
Klaster IT jako one-stop shop 
w zakresie IT w regionie 

Pomorza Zachodniego



● Jako organizacja non profit wspieramy firmy z sektora IT, 

dbając o rozwój gospodarczy regionu i zwiększając 

atrakcyjność Pomorza Zachodniego i miasta Szczecin.

● Prowadzimy działania w zakresie rozwoju i promowania 

regionu Pomorza Zachodniego, jako dobrego miejsca dla 

branży IT pośród pracowników, przedsiębiorców i 

inwestorów.

● Organizujemy wspólnie spotkania, szkolenia i konferencje, 

które gromadzą najaktywniejszych przedstawicieli branży i 

są okazją  do wymiany i tworzenia nowej wiedzy.

Czym się zajmujemy:



Misją Klastra jest dynamiczny rozwój firm IT z naszego regionu i 

uczynienie z branży IT kluczowego sektora na Pomorzu 

Zachodnim.

Klaster tworzy warunki pomocne w ekspansji przedsiębiorstw IT, 

wspiera ich rozwój, promuje, inicjuje współpracę między 

firmami i instytucjami oraz realizuje wspólne projekty. 

Wartościami Klastra są: współpraca, wiedza, inwencja.

Misja Klastra:



● Prowadzenie działań w zakresie rozwoju i promowania 

regionu Pomorza Zachodniego jako dobrego miejsca dla 

branży IT pośród pracowników, przedsiębiorców i inwestorów,

● podnoszenie jakości kształcenia i rozwój kompetencji kadr 

branży IT we współpracy ze szkołami, instytucjami 

naukowymi oraz instytucjami otoczenia biznesu,

● wspieranie firm IT w rozwoju ich biznesu, potencjału 

technologicznego, osiąganiu wysokiego poziomu 

innowacyjności,

● budowanie partnerstwa firm IT celem realizacji wspólnych 

projektów,

● reprezentowanie wspólnych interesów branży IT wobec 

instytucji zewnętrznych.

Cele Klastra:



● Łączna wielkość zatrudnienia w sektorze nowoczesnych 

usług biznesowych (w tym IT) w samym Szczecinie wynosi 

ponad 8200 osób,

● zdecydowana większość firm z sektora to firmy o profilu 

usługowym,

● w naszym regionie działa 8 uniwersytetów i 6 uczelni 

niepublicznych, w ramach których prowadzonych jest 

ponad 50 kierunków związanych z nowoczesnymi 

technologiami.

To wszystko pokazuje ogromny potencjał naszego regionu i 

wskazuje na wzrost możliwości podejmowania pracy w sektorze 

nowoczesnych technologii. 

Potencjał naszego 
regionu:



Nasi członkowie prowadzą działalność w różnych sektorach branży 

IT, oferując m.in: rozwój oprogramowania, multimediów i sieci 

telekomunikacyjnych, a także dostarczając usługi outsourcingu IT. 

● FinTech HUB (#blockchain, #crypto, #MiFID, #security, #PKI, 

#eIDAS, #paperless, #Electronic Signatures),

● Automotive HUB (#ADAS, #Autonomous Drive, #Connected 

Car, #IoT, #RTOS, #Embedded, #Electrification),

● Digital HUB (#Software Development, #Web apps, #UX, #UI, 

#AI, #BI, #Big Data, #3D printing, #AR, #VR, #IT Consulting, 

#ERP, …).

Zakres specjalności 
firm Klastrowych: 



● zleceń, wykonawców,

● praktykantów i stażystów, 

● miejsc na praktyki, staże, bądź stałą pracę, 

● produktów lub usług,

● konsorcjantów lub partnerów do projektu, 

● inwestorów lub doradców strategicznych, 

● prelegentów na wydarzenie, trenerów, konsultantów 

technicznych.

