
ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO  

NR 453  EKONOMICZNE PROBLEMY USŁUG NR 8  2007 

133

JOANNA MARKIEWICZ 

WPŁYW INSTYTUCJI WSPARCIA NA ROZWÓJ KOOPERENCJI  
I INNOWACYJNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTW  

W WOJEWÓDZTWIE ZACHODNIOPOMORSKIM 

KOOPERENCJA PRZEDSIĘBIORSTW – KREOWANIE POTENCJAŁU SYNERGICZ-
NEGO 

Konkurować czy kooperować? Wielu właścicieli małych firm jako jedno z głów-
nych zagrożeń uważa konkurencję ze strony innych przedsiębiorstw o podobnym profilu 
działalności. Takie podejście skłania ich często do podejmowania działań, których celem 
jest pokonanie konkurencji. O ile konkurowanie z firmami o podobnej wielkości i struktu-
rze wydaje się możliwe, o tyle trudno wyobrazić sobie, aby pojedynczy mały przedsię-
biorca był w stanie sam skutecznie konkurować z dużą, globalną firmą. Rozwiązaniem 
jest kooperencja przedsiębiorstw sektora MSP, rozumiana jako jednoczesne kooperowa-
nie i konkurowanie firm.  

Warto ponadto zwrócić uwagę na cechy wyróżniające małe przedsiębiorstwa, 
które sprawiają, że firmy te mają duże predyspozycje do nawiązywania współpracy  
z innymi podmiotami. Duża elastyczność, a przez to możliwość szybkiego reagowania na 
zmiany w otoczeniu, mały stopień zbiurokratyzowania struktury organizacyjnej oraz 
zdolność szybkiego uczenia się powodują, że niewielkim firmom łatwiej jest kooperować 
między sobą niż dużym przedsiębiorstwom. W relacjach tych dużą rolę odgrywają także 
nieformalne powiązania. 

Należy pamiętać, że firmy, które współpracują ze sobą, zwiększają wspólnie 
swój potencjał, wykorzystując efekt synergii. Zjawisko to doskonale obrazuje między 
innymi system wartości firmy zaproponowany przez Portera1. Dowodzi on, że na wartość 
produktu firmy, który trafia do finalnego odbiorcy, składają się wartości wcześniejszych 
ogniw (łańcuchy wartości dostawców) oraz wartości dalszych ogniw (łańcuchy wartości 
kanałów dystrybucji i łańcuchy wartości nabywców) – rys. 1. Należy również zwrócić 
uwagę na to, że poszczególne podmioty, biorące udział w procesie tworzenia systemu 
wartości, powiązane są ze sobą różnokierunkowymi relacjami, tworzącymi sieć.  

W związku z powyższym należy stwierdzić, że relacje sieciowe i związane z nimi 
powiązania kooperencyjne powinny być przedmiotem szczególnego zainteresowania 

                                                     
 

1  Por. M. E. Porter: Porter o konkurencji, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2001,  
s. 95. 
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właścicieli małych przedsiębiorstw, ponieważ dzięki nim niewielkie firmy mogą wzmocnić 
swoją pozycję konkurencyjną. Można tutaj wymienić na przykład przewagę kosztową, 
która będzie efektem uzyskania oszczędności, dzięki koordynacji czynności z dostawcami 
lub kanałami dystrybucji, ponieważ mała firma, jej dostawcy i kanały zbytu mogą wspól-
nie odnosić korzyści dzięki lepszemu rozpoznaniu i wykorzystaniu powiązań między 
nimi2. Ponadto o konkurencyjności firmy we współczesnej gospodarce decyduje jej inno-
wacyjność, a więc zdolność do wprowadzania innowacji, które decydują o jej sukcesie 
rynkowym3. Przedsiębiorstwa należące do sektora MSP często borykają się z niedostat-
kiem zasobów (finansowych, ludzkich), mając tym samym ograniczony dostęp do specja-
listycznej wiedzy i ograniczone możliwości wdrażania innowacji. Dzięki współpracy z 
innymi firmami mogą uczyć się oraz wykorzystywać ich rozwiązania oraz wprowadzane 
innowacje. Przykładem tego może być wdrożenie technologii informatycznych przez 
jeden z podmiotów w sieci, co z kolei daje, na zasadzie benchmarkingu, sygnał dla pozo-
stałych do zastosowania podobnego rozwiązania. 
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Rysunek 1. System wartości według Portera 

Źródło: Stonehouse G., Hamill J., Campbell D., Puride T.: Globalizacja. Strategia i zarządzanie. 
Felberg SJA, Warszawa 2001, s. 43. 

