


2 Klaster „Naturalnie z Podlasia!” 3

Stworzenie i rozwój silnej  
i innowacyjnej organizacji z Podlasia 
promującej dobrą żywność.
Naturalnie z Podlasia - produkty  
z czystego ekologicznie regionu, 
wytwarzane przy zachowaniu  
dbałości o ich wysoką jakość .

Na Podlasiu znamy je wszyscy:  
truskawki z Korycina, brokuły z Sokółki, 
mąkę białostocką z PZZ, majonez  
z Agrovity, chętnie je kupujemy, mamy  
do nich zaufanie i cenimy ich wyjątkowy 
smak. Nasza inicjatywa ma na celu 
pokazanie wyjątkowości produktów 
pochodzących z Podlasia - jednego  
z najczystszych ekologicznie regionów  
w Europie oraz ich promowanie  
nie tylko w całej Polsce, ale także  
za granicą.

 
Misja Stowarzyszenia

Małe ojczyzny 
- Podlasie

Stowarzyszenie Klaster  
Spożywczy „Naturalnie  
z Podlasia!” to inicjatywa 
skupiająca przedsiębiorstwa 
i organizacje działające 
na terenie województwa 
podlaskiego. Celem stowarzyszenia 
jest kształtowanie wizerunku, 
promocja, inowacyjność oraz 
podniesienie konkurencyjności  
firm, ich produktów i usług.  

Stowarzyszenie z siedzibą  
w Białymstoku, zostało 
zawiązane na zebraniu 
założycielskim 7 maja 2007 r., 
osobowość prawną  
uzyskało w dniu wpisu  
do rejestru z dniem  
8 sierpnia 2007 r. 

„Naturalnie z Podlasia!”

www.naturalniezpodlasia.pl

Więcej informacji:

Inicjatywa klastrowa „Naturalnie z Podlasia!” Co to są klastry?

„Klaster to geograficzne skupisko 
wzajemnie powiązanych firm, 
wyspecjalizowanych dostawców, 
jednostek świadczących usługi, 
firm działających w pokrewnych 
sektorach i związanych z nimi 
instytucji (np. uniwersytetów, 
jednostek normalizacyjnych, 
stowarzyszeń handlowych  
oraz instytucji finansowych). 
Przedsiębiorstwa należące do 
klastra konkurują między sobą,  
ale jednocześnie współpracują  
w pewnych obszarach, dzięki 
czemu osiągają wspólne 
korzyści.”

Definicja

Michael E. Porter

Inicjatywa klastrowa „Naturalnie  
z Podlasia!” polega na współpracy 
przedsiębiorstw w budowaniu produktów 
regionalnych i usług, która ma za 
zadanie wzmocnienie ich pozycji na 
rynku krajowym i zagranicznym.  
 
Głównymi celami stowarzyszenia są m.in.: 

dynamiczny rozwój firm (członków • 
stowarzyszenia) i poprawa efektywności 
ich działania
wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw • 
na rynku krajowym i zagranicznym
wdrażanie innowacyjnych rozwiązań• 
reprezentowanie interesów • 
członków stowarzyszenia wobec 
władz lokalnych, państwowych 
oraz krajowych i zagranicznych 
stowarzyszeń i organizacji
promocja regionu podlaskiego• 
budowa silnej marki lokalnej• 
stworzenie płaszczyzny • 
marketingowej, prawnej i finansowej 
dla członków stowarzyszenia 
propagowanie wiedzy z zakresu • 
żywienia i zdrowia człowieka oraz 
ochrony środowiska naturalnego

 
W grupie siła

Stowarzyszenie jako jedno  
z najważniejszych narzędzi promujących 
region stworzyło markę „Naturalnie  
z Podlasia!”. Marka  docelowo będzie 
funkcjonować jako znak jakości dla 
produktów pochodzących z Podlasia.  
Marką będą wyróżniane tylko produkty 
najlepsze, spełniające najwyższe 
wymagania jakościowe oraz smakowe. 
Posiadanie znaku będzie zapewnieniem 
dla konsumenta, że kupuje produkty 
wysokiej jakości.

