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Istota i znaczenie klastrów  
w zarządzaniu przedsiębiorstwami transportowymi
Celem artykułu jest ukazanie struktury klastra, jej osadzenia 
w założeniach koncepcji przedsiębiorstw komunikacji samocho-
dowej oraz przedstawienie badań własnych w zakresie wyra-
żenia chęci przystąpienia do klastra oraz utworzenia nowego 
klastra transportu osobowego przez Przedsiębiorstwa Komuni-
kacji Samochodowej. 
Opierając się na przedstawionych w artykule wynikach badań 
ankietowych, należy zauważyć, że przedsiębiorstwa komunika-
cji samochodowej wykazują wysoki poziom zainteresowania 
współpracą z innymi podmiotami działającymi w ich sektorze 
w formie klastra.

Słowa kluczowe: klastry, zarządzanie klastrami, przedsiębiorstwa 
komunikacji samochodowej.

Wprowadzenie
Klastry stały się bardzo popularnym narzędziem polityki regional-
nej wszystkich województw w Polsce. Jest to wynikiem nasilenia 
procesów rozwoju regionów, dla których klastry są podstawowym 
narzędziem strategicznym. 

Podstawą koncepcji klasteringu są więzi kooperacyjne, informa-
cyjne i międzyludzkie pomiędzy firmami w całym łańcuchu dostaw 
czy w powiązaniach o charakterze poziomym. Same klastry to geo-
graficzne koncentracje wzajemnie powiązanych ze sobą instytucji 
danego obszaru działalności gospodarczej. Początek klasteringu 
miał miejsce w latach 60. i 70. XX w. i określany był mianem ,,Third 
Italy”, a dotyczył sukcesu małych i średnich firm włoskich powiąza-
nych lokalnie, na rynkach światowych, zwłaszcza w branży obuw-
niczej. Klastry powoli również w Polsce staję się sposobem współ-
pracy przedsiębiorstw. Ich istotą jest współdziałanie jednostek 
badawczo-rozwojowych, uczelni, przedsiębiorstw oraz jednostek 
samorządu terytorialnego. Sama teoria klastrów postrzegana jest 
jako naturalny element europejskiego 
modelu rozwoju gospodarczego. Klastry 
jako jedną z form współpracy między 
przedsiębiorstwami ocenić można jako 
coś pośredniego miedzy rywalizacją 
a fuzją. Głównymi motywami zawiera-
nia aliansów strategicznych w formie 
klastra są dobór partnera na zasadzie 
komplementarności wyrobów lub na 
zasadzie wzmocnienia takich samych 
wyrobów. Zasadne jest twierdzenie, że 
klastry innowacyjne mają swój wydat-
ny wpływ na postęp technologii w dzi-
siejszym świecie; przykładem takich 
klastrów może być Dolina Krzemowa 
w Kalifornii czy Cambridge w Wielkiej 
Brytanii [7, s. 244–245].

Głównym celem artykułu jest uka-
zanie struktury klastra, jej osadzenia 

w założeniach koncepcji przedsiębiorstw komunikacji samocho-
dowej oraz przedstawienie badań własnych w zakresie wyraże-
nia chęci przystąpienia do klastra oraz utworzenia nowego kla-
stra transportu osobowego przez Przedsiębiorstwa Komunikacji 
Samochodowej.

W publikacji zaprezentowano Przedsiębiorstwo Komunikacji 
Samochodowej POLONUS Warszawa S.A. oraz „Klaster Przewozu 
Osób w Olsztynie”, a także badania ankietowe przeprowadzone 
wśród funkcjonujących w Polsce Przedsiębiorstw Komunikacji 
Samochodowej.

Klaster jako proces w organizacji
Koncepcje sieci współpracy i klastrów nie są nową formą współ-
działania. Już na początku XX w. A. Marshal opisał założenia dys-
tryktów przemysłowych. Ale tak naprawdę badania M. Portera 
zapoczątkowały okres szybkiego rozwoju teorii klastra oraz pod-
jęcie prób empirycznej weryfikacji tej koncepcji. Różne definicje 
klastrów podają ich pewne cechy wspólne:

 ¡ koncentracja przestrzenna (masa krytyczna w skupisku geo-
graficznym, sektorowym);

 ¡ interaktywne funkcjonalne powiązania (wysoka specjalizacja 
w domenie działania, współzależność procesów, formalne i nie-
formalne relacje);

