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Mirosław ANTONOWICZ 

KLASTRY JAKO WYZWANIA INNOWACYJNE  
TRANSPORTU KOLEJOWEGO 

Streszczenie 
Autor w swoim referacie rozwa�a znaczenie klastrów, jako �ródła innowacji dla transportu 

kolejowego.  Celem jest wskazanie  na szans� innowacyjn� jak� dla polskiej kolei mog� stanowi�
klastry. Dla transportu kolejowego istotne jest aby  implementacja rozwi�za� klastrowych  i 
wytworzone struktury klastrowe zapewniały integracj�  i wspólne działanie biznesu, nauki i słu�by 
publicznej. Klastry kolejowe mog�  kreowa� wiedz�, transfer technologii, wpływa� na popraw�
bezpiecze�stwa i efektywno�� systemów transportowych. Powstanie  inicjatyw klastrowych w 
dziedzinie transportu kolejowego w Polsce jest uzale�nione od ró�nych czynników np. oddolnej presji 
rynku, dost�pno�ci funduszy publicznych. Klastry ze swym synergicznym potencjałem   stanowi� jedn�
z dróg do unowocze�nienia i rozwoju polskiej kolei. 

WST�P 
Wiek XXI  mo�e by� wiekiem innowacji. Rozwój towarowego transportu kolejowego  we 

współczesnym �wiecie bez innowacji nie byłby mo�liwy. Transport  w ogóle nale�y do 
dziedzin gospodarki, która posiada istotny wpływ na rozwój gospodarczy i społeczny kraju. 
Strategia rozwoju transportu do roku 2020 stwierdza, �e  programy innowacyjne w sektorze 
transportu powinny koncentrowa� si� na zarz�dzaniu i monitorowaniu infrastruktury 
transportowej, zarz�dzaniu ruchem, technologiach i systemach ograniczaj�cych emisje 
zanieczyszcze�.  Nowe rozwi�zania które znajd� zastosowanie w transporcie powinny miedzy 
innymi: pozwala� na zintegrowanie poszczególnych gał�zi transportu, wpływa� na 
optymalizacj� ruchu i zarzadzanie infrastruktur� czy skutkowa� popraw� obsługi 
informacyjnej u�ytkowników usług transportowych.1 Niemniej innowacje w transporcie to nie 
tylko rozwi�zania techniczno-technologiczne.   Przez innowacyjno�� w transporcie rozumie 
si� działania polegaj�ce na wprowadzeniu nowych rozwi�za� lub procesów dotycz�cych 
wszelkich zmian  przyczyniaj�cych si� do zwi�kszenia efektywno�ci ekonomicznej, 
technicznej i technologicznej, �rodowiska naturalnego systemów transportowych  w celu 
maksymalizacji efektów społecznych i wyników gospodarowania przez sektor publiczny i 
prywatny.2  Wiedza i innowacje to kluczowe elementy  konkurencyjno�ci.  W badaniach UE 
okazało si�, �e firmy działaj�ce w klastrach uzyskuje lepsze rezultaty ekonomiczne, a klastry 
wdra�aj� nowe rozwi�zania, tworz� nowe produkty i usługi, podwy�szaj�  kompetencje 

                                                
1  Strategia Rozwoju Transportu do 2020  , stycze� 2013 s.85 
2  Definicja opracowana przez Centrum Analiz Transportowych i Infrastrukturalnych – materiały wewn�trzne 
2012;�
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organizacyjne firm i pozwalaj� zdobywa� przewagi konkurencyjne3 Celem artykułu jest 
wskazanie, na klastry w transporcie kolejowym  jako  �ródła innowacyjno�ci i rozwoju 
transportu kolejowego. 

1. POJ�CIE I ISTOTA KLASTRÓW
Istotnym elementem maj�cym wpływ na innowacyjno�� w  przemy�le i usługach s�

klastry. Klaster definiujemy jako sie� s�siaduj�cych ze sob� i cz�sto nieformalnie 
powi�zanych organizacji współpracuj�cych ze sob� w tych obszarach, w których mo�liwe jest 
osi�gniecie efektów synergii. Prekursorem koncepcji klastrowej był Porter według którego 
rozumienie klastra oznacza grup� firm w geograficznym s�siedztwie  i powi�zanych z nimi 
instytucji zajmuj�cych si� okre�lon� dziedzin�, poł�czonych podobie�stwami i wzajemnie si�
uzupełniaj�cych.4  Klaster  to przestrzenna i  sektorowa koncentracja  podmiotów 
działaj�cych na rzecz rozwoju  gospodarczego, lub na rzecz innowacyjno�ci jednostek 
naukowych oraz przedsi�biorców wykonuj�cych działalno��  gospodarcz� konkuruj�cych lub 
współpracuj�cych w tych samych lub pokrewnych bran�ach oraz powi�zanych sieci�  
współpracy. 5 Mo�liwych układ członków klastra przedstawia rys. nr 1. 