Niezwykle istotna z punktu widzenia niewielkich przedsiębiorstw, a w szczegól-
ności ze względu na ich mało sformalizowaną strukturę organizacyjną, która z kolei 
wpływa na sposób nawiązywania kontaktów z innymi podmiotami, jest społeczna struk-
tura sieci. Struktura ta tworzona jest przez relacje interpersonalne oraz indywidualną 
pozycję danego podmiotu w sieci, wpływając na indywidualne i grupowe zachowania 
innych. M. Granovetter twierdzi, że działania biznesowe są osadzone w strukturze socjal-

                                                     
 

2  Tamże, s. 96. 
3  Innowacyjność definiowana jest na wiele sposobów, np. Bielski proponuje definicję innowacy-

jności jako zdolność przedsiębiorstwa do efektywnej alokacji zasobów dla ukształtowania opty-
malnej konfiguracji przewag konkurencyjnych. Por. I. Bielski: Przebieg i uwarunkowania procesów 
innowacyjnych, OPO, Bydgoszcz 2000, s.155. 
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nej przedsiębiorstwa, czyli są częścią sieci istniejących powiązań interpersonalnych. 
Zwarta sieć, z podmiotami ściśle powiązanymi pomiędzy sobą, sprzyja powstawaniu 
zaufania, umożliwia tworzenie się norm społecznych, a w końcu sprzyja rozwojowi ko-
operacji. Zwarte sieci sprzyjają także tworzeniu się warunków do powstawania koalicji 
między przedsiębiorstwami, które wspólnie są w stanie bardziej skutecznie występować 
na zewnątrz4. 

Właściciele mikro i małych firm powinni również zwrócić uwagę na zjawisko ko-
rzyści sieci. Polega ono na tym, że efekty wynikające z zastosowania określonego rodza-
ju technologii lub kontaktu, rosną wraz ze wzrastającą liczbą podmiotów wprowadzają-
cych taką technologie. Innymi słowy dobra występujące w sieci mają tym większą jed-
nostkową wartość, im są bardziej rozpowszechnione. Użyteczność wielu dóbr i usług 
zależy od wielkości sieci (np. telefon, karta kredytowa)5. W ten sposób mała firma może 
czerpać korzyści z sieci, zwiększając dzięki niej wartość swoich dóbr. 

IZBY GOSPODARCZE JAKO PRZYKŁAD INSTYTUCJI WSPARCIA 

Instytucje wsparcia należy rozumieć jako organizacje, których celem jest szero-
ko pojęte wsparcie przedsiębiorczości. Działania tych jednostek wobec sektora  
MSP polegają przede wszystkim na: 

 usługach informacyjno-doradczych, 
 edukacji przedsiębiorców, 
 promocji przedsiębiorstw na rynku krajowym i zagranicznym, 
 finansowym wsparciu rozwoju przedsiębiorstw, 
 promocji nowych technik i technologii, 
 przeciwdziałaniu bezrobociu6. 

Próbą klasyfikacji ośrodków innowacji i przedsiębiorczości7 może być wyodręb-
nienie instytucji ze względu na zasięg prowadzonej działalności. Wyróżnić można jed-
nostki o zasięgu międzynarodowym (sieci instytucji, takich jak Euro-Info, Innovation 
Relay Centres), krajowym (na przykład Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości), 
regionalnym (Północna Izba Gospodarcza, Zachodniopomorska Agencja Rozwoju Regio-

                                                     
 

4  W. Downar: Wybrane zagadnienia tworzenia wartości w sieci. w: W. Downar (red): Rola koopera-
cji w rozwoju społeczno-gospodarczym. Wyższa Szkoła Zawodowa „Oeconomicus” Polskiego To-
warzystwa Ekonomicznego w Szczcinie, Szczecin 2004, s. 44-45. 

