
123
ISSN: 1896-382X | www.wnus.edu.pl/pl/epu/

DOI: 10.18276/epu.2016.123-03 | strony: 29-38

ROMAN CHORÓB
Uniwersytet Rzeszowski

SPRAWNA KOMUNIKACJA 
EFEKTYWNEGO FUNKCJONOWANIA I ROZWOJU STRUKTURY KLASTROWEJ

Streszczenie

Zasadniczym celem niniejszego opracowania jest ukazanie znaczenia komunikacji 

integracyjnych. Sprawna komunikacja warunkuje nie tylko efektywne funkcjonowanie, 
inicjatyw klastrowych. i-

struktury klastrowe o-

komunikacja, integracja, innowacje, klaster, ekspansja.

Wprowadzenie

Skutec
n-

znaczenia komunikacji w grupie czy organizacji,

i-
oprzez komunikowa-

, e-

2016). 
celem niniejszego opracowania jest ukazanie znaczenia komunika-
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komunikacja warunkuje nie tylko efektywne 
inicjatyw klastrowych. Z kolei 

struktury klastrowe j-
o-

dowej. Praca ma charakter teoretyczny i poznawczy, wzbogacona wynikami 
empirycznych

wy

1. Zagadnienie komunikacji i jej znaczenie w organizacji

communico

„komunikacja” jest bliskie znaczeniowo 
angielskiemu communication oraz communicate
roz o-

, u-
a-

znaczenia.

e od 
o-

po drugie – do sprawnego funkcjonowania organizacji i do sukcesu 
(Stankiewicz 2006

j-
sze rozpowszechnianie wiedzy i wprowadzanie innowacji w organizacji (Makowiec 
2012).

r-
y or-
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– k-

a-
d-
e-

powstanie, rozwój i trwanie jakiejkolwiek ludzkiej interakcji, struktury, organizacji 

1996).

organizacyjnych, podniesienia poziomu zaufania pracowników w odniesieniu do 

o-
n-

tycz-
u-

acji decyzyjnej ulega zwielokrotnieniu w przypadku, kiedy w roli nadawcy nie 

e-
n-

Koncepc

przyspieszenie wprowadzania procesów i produktów innowa-
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i-
orstwami nie 

ale

u-
z-

woju (Przybylska 2008).
, spopularyzowane przez Portera (2001), l-

l-

n-

iedzy po-

e-
y-

a-
e-
a-
a-

(Koszarek 2011): 
–

– tencji poprzez zdobycie 

partnera;
–

– j-
nych;

– budowanie istotnej bazy know-how;
– o-
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–
– p-

–
– w-

czo-

3. a – formy i znaczenie w rozwoju 

Koncepcja klastra a-
trywanie mechanizmów, za których 

o-

o-
a-

niu

konkurentami, a zatem uzyskiwania synergii wyni
o-

struktur 

a-

e-

autorzy (Chorób i Chorób 
2015; Fura i Surmacz 2014).
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1, na rysunku 1 zaprezentowano formy komunikacji pre-
-uczestników struktur klastrowych.

Z przedstawionych o-

o-
niczna (87,5%) oraz szkolenia, n

o-
nowaniu i rozwojowi reprezentowanej inicjatywy klastrowej. Nieco mniej po-
wszechnymi formami komunikacji, w opinii ankietowanych pr a-

a-
public relations

sy

Rys. 1. orców-uczestników ini-
2

o .

Niezwykle istotna dla rozwoju struktury klastrowej jest jej promocja 
w otoczeniu. Jednak, jak pisze S. Kotylak,

u-

r-
-

2009). a-

1 -
- -

Nauki (DEC-2011/01/D/HS4/03911).
2
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biorców-
. Na 

e-
- o-

mocji. 

a-
cji pocz

cyjno-
public relations (45,0%); reklama w prasie, radiu, telewizji 

a-
logowa (25,0%) oraz oferty przez telefon – call center (12,5%).

Rys. 2. -uczestników inicjatyw klastrowych 
w celu ich promocji 3

o .

przed-

-uczestnicy 

3
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a-
a-
a-

niemal co 3.
poz

Podsumowanie

w organizacji, szczególnie w strukturze kla-
e-

budowanie wiarygod-
szyb-

szemu 

i-

dej firmy, szczególnie struktury o-
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EFFICIENT INTERNAL AND EXTERNAL COMMUNICATION 
EFFECTIVE DETERMINANTS OF FUNCTIONING 

AND DEVELOPMENT OF CLUSTER STRUCTURES

Summary

The main objective of this study is to show the importance of internal and external 
communications affecting the functioning of the innovative integration links. Good 
communication determines not only sustainable, but also dynamic expansion of cluster 
initiatives. It should be emphasized that a properly functioning cluster structures affect 
not only the competitiveness of the region, but also for local economic development, 
regional and international.
Keywords: communication, integration, innovation, cluster, expansion.
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