
 
 

 

Podsumowanie kwestionariusza ankiety 
 
 
         W dniu 21 kwietnia 2021 odbyło się seminarium inicjujące powstanie klastra,  
w ramach którego jednym z punktów był kwestionariusz ankiety dotyczący etapów 
tworzenia i rozwoju inicjatywy klastrowej – przyszłego Klastra Lasowiackiego. 
 
Ankietę można było wypełniać od dnia 21 do 23 kwietnia 2021 r. Wyniki są następujące: 
 
        Wypełniono 29 ankiet. Respondenci to odpowiednio: 17 kobiet i 12 mężczyzn, 

średnio w wieku 31 – 55 lat, posiadający wykształcenie wyższe.  

        Jak przedstawiono na rysunku respondenci są przedstawicielami zarówno instytucji 

kultury, jak i organizacji pozarządowych, administracji publicznej, jak i biznesu. 

 

Rys. 1 

 
        
       Na pytanie dotyczące informacji na temat klastra: 27 respondentów spotkało się  

z tym pojęciem, zaś z „inicjatywą klastrową” spotkało się tylko 13 osób,  

a z „animatorem/koordynatorem klastra” – 17 osób.  

      W aspekcie formy prawnej dotyczącej tworzonego klastra to zdecydowanie przeważa 

fundacja (10 odpowiedzi) i stowarzyszenie (11 odpowiedzi).  

 

 

 

 

 



 
 

Rys. 2 

 
     

  Po analizie działań podejmowanych w ramach tworzenia klastra – jak wskazano  

na rysunku – warto skupić się na promocji i marketingu (25 odpowiedzi), wymianie 

informacji oraz doświadczeń (24 odpowiedzi), komunikacji i współpracy oraz edukacji.  

 

Rys. 3 

 
 
        Ważnym punktem w kwestionariuszu było pytanie dotyczące głównych działań  

na etapie rozwoju inicjatywy klastrowej. 22 respondentów zwróciło uwagę na działania 

merytoryczne i zaistnienie klastra, zaś 16 na działania edukacyjne – nabycie wiedzy na temat 

klastra, a 15 osób opowiedziało się za stworzeniem własnej platformy wymiany informacji. 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
Rys. 4 

 

           Biorąc pod uwagę cele w tworzeniu strategii Klastra ponad połowa zwróciła uwagę  

na współpracę wewnątrzklastrową przejawiającą się w tworzeniu i rozwijaniu sieci powiazań 

biznesowych pomiędzy firmami branży oraz specjalistycznymi firmami świadczącymi usługi 

dla tej branży (13 odpowiedzi) oraz na kapitał ludzki obejmujący dostosowanie oferty 

edukacyjnej do potrzeb rynku pracy klastra,  podniesienie kwalifikacji osób pracujących  

w branży związanej z klastrem czy też zwiększenie zatrudnienia (10 odpowiedzi).  

           W kwestii związanej z wyborem animatora wszyscy respondenci byli dość zgodni,  

iż powinna to być osoba związana ze środowiskiem kultury, mająca szeroką wiedzę na temat 

Lasowiaków, kreatywna i zaangażowana w działania. Animator powinien animować, 

realizować założenia ustalone przez podmioty zrzeszone w klastrze i leżące w interesie tych 

podmiotów. Zaś rolę koordynatora, wszyscy respondenci zgodnie stwierdzili, iż „powinien 

sprawować podmiot powołany do tej roli przez beneficjenta programu, w wyniku którego 

Klaster Lasowiacki zaistniał. Beneficjent przy wyborze koordynatora powinien zasięgnąć 

opinii innych podmiotów skupionych w ten klaster”. 

            W ramach pozyskiwania nowych liderów biznesowych oraz przedstawicieli 

administracji i innych podmiotów otoczenia, które mogą uruchomić określone działania 

przynoszące realne korzyści firmom działającym w klastrze, respondenci zwrócili uwagę 

na organizacje pozarządowe związane z kulturą lasowiacką, organizacje wiejskie, lokalnych 

rzemieślników, małe biznesy krawieckie, z branży spożywczej np. Lasowiackie masło, zespoły 

ludowe, regionaliści, instytucje otoczenia biznesu.  