5  Tamże, s. 46. 
6  Por. W. Burdecka: Instytucje otoczenia biznesu., Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, 

Warszawa 2004, s. 64. 
7  Zamienne określenie „instytucji otoczenia biznesu” oraz „ instytucji wsparcia”, które coraz częściej 

pojawia się w literaturze. Por. K. B. Matusiak: Stan polskich ośrodków innowacji i przedsiębiorczo-
ści w 2006 r., s. 115, [w:] Innowacje i przedsiębiorczość dla przyszłości, SOOIPP Annual 2006, 
Stowarzyszenie Organizatorów Ośrodków Innowacji i Przedsiębiorczości w Polsce, 
Łódź/Warszawa/Poznań 2006. 
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nalnego) oraz lokalnym – działające na obszarze gminy lub powiatu (Barlineckie Stowa-
rzyszenie Przedsiębiorców). Forma prawna i charakter prowadzonej działalności są róż-
norodne i instytucje podzielić można na: 

 non-profit (izby gospodarcze, stowarzyszenia, fundacje, spółki publiczno-prywatne  
o charakterze prorozwojowym) 

 komercyjnie działające podmioty gospodarcze (banki, firmy konsultingowe). 

Z kolei ze względu na zakres przedmiotowy podejmowanych działań, wyodręb-
nia się następujące rodzaje podmiotów8: 

 Fundacje i stowarzyszenia lub jednostki przez nie powołane, realizujące programy 
rozwoju przedsiębiorczości i transferu technologii oraz działające na rzecz rozwoju 
lokalnego; 

 Spółki publiczno-prywatne powołane z inicjatywy i przy dużym zaangażowaniu orga-
nizacyjnym i finansowym władz publicznych, podejmujące działania prorozwojowe  
i nie zobligowane do generowania zysków do podziału między udziałowcami; 

 Izby gospodarcze, organizacje rzemiosła, zrzeszenia i związki pracodawców oraz inne 
instytucje przedstawicielskie biznesu podejmujące inicjatywy i działania prorozwojo-
we;  

 Wyodrębnione organizacyjnie i finansowo jednostki samorządowe, administracji pu-
blicznej, instytucji naukowo-badawczych zorientowane na wspieranie rozwoju lokal-
nej gospodarki9. 

Charakter oferowanego wsparcia pozwala wyodrębnić dwa podstawowe rodzaje 
pomocy: 

 finansową (fundusze pożyczkowe i poręczeniowe, dotacje pochodzące z unijnych 
programów pomocowych)  

 pozafinansową (usługi informacyjno-doradcze, pomoc techniczna i lokalowa, szkole-
nia, kojarzenie partnerów, tworzenie skupisk przedsiębiorstw, transfer technologii). 

Do głównych determinant powodzenia w instytucji wsparcia zaliczyć należy10: 

 Lokalny klimat i zaangażowanie władz samorządowych. 
 Udział w dużym, rządowym lub pomocowym programie wsparcia rozwoju infrastruk-

tury przedsiębiorczości i transferu technologii. 
 Elastyczność i dopasowanie do zmieniających się oczekiwań otoczenia. 
 Szybkie osiągnięcie samofinansowania i niezależności. 

                                                     
 

8  Wyłączając podmioty komercyjne. 
9  K. B. Matusiak: Ośrodki innowacyjności i przedsiębiorczości, SOOIPP Raport – 2004, Instytut 

Ekonomii Uniwersytetu łódzkiego Stowarzyszenie Organizatorów Ośrodków Innowacji i Przedsię-
biorczości w Polsce Łódź, Poznań 2004, s. 14. 

10  K. B. Matusiak: Rozwój systemów wsparcia przedsiębiorczości. Przesłanki, polityka i instytucje. 
Wydawnictwo Instytutu Technologii Eksploatacji – PIB, Radom-Łódź 2006, s. 342-343. 
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 Efektywna struktura instytucji. 
 „Jakość” zespołów ludzkich i liderów. 
 Rozbudowaną sieć współpracy lokalnej, krajowej i międzynarodowej. 
 Autorskie programy szkoleniowe i doradcze. 
 Stosowanie rynkowych metod działania. 

Izby gospodarcze to organizacje zrzeszające przedsiębiorców, mające często 
regionalny i lub branżowy zasięg działania. Są to instytucje o charakterze niekomercyj-
nym. Ich celem jest działanie na rzecz zrzeszonych w nich przedsiębiorców. Powoływanie 
oraz funkcjonowanie izb gospodarczych w Polsce reguluje ustawa z dnia 30 Maja 1989 r. 
o izbach gospodarczych11 oraz przepisy wydane na jej podstawie. Polskie izby gospodar-
cze należy zaliczyć do modelu anglosaskiego, który zakłada prywatno-prawny charakter 
izb, o dobrowolnym członkostwie. 

