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ORGANIZACYJNE ASPEKTY PRZEWOZU OSÓB  

W KLASTRACH TURYSTYCZNYCH 

 

W artykule scharakteryzowano klastry turystyczne i proces rozwoju zintegrowanych produktów turystycznych. Wskazano 

miejsce i rolę usług transportowych w ramach zintegrowanych produktów turystycznych. Dla określenia skali problemu doko-

nano identyfikacji klastrów turystycznych w Polsce i wskazano ich strukturę. Przedstawiono praktyczne aspekty organizacyjne 

przewozu osób w klastrach turystycznych przez przewoźnika zewnętrznego i przez przedsiębiorstwo transportowe będące 

członkiem klastra turystycznego. Wskazano korzyści i zagrożenia dla przedsiębiorstwa transportowego przystępującego do 

klastra turystycznego 

 

WSTĘP 

Transport odgrywa kluczową rolę w ruchu turystycznym, rozu-
mianym jako „ogół różnorodnych form czasowego przemieszczania 
się ludzi, które wynikają z potrzeb uznanych za turystyczne (czaso-
we i niezwiązane z chęcią podjęcia pracy)” [1, s. 116]. 

Najnowsze dane Światowej Organizacji Turystyki (United Na-
tion World Tourism Organization - UNWTO) wskazują, że międzyna-
rodowy ruch turystyczny w 2015 r. wzrósł o 4,4% w porównaniu z 
rokiem 2014. Granicę swego kraju przekroczyło ponad 1,184 mld 
turystów, tj. o 50 mln więcej niż w roku poprzednim [2]. 

Jak wynika z danych GUS w 2014 r. krajowe podróże tury-
styczne mieszkańców Polski w wieku 15 lat i więcej odbyło 38 639,7 
tys. osób, najwięcej do województw: Małopolskiego (4559,2 tys.), 
Zachodniopomorskiego (4591,1 tys.), Pomorskiego (4496 tys.) i 
Mazowieckiego (4456,9 tys.). W tym samym okresie mieszkańcy 
Polski w tej samej grupie wiekowej odbyli 10133,9 tys. zagranicz-
nych podróży turystycznych w celu: wypoczynkowym (5643,8 tys.), 
służbowym (752,3 tys.), odwiedzenia krewnych lub znajomych 
(3242,6 tys.), innym (495,1 tys.). Do najczęściej odwiedzanych 
krajów europejskich należały: Niemcy (2060,8 tys.), Wielka Brytania 
(872,4 tys.), Włochy (826,6 tys.),Chorwacja (570,3 tys.), Republika 
Czeska (495,1 tys.), Hiszpania (476,5 tys.) i Grecja (470,7 tys.). 

Turystyczne wydatki wyjeżdżających mieszkańców Polski 
związane z transportem wyniosły 12820,3 mln zł, w tym: podróże 
krajowe krótkookresowe – 1480,7 mln zł, podróże krajowe długoo-
kresowe – 1902,2 mln zł, podróże zagraniczne krótkookresowe – 
657,9 mln zł, podróże zagraniczne długookresowe – 6636,3 mln zł i 
zagraniczne podróże jednodniowe – 1342,4 mln zł. Wydatki ponie-
sione przez wyjeżdżających na transport stanowiły 19,94 % wszyst-
kich wydatków w podróżach krajowych i 30,18% w podróżach za-
granicznych. 

Według szacunków Ministerstwa Sportu i Turystyki [3] w pierw-
szych sześciu miesiącach 2015 r. Polacy wzięli udział w 16,2 mln 
krajowych podróżach turystycznych. Udział wyjazdów długookreso-
wych w wyjazdach krajowych ogółem wyniósł 27,6%, a wyjazdów 
krótkookresowych – 72,4%.  

Głównym rodzajem transportu wykorzystywanego podczas po-
dróży krajowych był transport drogowy (90,9%), w tym pojazdy 
silnikowe prywatne i wynajęte (73,0%) oraz autobusy/autokary 
(17,9%). Podczas podróży zagranicznych dominował transport 

lotniczy (52,1%), choć i w tym przypadku znaczący był udział trans-
portu drogowego (44,4%), w tym pojazdy silnikowe prywatne i wy-
najęte (29,0%) oraz autobusy/autokary (15,4%). 

Przytoczone dane statystyczne jednoznacznie wskazują na ko-
nieczność optymalizowania wykorzystania środków transportu 
drogowego ze względu na koszty i organizację przewozów na rynku 
turystycznym przez wszystkie organizacje, stowarzyszenia oraz 
podmioty gospodarcze sektora turystyki w systemie organizacji 
obsługi ruchu turystycznego. Szczególną rolę w tym systemie speł-
niają coraz liczniejsze w Polsce klastry turystyczne, oferujące zinte-
growane produkty turystyczne w formie pakietów pobytowych, 
wymagające przemieszczania się grup turystów o różnej liczebności 
w ściśle określonym czasie. 