        W pytaniu dotyczącym realizacji zaplanowanych działań najważniejsze zagadnienie to 

przede wszystkim zapewnienie niezbędnego finansowania (24 odpowiedzi) oraz 

odpowiednio zorganizowany proces zarządzania inicjatywą (21 odpowiedzi). 



 
         

 W kwestii zaangażowania się czasowego w przyszły klaster, to 21 respondentów jest  

do tego chętna. Jak pokazano na rysunku (nr 5), 11 odpowiedzi wskazuje na zaangażowanie  

w obszarze doradztwa i po 8 w aspekcie organizacyjnym i marketingowym. Kilku 

respondentów wskazało na współpracę przy tworzeniu oferty kulturalnej, promocji 

multimedialnej projektu (video) czy inwencji twórczej.  

Rys. 5 

 

       Dość ważnym obszarem jest formalizacja inicjatywy klastrowej poprzez podpisanie 

listu intencyjnego. 25 z 29 ankietowanych jest za podpisaniem listu intencyjnego! 

Rys. 6 

 

Na pytanie odnośnie oczekiwań organizacji od klastra pojawiły się następujące odpowiedzi: 
 

„Wymiany informacji, współfinansowania działań”; 

„Wykorzystania klastra jako dodatkowej możliwości promocji”; 

„Korzyści finansowych, promocyjnych i marketingowych w bieżącej działalności kulturalnej”; 

„Zwiększenia możliwości oddziaływania na otoczenie, władze lokalne, instytucje edukacyjne  

i programy, udział w realizacji wspólnych przedsięwzięć”; 

„Zbudowania marki klastrowej, która sama w sobie stanie się czymś jak godło teraz Polska”;  

„Pobudzania działalności w zakresie promocji kultury lasowiackiej oraz rozwoju 

przedsiębiorczości w oparciu o tradycje”; 



 
„Stworzenie z lasowiackości produktu turystycznego”; 

„Współpracy z innymi podmiotami, możliwości rozwoju”; 

„Kontaktu, komunikacji, wiedzy, realizowania wspólnych inicjatyw kulturalnych, wsparcia 

szkoleniowego”; 

„Zdefiniowania wspólnej strategii wzmacniania potencjału terenu lasowiackiego”; 

„Twórczego i biznesowego wykorzystania potencjału lasowiackiego dziedzictwa 

kulturowego”. 

 

         Analizując działania podejmowane przez inicjatywy klastrowe to respondenci zwrócili 

uwagę przede wszystkim na: sieciowanie – stymulowanie współpracy – 23 odpowiedzi oraz 

promocja – działania marketingowe (strona www, media społecznościowe, imprezy 

branżowe) – 20 odpowiedzi, zaś na aspekty technologiczne – prace badawczo-rozwojowe 

 – rozwiazywanie konkretnych problemów technologicznych lub poszukiwanie nowatorskich 

rozwiązań, które mogłyby skutkować wprowadzeniem nowych produktów lub usług 

 i otwarciem nowych segmentów rynku – zwróciło uwagę tylko 7 respondentów.  

 

Rys. 7 

 
 

          Wszyscy uczestnicy zwracają uwagę na istotne znaczenie działań lobbingowych, 

które są bardzo często podejmowane przez inicjatywy klastrowe, zwłaszcza jeżeli nie 

uczestniczą w nich bezpośrednio przedstawiciele administracji, a także kwalifikacje.  

 

        W części związanej z finansowaniem klastra, na pytanie dotyczące źródeł 

finansowania wszyscy respondenci zgodnie opowiedzieli się za środkami publicznymi  

i krajowymi. Na pytanie dotyczące składki członkowskiej, 21 respondentów opowiedziała się 

przeciw takiej opłacie, natomiast wielu respondentów chętnie odniosło się do wkładu 

rzeczowego (niepieniężnego) do klastra.  

 



 
 

Rys. 8 

 
 

            Respondenci zaproponowali m.in. „organizację imprezy edukacyjnej”, „udostępnienie 

dostępnej infrastruktury – sala”, „doradztwo w opracowaniu wizerunku marki Klastra 

Lasowiackiego”, „wolontariat”, „kino plenerowe”, „social media”, „kreacje marki”, 

„promocja w lokalnych mediach”, „pomoc w pozyskiwaniu sponsorów i sieci kontaktów”, 

„sale koncertowe”, „wsparcie merytoryczne z zakresu dziedzictwa Lasowiaków”  

czy „digitalizacja”. 