Rys. 1. Członkowie i relacje w klastrze

	ródło: Opracowanie własne  

Analizuj�c rozwa�ania S. Boorras i D. Tsagadisa6 stwierdzi� nale�y, i� klastry zło�one s�
z dwóch rodzajów organizacji – silnika nap�dowego – inicjatora i koordynatora, który jest w 
centrum zainteresowania  oraz ró�nego rodzaju instytucji jako organizacji z otoczenia 
wspieraj�cego. Poł�czenia mi�dzy firmami i instytucjami winny by� dwustronne z uwagi, i�

                                                
3 M. Szuster:  Rola klastrów we wspieraniu innowacyjno�ci przedsi�biorstw w Polsce, Zeszyty naukowe nr 719   
Wydawnictwo  Uniwersytetu Szczeci�skiego, Szczecin  2012, s 312 
4 M. Ratajczak-Mro�ek: Klastry jako �ródło nawi�zywania współpracy przedsi�biorstw, Zeszyty naukowe nr 
719   Wydawnictwo  Uniwersytetu Szczeci�skiego, Szczecin  2012, s 234 
5  Dz. U  z 2009 r.  nr 61 poz.503 
6 S  Booras, D. Tsagidis: Polityki klastrowe w Europie, Przedsi�biorstwa, instytucje i zarzadzanie, PARP 
Warszawa 2011, s 21 
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ka�da ze stron  klastra odrywa nale�n� jej rol�. Koncepcja klastrów wpisuje si� jak podaje 
Kowalski w nowoczesny model innowacyjny, nazywany modelem systemowym lub 
interakcyjnym.7 Według tego modelu �ródłem innowacji s� powiazania mi�dzy ró�nymi 
podmiotami posiadaj�cymi poszczególne typy wiedzy oraz interaktywne uczenie si�. 
Struktury klastrowe w dobie rozproszenia kapitału i wiedzy  daj� mo�liwo�ci innowacyjne 
dzi�ki poł�czeniu wiedzy, umiej�tno�ci i działa� ró�nych podmiotów. Badania wykazuj� �e 
klastry w Polsce rozwijaj� si� według czterech modeli tj.8: 
– modelu du�skiego bazuj�cego na du�ej roli koordynatora sieciowego identyfikuj�cego 

potencjalnych członków, podejmuj�cego nowe inicjatywy, ukierunkowane na budow� i 
rozbudow� partnerstwa w klastrze; 

– modelu holenderskiego eksponuj�cego rol� współpracy z instytucjami naukowymi i 
badawczo rozwojowymi przy koordynacji prac przez koordynatora sieci oraz przy 
aktywnej polityce rz�du; 

– modelu włoskiego opartego na współpracy małych przedsi�biorstw przy braku struktury 
zarz�dzaj�cej i powi�za� kapitałowych. Współpraca oparta na zaufaniu partnerów; 

– modelu ameryka�skiego opartego na �cisłej współpracy du�ych przedsi�biorstw 
powi�zanych układem hierarchicznym z małymi i �rednimi firmami. 
W Polsce dominuje model rozwojowy du�ski i holenderski. Do głównych celów 

funkcjonowania klastrów zaliczamy: 
– tworzenie wspólnych projektów rozwi�za� innowacyjnych; 
– mo�liwo�� pozyskania �rodków finansowych dla klastra; 
– poprawa przepływu wiedzy i informacji. 

Cechami charakterystycznymi klastrów jest blisko�� geograficzna podmiotów klastra, 
która jest �ródłem ich korzy�ci, a blisko�� ta ułatwia powi�zania mi�dzy firmami. Jak  zwraca 
uwag� Kozłowski9  ma to znaczenie dla kosztów transportu i potrzeby ich optymalizacji. 

Poniewa� inicjatywa klastrowa  staje si� zorganizowanym działaniem, które ma na celu 
identyfikacje wzrostu oraz zwi�kszenie konkurencyjno�ci klastra jako organizacji w regionie 
przy zaanga�owaniu przedsi�biorstw funkcjonuj�cych w ramach klastra, rz�du i �rodowiska 
badawczego, struktury powstaj�ce dla transportu  mog� czerpa� ide� z  postaci modelowej 
tzw. potrójnej helisy (3H – triple helix).  Przedstawia to rys nr 2. 