Zadania transportowe mogą być wykonywane na rzecz klastra 
przez przewoźników zewnętrznych lub przez przedsiębiorstwa 
transportowe będące członkiem klastra turystycznego.  

1. CHARAKTERYSTYKA KLASTRA TURYSTYCZNEGO 

1.1. Podstawowa terminologia 

Klastering w sektorze turystyki, stanowiący instrumenty budo-
wania przewagi konkurencyjnej w różnych regionach europejskich 
ma już wieloletnią tradycję, przekładającą się na wypracowanie 
modelowych rozwiązań na bazie zróżnicowanego zakresu znacze-
niowego terminu klaster, zmieniającego się w czasie. Pierwotnym 
źródłem, z którego wyprowadzane są modyfikacje znaczenia tego 
terminu jest następująca definicja klastra, sformułowana przez Prof. 
Michaela E. Portera – amerykańskiego ekonomisty, kierownika 
Instytutu Strategii i Konkurencji na Harvard Business School, świa-
towej sławy eksperta w dziedzinie strategii organizacji i konkurencji: 
„Klastry, to geograficzne skupisko wzajemnie powiązanych firm, 
wyspecjalizowanych dostawców, jednostek świadczących usługi, 
firm działających w pokrewnych sektorach i związanych z nimi 
instytucji (na przykład uniwersytetów, jednostek normalizacyjnych 
i stowarzyszeń branżowych) w poszczególnych dziedzinach, konku-
rujących między sobą, ale również współpracujących. Klastry osią-
gające masę krytyczną (niezbędna liczba firm i innych instytucji 
tworząca efekt aglomeracji) i odnoszące niezwykłe sukcesy konku-
rencyjne w określonych dziedzinach działalności, są uderzającą 
cechą niemal każdej gospodarki narodowej, regionalnej, stanowej, a 
nawet wielkomiejskiej, głównie w krajach gospodarczo rozwinię-
tych.”[ 4, s. 246] 
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W Polsce przez klaster rozumie się przestrzenną i sektorową 
koncentrację podmiotów działających na rzecz rozwoju gospodar-
czego lub innowacyjności z udziałem, co najmniej dziesięciu przed-
siębiorców, w tym mikro przedsiębiorców, małych lub średnich 
przedsiębiorców, wykonujących działalność gospodarczą na terenie 
jednego lub kilku sąsiednich województw, konkurujących i współ-
pracujących w tych samych lub pokrewnych branżach oraz powią-
zanych rozbudowaną siecią relacji o formalnym i nieformalnym 
charakterze, przy czym co najmniej połowę podmiotów funkcjonują-
cych w ramach klastra stanowią mikro przedsiębiorcy, mali lub 
średni przedsiębiorcy. Podmioty wchodzące w skład klastra muszą 
posiadać siedzibę, a w przypadku przedsiębiorcy będącego osobą 
fizyczną - miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej [5, par. 14a ust. 4.].  

Klastry turystyczne wpisują się w definicję klastra przemysło-
wego, ponieważ stanowią sieci powiązań kooperacyjnych, głównie 
przedsiębiorstw z branży turystycznej - wytwórców produktów tury-
stycznych i oferentów usług turystycznych, współdziałających z 
sobą w ramach określonego zintegrowanego produktu turystyczne-
go oraz innych przedsiębiorstw z pokrewnych branż okołoturystycz-
nych, konkurujących z sobą, jakością oferowanych produktów i 
usług turystycznych.  

Istotą klastrów turystycznych w sensie ogólnym - strategicznym 
jest kreacja markowych produktów turystycznych i produktów regio-
nalnych, determinujących wizerunek marki danego regionu tury-
stycznego, zaś w sensie biznesowym podnoszenie zysków człon-
ków klastra. W turystyce punktem wyjścia dla podjęcia kooperacji 
wielu podmiotów w celu skumulowania ich potencjału, wykorzysta-
nia efektów synergii i skali jest wysoki poziom atrakcyjności tury-
stycznej danego obszaru mierzony liczbą atrakcji o charakterze 
naturalnym (krajobraz, klimat, ukształtowanie terenu, pomniki przy-
rody, itp.), jak i antropogenicznym, a więc będące efektem aktywno-
ści ludzkiej (architektura, folklor, kulinaria, baza noclegowa, styl 
życia lokalnej społeczności, itp.) [6]  

Atrakcje turystyczne muszą być uzupełnione zespołem urzą-
dzeń i instytucji (infrastruktura turystyczna) tworzących bazę mate-
rialno-organizacyjną, bez której przyrodnicze i kulturowe walory 
pozostałyby niewykorzystane, a nawet niedostępne [7, s. 26–27]. 