PÓŁNOCNA IZBA GOSPODARCZA JAKO WAŻNY AKTOR PROCESÓW KOOPERA-
CYJNYCH PRZEDSIĘBIORSTW SEKTORA MSP W REGIONIE 

Północna Izba Gospodarcza w Szczecinie jest największą12 izbą regionalną  
w Polsce, zrzeszającą obecnie ponad 850 firm (głównie mikro i małych przedsiębiorstw) 
reprezentujących różne branże. Podstawowym zadaniem Północnej Izby Gospodarczej 
Izby (PIG) jest wspieranie przedsiębiorców oraz działanie w obronie ich interesów.  
W tym celu Północna Izba Gospodarcza podejmuje szereg działań na rzecz przedsiębior-
ców w zakresie: 

 tworzenia lobby pro-gospodarczego,  
 integracji środowiska gospodarczego,  
 edukacji pracodawców i ich pracowników, 
 wyszukiwania krajowych i zagranicznych partnerów handlowych,  
 pomocy w rozwiązywaniu wszelkich problemów związanych z prowadzoną działalno-
ścią gospodarczą, 

 wydawnictw i publikacji13.  

Część wyżej wymienionych działań na rzecz przedsiębiorców oferują również in-
ne instytucje okołobiznesowe (centra przedsiębiorczości, inkubatory przedsiębiorczości, 
agencje rozwoju regionalnego). Jednak warto zauważyć, że tym, co wyróżnia działania 
izby od ofert pozostałych instytucji, jest położenie nacisku na integrację środowiska 
przedsiębiorców oraz wspieranie nawiązywania współpracy między nimi. Do najważniej-
szych działań stymulujących powiązania kooperacyjne między przedsiębiorstwami zrze-
szonymi w PIG zaliczyć należy: 

                                                     
 

11  Dz. U. Nr 35, poz.195 z 1989 r. 
12  „Zachodniopomorski Przedsiębiorca” nr 4/2005, bezpłatny magazyn Północnej Izby Gospodarczej, 

s. 4-5. 
13  www.izba.info. 

 

http://www.izba.info/


Joanna Markiewicz 138 

 
 Promocję przedsiębiorstw: 

─ katalog firm zrzeszonych w PIG 
─ internetowa giełda kooperacyjna 

 Wspieranie inicjatyw branżowych: 

─ działalność Komisji budownictwa 
─ realizacja projektu dofinansowanego ze środków UE na rzecz branży budow-

lanej, turystycznej oraz transportowo-logistycznej  

 Spotkania integracyjne, m.in.: 

─ debaty 
─ spotkania w ogrodzie (herbatki izbowe) 

 Inne: 

─ misje gospodarcze 
─ karta rabatowa 
─ magazyn „Zachodniopomorski przedsiębiorca”. 

Powyższe działania inicjują oraz stymulują czynniki mające wpływ na tworzenie 
wartości w grupie przedsiębiorstw oraz powiązania sieciowe. Do czynników takich  
z pewności zaliczyć należy nawiązywanie i wzmacnianie kontaktów interpersonalnych, 
które stanowią jeden z fundamentów zawiązywania trwałych i efektywnych stosunków 
handlowych. Izba, organizując szereg spotkań ukierunkowanych na integrację, umożliwia 
przedsiębiorcom poznawanie się (rys. 2). Z kolei relacje interpersonalne szybko przekła-
dają się na kontakty biznesowe. Dodatkowo sam fakt przynależności do Północnej Izby 
Gospodarczej powoduje, że podmioty nie są anonimowe i budowane jest wzajemne 
zaufanie, wiarygodność i bezpieczeństwo. 

Kolejnym istotnym czynnikiem wzmacniającym powiązania kooperacyjne jest  
łatwy dostęp do ofert handlowych innych podmiotów. Warto zauważyć, że oprócz działań 
PIG pierwotnie nastawionych na promocję przedsiębiorstw wśród potencjalnych kontra-
hentów (katalog ofert, giełda kooperacyjna, misje gospodarcze), owa wymiana ofert 
handlowych ma miejsce podczas szeregu innych wydarzeń i inicjatyw Izby (rys. 2). Przy-
kładem mogą być m.in. szkolenia, debaty, czy też magazyn „Zachodniopomorski Przed-
siębiorca”, dzięki którym przedsiębiorcy mają okazję przedstawić, z jakimi problemami 
spotykają się w prowadzeniu działalności gospodarczej w swojej branży, bądź pochwalić 
się sukcesami. Taka informacja trafia z reguły do dużej liczby odbiorców - w przypadku 
magazynu ok. 3000 czytelników, natomiast w przypadku debaty ok. 300 uczestników 
podczas jednego spotkania, co z kolei stanowi duży wkład w PR i marketing danej firmy.  