 ¡ wspólna trajektoria rozwoju (wspólny cel, wspólne korzyści);
 ¡ konkurencja i kooperacja dla integracji działań w partnerskich 

związkach współpracy (budowanie wspólnej kultury koopetycji 
dla celów pozaklastrowego zasięgu działania);

 ¡ orientacja na innowacyjność (produktową, technologiczną 
i organizacyjną);

 ¡ wsparcie innowacyjności (finansowe, doradcze, serwisowe, za-
rządzania) [14, s. 325–428].
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Rys. 1. Struktura klastrów w Polsce
Źródło: oprac. własne na podst. [11].
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Definicja klastra prezentowana przez M. Portera podkre-
śla produktywność i efektywność przedsiębiorstw działających 
w klastrze, która uzależniona jest od 2 warunków: gospodarki 
regionalnej, która umożliwia pozyskanie dostawców, obserwację 
konkurencji, pozwalającą na tworzenie wspólnej wiedzy i efek-
tów sieci opartej szczególnie na interakcjach pomiędzy firmami. 
Nowoczesne podejście do k1astrowania [16, s. 48] podkreśla 
rolę kapitału społecznego, który w większym stopniu niż wymiar 
ekonomiczny tworzy model klastra. Te definicje podkreślają kry-
tyczną rolę relacji opartej na wspólnych celach, zaufaniu i kapi-
ta1e społecznym. Ponadto w nowoczesnym modelu klastra rola 
pozostałych organizacji – jak władz czy jednostek badawczych 
– ma ogromny wpływ na sukces klastra, zgodnie z modelem po-
trójnej helisy (triple helix). Dzięki temu klastry stały się ,,ciekawym 
spojrzeniem na naturę współczesnych procesów gospodarczych, 
w tym w szczególności na mechanizm kreowania innowacji” [4, 
s. 113–114].

W literaturze przedmiotu coraz częściej poruszana jest proble-
matyka klastrów w skali kraju i regionu – zarówno w wymiarze 
europejskim [por. 6, 10, 12], jak również rodzimym [zob. 5, 8, 
15, 17, 18].

Obecnie za kluczowe kategorie zarządzania uznaje się różno-
rodność, elastyczność, adaptowalność, zdolność do reagowania 
na otoczenie i ukierunkowanie na spełnienie oczekiwań klientów 
i pozostałych interesariuszy, organizowanie się wokół sieci, a nie 
hierarchii, budowanie organizacji opartej na kooperacji, partner-
stwie, współpracy, kooperacji, a nie na samowystarczalności. 
Podkreślanie znaczenia współpracy i partnerstwa biznesowego 
powoduje pojawianie się nowych koncepcje organizacji, które 
odpowiadają na te wyzwania: organizacja sieciowa, organizacja 
relacyjna, organizacja klastrowa, przedsiębiorstwo inteligentne, 
przedsiębiorstwo kreujące wiedzę. Pojawia się przy tym zagad-
nienie organizacji uwikłanych, co oznacza istnienie wielu uprzywi-
lejowanych relacji nawiązywanych przez organizacje z wybranymi 
podmiotami (por. tab. 1).

To, że organizacje coraz częściej decydują się na różne for-
my współpracy, nie powinno być zaskoczeniem w czasach, gdy 
szybkość działania, zasięg geograficzny i postęp technologiczny 
wymagają olbrzymich zasobów, a zdolności organizacji są coraz 
bardziej ograniczone. O współpracy i partnerstwie mówi się łatwo, 
znacznie trudniej jest jednak wdrażać je w życie [3, 
s. 112–113]. Budowanie inicjatyw kooperacyjnych 
wymaga odwagi, cierpliwości i determinacji. Współ-
praca oparta o partnerstwo i sieć rzadko okazuje się 
szybkim i prostym rozwiązaniem problemów, czasem 
może nawet stać się frustrującym rozczarowaniem, 
bardzo odległym od początkowych oczekiwań. Sukce-
sy wielu inicjatyw kooperacyjnych działających w róż-
nych częściach świata stanowią jednak dowód na 
to, że współpraca może być efektywna i trwała, jeśli 
zostanie odpowiednio zaplanowana i jest zarządzana 
w systematyczny i przemyślany sposób [13, s. 143].