Wobec takich i innych wyzwań członkowie klastra turystyczne-
go konkurując z sobą w zakresie świadczonych usług cząstkowych, 
aktywnie współdziałają w tworzeniu infrastruktury turystycznej oraz 
w realizacji kompleksowych produktów turystycznych klastra.  

Regiony turystyczne spełniają także wszystkie pozostałe postu-
laty określone w definicji klastra przemysłowego. Klastry turystyczne 
są skupione geograficznie, ponieważ najczęściej wykorzystują 
wiodące walory turystyczne danego regionu turystycznego, prze-
kształcane przez klaster we współdziałaniu z jednostkami samorzą-
du terytorialnego w atrakcje turystyczne, na bazie których klastry 
kreują następnie jednostkowe i zintegrowane produkty turystyczne.  

Świadczenie usług turystycznych wymaga włączenia wyspecja-
lizowanych dostawców usług noclegowych, gastronomicznych, 
transportowych, organizacyjnych i innych, łączących usługi cząst-
kowe w jeden zintegrowany produkt turystyczny. Aktywne funkcjo-
nowanie klastra turystycznego w naturalny sposób generuje rozwój 
przedsiębiorstw sektorów pokrewnych, takich jak: handel, rekreacja, 
kultura czy budownictwo.  

Podstawowym źródłem przewagi konkurencyjnej jest wprowa-
dzanie do oferty klastra innowacyjnych produktów i usług, stąd 
naturalnym dążeniem koordynatorów klastrów jest włączanie do 
składu klastrów jednostek naukowych, świadczących na rzecz 
klastra usługi B+R+I oraz szkół wyższych i placówek edukacyjnych, 
zapewniających kształcenie zawodowe kadr, stanowiących nie-
zbędny kapitał ludzki klastra. Szkoły wyższe ponadto oprócz trans-

feru wiedzy mogą prowadzić prace analityczne w obszarze źródeł 
przewagi konkurencyjnej, zdefiniowanych przez M. E. Portera [4, 
str. 264-265], w sektorze usług turystycznych, dotyczących warun-
ków popytu (np. badanie ruchu turystycznego na poziomie lokal-
nym, regionalnym i globalnym), sektorów pokrewnych i wspomaga-
jących, warunków i czynników tworzenia produktów turystycznych 
obejmujących zasoby materialne i niematerialne oraz badania kon-
tekstu strategii i rywalizacji podmiotów w ramach klastra. 

Klastry turystyczne wyznaczają lokalne, regionalne i ponadre-
gionalne strefy wysokiej specjalizacji produktowej na rynkach usług 
turystycznych, skupiając przedsiębiorstwa turystyczne, okołotury-
styczne i inne, które wzajemnie ze sobą konkurują i jednocześnie 
współpracują, wykorzystując wsparcie różnych instytucji otoczenia 
biznesu. Stając się swoistym „narzędziem” jednostek samorządu 
terytorialnego w realizacji ich planów i strategii rozwoju turystyki, 
uzyskują, wyższe niż w innych sektorach gospodarki, szanse na 
wsparcie finansowe samorządu terytorialnego dla realizacji wła-
snych produktów, szczególnie w odniesieniu do rozwoju lokalnej i 
regionalnej infrastruktury turystycznej. 

Jednoczesna współpraca i konkurencja firm w kastrze, okre-
ślana terminem „koopetycja” (cooperation & competition), posiada 
część wspólną (rys. 1), generującą wartościowe efekty synergiczne 
w postaci dyfuzji know-how oraz rotacji kadr w ramach klastra, 
poprzez skupienie zasobów, otwartość na innowacje i zdolność do 
ich absorpcji, a w konsekwencji przyciąganie nowych zasobów i 
przedsiębiorstw [8, s. 44]. 

 

 
Rys. 1. Efekt synergii w koopetycji firm 

 
Każda inicjatywa na rzecz utworzenia powiązania sieciowego 

przedsiębiorstw, w tym każda inicjatywa klastrowa rozwija się w 
innych warunkach mikro i makrootoczenia, co wymaga od liderów i 
inicjatorów przedsięwzięć dostosowanego do sytuacji działania 
pragmatycznego i elastycznego. Początkowej fazie inicjowanej 
współpracy prawie zawsze towarzyszy ograniczone wzajemne 
zaufanie partnerów, dlatego zasadny jest wybór form współpracy o 
możliwie małej skali sformalizowania. W miarę rozwoju współpracy 
zazwyczaj wzrasta zaufanie pomiędzy partnerami, co pozwala na 
przyjęcie skodyfikowanej struktury prawnej, w formie na przykład 
stowarzyszenia czy czy spółki kapitałowej [9, s.38]. 