 
Marka „Naturalnie z Podlasia!” 
- wizytówka regionu

Modelowym przykładem klastra jest Dolina 
Krzemowa w USA, gdzie na obszarze 
ok. 300 mil kwadratowych działa 
kilka tysięcy firm technologicznych, 
zatrudniających ponad milion wysokiej 
klasy specjalistów. Motorem napędowym 
jest jedna z najbardziej renomowanych 
uczelni na świecie - Uniwersytet Stanforda. 
Jest ona bardzo mocno związana  
z sektorem nowych technologii i lokalnym 
biznesem - stanowi dla niego bazę 
naukowo-badawczą oraz kształci 
nowe kadry. W Polsce do największych 
inicjatyw klastrowych należą min.: 
Łódzki Klaster Medialny, Plastikowa 
Dolina Tarnowski Klaster Przemysłowy, 
Wielkopolski Klaster Meblarski,  
Klaster Piwny.

Przykłady klastrów  
i specjalizacja

Klaster to przede wszystkim współpraca 
osób z różnych organizacji. Powiązania 
między nimi umożliwiają efektywny 
przepływ informacji oraz budowanie 
wspólnej bazy wiedzy wykorzystywanej 
następnie przez cały klaster. 
Koncentracja podmiotów z jednego 
sektora na tym samym obszarze 
geograficznym, wpływa także na ich 
większą specjalizację i staje się przez  
to motorem napędowym ich rozwoju.  
Klaster jest atrakcyjnym miejscem 
przyciągającym inwestorów, 
wartościowych pracowników  
i nowe firmy.

 

Klaster - źródło 
rozwoju branży

Podpisanie listu intencyjnego 
w Urzędzie Marszałkowskim 
Województwa Podlaskiego

Podpisanie listu intencyjnego 
z Łomżyńską Izbą  

Przemysłowo-Handlową

Źródłem rozwoju branży jest klaster  
i jego sieci kontaktów, a nie  
pojedyncze firmy.  
Mobilność pracowników oraz tworzone  
w ten sposób sieci społecznych  
i zawodowych kontaktów umożliwiają 
efektywny przepływ wiedzy i informacji. 
Ludzie, którzy przechodzą pomiędzy 
firmami i projektami tworzą rodzaj 
„superorganizacji”, która napędza 
koniunkturę na produkty i usługi 
danej branży oraz tworzy odpowiedni 
wizerunek regionu, w którym działa 
klaster. 

Tworzenie
wizerunku regionu



AGROVITA BIAŁYSTOK Sp. z o.o. to wiodący producent  
majonezów i musztard, dań gotowych produkowanych  
z naturalnych składników oraz przetworów  
owocowo-warzywnych. Dystrybucja prowadzona jest  
na terenie całej Polski, a także na eksport.

Borowski-Borowski Sp. j. zajmuje się dystrybucją 
artykułów spożywczych. Głównymi kontrahentami 
są sklepy i hurtownie na terenie woj. podlaskiego, 
Ełku i Siedlec oraz dostawcy z terenu całego kraju.

Zakłady Spożywcze Bona oferują majonezy  
i musztardy wyprodukowane z najwyższej  
jakości surowców, wg sprawdzonych receptur,  
z zastosowaniem zaawansowanego procesu  
technologicznego.

P.H.U. STANWES zajmuje się obrotem 
surowcami do produkcji w przemyśle 
spożywczym oraz produkcją środków 
do zmiękczania wody w procesach 
przemysłowych.

Spółka Owoce i Warzywa Podlasia dostarcza 
świeże owoce i warzywa dla przemysłu 
chłodniczego i na eksport. Skupia najlepszych 
producentów rolnych z regionu podlaskiego.

Mispol S.A. jest wiodącym producentem pasztetów i konserw 
mięsnych. W swojej grupie kapitałowej skupia firmy z branży 
spożywczej zajmujące się produkcją i dystrybucją dań gotowych, 
mięsa i wędlin, przetworów owocowo-warzywnych oraz 
produktów pet-food.

ONA Sp. z o.o. z siedzibą w Łomży,  
zajmuje się dystrybucją artykułów   
spożywczych z grupy przetworów  
tłuszczowych, owocowo – warzywnych  
oraz surowców do produkcji spożywczej.  
Główny obszar działania  
to północno-wschodnia Polska.