Jesteśmy punktem 
kontaktowym dla osób 
i firm poszukujących: 



● Badanie dot. sektora nowoczesnych usług biznesowych 
w regionie Pomorza Zachodniego,

● Badanie dot. polityki klastrowej w różnych regionach 
w Polsce, 

● Badanie cyfryzacji jednostek samorządu terytorialnego 
w regionie Pomorza Zachodniego,

● Badanie dojrzałości cyfrowej przedsiębiorstw, 

● Wsparcie dla programu mentoringowego dla startupów 
Szczecin_Up!,

● Warsztaty z programowania w języku Java Script! dla 
młodzieży,

● Zapytaj Eksperta – usługi doradcze Klastra IT.

Realizujemy projekty 
badawcze i edukacyjne:

https://klaster.it/2020/12/badanie-nowoczesnych-uslug-biznesowych/
https://klaster.it/2020/12/badanie-nowoczesnych-uslug-biznesowych/
https://klaster.it/2021/12/badanie-dotyczace-ksztaltowania-relacji-wspoldzialania-klastrow/
https://klaster.it/2021/12/badanie-dotyczace-ksztaltowania-relacji-wspoldzialania-klastrow/
https://klaster.it/2021/01/cyfryzacja-jednostek-samorzadu-terytorialnego/
https://klaster.it/2021/01/cyfryzacja-jednostek-samorzadu-terytorialnego/
https://klaster.it/2021/11/badanie-fundacji-platformy-przemyslu-przyszlosci/
https://klaster.it/2021/12/klaster-it-wspiera-realizacje-programu-mentoringowego-dla-startupow-szczecin_up-2/
https://klaster.it/2021/12/klaster-it-wspiera-realizacje-programu-mentoringowego-dla-startupow-szczecin_up-2/
https://klaster.it/2020/10/relacja-z-warsztatow-programowania-dla-mlodziezy-10-11-10-2020/
https://klaster.it/2020/10/relacja-z-warsztatow-programowania-dla-mlodziezy-10-11-10-2020/
https://klaster.it/zapytaj-eksperta-uslugi-doradcze-klastra-it/jak-sie-zglosic/


� Nawiązywanie kontaktów i networking.

� Budowanie partnerstwa i współpracy z firmami 
/poszukiwanie podwykonawcy.

� Pomoc przy pozyskiwaniu pracowników z branży 
IT oraz wsparcie w działaniach Employer 
Brandingowych.

� Podnoszenie jakości kształcenia i rozwój 
kompetencji.

� Wykorzystanie kanałów komunikacji Klastra IT do 
promowania firmy.

� Informowanie o wydarzeniach branżowych 
/wsparcie dla organizatorów.

Dbamy o nasze firmy  
w tych obszarach:



● Wewnętrzny kanał „zamowienia@klaster.it” – w 2021 roku 

przekazaliśmy łącznie ponad 40 zamówień, tj. zaproszeń 

do współpracy od innych firm.

● Bezpieczna kooperacja ze zweryfikowanymi przez inne 

klastrowe firmy partnerami.

● Klastrowa Kawa Online – nasze forum do rozmów, 

organizowane cyklicznie co 2 tygodnie (w 2021 roku 

zorganizowaliśmy 21 spotkań online).

Współpraca, networking:





● Zrealizowany polsko-niemiecki projekt “Rozwój 

polsko-niemieckiej współpracy transgranicznej”. 

Wartość projektu: ponad 16 tys. euro (Interreg). 

● W ramach projektu zorganizowane zostały 4 warsztaty 

polsko - niemieckie, które pozwoliły zwiększyć wiedzę 

o naszym niemieckim sąsiedzie oraz dały możliwość 

naszym firmom nawiązania kontaktu z organizacjami 

niemieckimi.

● Opracowano ebook - poradnik, dotyczący współpracy 

transgranicznej. 

Biznes, nowe kontakty:

https://klaster.it/2021/07/poradnik-jak-rozwijac-kontakty-biznesowe-z-naszym-niemieckim-sasiadem/


Rozwój polsko-niemieckiej współpracy 
transgranicznej



● Agencja Rozwoju Metropolii Szczecińskiej zaprosiła nas 

do udziału w projekcie, w ramach którego odwiedzamy 

szkoły średnie w naszym regionie. 