1.2. Produkty turystyczne kastra 

Marketingowa strategia Polski w sektorze turystyki na lata 2012 
– 2020 wskazuje, że regiony oferujące pełny, zróżnicowany i zrów-
noważony produkt będą częściej wybierane i będą wymagać lep-
szego zarządzania. Na znaczeniu zyska marketing miejsca i budo-
wa marek. Nastąpi dalszy rozwój integracji pionowej i poziomej oraz 
doskonalenie zarządzania destynacjami, w tym na poziomie regio-
nalnym i lokalnym [10, s.12]. W strategii zauważa się, że skutecz-
ność realizacji polityki turystycznej zależy od dynamiki partnerstwa 
publiczno-prywatnego oraz aktywności samorządów regionalnych i 
lokalnych i wskazuje, że o ile na szczeblu centralnym umowny 
podział zadań między administrację rządową i narodową organiza-
cją turystyczną może być wystarczający, o tyle na szczeblu regio-
nalnym musi on uwzględniać sektor prywatny i wielu partnerów 
lokalnych. Klastry turystyczne mogą uzyskać przewagę konkuren-
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cyjną na rynku usług turystycznych głównie poprzez oferowanie 
markowych zintegrowanych produktów turystycznych.  

Struktura produktu turystycznego obejmuje [11, s. 102]: 
1. Rdzeń produktu (poznanie, wypoczynek, zadowolenie). 
2. Produkt rzeczywisty (przeloty, przejazdy, noclegi, posiłki, wy-

cieczki). 
3. Produkt powiększony (rezerwacja komputerowa, porady sprze-

daży produktu, bezpłatna opieka medyczna, dodatkowe wy-
cieczki, dancingi, serwis posprzedażowy). 
Na finalny produkt turystyczny składają się trzy podstawowe 

elementy: atrakcje (przedmiot zainteresowania turystów i główny 
motyw do podjęcia decyzji o podróży), infrastruktura turystyczna i 
paraturystyczna oraz dostępność dla turysty (transportowa, prze-
strzenno-czasowa, ekonomiczna, informacyjna i administracyjna). 
Proces rozwoju produktu turystycznego w regionie ilustruje rys. 2. 
 

 
Rys. 2. Proces rozwoju produktu turystycznego w regionie 

 
Tworzenie produktów turystycznych zgodnie z zasadami za-

rządzania marketingowego obejmuje: odpowiednie podejście do 
procesu rozwoju produktu, zastosowanie planowania marketingo-
wego, odpowiednie zarządzanie produktem i jego rozwojem, działa-
nia kompleksowe oparte o strategię rozwoju produktu, monitorowa-
ne i modyfikowane w zależności od potrzeb odbiorców i cyklu roz-
woju produktu turystycznego. Główny, markowy produkt turystyczny 
regionu może opierać się tylko na jednym obiekcie, jednak lepszym 
rozwiązaniem jest połączenie wielu różnych, jednostkowych produk-
tów: P1, P2, ..., Pn wytwarzanych przez podmioty turystyczne funk-
cjonujące na danym obszarze, które powinny wzajemnie się dopeł-
niać i wzbogacać (rys. 3).  

 

 
Rys. 3. Zintegrowany produkt turystyczny 

2. USŁUGI TRANSPORTOWE W KLASTRZE 
TURYSTYCZNYM 

2.1. Klastry turystyczne w Polsce – skala problemu 

Usługi transportowe, obok usług noclegowych i żywieniowych 
należą do podstawowych usług w systemie organizacji obsługi 
ruchu turystycznego. Zakres świadczonych usług przewozu osób 
wyznaczany jest liczbą klastrów turystycznych. Polska Agencja 
Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) identyfikuje 13 klastrów tury-
stycznych w Polsce (Tab. 1) [12, 13]. 

Analiza stron internetowych klastrów, pozwoliła rozszerzyć listę 
klastrów turystycznych w Polsce o kolejnych 17 klastrów (Tab. 2), 
co nie oznacza, że lista ta jest pełna. 

Można przyjąć, że aktualnie w Polsce funkcjonuje ponad trzy-
dzieści klastrów turystycznych, zrzeszających 781 członków, w tym: 
61 jednostek samorządu terytorialnego (8%), 39 instytucji otocznia 

biznesu (5%), 652 przedsiębiorstwa (83%) i 29 jednostek sektora 
nauki (4%) (rys. 4).  

W grupie przedsiębiorstw dominują przedsiębiorstwa branży tu-
rystycznej i okołoturystycznej. Przedsiębiorstwa świadczące usługi 
transportowe natomiast stanowią zaledwie 0,5% członków klastrów 
turystycznych. 

