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KLASTER INICJATYW EKONOMII 
SPOŁECZNEJ  

KIES



KIES 

Klaster to jedna z form łączenia się 
przedsiębiorstw, dzięki czemu możliwy jest 

efekt synergii   

Klastry działają w ramach zasady     

„Ja Wygrywam – Ty Wygrywasz”



KIES Struktura Organizacyjna

Koordynator Klastra

Władze Klastra :

Ø Zgromadzenie Członków Klastra;

Ø Sieci Branżowe
Ø Rada Klastra

Członkowie Klastra :

Ø Członkowie Założyciele,

Ø Członkowie Zwyczajni.

Grupy Projektowe (zadaniowe)



KIES obszar działania



KIES Struktura Organizacyjna

u Klaster – oznacza Klaster Inicjatyw Ekonomii Społecznej, 
utworzony na podstawie Umowy. Klaster nie posiada osobowości 
prawnej oraz nie podlega rejestracji.

u Koordynator Klastra – oznacza Stowarzyszenie, które pełni w
klastrze funkcję koordynacyjną i zarządzającą, w tym prowadzenie
biura, księgowości i rachunku bankowego.

u Stowarzyszenie – oznacza „Stowarzyszenie Klaster Inicjatyw 
Ekonomii Społecznej” z siedzibą w Wrocławiu, przy ul. ul. Marszałka 
Józefa Piłsudskiego 95, 50-016 Wrocław.

u Rada Klastra -Rada Klastra jest organem zarządzającym i 
wykonawczym Klastra i działa pomiędzy posiedzeniami 
Zgromadzenia Członków Klastra. Rada Klastra składa się z 
przedstawiciela Koordynatora jako Przewodniczącego Rady oraz  z 
Liderów Sieci Branżowych.



KIES Struktura Organizacyjna

u Sieci Branżowe – oznacza tworzone przez Radę Klastra sieci 
składające się z Członków Klastra działających w tej samej 
branży lub wspierających daną branżę. Przystąpienie do danej 
Sieci Branżowej jest dobrowolne.

u Grupy Projektowe (zadaniowe) – oznacza tworzone przez 
Koordynatora grupy obejmujące Członków Klastra 
zainteresowanych przygotowaniem i wdrożeniem konkretnego 
projektu lub przedsięwzięcia. Do Grupy Projektowej w 
wyjątkowej sytuacji mogą zostać dołączone inne podmioty.



KIES Sieci Branżowe 

1) Turystyka  
2) Żywność i Horeca
3) Usługi budowlane, zieleni i prace porządkowe
4) Produkcja, rękodzieło i rzemiosło  
5) Usługi doradcze i szkoleniowe 
6) Ekonomia społeczna i zdrowotna
7) Nauka i nowe technologie
8) Marketing 



KIES Korzyści z przynależności do klastra

1. dzieleniem się informacjami między uczestnikami klastra ( 
cykliczny newsletter);

2. wspólne zakupy;

3. wspólny udziałem w projektach (projekty regionalne, 
krajowe i międzynarodowe);

4. stały monitoring ogłoszeń i udział w zamówieniach 
publicznych i przetargach;

5. wspólna sprzedaż wewnętrzna;

6. wspólną promocja wewnątrz i na zewnątrz klastra;

7. wspieranie potencjału zakupowego w obrębie klastra;



1. Wspólne wystawianie się na targach branżowych, krajowych 
i międzynarodowych;

2. podnoszenie kompetencji członków klastra w zakresie np.: 
digitalizacji działań, sprzedaży; zarządzania podmiotem, 
zespołem i komunikacją;

3. podnoszeniem standardów działalności członków klastra, 
np.: wypracowanie standardów w zakresie zarządzania, 
prawnym i ekonomicznym, co się przełoży na wzmocnienie 
marki klastra, jak i poszczególnych członków)

4. wspólne materiały reklamowe;

KIES Korzyści z przynależności do klastra



KIES Struktura Organizacyjna

u Członkowie Klastra – oznacza łącznie Członków Założycieli i 
Członków Zwyczajnych.

u Członkowie Założyciele – oznacza Strony niniejszej Umowy, 
które zawarły ją w dniu 15.11. 2021roku. oraz podmioty, które 
przystąpiły do Klastra do dnia 31.12.2021. roku, składając do 
tego czasu Deklarację o Przystąpieniu;

u Członkowie Zwyczajni – oznacza podmioty, które przystąpiły 
do Klastra po dniu 31.12.2021. roku, składając Deklarację o 
Przystąpieniu;

u Kandydat – oznacza podmiot, będący w trakcie procedury 
przyjęcia do Klastra, który złożył Deklarację o Przystąpieniu po 
31 grudnia 2021r.;



ü Członkowie Klastra zobowiązani są opłacać składki członkowskie za 
każdy rok członkostwa w Klastrze.

ü Wysokość składek członkowskich ustala corocznie Rada Klastra w 
formie uchwały, podejmowanej do dnia 31 stycznia każdego roku, 
za wyjątkiem składki członkowskiej Członków Założycieli za pierwszy 
rok funkcjonowania Klastra, która zostanie ustalona przez pierwsze 
Zgromadzenie Członków Klastra.

ü Członkowie Klastra zobowiązani są opłacać składki członkowskie 
kwartalnie w terminie do dnia 31 marca, 30 czerwca, 30 września, 
31 grudnia za poszczególne kwartały. 

ü Jednorazowa opłata wpisowa za przystąpienie do Klastra;

KIES Składki członkowskie



KIES KIERUNKI ROZWOJU KLASTRA

KIERUNKI ROZWOJU KLASTRA
a) ochrona środowiska
b) ochrona klimatu
c) nowoczesne technologie
d) projekty międzynarodowe
e) wspomaganie pracowników 50 +, seniorów oraz osób 

niepełnosprawnych
f) Wspieranie osób z niepełnosprawnościami oraz podmiotów 

zatrudniające takie osoby
g) inteligentne specjalizacje
h)  spieraniem osób narażonych na marginalizację społeczną
i) SDG – cele zrównoważonego rozwoju



KIES Plany 



KIES Wpólny udział w targach 



KLASTER INICJATYW EKONOMII SPOŁECZNEJ  

ZAPRASZAMY DO NASZEJ DRUŻYNY