● Zachęcamy młodzież do studiowania kierunków IT oraz 

podejmowania pracy w naszych firmach.

 
Spotkania Klastra IT 
z młodzieżą ze szkół 
średnich 



Rozwój polsko-szwedzkiej współpracy
● W międzynarodowym gronie, wraz z innymi reprezentantami IT 

oraz artystami z całego świata (m.in.: Belgia, Szwecja, Egipt, 

Włochy, Cypr i Polska), pracowaliśmy nad sposobami 

wykorzystania technologii w sztuce.

● Wiosną planujemy warsztat z partnerami u nas 

w Szczecinie. 

● Powstał film oraz raport,  a także aplikacja.

● Szczegóły TUTAJ>>> 

https://theartsdot.se/


● Kampania ukierunkowana na Ukrainę oraz 

Białoruś,

● Dom Mediowy EACTIVE prowadzi kampanię (Google 

Ads oraz Facebook Ads)

●  czas realizacji: 15.11 – 20.12.2021,

● 19 firm wzięło udział w kampanii,

● 93 oferty pracy zostały opublikowane, 

● kilkanaście CV wpłynęło do firm 

(kilka rekrutacji jest w toku),

● Kontynuacja planowana na 2022 rok (wybór 

innych krajów),

● Sprawdź naszą stronę TUTAJ >>>

Kampania rekrutacyjna „Jest praca, jest 
klimat”

https://work.visitszczecin.eu/


● Wydarzenia i szkolenia - w roku 2020 zorganizowaliśmy 

kilkanaście szkoleń stacjonarnych  i webinarów; 

dodatkowo zorganizowaliśmy bezpłatne warsztaty 

programowania dla młodzieży,

● nasze firmy otrzymują na bieżąco informacje o 

wydarzeniach branżowych zgodnych z profilem 

działania firmy,

● zapraszamy nasze firmy do uczestnictwa jako prelegent, 

gdy poszukujemy ekspertów z danej dziedziny,

● Dobre praktyki HR w IT - zamknięta grupa na Facebooku 

i cykliczne HR Telco.

Wiedza:

https://klaster.it/oferta-klastra/dobre-praktyki-hr-w-it/


Ekspercka, zamknięta grupa na Facebooku i cykliczne HR Telco 

(w 2021 roku zorganizowaliśmy ponad 20 spotkań online dla HR’u)

Do tej pory na forum rozmawialiśmy m.in. o: 

● kwestiach księgowych dot. rozliczenia pracy zdalnej,

● tworzeniu regulaminów do pracy zdalnej,

● integracji zdalnej z pracownikami,

● integracji stacjonarnej,

● benefitach dla pracowników i różnych rodzajach wsparcia 

dla nich,

●  warsztaty z trenerami (m.in z Katarzyną Dujanowicz, Elżbietą 

Stelmach),

● Sprawdź szczegóły TUTAJ >>>

Grupa: DOBRE PRAKTYKI 
HR W IT

https://klaster.it/oferta-klastra/dobre-praktyki-hr-w-it/




● Klastrowa baza CV - formularze zapisów na naszej 

stronie (praca lub praktyki); ogółem do bazy osób 

szukających pracy w okresie 2021 roku  wpłynęło ok. 130 

CV),

● korzystanie z kanałów komunikacji Klastra IT do 

zaprezentowania firmy jako interesującego pracodawcy 

w regionie.