Blisko połowa (48%) klastrów turystycznych (rys. 5) funkcjonuje 
na rynku od 6 do 10 lat. Klastry w wieku powyżej 10 lat stanowią 
8%, klastry w wieku od 2 do 5 lat 36% i klastry najmłodsze – do 2 lat 
8% wszystkich zidentyfikowanych klastrów turystycznych. Średnia 
„wieku” analizowanych polskich klastrów turystycznych wynosi 6,74 
lat 

 
Tab. 1. Klastry turystyczne w Polsce według danych PARP [12, 13]  

Województwo Nazwa klastra 
Rok 

utworzenia 
Liczba 

członków 

Kujawsko-pomorskie 

Lokalna Organizacja Turystyczna Toruń 2003 58 

Inowrocławska Lokalna Organizacja 
Turystyczna 

2008 22 

Lubelskie Klaster Restauratorów i Hotelarzy 2007 78 

Lubuskie 
Lubuska Regionalna Organizacja Tury-
styczna LOTUR 

2004 38 

Małopolskie Małopolski Klaster Turystyczny BESKID 2011 10 

Opolskie 

Klaster Turystyczny Województwa 
Opolskiego e-KOLOT – „Kraina miodu i 
mleka” 

2008 31 

Klaster Gór Opawskich 2011 15 

Podkarpackie Karpacki Klaster Turystyczny 2013 54 

Podlaskie Klaster Uzdrowisko Supraśl 2011 30 

Świętokrzyskie 
Innowacyjny Klaster Zdrowie i Turystyka 
„Uzdrowiska – Perły Polski Wschodniej” 

2010 34 

Warmińsko-
mazurskie 

Elbląski Klaster Turystyczny 2011 25 

Mazurski Klaster Turystyczny 2012 99 

Zachodniopomorskie 
Transgraniczny Klaster Szlak wodny 
Berlin – Szczecin – Bałtyk 

2011 31 

  RAZEM 525 

 
Tab. 2. Pozostałe klastry turystyczne w Polsce  

Województwo Nazwa klastra 
Rok 

utworzenia 
Liczba 

członków 

Kujawsko-pomorskie 

Ciechociński Klaster Uzdrowiskowy 
„Dolina Zdrowia” 

2007 17 

Klaster Turystyki Medycznej i Uzdrowi-
skowej 

2013 23 

Lubelskie 

Lubelskie Żagle – Klaster Regionalny w 
Lublinie 

2008  

Lokalna Organizacja Turystyczna 
„Kraina Lessowych Wąwozów” 

  

Lubuskie Lubuski Szlak Wina i Miodu 2006 40 

Łódzkie 
Klaster „Łódzka Turystyka Konna” 2009 6 

Klaster Dziedzictwo Tradycji i Smaku   

Mazowieckie Klaster Turystyczny Mazowsza 2009  

Opolskie 
Śląski Klaster Przedsiębiorstw Dorzecza 
Górnej Odry 

2009 12 

Podkarpackie 
Bieszczadzki Transgraniczny Klaster 
Turystyczny 

2006  

Uzdrowiska Perły Polski Wschodniej  39 

a) Podlaskie 

Północno-Wschodni Innowacyjny Klaster 
Turystyczny „Kryształ Europy” 

  

Klaster Marek Turystycznych Polski 
Wschodniej „W sercu natury” 

2012 31 

Pomorskie 

Sopocki klaster turystyczny   

Gdańska Delta Bursztynu   

Bałtycki klaster Turystyki Zdrowotnej 2015 23 

Świętokrzyskie 
Klaster Turystyki i Rozwoju Regionalne-
go „Słońce Regionu” 

2007  

Wielkopolskie 
Stowarzyszenie Organizacja Turystycz-
na Północnej Wielkopolski „Dolina 
Noteci” 

2010 26 

Zachodniopomorskie 

Zachodniopomorski Klaster Turystyczny 2005  

Chojnicko-Człuchowski Klaster Tury-
styczny Wrota Borów 

2014 39 
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Można domniemywać, że ponad połowa klastrów turystycz-
nych, to klastry dojrzałe w rozumieniu klasyfikacji klastrów podanej 
przez M. E. Portera [4, s. 298 – 307]. Wprawdzie zasadnicze fazy 
rozwoju klastrów nie odnoszą się do ich „wieku”, tym niemniej moż-
na zakładać, że funkcjonując na rynku ponad 6 lat, klastry te rozwi-
nęły kluczowe kompetencje, osiągnęły wysoką konsolidację i struk-
turę organizacyjną, rozwinęły współpracę nieformalną i potrafią 
dzielić się wiedzą. Warto zauważyć, że przedsiębiorstwa świadczą-
ce usługi transportowe są członkami klastrów turystycznych wyłącz-
nie w tej grupie klastrów. 
 

