzosek W., 1998, Marketing. Punkt zwrotny nowocze-
snej firmy, PWE, Warszawa. 
Kaczmarek B., 2000, Współdziałanie przedsiębiorstw w gospodarce rynkowej, wyd. 
Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź. 
Kaliszczak L., Grzebyk M., Walenia A., 2008, Proces tworzenia klastra rolno-
spożywczego, [w:] Klastry w agrobiznesie. Uwarunkowania funkcjonowania i 
wpływ na rozwój lokalnej przedsiębiorczości, pod red. D. Bobreckiej-Jamro, Wł. 
Jastrzębskiej, E. Szpunar-Krok, B. Tuziak, Difin. 
Karolczak-Biernacka B., 1981, Współzawodnictwo, współpraca, wynik, Instytut 
Wydawniczy Związków Zawodowych, Warszawa. 
Kusa R., 2004, Współpraca jako źródło przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstw, 
[w:] Zarządzanie przedsiębiorstwem w warunkach integracji europejskiej, pod red. 
naukową A. Podobińskiego, część I, wydawnictwo AGH, Kraków. 
Lipka A., 2004, Współdziałanie. Zmierzch rywalizacji pracowników?, Difin, War-
szawa. 
Lisiński M., 2005, Koncepcja grona i możliwości jej wykorzystania do restruktury-
zacji przedsiębiorstw, [w:] Restukturyzacja w okresie transformacji gospodarczej. 
Instrumenty-przebieg-efekty, AE w Krakowie, Warszawa-Kraków. 
Poniatowska-Jaksch M., 2006, Przemysłowe bezpośrednie inwestycje zagraniczne 
źródłem konkurencyjności regionu, SGH, Warszawa.  
Romanowska M., 1997, Alianse strategiczne przedsiębiorstw, PWE, Warszawa. 
Roseefeld S.A., 1996, Does cooperation anhance competitiveness? Assessing the 
impast of Inter-firm collaboration, Research Policy, 25. 
Skawińska E., 1999, Konkurencyjność przedsiębiorstw przemysłu przetwórstwa 
rolno-spożywczego w Polsce, [w:] Uwarunkowania konkurencyjności restruktury-
zowanych przedsiębiorstw w Europie Środkowo-Wschodniej, pod red. Cz. Glin-
kowskiego, Poznań.  
Słownik języka polskiego, PWN, t. I, Warszawa 1978, s. 991. 
Szymoniuk B., 2003, Innowacyjnośc jako warunek funkcjonowania klastrów. Po-
równawcze studium przypadków, [w:] H. Brdulak, T. Gołębiowski (red.), Wspólna 
Europa – innowacyjnośc w działalności przedsiębiorstw, Difin, Warszawa. 
Toborek-Mazur J., 2004, Poprawa pozycji konkurencyjnej jako jedna z przesłanek 
połączeń przedsiębiorstw,[w:] Zarządzanie przedsiębiorstwem w warunkach inte-
gracji europejskiej, część II, wyd. AGH, Kraków.  
Wach-Grzybowska K., 1999, Przewaga konkurencyjna w dobie ery świadomości 
systemowej, [w:] Uwarunkowania konkurencyjności restrukturyzowanych przedsię-
biorstw w Europie Środkowo-wschodniej, AE w Poznaniu, Poznań.  



Mar io la  Grzebyk  

 

 26 

Walenia A., 2007, Czynniki warunkujące tworzenie klastra spożywczego w regionie 
Podkarpacia, [w:] Transfer wiedzy i działań innowacyjnych w obszarze agrobizne-
su. Uwarunkowania, mechanizmy, efekty, pod red. nauk.  
S. Makarskiego, wyd. Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów.  
Wojnicka E., 2006, Analizy wspierania gron przedsiębiorczości na Podkarpaciu, 
Studia Europejskie, nr 1, Instytut Gospodarki WSIiZ w Rzeszowie. 
Wojnicka E., 2004, Innowacje w Polsce – teoria i praktyka, Gazeta Innowacja, nr 
21. 


