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Polski Klaster Aluminium
(PKA) zrzesza grupę przedsiębiorstw z branż wykorzystujących w swej działalności
aluminium, branż pokrewnych
(w tym producentów,
dostawców, usługodawców)
oraz powiązane z nimi instytucje otoczenia biznesu,
wyższe uczelnie, jednostki
badawcze itp. Działanie PKA
ma na względzie konieczność
powiązania innowacyjnej
gospodarki opartej na wiedzy
z dynamicznym rozwojem
technologii budowlanych,
stworzenie optymalnych
warunków do kooperacji nauki
i gospodarki w celu opracowania i wdrażania innowacyjnych technik produkcji
elementów aluminiowych,
kształcenie specjalistów
w przedmiotowym obszarze,
rozwoju badań naukowych
oraz innowacyjnych technik
projektowych.
Działalność i prace Polskiego Klastra Aluminium są
ukierunkowane na wspieranie
swoich podmiotów, zarówno
na arenie krajowej jak
i międzynarodowej. W dniach
29.11.2016 - 01.12.2016 r. PKA
będzie aktywnie promował
swoich Członków na międzynarodowych targach „Aluminium 2016” w Dusseldorfie.
Realizując konsekwentnie wyznaczone cele, Klaster
jest wciąż otwarty na przyjęcie
nowych członków, zarówno
działających w sektorze
prywatnym, jak i instytucjonalnym.
W okresie od czerwca
2015 roku do chwili obecnej
liczba Członków Polskiego
Klastra Aluminium wzrosła
o około 40%. Aktywne
członkostwo w PKA podnosi
potencjał indywidualnych
podmiotów Klastra na rynku
gospodarczym oraz stwarza
wiele możliwości rozwoju
m.in. poprzez: intensywny
transfer specjalistycznej wiedzy, doświadczeń i kontaktów
biznesowych, bezpośredni
dostęp do najnowszych
rozwiązań technologicznych,
zwiększony poziom innowacyjności oferowanych
produktów i usług, bardziej
ekonomiczną i efektywną

promocję własnej marki,
dzięki zasięgowi, marce
i prestiżowi Polskiego
Klastra Aluminium.
Ogromnym atutem przynależności do Klastra jest
również fakt, że jego Członkowie mają równy dostęp
do wspólnej infrastruktury
nabytej i udostępnionej
przez Koordynatora na potrzeby działalności Klastra
oraz świadczonych usług,
w tym do szkoleń, materiałów,
wartości niematerialnych
i prawnych, środków trwałych
i wyposażenia. W bieżącym
roku Koordynator Polskiego
Klastra Aluminium zaoferował
i przeprowadził wśród swoich Członków już wiele szkoleń i treningów biznesowych,
a także wielokrotnie świadczył wśród nich usługi
consultingowe.
W wyniku zakończonego
już projektu, współfinansowanego ze środków Unii
Europejskiej w ramach
Programu Operacyjnego
Innowacyjna Gospodarka
na lata 2007-2013 Członkom
Klastra przysługuje korzystanie

z infrastruktury jednego z najnowocześniejszych w Polsce
laboratoriów, w których
przeprowadzane są badania
odporności ogniowej, testy
dymoszczelności, odporności
na obciążenie wiatrem,
przepuszczalności powietrza
i wodoszczelności oraz
zaawansowane badania
odporności korozyjnej
w różnych środowiskach,
a także badania akustyczne
szeroko rozumianych
przegród budowlanych.
Procesy badawcze i rozwojowe w powstałym laboratorium wspierane są nowoczesną aparaturą badawczą,
w tym kamerą termowizyjną
oraz skanerem 3D, a także
oprzyrządowaniem, pozwalającym na przygotowanie
rozwiązań prototypowych
i próbek.
Polski Klaster Aluminium
należy do grupy siedmiu
Krajowych Klastrów Kluczowych, które mają stanowić
fundament współpracy klastrowej między przedsiębiorstwami, uczelniami i instytucjami otoczenia biznesu.

Wśród wyróżnionych Klastrów
znajdują się dwa klastry zajmujące się innowacyjnymi
technologiami w obszarze
przetwórstwa metali są
to Klaster Obróbki Metali
z Białegostoku i jedyny
Klaster Kluczowy z województwa śląskiego – Polski
Klaster Aluminium. Przynależność do grona Krajowych
Klastrów Kluczowych to
efekt wysokiej oceny merytorycznej w konkursie przed
komisją ekspertów trzech
ministerstw i instytucji rządowych. Postepowanie konkursowe było dwuetapowe, do
którego stanęły 23 inicjatywy
klastrowe i po pierwszym
etapie do finałowej rozgrywki
zostało zakwalifikowanych
8. Status Klastra Kluczowego dla Polskiego Klastra Aluminium potwierdzony został
Rozporządzeniem Ministra
Gospodarki. Krajowy
Klaster Kluczowy – to klaster
o istotnym znaczeniu dla
gospodarki kraju i wysokiej
konkurencyjności międzynarodowej. Krajowe klastry
kluczowe są identyfikowane
na poziomie krajowym,
m.in. w oparciu o kryteria
dotyczące: masy krytycznej,
potencjału rozwojowego
i innowacyjnego, dotychczasowej i planowanej współpracy
oraz doświadczenia i potencjału Koordynatora. Sam
tytuł jest uznawany za znak
jakości, zwiększający prestiż
podmiotów działających
w Klastrze.
W najbliższej perspektywie finansowej rozdzielającej
środki europejskie na lata
2014-2020, w ramach