 
Rys. 4. Struktura klastrów turystycznych w Polsce 
 

 
Rys. 5. „Wiek” klastrów turystycznych w Polsce 
 

Analiza trendów światowych, europejskich i krajowych wskazu-
je na wysokie prawdopodobieństwo malejącego w najbliższej przy-
szłości udziału transportu drogowego, w tym głównie przewozów 
autokarowych w przewozach zorganizowanych grup turystów na 
większe odległości. Czas trwania podróży, ale także względy ekolo-
giczne, spowodują zwiększenie zainteresowania innymi środkami 
transportu, w tym głównie transportem lotniczym i szybkimi kolejami.  

Wzrost aktywności klastrów turystycznych w zakresie oferowa-
nia kompleksowych zintegrowanych produktów turystycznych, 
wymagających przewozu turystów pomiędzy miejscami świadczenia 
produktów cząstkowych stanie się bez wątpienia szansą na pozy-
skanie klientów dla przedsiębiorstw transportowych. 

2.2. Przedsiębiorstwo transportowe niebędące członkiem 
klastra turystycznego 

Realizacja zintegrowanego produktu turystycznego wymaga od 
kierownictwa klastra zapewnienia niezbędnych usług transporto-
wych związanych z przewozami osób konsumujących cząstkowe 
produkty składające się na produkt zintegrowany. Jeśli klaster nie 
posiada w gronie swych członków przedsiębiorstwa transportowego 
to zachodzi konieczność wyboru przewoźnika zewnętrznego, speł-
niającego zdefiniowane wymagania dla przewidywanej usługi trans-
portowej (rys. 6), dotyczące spełnienia przez przewoźnika warun-
ków do sprawnego wykonania usługi transportowej przy jednocze-
snej minimalizacji udziału kosztów transportu w łącznych kosztach 
produktu zintegrowanego.  

Analizując rynek podaży usług transportowych konieczne jest 
uwzględnienie różnych kryteriów wyboru przewoźnika, takich jak: 
asortyment i jakość środków transportu, dostępność i ceny usług 

transportowych, możliwości bieżącego korygowania zakresu świad-
czonej usługi w aspekcie organizacyjnym i administracyjnym, za-
pewnienie bezpieczeństwa przewozu osób, odległość bazy prze-
woźnika od miejsca noclegowego uczestników produktu turystycz-
nego i inne. Przeprowadzona analiza prowadzi do określenia zbioru 
przewoźników spełniających zdefiniowane wymagania, do których 
składa się następnie zapytania ofertowe. Analiza złożonych ofert 
stanowi podstawę do wyboru przewoźnika, z którym zawierana jest 
umowa na świadczenie usługi transportowej, rozliczana po wykona-
niu tej usługi. 

 
Rys. 6. Algorytm realizacji usługi transportowej na rzecz klastra 
turystycznego przez przewoźnika zewnętrznego 
 

Podjęcie decyzji dotyczącej zlecenia usług transportowych fir-
mie zewnętrznej, powinno być poprzedzone szczegółową analizą 
ekonomiczną. Ważne jest również rozważenie postulatów przema-
wiających „za” oraz „przeciw” takiemu rozwiązaniu [14, s. 199]. 

Powinno zatem być poprzedzone analizą potrzeb klastra i ofert 
asortymentowych potencjalnych dostawców usług transportowych 
oraz adekwatności ceny zakupu tych usług do ich ich jakości. 

Z organizacyjnego punku widzenia, niezależnie od tego, czy 
klaster wybierze usługę transportową realizowaną przez przedsię-
biorstwo będące członkiem klastra, czy przez przewoźnika ze-
wnętrznego, istotna jest optymalizacja wykorzystania czasu pracy 
pojazdów i ich przebiegu. 

Planowane przewozy osób w ramach zintegrowanych produk-
tów turystycznych są przewozami nieregularnymi, gdzie stosuje się 
ceny umowne, które uzależnione są od czasu wynajmu taboru, 
rodzaju taboru (wielkości, standardu, itp.), trasy i  jej uwarunkowania 
(np. koszty korzystania z infrastruktury) [ 15, s. 44]. 