Inną ważną kwestią jest sama współpraca firm, która jest niezbędna do tego, 
aby można było mówić o relacjach sieciowych i efekcie synergii. Doskonałym przykładem 
obrazującym w jaki sposób PIG stymuluje podejmowanie wspólnych działań, jest powo-
łanie przy Izbie Komisji Budownictwa, która konsoliduje środowisko budowlane. Firmy 
(małe i duże), które przystąpiły do komisji, same zaproponowały program wspólnego 
działania. Plan Komisji budownictwa zakłada przede wszystkim stworzenie konsorcjum  
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i grup kapitałowych, dzięki którym podmioty zwiększą swoje szanse w przetargach, będą 
szkolić swoich pracowników i razem rozwiązywać problemy związane z prowadzeniem 
działalności gospodarczej dla całej branży. Można stwierdzić, że zaawansowanie koope-
racji firm budowlanych działających w Komisji budownictwa osiągnęło poziom klastra 
zalążkowego. 
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Rysunek 2. Stymulowanie powiązań kooperacyjnych pomiędzy mikro i małymi przedsiębiorstwami 
poprzez wybrane działania Północnej Izby Gospodarczej w Szczecinie 

Źródło: Opracowanie własne. 

Ponadto warto zwrócić uwagę na kolejny czynnik rozwijający relacje sieciowe  
i umożliwiający efektywniejszą współpracę, którym jest uczenie się od innych podmio-
tów. Proces ten zachodzi przy okazji większości działań oferowanych przez Północną Izbę 
Gospodarczą na rzecz zrzeszonych firm (rys. 2). Oprócz kursów, szkoleń i warsztatów, 
które z definicji pełnią rolę edukacyjną, przedsiębiorcy zdobywają wiele cennej wiedzy 
podczas misji gospodarczych organizowanych w różne rejony świata14. Podczas takich 
wyjazdów studyjnych właściciele firm mają możliwość wizyty w przedsiębiorstwach z tej 
samej branży, a tym samym zapoznania się z nowymi rozwiązaniami, nowym rynkiem, 

                                                     
 

14  Północna Izba Gospodarcza zorganizowała misje gospodarcze m.in.: do Chin, Pakistanu, Brazylii. 
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itp. Firmy dowiadują się o nowych rozwiązaniach również podczas rozmów i spotkań  
z innymi firmami, niekoniecznie z tej samej branży.  

PROJEKT BTT – BRANŻOWE WSPARCIE INNOWACYJNOŚCI MIKRO, MAŁYCH  
I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW 

Wśród oferty Północnej Izby Gospodarczej należy wyróżnić te działania, które 
pośrednio wiążą się z pomocą w zakresie innowacyjności. Przykładem takiego wsparcia 
jest opisane powyżej stymulowanie procesów kooperacyjnych między firmami poprzez 
promocję przedsiębiorstw, wspieranie inicjatyw branżowych oraz spotkania integracyjne. 
Nawiązane dzięki tym działaniom kontakty interpersonalne oraz współpraca stanowią 
ważne źródło innowacji. 

Północna Izba Gospodarcza angażuje się również w działania bezpośrednio 
ukierunkowane na rzecz wspierania innowacyjności firm w regionie. Wspólnie z Wydzia-
łem Zarządzania i Ekonomiki Usług Uniwersytetu Szczecińskiego realizuje projekt „BTT – 
Branżowe wsparcie innowacyjności mikro, małych i średnich przedsiębiorstw”15, którego 
głównym celem jest podniesienie innowacyjności firm reprezentujących branżę budowla-
ną, turystyczną oraz transportowo-logistyczną. Do głównych działań realizowanych  
w ramach projektu zaliczyć należy: 

 Rozbudowę systemu komunikacji i wymiany informacji wewnątrz branżowych grup 
przedsiębiorstw, a samorządem gospodarczym i instytucją naukowo-badawczą. 