Programu Operacyjnego
Inteligentny Rozwój, PKA
ma możliwość starania się
o kolejne dofinansowanie –
tym razem mające na celu
wsparcie wzrostu internacjonalizacji przedsiębiorstw
działających w ramach
Krajowych Klastrów Kluczowych. Dofinansowanie obejmuje kompleksowe usługi,
wspierające wprowadzanie
na rynki zagraniczne oferty
Klastra i jego Członków, ze
szczególnym uwzględnieniem
produktów zaawansowanych technologicznie, w tym
usługi związane z aktywizacją Członków Klastra
w obszarze internacjonalizacji,
tworzeniem sieci kontaktów,
wymianą wiedzy z partnerami
zagranicznymi, współpracą
międzynarodową, zwiększeniem widoczności Klastra na
rynkach międzynarodowych.
Dofinansowanie ma służyć
podnoszeniu zdolności
Klastra do trwałej współpracy
z podmiotami zagranicznymi,
a także współpracy
w ramach Klastra, w tym
Koordynatora i Członków.
Warto dodać, iż w kontekście indywidualnego
ubiegania się przez przedsiębiorstwo o dofinansowanie w ramach Programu
Operacyjnego Inteligentny
Rozwój na lata 2014-2020
należy pamiętać, że będąc
Członkiem Krajowego Klastra
Kluczowego istnieje możliwość otrzymania dodatkowych
punktów podczas oceny
merytorycznej wniosku
aplikacyjnego, co zapewne
podnosi szanse na uzyskanie
kolejnego dofinansowania.

Dla wielu potencjalnych
klientów usług świadczonych przez laboratoria
badawcze, najważniejszym
pytaniem jest jak znaleźć
rzetelnego i wiarygodnego
wykonawcę badań i jakie
przyjąć kryteria przy tych
poszukiwaniach i wyborze.
Sposobem na potwierdzenie
kompetencji laboratoriów
wykonujących badania,
pomiary i wzorcowania jest
akredytacja. W przypadku
laboratoriów badawczych
i wzorcujących normą, która
jest podstawą do uzyskania
akredytacji jest norma
PN-EN ISO/IEC 17025:2005
„Ogólne wymagania
dotyczące kompetencji
laboratoriów badawczych
i wzorcujących”. Laboratorium Polskiego Klastra
Aluminium jest w trakcie
procesu akredytacyjnego.
Laboratorium Polskiego
Klastra Aluminium wprowadziło system zarządzania
oparty o w/w normę i złożyło
wniosek w Polskim Centrum
Akredytacji (PCA) o certyfikat
akredytacji. W celu skuteczności oceny wdrożenia normy
PN-EN ISO/IEC 17025:2015
w laboratorium przeprowadzono audit wstępny na wła-

sne życzenie jednostki.
W chwili obecnej z niecierpliwością oczekujemy na audyt
końcowy laboratorium.
W pierwszym etapie
akredytacji laboratorium
przedmiotem jego badań
będą dziedziny obejmujące:
badania w zakresie odporności na ogień i dymoszczelności, badania
funkcjonalne przegród
budowlanych w zakresie
odporności na obciążenie
wiatrem, przepuszczalności
powietrza i wodoszczelności.
W celu podniesienia
jakości świadczonych
usług Koordynator Polskiego
Klastra Aluminium, firma
CCInstitute Sp. z o.o.
wdrożyła System Zarządzania Jakością ISO 9001:2008.
Aluminim jest to metal,
którego produkcja rośnie
najszybciej na świecie, niemal
każda dziedzina przemysłu
potrzebuje go coraz więcej.
Polski Klaster Aluminim jest
przykładem, jak bardzo potrzebne jest dbanie o rozwój
tej branży przy wykorzystaniu wszystkich najnowszych
technik i know-how. Wiemy
o epoce brązu, epoce żelaza,
teraz możemy chyba mówić
o epoce aluminium.
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Biuro Polskiego Klastra Aluminium
ul. Koksownicza 9A
42-523 Dąbrowa Górnicza
tel. +32 508 75 00
www.polskiealuminium.pl
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