Umowa przewozu osób, zawierana przez klaster z przewoźni-
kiem zewnętrznym w sprawie przewozu osób powinna zawierać, co 
najmniej następujące informacje: określenie liczby przewożonych 
osób na zdefiniowanej trasie i w określonym czasie, przewidywaną 
liczbę kilometrów, oczekiwany standard usługi, stawkę za 1 km, 
wartość usługi (cena netto wraz z podatkiem VAT, sposób płatności, 
oświadczenie zleceniobiorcy o posiadaniu uprawnienia do wykony-
wania odpłatnego transportu drogowego (stosownie do treści obo-
wiązującej ustawy o transporcie drogowym), o posiadaniu aktualnej 
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i ważnej polisy ubezpieczenia OC i NW w zakresie ryzyka wynikają-
cego z prowadzonej działalności, zobowiązanie zleceniobiorcy do 
zapewnienia paliwa w ilości niezbędnej na przejazdy zaplanowany-
mi trasami i do zapewnienia niezbędnej dokumentacji środków 
transportu oraz ich właściwego przygotowania technicznego. W 
umowie wskazane jest zamieszczenie zapisu dotyczącego zapew-
nienia przez zleceniobiorcę na koszt własny innego środka transpor-
tu o takim samym standardzie, w przypadku awarii środka transpor-
tu w trakcie wykonywania usługi lub niedopuszczenia środka trans-
portu do jazdy przez organy do tego uprawnione oraz zapis odno-
szący się do sposobu składania reklamacji i rozstrzygania ewentu-
alnych sporów pomiędzy stronami umowy. 

2.3. Przedsiębiorstwo transportowe będące członkiem kla-
stra turystycznego 

Klaster, w którego składzie funkcjonuje przedsiębiorstwo trans-
portowe, świadczące usługi przewozu osób, istotnie upraszcza 
procedurę zapewnienia usług transportowych w ramach oferowa-
nych zintegrowanych produktów turystycznych (rys. 7).  

 
Rys. 7. Algorytm realizacji usługi transportowej na rzecz klastra 
turystycznego przez przewoźnika – członka klastra 
 

Przedsiębiorstwo transportowe jest wówczas nie tylko wyko-
nawcą usługi transportowej, ale także jednym z kreatorów zintegro-
wanego produktu turystycznego z perspektywy organizacji przewo-
zów, minimalizujących udział kosztu transportu w całkowitym kosz-
cie produktu turystycznego.  

Posiadanie niezbędnych kompetencji i zasobów w obszarze 
przewozu osób umożliwia bardziej efektywne wykorzystanie wła-
snego kapitału ludzkiego i infrastruktury transportowej do zwiększe-
nia liczby klientów korzystających z usług przewozowych poprzez 
świadczenie usług transportowych na rzecz klastra, nie tylko w 
ramach zintegrowanych produktów turystycznych, ale także na 
rzecz poszczególnych członków klastra w zakresie przewozów 
zorganizowanych grup klientów krajowych i zagranicznych, odwie-
dzających region turystyczny, w którym funkcjonuje klaster. 

Znając plan pracy klastra w danym roku, kierownictwo przed-
siębiorstwa transportowego ma możliwość zaplanowania udziału 
własnego w realizacji tego planu, co przekłada się na większą ela-
styczność w realizacji zadań transportowych klastra.  

2.4. Przykład przewozu osób w ramach zintegrowanego 
produktu turystycznego klastra 

Załóżmy, że klaster turystyczny realizuje weekendowy pakiet 
pobytowy dla zorganizowanych grup turystów i turystów indywidual-
nych, którego kulminacyjnym wydarzeniem jest na przykład rekon-

strukcja historyczna bitwy w miejscowości A, w którym uczestniczą 
wszyscy turyści. Jeśli jednak to wydarzenie będzie jedynym produk-
tem oferowanym przez klaster, nawet, jeśli będzie to produkt mar-
kowy, to można spodziewać się dużego zainteresowania tym wyda-
rzeniem jedynie społeczności lokalnej. Czas trwania tego wydarze-
nia w stosunku do czasu przejazdu z odległych miejscowości nie 
będzie zachęcał turystów do przyjazdu. Dlatego konieczne jest 
wprowadzenie przez klaster innych atrakcyjnych produktów cząst-
kowych: P1, P2, ..., Pn, na bazie lokalnych i regionalnych walorów i 
atrakcji turystycznych, zapewniając turystom możliwość indywidual-
nego wyboru interesujących ich produktów cząstkowych, czyli 
skomponowania własnego weekendowego pakietu pobytowego w 
miejscowości A. 

Warunkiem koniecznym i niezbędnym dla sporządzenia przez 
zainteresowanego turystę takiego planu jest posiadanie wystarcza-
jącej wiedzy na temat oferowanego przez klaster zintegrowanego 
produktu turystycznego. Kluczowym zadaniem dla klastra jest w tym 
kontekście opracowanie i udostępnienie publiczne dobrze skon-
struowanej i spójnej strategii komunikacji w ramach swojej marki i 
skuteczne działania marketingowe w ramach oferowanych produk-
tów turystycznych, posługując się na przykład procedurą sterującą, 
pokazaną na rysunku 8. 