                                                
7 A. Kowalski: Znaczenie klastrów dla innowacyjno�ci przedsi�biorstw w Polsce, Zeszyty naukowe nr 719   
Wydawnictwo  Uniwersytetu Szczeci�skiego. z 2012 s 179 
8 J. Holub-Iwan: Benchmarking klastrów w Polsce – edycja 2012, PARP Warszawa s. 29-30 
9 R. Kozłowski: Wpływ infrastruktury transportu na rozwój klastrów na przykładzie regionu łódzkiego, ACTA 
UNIVERSITATIS LODZIENSIS, Folia Oeconomica 251, Łód� 2011 s 146 
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Rys. 2. Uproszczony model  3 H klastra  

	ródło: Opracowanie na podstawie: M. Frankowska, M Jedli�ski: Identyfikacja inicjatywy klastrowej jako 
systemu logistycznego, Zeszyty Naukowe nr 719, Uniwersytet Szczeci�ski Szczecin 2012, s.96.,  oraz S. 
Alwasiak: Klastry w dziedzinie transportu – nowe spojrzenie na mobilno�� , 

2. KLASTRY W TRANSPORCIE KOLEJOWYM 
Transport nale�y do dziedzin o wyj�tkowym znaczeniu dla rozwoju gospodarki poprzez 

zapewnienie mo�liwo�ci mobilno�ci,  przesyłania informacji i produktów na  coraz wi�kszych 
obszarach.  Determinanty inicjatyw klastrowych to np. globalizacja, uzyskanie korzy�ci skali, 
redukcja kosztów transakcyjnych. Klastry s� inicjatyw� do wykorzystania tak�e w rozwoju 
innowacyjnym bran�y transportowej.  Inicjatywy klastrowe mo�liwe s�  zarówno w 
kolejowym transporcie pasa�erskim (władza samorz�dowa, koleje regionalne - samorz�dowe 
i o�rodki naukowe), jak i towarowym. W transporcie pasa�erskim  modelowe rozwi�zanie 
klastra transportowego w regionie przedstawia B .Grad10 zakładaj�c, i� klaster jest modelem  
innowacyjnym zarzadzania przewozami pasa�erskimi w regionie. Model klastra przedstawia 
rys. nr 3. 

                                                
10 B. Grad: Skuteczna organizacja i zarzadzanie transportem w miastach i regionach kluczem do innowacyjno�ci 
w transporcie, Materiały Forum Innowacji Transportowych Kraków 2012 
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Rys. 3. Model klastra w transporcie pasa�erskim 

	ródło: Opracowanie własne na podstawie: B. Grad: Skuteczna organizacja i zarzadzanie transportem w 
miastach i regionach kluczem do innowacyjno�ci w transporcie, Materiały Forum Innowacji Transportowych 
Kraków 2012 

Cechy tak skonstruowanego klastra wedle Grad11 to: 
– Otwarte członkostwo; 
– Kooperacja, współpraca i konkurencja; 
– Wizja oparta na zaufaniu; 
– Prywatyzacja i komunalizacja. 

Dla transportu kolejowego istotne jest, aby  implementacja rozwi�za� klastrowych  i 
wytworzone struktury klastrowe zapewniały integracj�  i wspólne działanie biznesu, nauki i 
słu�by publicznej. Wa�na jest zatem inicjatywa klastrowa któr�  zdefiniujemy jako �wiadome, 
zorganizowane przedsi�wzi�cie  maj�ce głownie na celu w sposób usystematyzowany 
wpływa� na potencjał danego klastra.12 W takiej obudowie  powstał  pierwszy w Polsce 
Południowy Klaster Kolejowy grupuj�cy około 40 firm z bran�y kolejowej, o�rodki 
badawcze, docelowo maj�cy zamiar poł�czy� 250 podmiotów.   Południowy Klaster 
Kolejowy to skupisko wzajemnie powi�zanych firm, instytucji otoczenia biznesu, instytutów 
naukowo – badawczych, centrów naukowo – badawczych, uczelni wy�szych działaj�cych w 
bran�y kolejowej w województwach małopolskim, �l�skim, opolskim, dolno�l�skim i 
podkarpackim. Struktur� klastra i potencjalnych członków przedstawia. Rys. nr 4. Zało�yciele  
Klastra Południowego stawiaj� sobie za cel miedzy innymi13: 
– Realizacj� wspólnych projektów w zakresie nowych produktów oraz działa� badawczych i 

informacyjnych w bran�y kolejowej; 
– Propagowanie, wspieranie i rozwój bada� w dziedzinie innowacji na rzecz bran�y 

kolejowej we współpracy z jednostkami badawczo – rozwojowymi, tak�e z uczelniami 
wy�szymi; 