Struktura i klasyfikacja klastrów w Polsce 
Zgodnie z klasyfikacją OECD (ze względu na sposób 
kształtowania się procesów innowacyjnych wewnątrz 
klastra) klastry można podzielić na:

 ¡ oparte na wiedzy;
 ¡ oparte na korzyściach skali;
 ¡ uzależnione od dostawcy;
 ¡ wyspecjalizowanych dostawców.

Powiązania kooperacyjne 
W obszarze transportu osobowego spotyka się głównie powiąza-
nia kooperacyjne dwojakiego rodzaju:

 ¡ w ramach aglomeracji powołuje się jedno duże przedsiębior-
stwo, które zarządza dużą liczbą różnych form transportu;

 ¡ niezależni przewoźnicy integrują się poprzez udział w dobrowol-
nym związku, który może przybrać formę klastra.

Idea klasteringu a usługi transportu osobowego
Powiązania kooperacyjne w branży transportu osobowego w skali 
Europy występują dość sporadycznie, a przyczyna takiego stanu 
rzeczy wynika głównie ze sposobu postrzegania inicjatyw klastro-
wych jako podmiotów skupiających firmy produkcyjne. Szczególną 
okolicznością sprzyjającą rozwojowi w przyszłości klastrów aglome-
racyjnych może okazać się rosnąca kongestia w centrach miast, 
które nie są w stanie przejmować stale rosnącej liczby samocho-
dów, oraz obserwowany od dłuższego czasu wzrost cen paliw. 

Tab. 1. Pespektywy organizacji osobnej i uwikłanej 

Wyszczególnienie Perspektywa  
organizacji osobnej

Perspektywa  
organizacji uwikłanej

•	 Punkt nacisku
•	 Preferowane położenie
•	 Struktura otoczenia
•	 Granice przedsiębiorstwa
•	 Relacje 

międzyorganizacyjne
•	 Rezultaty interakcji
•	 Interakcje oparte na…
•	 Strategie na poziomie 

sieci
•	 Wykorzystanie 

współpracy
•	 Porozumienia o współpracy

•	 Rywalizacja kosztem 
współpracy

•	 Niezależność 
•	 Atomistyczna – osobne 

organizacje
•	 Wyraźne i strzeżone
•	 Zdystansowane 

i transakcyjne
•	 Suma zerowa (jeden 

zyskuje, drugi traci)

•	 …sile przetargowej 
i zimnej kalkulacji

•	 Nie 
•	 Doraźne koalicje (alianse 

taktyczne)
•	 Ograniczone, oparte na 

oficjalnej umowie

•	 Współpraca kosztem 
rywalizacji

•	 Współzależność
•	 Sieciowa
•	 Niewyraźne i otwarte
•	 Bliskie i strukturalne
•	 Suma niezerowa (wszy-

scy zyskują)

•	 …zaufaniu i wzajemności
•	 Tak 
•	 Trwałe partnerstwo 

i wielostronność
•	 Rozległe, otwarte, oparte 

na relacjach

Rys. 2. Branże, w których działają klastry Szybkie ładowanie za pomocą pantografu [2]
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W badaniach Unii Europejskiej okazało się, że firmy działające 
w klastrach uzyskują lepsze rezultaty ekonomiczne, a klastry wdra-
żają nowe rozwiązania, tworzą nowe produkty i usługi, podwyższają 
kompetencje organizacyjne firm i pozwalają zdobywać przewagę 
konkurencyjną. Komisja Europejska oraz QESD uważają klastry za 
jeden z fundamentów innowacyjnej gospodarki [1, s. 54].

Zastosowanie struktur klastrowych w praktyce gospodarczej 
wynika przede wszystkim z unowocześnienia myślenia na temat 
funkcjonowania organizacji. Obecnie klastry powstają we wszyst-
kich sektorach gospodarki. Powinny zatem zostać utworzone 
w transporcie [19, s. 31].

Można wyodrębnić klika czynników stymulujących rozwój kla-
strów. Jednym z najważniejszych jest rozszerzanie się oferty kla-
stra, który swoją atrakcyjnością przyciąga inne przedsiębiorstwa. 
Kolejny czynnik stanowi wzrost interakcji pomiędzy poszczegól-
nymi uczestnikami klastrów. Koncentracja współpracujących firm 
działających w związanych ze sobą sektorach rynku jest jedno-
cześnie powodem i skutkiem większej pionowej dekoncentracji 
procesu produkcyjnego i – w efekcie – postępującej specjalizacji 
[9, s. 18].