 Przeprowadzenie badań, analiz i ekspertyz identyfikujących możliwości kooperacji  
i dyfuzji innowacji, a także wskazujących na zapotrzebowanie na usługi wspierające 
innowacyjność. 

 Rozbudowę portalu internetowego Północnej Izby Gospodarczej, polegającej na 
stworzeniu specjalistycznych wortali branżowych, które zawierać będą ukierunkowa-
ne informacje, bazy danych, oferty kooperacyjne i technologiczne. 

 Organizację konferencji, szkoleń, spotkań i warsztatów nt. szeroko pojętej innowa-
cyjności (promocji kooperecji, innowacyjnych rozwiązań organizacyjno-
menedżerskich, itp.) w poszczególnych branżach. 

 Organizację giełd kooperacyjnych, stanowiących platformę współpracy. 

Powyższe działania mają doprowadzić do konkretnych efektów i korzyści dla 
przedsiębiorców i gospodarki regionu. Istotnym rezultatem projektu będzie uzyskanie 
informacji na temat istnienia sieci powiązań kooperacyjnych firm oraz identyfikacja  
i wsparcie rozwoju struktur klastrowych w branży turystycznej i transportowo-
logistycznej, które zostały wskazane w Regionalnej Strategii Innowacyjności Wojewódz-

                                                     
 

15  Projekt realizowany w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 
Działanie 2.6 Regionalne Strategie Innowacyjne i transfer wiedzy, współfinansowany przez Unię 
Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Budżet Państwa w ramach Zinte-
growanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego. 
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twa jako kluczowe dla rozwoju regionu. Klastry są szansą na poprawienie pozycji po-
szczególnych firm, a także elementem dynamizującym rozwój całego regionu. Aby wśród 
istniejących firm skupionych wokół jednej branży powstały związki kooperacyjne prowa-
dzące w perspektywie do powstania układu klastrowego, musi zaistnieć w przestrzeni 
ekonomicznej i mentalnej menadżerów podejmujących decyzje impuls i platforma takie-
go porozumienia, do czego ma się przyczynić działania podejmowane w ramach projektu 
BTT. W ramach projektu zdiagnozowana zostanie także siła powiązań kooperacyjnych  
w branży budowlanej, której zaawansowanie kooperacji osiągnęło poziom klastra zaląż-
kowego (Komisja Budownictwa działająca w ramach Północnej Izby Gospodarczej, sku-
piająca ponad 80 podmiotów). 

Kolejnym ważnym rezultatem projektu będą wyniki badań wskazujące na kon-
kretne oczekiwania firm na usługi ze strony instytucji otoczenia biznesu z zakresu szero-
ko pojętej innowacyjności. Pozwoli to na lepsze dostosowanie wsparcia do konkretnych 
potrzeb przedsiębiorstw, a tym samym zintensyfikowania wymiany informacji pomiędzy 
sektorem MSP a Północną Izbą Gospodarczą i Wydziałem Zarządzania i Ekonomiki Usług 
(WZIEU). Wymianę informacji zapewni między innymi rozbudowa portalu internetowego 
Północnej Izby Gospodarczej, która na dzień dzisiejszy posiada rozbudowany serwis 
internetowy, dostarczający przedsiębiorcom praktycznych informacji z zakresu prowa-
dzenia działalności gospodarczej, pozyskiwania dotacji unijnych doradczych i inwestycyj-
nych, życia gospodarczego regionu, aktualnych działań Izby i innych instytucji otoczenia 
biznesu. Aby wykorzystać istniejącą popularność serwisu, projekt zakłada rozszerzenie 
istniejącej strony o nową podstronę, która pełnić będzie rolę specjalistycznych wortali 
branżowych, zawierających ukierunkowane informacje, bazy danych, oferty kooperacyj-
ne i oferty technologiczne.  

Projekt przewiduje również organizację różnego rodzaju spotkań i szkoleń in-
formacyjnych z zakresu szeroko pojętej innowacyjności i promocji kooperacji, które przy-
czynią się do rozpowszechniania wiedzy na temat innowacji oraz zwiększenia świadomo-
ści na temat efektów wynikających z kooperacji i klastrów branżowych. 