P.P.H. EDPOL konfekcjonuje przyprawy z całego świata, 
produkuje naturalne mieszanki przyprawowe oraz  
specjalistyczne mieszanki dla przemysłu  
mięsnego i owocowo - warzywnego.

Firma PIONIER S. Jasiński, K.i P. Kranc Sp. j. prowadzi 
działalność w zakresie sprzedaży hurtowej opakowań 
i artykułów jednorazowego użytku dla przemysłu, rolnictwa, 
handlu i gastronomii oraz usług wykonywania nadruków 
reklamowych na torbach i taśmach samoprzylepnych.Zakład Piekarniczy Wyrób i Sprzedaż Jerzy Wojtkielewicz 

zajmuje się wyrobem produktów piekarniczych  
i półcukierniczych. Stosuje metody tradycyjne, oparte na 
naturalnych zakwasach, bez konserwantów.

PODLASKIE ZAKŁADY ZBOŻOWE S.A. to największy  
producent wytwarzanych tradycyjnie mąk, kasz i płatków,  
pochodzących z najczystszego ekologicznie rejonu  
północno-wschodniej Polski.

MERINOSOFT Sp. z o.o. oferuje kompleksowe rozwiązania 
informatyczne wspomagające zarządzanie nowoczesnymi 
firmami produkcyjnymi i dystrybucyjnymi łącznie  
z dostawami sprzętu i outsourcingiem IT. 

  

  

Owoce i Warzywa Podlasia 
Sp. z o.o.
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Dyrektor Departamentu Polityki  
Regionalnej i Funduszy Strukturalnych

Trener/wykładowca z zakresu  
budowy i promocji marki 
Program szkoleń promujących 
clustering

Cezary Ołdakowski

Rafał Staszkiewicz

Urząd Marszałkowski  
Województwa Podlaskiego

www.naturalniezpodlasia.pl

Więcej informacji:

Członkowie założyciele Organizacje wspierające

Klaster spożywczy „Naturalnie 
z Podlasia!” jest pierwszą 
inicjatywą klastrową zrzeszającą 
przedsiębiorców branży rolno- 
-spożywczej, ale także pierwszą 
inicjatywą tego typu w regionie. 
Realizując zapisy Strategii Rozwoju 
Województwa Podlaskiego do 
2020 roku samorząd województwa 
będzie wspierał, m.in. w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Podlaskiego na lata 2007-2013, działania w zakresie 
współfinansowania kosztów funkcjonowania inicjatyw 
klastrowych, promocji wspólnych marek czy rozwoju 
zaplecza badawczo-szkoleniowego.

Podstawą budowania marki jest  
„The big idea” – pomysł, koncepcja, 
która powinna być centralnym 
elementem wszystkich działań 
biznesowych i marketingowych 
firmy. „Naturalnie z Podlasia!” 
ma szansę stać się taką właśnie 
ideą, integrującą i angażującą 
uczestników klastra. Koncepcja 
ta ma potencjał, wskazuje na 

konkretne korzyści, daje obietnicę, może inspirować  
i dodawać energii. Budowa marki „Naturalnie z Podlasia!” 
(jej wizerunku i wartości) będzie bowiem wymagała 
konsekwencji w działaniu i zaangażowania wszystkich 
przedstawicieli klastra.



Na przykładzie projektu „Program szkoleń promujących clustering”obserwuję, że przedsiębiorcy z Podlasia 
o wiele łatwiej potrafią sobie wyobrazić jakie korzyści może przynieść współpraca w formie klastra.  
Wiele się pisze o klastrach w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej, Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego czy też Programu Operacyjnego Innowacyjna 
Gospodarka i z pewnością inicjatywy, które już teraz się zawiązały będą miały największe szanse na 
pozyskanie funduszy na rozwój.

Kierownik operacyjny  
„Programu szkoleń promujących clustering”
Doradztwo Gospodarcze DGA S.A.