Typy klastrów transportowych
W zakresie transportu i logistyki zasadniczo można wyróżnić 3 

główne typy powiązań ze względu na ich specyfikę:
 ¡ klastry skupiające głównie firmy związane z technologiami 

transportowymi;
 ¡ klastry skupiające głównie podmioty działające w zakresie 

transportu towarowego i logistyki;
 ¡ klastry skupiające głównie podmioty działające w obszarze 

transportu osobowego.

Cele i kierunki rozwoju klastra transportu osobowego
W 2012 r. w Kielcach utworzono pierwszy klaster transportu oso-
bowego „Świętokrzyska Innowacyjna Komunikacja”, składający 
się z 23 podmiotów gospodarczych, w tym 4 Przedsiębiorstw Ko-
munikacji Samochodowej – z Buska-Zdroju, Staszowa, Staracho-
wic i Ostrowca Świętokrzyskiego. Z kolei drugi klaster transportu 
osobowego – „Klaster Przewozu Osób” – utworzono w 28 lutego 
2013 r. w Olsztynie. Jego członkami jest 15 osób, tj. właściciele, 
prezesi oraz członkowie zarządów z 13 przedsiębiorstw przewo-
zu osób (PKS w Olsztynie S.A., PKS w Elblągu Sp. z. o.o., P.U.H 
RADEX U. Typa Sp. j., FASTER Typa Radosław, PKS w Białymstoku 
S.A., PKS w Suwałkach S.A, PKS w Łomży Sp. z. o.o., PKS w Za-
mbrowie Sp. z. o.o., PKS w Siemiatyczach Sp. z. o.o., PKS w Łuko-
wie S.A., PKS w Puławach Sp. z. o.o., PKS Polonus w Warszawie 
S.A., IKS Grudziądz Sp. z. o.o., będący przedstawicielami spółek 
prywatnych, samorządowych i państwowych.

Wzmocnienie pozycji konkurencyjnej klastra i rozwój przedsię-
biorstw PKS w klastrze przyczyni się do:

 ¡ zwiększenia aktywności rynkowej klastrów – zwiększenia licz-
by inicjatyw podejmowanych przez koordynatora o charakterze 
biznesowym: wspólne rynki zbytu, wspólna oferta klastra;

 ¡ identyfikacji kompetencji niezbędnych do rozwoju klastra, pozy-
skiwania kompetencji z IOB i innych zasobów regionu;

 ¡ dążenia do osiągnięcia określonej „masy krytycznej”;
 ¡ rewizji dotychczasowych strategii działania z uwzględnie-

niem nowych rynków, nowych czynników sukcesu oraz 
innowacyjności:

 – rynkowych, w tym w odniesieniu do kluczowych czynników 
sukces działalności klastrów i przedsiębiorstw oraz nowych 
rynków;

 – w polityce klastrowej na poziomie kraju;
 – w zasadach przydzielania środków finansowych na rozwój 

klastrów;
 ¡ aktywności rynkowej – wspólne zamówienia i zakupy, wspólne 

kanały dystrybucji, wspólna oferta rynkowa;
 ¡ działań w zakresie marketingu i PR – wspólne działania w za-

kresie reklamy i promocji, aktywność wystawienniczo-targowa, 
system identyfikacji wizualnej;

 ¡ wewnętrznej komunikacji w klastrach – regularne spotkania, 
różnorodność narzędzi i form komunikacji, efektywność i sku-
teczność wymiany wiedzy oraz poziom nieformalnej wymiany 
wiedzy;

 ¡ procesów kreowania wiedzy i innowacji – wspólne prace nad 
innowacjami, wspólne szkolenia i wyjazdy studyjne, inicjowanie 
oraz organizacja lub wspieranie współpracy przedsiębiorców 
prowadzących działalność gospodarczą w zakresie drogowego 
przewozu osób na rzecz wzrostu konkurencyjności tej bran-
ży, w formie klastra, stanowienia przepisów prawa krajowego 
oraz międzynarodowego, w szczególności prawa unijnego, któ-
re znajdują zastosowanie do przedsiębiorców prowadzących 
działalność gospodarczą w zakresie drogowego przewozu osób. 
W ramach klastra następuje pozyskiwanie funduszy unijnych 

na rozwój oraz inwestycje w zakresie: 
1) systemów sprzedaży i rezerwacji miejsc;
2) budowy innowacyjnych systemów komunikacji pojazdów z sys-

temami dworcowymi, w tym także z możliwością korzystania 
przez pasażerów ze wspólnych zintegrowanych kart miejskich, 
okresowych typu pre-paid czy kart lojalnościowych, a także ob-
sługi bezgotówkowej w autobusach;