 

       Na pytanie dotyczące czynników sprzyjających inicjatywie klastrowej respondenci 

odpowiedzieli następująco: 
 

- „Jasna konkretna nie na zasadzie słomianego zapału współpraca przynosząca wszystkim 

korzyść”. 

- „Skupienie wokół konkretnego celu oraz środki finansowe”. 

- „Klarowność i przepływ informacji, współpraca”. 

- „Zaangażowanie pomysłodawców”. 

- „To że większość podmiotów już miała ze sobą możliwość współpracy”. 

- „Aktywność i zaangażowanie w pracy dla rozwoju klastra” 

- „Dobra atmosfera współpracy, chęć do działania, powszechne poparcie działań”.   

- „Porozumienie między instytucjami i samorządem lokalnym”. 

- „Zaangażowanie członków inicjatywy, dostępność różnych źródeł finansowania”. 

- „Chęć współpracy podmiotów, zaangażowanie, kreatywność, doświadczenie”. 

- „Wymierne korzyści dla każdego partnera w ramach klastra”. 

- „Pierwsze wspólne działanie, które zakończy się sukcesem”. 

- „Wspólny interes, łatwiejsze osiąganie celów przez bycie częścią większego podmiotu, 

OTWARTE dzielenie się swoimi doświadczeniami wewnątrz klastra, AUTENTYCZNA 

współpraca. Zróżnicowana grupa inicjatywna”. 

 

 

 



 
 

 Natomiast w kwestii czynników utrudniających rozwój inicjatywy położono nacisk 

głównie na brak środków finansowych. Ponadto respondenci zwrócili uwagę na: 
 

- „Brak zainteresowania społecznego, trwałych efektów”. 

- „Zbytnie rozciągnięcie działań w czasie, przynajmniej na początku, sprawi, że utracony 

zostanie początkowy entuzjazm”. 

- „Brak otwartości członków klastra na szczerą współpracę z obawy przed konkurencją”. 

- „Dysproporcja pomiędzy ilością członków administracji państwowej a ilością przedstawicieli 

pozostałych branż. Oczywiście samorząd lokalny powinien bezwzględnie mieć swoje miejsce  

i uczestniczyć w klastrze, ale specyfika działań urzędów jest diametralnie inna od działań 

sektora prywatnego (tempo pracy, śmiałość, innowacyjność powstających inicjatyw, 

niezwracanie uwagi na kontekst polityczny) i obawiam się, że może to hamować rozwój 

klastra”. 

- „Brak przejrzystego wyraźnego celu”. 

- „Brak wsparcia merytorycznego”. 

- „Ambicje, przeszkody formalne, brak wiedzy uczestników, niechęć do społecznego 
realizowania wspólnych celów, polityka”. 
- „Duże obciążenie czasowe, finansowe i rzeczowe”. 
- „Brak silnego lidera”. 
 
       Dla wszystkich uczestników największą obawą w uczestnictwie w inicjatywie Klastra 

Lasowiackiego jest osłabienie entuzjazmu zaangażowanej grupy osób/podmiotów. Ponadto 

respondenci zwrócili uwagę na: 
 

- „Obawiam się, że Klaster Lasowiacki będzie tylko dla "Wybranych", a nie dla osób chcących 
uczestniczyć w Klastrze Lasowiackim”. 
- „Aby ,,biznes" nie wyparł idei promowania kultury lasowiackiej, by nie stało się to tylko 
biznesem nie mającym nic wspólnego albo bardzo mało z Lasowiakami”. 
- „Brak odpowiednio zaangażowanych osób”. 
- „Słomiany zapał” uczestników, obciążenia finansowe. 
- „Że działania klastra będą się obracać "do wewnątrz" (organizowanie kolejnych 
regionalnych eventów, zajmowanie się własnymi tematami we własnym gronie) oczywiście 
współpraca jest ważna, ale jeśli klaster nie stanie się marką z silnym wizerunkiem  
"na zewnątrz" nie będzie w stanie realnie wpływać swoimi działaniami na poprawę sytuacji 
w regionie”. 
- „Chwilowe wykorzystanie inicjatywy na czas realizacji projektu przez MDK”. 
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