Marcin Ługawiak

Inicjatywa Klaster Spożywczy „Naturalnie z Podlasia!” stworzy warunki do wzrostu konkurencyjności 
przedsiębiorstw uczestniczących, gdyż przełoży się to na wyższą ich rentowność. Inicjatywa klastrowa  
„Naturalnie z Podlasia!” stworzy również warunki łatwiejszego pozyskiwania i wykorzystania rozwiązań  
innowacyjnych i transferu technologii, a także pozwoli na prowadzenie własnych działań w zakresie  
tworzenia nowych rozwiązań produkcyjnych, organizacyjnych czy marketingowych. Jednostkowe koszty  
tego typu działań będą znacznie niższe, co pozwoli na szersze uczestnictwo w inicjatywie lokalnych firm  
i na korzystanie przez nie z rozwiązań dotychczas niedostępnych.

Jednocześnie wprowadzenie wspólnej marki o charakterze regionalnym stworzy warunki dla promocji  
i lepszego postrzegania regionu Podlasia. Szerszy zakres takiej inicjatywy zwiększy jej siłę i możliwości  
reprezentowania regionu w kraju i za granicą.

Dziekan Wydziału Ekonomicznego  
Uniwersytetu w Białymstoku  

Prof. dr hab. Robert Ciborowski

RCS jako firma od kilkunastu lat pracuje na rzecz rozwoju kadr regionalnej gospodarki i podniesienia jej 
kompetencji. Od 2006 roku świadomie zaangażowała się w promocję klastrów na Podlasiu realizując finansowany ze 
środków EFS „Program szkoleń promujących Clustering”.  Dotychczas przeszkoliliśmy ponad 600 osób – właścicieli 
i pracowników przedsiębiorstw oraz instytucji otoczenia biznesu. 

Inicjatywa klastrowa firm sektora spożywczego „Naturalnie z Podlasia!” zaczęła przybierać konkretne kształty  
w postaci nowopowstałego stowarzyszenia i pierwszych działań marketingowych. Jest to najbardziej właściwa 
postawa – przedsiębiorcy biorą sprawy we własne ręce. Już udało się przełamać podstawową barierę rozwoju 
klastra, tzn. podnieść poziom zaufania pomiędzy partnerami biznesowymi i instytucjonalnymi. W regionach takich, 
jak Podlasie, rozwój może następować tylko poprzez czynną współpracę wielu podmiotów, a klaster jest naturalnym 
katalizatorem takiej współpracy.

Prezes RCS Sp. z o.o. w Białymstoku

Robert Girejko

W kontekście rozwoju województwa podlaskiego należy podkreślić, iż najbardziej zaawansowane procesy 
kształtowania się klastra gospodarczego występują w branży przetwórstwa rolno-spożywczego. Stowarzyszenie Klaster 
Spożywczy „Naturalnie z Podlasia!” jako inicjatywa klastrowa ma bardzo duże szanse na powodzenie i osiągnięcie,  
w dłuższej perspektywie czasu, wytyczonych celów. Przemawia za tym, przede wszystkim silna wola współpracy firm 
wchodzących w skład inicjatywy. Dodatkowo należy podkreślić ogromne doświadczenie jej wiodących firm na rynku 
regionalnym, ale przede wszystkim krajowym i zagranicznym. 

Stowarzyszeniu Klaster Spożywczy „Naturalnie z Podlasia!” należy życzyć powodzenia i wspierać jego aktywność, 
jest ono bowiem jednym z najważniejszych przedsięwzięć zmierzających do wzrostu konkurencyjności podlaskiego 
przetwórstwa spożywczego, stanowiącego wiodący sektor gospodarki regionu. 

Kierownik Zakładu Podstaw i Strategii Zarządzania UwB
Kierownik projektu „Podlaski Klaster Spożywczy”

Prof. nadzw. dr hab. Bogusław Plawgo
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Stowarzyszenie jest organizacją 
o charakterze otwartym, 
skupiającą przedsiębiorstwa, 
osoby fizyczne i instytucje 
działające na terenie 
województwa podlaskiego. 
Czekamy na producentów 
dobrej żywności, na firmy 
związane z usługami  
i serwisem, działające  
w szeroko rozumianym 
przemyśle spożywczym. 

Kto może przystąpić 
do stowarzyszenia?

Korzyści z przynależności do 
klastra „Naturalnie z Podlasia!”