3) zatrudniania pracowników z wykształceniem wyższym, uzyska-
nych na kierunku transport w zakresie zarządzania i ekonomii; 
pracowników na poziomie zawodowym do obsługi inteligent-
nego systemu transportowego oraz obsługi taboru z innym 
napędem niż spalinowy;

4) kształcenia na zagranicznych uczelniach, odbywania praktyki 
w krajach europejskich;

5) komercjalizacji osiągnięć naukowych klastra, co powinno przy-
czynić się do wzrostu nakładów na proces badawczy w ramach 
struktury klastra;

6) promocji idei i osiągnięć klastra „Świętokrzyska Innowacyjna 
Komunikacja” oraz „Klastra Przewozu Osób” w Olsztynie.

Przebieg i wyniki badań ankietowych
Literatura przedmiotu, obserwacja praktyki gospodarczej i bada-
nia własne prowadzone w 2015 r. w Przedsiębiorstwach Komuni-
kacji Samochodowej pozwalają na sformułowanie następującej 
hipotezy badawczej.

W dobie transformacji systemu gospodarczego i dynamicznie 
zmieniających się warunków otoczenia funkcjonowanie i rozwój 
Przedsiębiorstw Komunikacji Samochodowej determinowane są 
przez udział w klastrach lub tworzenie nowych klastrów transportu 
osobowego.

Weryfikację powyższej tezy przeprowadzono w oparciu o me-
todę badań ankietowych. Kwestionariusz ankiety przesłano do 
wszystkich 113 funkcjonujących w Polsce Przedsiębiorstw Komu-
nikacji Samochodowej, spośród których odpowiedziało 70 przed-
siębiorstw (62%). Wyniki badań zaprezentowano na rys. 3 i 4. 

Jak wykazały badania, 30% Przedsiębiorstw Komunikacji Sa-
mochodowej deklaruje chęć przystąpienia do klastra transportu 
osobowego, zaś 21% respondentów wyraża chęć utworzenia no-
wego klastra transportu osobowego. 
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Zakończenie 
W artykule podjęto próbę zdefiniowania struktury klastra, jej 
osadzenia w założeniach koncepcji przedsiębiorstw komunika-
cji samochodowej. Obserwacje poczynione w Przedsiębiorstwie 
Komunikacji Samochodowej POLONUS Warszawa S.A. potwier-
dziły, że dalsze funkcjonowanie Przedsiębiorstw Komunikacji 
Samochodowej w obecnej strukturze nie sprzyja poprawie kon-
kurencyjności rynkowej. Z kolei doświadczenia „Klastra Prze-
wozu Osób” w Olsztynie wskazują, że zaangażowanie przed-
siębiorstw komunikacyjnych w klastry wpływa na ich pozycję 
konkurencyjną.

Podejście konkurencyjne, które dominuje i dominowało w świa-
domości polskich przedsiębiorstw, ogranicza możliwości stosowa-
nia strategii współpracy, w tym przede wszystkim współpracy wie-
lostronnej – do takich zaliczamy klastry. Mimo to, opierając się na 
przedstawionych wynikach badań ankietowych, należy zauważyć, 
że przedsiębiorstwa komunikacji samochodowej wykazują wysoki 
poziom zainteresowania współpracą z innymi podmiotami działa-
jącymi w ich sektorze w formie klastra. 
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The essence and importance of clusters in the management  
of transport companies

The aim of the paper is to show the structure of the cluster, the as-
sumptions embedded in the concept car transport companies and to 
present their own research in the field of express willingness to join the 
cluster and create a new cluster of passenger transport by Automotive 
Communications Enterprise.
Based on the results presented in the article surveys, it should be 
noted that the car transport companies show a high level of interest in 
cooperation with other actors in the sector in the form of the cluster.
Key words: clusters, cluster management, transport companies. 
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