                                                
11 B. Grad: tam�e; 
12 L. Pulman, M. Baron: Przewodnik dla animatorów inicjatyw klastrowych, PARP Warszawa 2011, 
13  E .Kowalska: Południowy Klaster Kolejowy – pierwszy klaster kolejowy w Polsce; Infrastruktura Transportu 
nr 3/2012 s 8-9; 
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– Nawi�zanie współpracy z kontrahentami, firmami, klastrami i innymi o�rodkami  z bran�y 
kolejowej w kraju i zagranic�. 

Rys. 4.  Model Struktury i uczestników Południowego Klastra Kolejowego

�ródło: Opracowanie własne na podstawie E .Kowalska: Południowy Klaster Kolejowy – pierwszy klaster 
kolejowy w Polsce; Infrastruktura Transportu nr 3/2012 s 8-9; 

W Europie funkcjonuje ju� 6 klastrów kolejowych, ł�cznie z polskim. Klastry kolejowe 
mog� kreowa� wiedz�, transfer technologii, wpływaj� na popraw� bezpiecze�stwa,  
efektywno�� systemów transportowych. Powstanie innych inicjatyw klastrowych w 
dziedzinie transportu kolejowego w Polsce jest uzale�nione od ró�nych czynników np. 
oddolnej presji rynku, dost�pno�ci funduszy publicznych. Bior�c pod uwag� wyzwania 
cywilizacyjne zwi�zane z odnow� transportu kolejowego kluczowe dla rozwoju transportu 
kolejowego s� nast�puj�ce zjawiska:�
– polskie firmy transportu kolejowego działaj� w warunkach wspólnego europejskiego 

rynku, konkuruj�c z firmami przewozowymi w całej Europie; 
– napływ �rodków europejskich do Polski przyczynia si� do poprawy infrastruktury 

transportowej polskiego zarz�dcy; 
– przyj�cie regulacji unijnych wymusza modernizacj� zarówno infrastruktury, jak te�

wyposa�enia firm transportowych np. interoperacyjnego taboru, lokomotyw 
wielosystemowych, emisji hałasu itd. 
Klastry ze swym synergicznym potencjałem innowacyjnym stanowi� jedn� z dróg do 

unowocze�nienia i rozwoju polskiej kolei. 
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ZAKO
CZENIE 
Transport kolejowy  wymaga ukierunkowania na innowacje. Przegrywaj�c konkurencje z 

innymi rodzajami transportu przedsi�biorstwa transportu kolejowego musz� wi�cej uwagi i 
wysiłków oraz nakładów przeznacza� na badania i rozwój oraz doskonalenie procesu 
transportowego.  Nowe  innowacyjne systemy transportowe cechowa� si� powinny 
zdolno�ci� do penetracji obszarów oraz szybkiej i elastycznej reakcji za  potrzeby 
społeczno�ci i regionów oraz klientów instytucjonalnych, operacji „door to door”.Bez 
zdecydowanej poprawy, nowych rozwi�za� i rozwoju takich inicjatyw jak południowy klaster 
kolejowy, bez współpracy z placówkami badawczymi i producentami nowych rozwi�za�
technicznych nie b�dzie mo�liwe sprostanie konkurencji przez transport kolejowy. Pewnego 
rodzaju przykłady innowacyjno�ci dostrzegamy np. w PKP CARGO S.A. które zwi�ksza 
nakłady na prace badawczo – rozwojowe we współpracy z uczelniami wy�szymi i 
placówkami naukowymi. 
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CLUSTERS AS AN INNOVATIVE RAIL 
TRANSPORT CHALLENGE 

Abstract 
The author considers the importance of clusters as a source of innovation for rail transport. The 

aim is to identify the innovative opportunity for the Polish railway which the clusters may represent. 
For rail transport, it is important that implemented clustering solutions and created cluster structures, 
provide integration and joint action of business, science and public service. Rail clusters can create 
knowledge, technology transfer, improving safety, efficiency of transport systems. The creation of 
cluster initiatives in the field of railway transport in Poland, is dependent on various factors such as 
market pressure from below, for example, the availability of public funds. Clusters with their 
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synergistic potential is one of the roads to modernization and development of the Polish railways. 
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