Warto również podkreślić, iż współpraca Północnej Izby Gospodarczej oraz Wy-
działu Zarządzania i Ekonomiki Usług w ramach projekt BTT nie zakłada tworzenia no-
wych struktur współpracy od podstaw, bazować natomiast będzie na istniejącym  
i sprawdzonym systemie komunikacji i wymiany informacji stworzonym przez Północną 
Izbę Gospodarczą, która m.in. dzięki takiemu efektywnemu systemowi stała się najwięk-
szą izbą regionalną w Polsce. Biorąc pod uwagę cel projektu, system ten będzie stanowił 
ważną platformę dyfuzji nowych rozwiązań innowacyjnych między przedsiębiorstwami, 
ale jednocześnie platformę współpracy i wymiany informacji między nauką i gospodarką. 

PODSUMOWANIE 

Północna Izba Gospodarcza powstała w 1997 roku i zrzesza obecnie ponad 850 
podmiotów gospodarczych ze Szczecina i województwa, stając się największym samo-
rządem gospodarczym w Polsce. Można więc stwierdzić, że stanowi ważny element infra-
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struktury wsparcia przedsiębiorczości w regionie. PIG podejmuje szereg działań na rzecz 
zrzeszonych w niej firm. Do najważniejszych zaliczyć należy stymulowanie powiązań 
kooperacyjnych między przedsiębiorstwami oraz wpieranie innowacyjności firm. 

Biorąc pod uwagę opisane powyżej działania PIG, można stwierdzić, że wpływ 
Izby na relacje między podmiotami jest wielokierunkowy, a tym samym kształtuje owe 
powiązania w różnych obszarach (nawiązywanie nieformalnych kontaktów, uczenie się, 
wymiana ofert kooperacyjnych, współpraca). Północna Izba Gospodarcza stanowi swo-
istą platformę współpracy między przedsiębiorstwami. Firmy, które odpowiednio potrafią 
wykorzystać te możliwości, tworzą coraz bardziej zaawansowane branżowe sieci współ-
pracy, czego przykładem jest powołana przy PIG Komisja budownictwa. 

Wyniki badań przeprowadzonych w ramach projektu "Regionalnej Strategii in-
nowacyjności w Województwie Zachodniopomorskim” wskazały, że stan innowacyjności 
gospodarki województwa zachodniopomorskiego, a więc i podmiotów w niej działają-
cych, jest niski i plasuje region na 11 pozycji wśród 16 województw16. Dlatego też szcze-
gólnie istotne są wszelkie inicjatywy lokalnych instytucji otoczenia biznesu, które mają na 
celu wspieranie innowacyjności przedsiębiorstw. Realizowany wspólnie przez Północną 
Izbę Gospodarczą i Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług projekt BTT stanowi ważną 
platformę współpracy pomiędzy samymi przedsiębiorstwami oraz sferą gospodarki  
i nauki. Warto podkreślić, że projekt nie zakłada tworzenia nowych struktur współpracy 
od podstaw, ale bazuje na wypracowanym systemie komunikacji między firmami a PIG, 
do którego włączona zostanie jednostka naukowo-badawcza (WZIEU). Trudno jest jed-
noznacznie określić jaki będzie rzeczywisty wpływ projektu na poziom innowacyjności 
firm (czy ich innowacyjność wzrośnie?, w jakim horyzoncie czasowym?). Należy jednak 
stwierdzić, że tego rodzaju działania i inicjatywy instytucji otoczenia biznesu, które mają 
ugruntowaną pozycję wśród przedsiębiorstw w regionie, mogą w największym stopniu 
przyczynić się do rozwoju przedsiębiorczości i innowacyjności firm. 

                                                     
 

16  Regionalna Strategia Innowacyjności w Województwie Zachodniopomorskim, ZARR S.A., Szczecin 
2005, s. 16. 
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SUMMARY 

The Northern Chamber of Commerce (NCC) was established in 1997 by sixty 
entrepreneurs from Szczecin. Nowadays NCC associates over 850 member companies 
and this way has become the largest regional chamber of commerce in Poland. The 
Northern Chamber of Commerce is perceived to be an important element of business 
support environment in Westpomerania. NCC provides various services for its member 
companies and undertakes activities which stimulate co-operation links between entre-
preneurs and lead to improve a company’s innovativeness. The Construction Commission 
established at the Northern Chamber of Commerce is an example how co-operation links 
between entrepreneurs can be effectively stimulated and developed.  

Translated by Joanna Markiewicz 
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