Employer branding:



Reprezentowanie branży i współpraca 
z instytucjami z otoczenia biznesu



Obszary działania członków Klastra IT:

Video: Maritime Engineering: 3D Design:

https://24fps.pl/
https://www.avid.com/
https://fully-verified.com/pl/
https://www.kongsberg.com/
https://www.bardins.pl/


Automotive: Cloud Computing:

Obszary działania członków Klastra IT:

https://codelab.eu/pl/strona-glowna
https://www.globallogic.com/pl/
https://softvig.pl/
https://www.umlaut.com/en/locations/szczecin
https://www.tietoevry.com/
https://itserwis.net/
https://www.xcomp.pl/pl/
http://www.pado.com.pl/


Business Consulting: Distribution:

Obszary działania członków Klastra IT:



Cyber Security: FinTech:

Obszary działania członków Klastra IT:

https://ampio.pl/
https://pl.asseco.com/
http://www.netcom.pl/
https://www.mikroserwis.pl/
https://www.system-it.pl/
https://consileon.pl/
https://www.ebkf.eu/
https://www.macrobond.com/
https://booste.com/
https://www.facebook.com/Trustsecinc


ERP: IoT:

Obszary działania członków Klastra IT:

https://www.facebook.com/Madcoders/
https://www.mikroplan.com.pl/MPSerwis/chapter_62000.asp
https://myodoo.pl/
https://primaco.pl/
https://www.rekord.com.pl/
https://stettiner.eu/
https://icotera.com/
https://comdrev.pl/
https://www.apptimia.com/


Mobile App: IT Consulting:

Obszary działania członków Klastra IT:

https://doitglobal.eu/pl/
http://www.dotfusion.eu/
https://grupa.it/
http://www.game-factory.eu/
https://coresender.com/
https://gryftec.com/pl/strona-glowna/
https://dige.rs/en/


IT Outsourcing Software Development:

Obszary działania członków Klastra IT:

https://klaster.it/czlonkowie/firmy-w-klastrze/bshtec-leszek-rogalinski/
https://klaster.it/czlonkowie/firmy-w-klastrze/bsmart-sp-z-o-o/
https://intive.com/
https://mente.io/
https://iamip.com/
https://klaster.it/czlonkowie/firmy-w-klastrze/it-bc/
https://inprojects.pl/
https://www.lepszyprojekt.pl/
http://ntconsult.home.pl/kontakt.htm
https://sb-software-sp-z-oo.business.site/
https://klaster.it/czlonkowie/firmy-w-klastrze/restrain-jacek-rudis/
https://kariera.raynet.pl/
https://www.softinn.eu/en
https://www.appsome-solutions.com/


Startup: Web Development:

Network 
Infrastructure :Gambling:

Obszary działania członków Klastra IT:

https://red-sky.com/
https://www.generalinformatics.pl/
https://klaster.it/czlonkowie/firmy-w-klastrze/ignition-interactive/
https://dmz.pl/
https://ntipolska.pl/


VR and AR:

Software:

Automation:

Intellectual 
Property:

Obszary działania członków Klastra IT:

http://www.ac-m.pl/
http://vrr.com.pl/
http://www.profidata.com.pl/
https://prototypujemy.pl/
https://malujda.pl/


Sales Force 
Automation:

Server 
Monitoring:

Obszary działania członków Klastra IT:

https://sagra.pl/
https://www.traceroute42.com/


Stawki Członkowskie ustalane są w odniesieniu do 

deklarowanego obrotu, jaki firma osiągnęła w ubiegłym roku. 

Opłata jest jednorazowa, roczna.

Obrót firmy za poprzedni rok Wysokość składki
mniej 0,5 mln zł 750 zł
równo i powyżej 0,5 ale poniżej 3 mln zł 1 400 zł
równo i powyżej 3 ale poniżej 5 mln zł 1 900 zł
równo i powyżej 5 ale poniżej 20 mln zł 3 600 zł
równo i powyżej 20 ale poniżej 50 mln zł 5 000 zł
równo i powyżej 50 mln zł 8 000 zł

Dołącz do Nas:



Rozwijajmy razem branżę IT!



Zapraszamy do 
kontaktu

Klaster ICT Pomorze Zachodnie

biuro@klaster.it

Klaster ICT Pomorze Zachodnie

www.klaster.it

http://www.klaster.it