Aby ulokować strategię marketingu i zbudować swoją markę w 
ramach procesu ogólnego należy określić [16, s. 9]:  
– pozycję klastra wobec rynku i otaczającego go ekosystemu 

(instytucje lokalne, stowarzyszenia biznesowe, aktorzy procesu 
tworzenia innowacji, inne klastry), 

– przyjąć strategiczne podejście wybiegające w przyszłość, aby w 
ten sposób móc określić, dokąd zmierza klaster i jego członko-
wie, zdefiniować w przejrzysty sposób jego misję, wartości oraz 
cele, z którymi członkowie będą mogli się w łatwy sposób utoż-
samiać. 

 
Rys. 8. Procedura sterująca realizacji zintegrowanego produktu 
turystycznego w ramach strategii marketingowej klastra 
 

Załóżmy, że klaster w ramach weekendowego pakietu pobyto-
wego zdefiniował sześć produktów cząstkowych P1, ..., P6, opraco-
wał i uruchomił w trybie on-line promocję pakietu. Istotnym elemen-
tem promowanego produktu jest cena jego poszczególnych składni-
ków. Niech każdy z produktów cząstkowych Pi jest ulokowany w 
określonych odległościach xi od planowanego miejsca noclegowego 
turystów H (rys. 9). Cena usługi turystycznej w ramach każdego 
produktu cząstkowego musi uwzględniać koszty przewozu. 

Jedynym pewnym czynnikiem planowania kosztów transportu 
jest odległość pomiędzy miejscem noclegowym H i miejscami po-
szczególnych produktów cząstkowych. Brak wiedzy na tym etapie 
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planowania, co do liczby potencjalnych konsumentów poszczegól-
nych produktów cząstkowych, uniemożliwia zaplanowanie właści-
wych środków transportu (autokar, bus, samochód osobowy, itp.), a 
w konsekwencji obliczenia wpływu ceny usługi transportowej na 
cenę produktu cząstkowego, co w istotny sposób utrudnia negocja-
cje cenowe z przyszłym zewnętrznym zleceniobiorcą usługi trans-
portowej. 

 

 
Rys. 9. Plan rozmieszczenia cząstkowych produktów turystycznych 
 

Problem upraszcza się w przypadku zlecenia kompleksowej 
obsługi transportowej przedsiębiorstwu transportowemu – członkowi 
klastra turystycznego. 

PODSUMOWANIE 

Jednym z kluczowych wyzwań dla klastrów turystycznych ofe-
rujących zintegrowane produkty turystyczne w formie pakietów 
pobytowych jest zapewnienie odpowiedniej terminowości oraz 
jakości usług przewozowych.  

Przynależność przedsiębiorstwa transportowego do klastra tu-
rystycznego zawsze będzie znaczącą wartością dodaną z perspek-
tywy klastra. Przedsiębiorstwo transportowe z kolei, korzystając z 
wielu usług pozostałych członków klastra na zasadach pełnej ekwi-
walentności, ma możliwość zastosowania wyższych rabatów na 
świadczone usługi przewozu osób w ramach zintegrowanych pro-
duktów turystycznych klastra, co przekłada się na niższe koszty 
transakcyjne w odniesieniu do środków transportu i przepływu 
informacji. Korzyści ekonomiczne dla przedsiębiorstwa transporto-
wego wynikają wprost z pozyskania zleceń przewozowych ze strony 
klastra. 

Warunkiem pełnej satysfakcji z przynależności przedsiębior-
stwa transportowego do klastra turystycznego jest aktywność kla-
stra i powtarzalność jego oferty przewozowej. Mała liczba i często-
tliwość realizacji zintegrowanych produktów turystycznych może 
spowodować, że zyski z tytułu świadczenia usług przewozowych w 
skali roku będą niższe niż wysokość opłacanych składek członkow-
skich. Dlatego kierownictwo przedsiębiorstwa transportowego, 
zanim podejmie decyzję o przystąpieniu do klastra powinno zgro-
madzić i zweryfikować informacje o klastrze i jego członkach, jako 
przyszłych partnerach, przeanalizować roczne rezultaty finansowe, 
w tym płynność finansową i wydatki poniesione w przeszłości na 
usługi transportowe oraz bieżącą aktywność klastra.  
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Organizational aspects of transporting people  
in tourism clusters 

In the paper, we characterize tourism clusters and the 

process of developing integrated tourism product. In particu-

lar, we discuss the place and role of transportation services 

in the context of such products. Moreover, we investigate the 

scale of the problem by identifying tourism clusters in Poland 

and examining their structures. We discuss practical, organi-

zational aspects of transporting people in tourism clusters by 

external operators and the ones belonging to the cluster. 

Finally, we show the potential benefits and threats from the 

perspective of operators wanting to join a tourism cluster. 
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