Korzyści O klastrze

Wypracowanie i wdrażanie  
innowacyjnych rozwiązań, w 
prowadzeniu działalności rynkowej, 
dostępnych tylko dla inicjatyw 
klastrowych (programy unijne, 
programy szkoleniowe, itp.)

 
Innowacje

Korzyści ze współpracy w grupie 
dotyczące działań proeksportowych 
i eksportowych na nowych rynkach. 
Promocja eksportu produktów firm, 
należących do Stowarzyszenia, 
wspólna strategia eksportowa, udział 
w targach, misjach gospodarczych, itp.

 
Eksport

Stowarzyszenie reprezentuje interesy 
swoich członków wobec władz 
państwowych, samorządowych, itp. 
Przynależność do silnej grupy daje 
możliwość wpływu na kształtowanie 
rozwoju branży spożywczej. 

 
W grupie siła

Łatwiejszy dostęp do wiedzy  
i działalności ośrodków  
badawczo - rozwojowych. 
Dostęp do badań rynkowych, 
marketingowych, wsparcia 
technologicznego, know-how.

 
Badania i rozwój

Korzyści współdziałania w grupie  
producenckiej, poprawa efektywności 
pracy i kooperacji między członkami 
klastra, m.in.: współpraca 
promocyjna, technologiczna, 
organizacyjna, kadrowa, IT, itp.

 
Grupa producencka

Korzyści z oznakowania prestiżową 
marką „Naturalnie z Podlasia!”  
swoich najlepszych produktów. 
Wsparcie promocyjne i marketingowe 
dla marek i produktów firm -  
członków klastra.

 
Marka „Naturalnie z Podlasia!”

Członkowie stowarzyszenia 
podczas warsztatów 

szkoleniowych

Prezes stowarzyszenia 
Elżbieta Puławska - Breś



Projekt realizowany na zlecenie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości,  
współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Stowarzyszenie 
Klaster Spożywczy  
„Naturalnie z Podlasia!”  
 
ul. Ks. Kardynała Stefana 
Wyszyńskiego 1 
15 - 888 Białystok 
NIP: 542-30-51-119
 
Adres do korespondencji:  
ul. Octowa 1, 15-399 Białystok
tel. 085 74 99 358
e-mail:  
info@naturalniezpodlasia.pl 

Kontakt

www.naturalniezpodlasia.pl

Więcej informacji:

Wystarczy skontaktować się z nami: 

Prezes: 
Elżbieta Puławska-Breś
tel: 0 66 99 66 000

Zastępca Prezesa Zarządu: 
Wojciech Dąbrowski
tel. 0 604 414 175 

Członek Zarządu: 
Sławomir Jasiński
tel. 0 608 040 903 

Jak można przystąpić 
do stowarzyszenia?

Członkami Stowarzyszenia mogą być 
osoby fizyczne oraz firmy i instytucje 
z regionu Województwa Podlaskiego.

Kto może przystąpić  
do stowarzyszenia?

Członkowie Stowarzyszenia pracują 
na jego rzecz nieodpłatnie, pokrywają 
natomiast standardowe wpisowe oraz 
składki roczne, które w przypadku osób 
fizycznych są symboliczne, natomiast  
w przypadku przedsiębiorstw składki 
są uzależnione od ilości zatrudnionych 
osób.

Czy przystąpienie  
jest odpłatne?

Formuła stowarzyszenia określa
trzy rodzaje członków:
- członek zwyczajny (osoba fizyczna)  
- członek wspierający  
  (przedsiębiorstwa i instytucje)
- członek honorowy (instytucje,  
  stowarzyszenia, osoby fizyczne, itp.)

Jakie mogą być formy  
przystąpienia do stowarzyszenia? 

Marka „Naturalnie z Podlasia!” jest 
marką regionalną, znakiem jakości 
dla najlepszych produktów.  
Jest promowana przez Stowarzyszenie 
oraz wszystkie organizacje wspierające, 
na  rynku polskim i zagranicznym.  
Stowarzyszenie jest właścicielem  
marki „Naturalnie z Podlasia!”, 
która jest objęta ochroną  
w Urzędzie Patentowym RP.

Jakie są główne korzyści z 
oznakowania produktów marką 
„Naturalnie z Podlasia!”?

W skrócie:


