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Streszczenie
Jednym z czynników wp ywaj cych na powstanie potrzeb transportowych jest rozmieszczenie
dzia alno ci kulturalnej i terenów rekreacyjnych. Inicjatywy klastrowe maj za zadanie integrowanie
w jednym obszarze geograficznym ró nego typu podmiotów dzia aj cych w pokrewnych sektorach. W
literaturze dokonano podzia u klastrów na zdecentralizowane i scentralizowane. Dodatkowo w
podanych grupach wyodr bnia si specyficzne modele, zwi zane z miejscem ich wyst powania.
Zalety wspó pracy klastrowej mo na wykorzysta w dzia alno ci agroturystycznej. Przyk adem takich
dzia
jest klaster okopski, wzorowany na modelu koncentrycznym. Modele systemów przep ywu
dóbr stosowane w dzia alno ci produkcyjnej i handlu mog znale
zastosowanie w klastrze
agroturystycznym. Mo na zastosowa jednocze nie kilka systemów, uzale niaj c u ycie od wa no ci
przep ywu dóbr i informacji oraz konieczno ci anga owania koordynatora.
***

1. Wprowadzenie
Potrzeby transportowe wi

si z produkcyjn i spo eczn dzia alno ci cz owieka.

Dotycz wi c funkcjonowania ca ej gospodarki i organizacji ycia spo ecznego. Wraz z
rozwojem spo ecze stw i ich gospodarek potrzeby transportowe przekszta ci y si w celowe i
zorganizowane formy przemieszczania osób, adunków i wiadomo ci. Odzwierciedleniem
tego procesu jest wyst powanie du ego zró nicowania potrzeb transportowych wynikaj ce
m.in. z2:
rozwoju wiatowej gospodarki i mi dzynarodowego podzia u pracy,
procesów globalizacyjnych,
rozpowszechniania wiedzy w celu pozyskiwania okre lonych warto ci,
ilo ci, zakresu i formy przep ywu informacji,
techniczno-technologicznego post pu w sferze transportu i logistyki,
zwi kszaj cej si komunikacyjnej ruchliwo ci ludno ci,
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powszechnego zapotrzebowania na ró ne formy zagospodarowania czasu wolnego.
ród najwa niejszych przyczyn powstawania potrzeb transportowych wymieniano z
regu y ró norodne rozmieszczenie poszczególnych zasobów, dzia alno ci, konsumentów (rys.
1). Jednym ze

róde oddzia ywania na rozmiar ruchu jest rozmieszczenie dzia alno ci

kulturalnej i rekreacyjnej. Ludzie chc c zaspokoi potrzeby poznawcze cz sto s zmuszeni
przemieszcza si do miejsc odleg ych3 4. W pewnym sensie rozwi zaniem problemu jest
utworzenie klastra integruj cego ró ne podmioty.

Rozmieszczeni produkcji
Rozmieszczenie
bogactw
naturalnych

Rozmieszczenie
administracji
pa stwowej
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dzia alno ci
wiatowej i
naukowej

Rozmieszczenie
terenów
rekreacyjnych

Rozmieszczenie ludno ci
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kulturalnej

Rysunek 1. Powi zanie róde potrzeb transportowych
ród o: opracowanie w asne na podstawie: Ekonomika transportu, red. naukowa Piskozub A., WKi ,
Warszawa1979, s. 251.

Poj cie klaster wywodzi si z angielskiego cluster, co oznacza „grono”, „ki ”5.
Termin ten pojawi

si

w gospodarkach uprzemys owionych, charakteryzuj c grupy

kooperacyjne przedsi biorstw, które s wyspecjalizowane, a ich dzia ania opieraj si na
wspó pracy, przy powi zaniach z zapleczem naukowo-badawczym i administracji terenowej.
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Termin klaster zosta wprowadzony przez H. Cowella w 1930 roku i oznacza
wspó brzmienie z

one z s siaduj cych ze sob d wi ków skali muzycznej wyst puj cej

cz sto w zag szczonym uk adzie sk adników, co nadaje mu szmerowy charakter6.
Wed ug Michaela E. Porter’a klaster nale y rozumie jako geograficzne skupiska
wzajemnie powi zanych firm, wyspecjalizowanych dostawców, jednostek

wiadcz cych

us ugi, firm dzia aj cych w pokrewnych sektorach i zwi zanych z nimi instytucji (np.
uniwersytetów, jednostek normalizacyjnych i stowarzysze bran owych) w poszczególnych
dziedzinach, konkuruj cych mi dzy sob , ale tak e wspó pracuj cych7.
W systemie logistycznym zachodzi przep yw produktów i informacji, przy czym
produkty w druj zwykle w jednym kierunku, a informacje w obu 8. Poj cie klastra mo e by
uto samiane z takim systemem, gdy

jego elementy sk adowe s

ze sob

powi zane,

dokonuje si te przep ywu materia ów i informacji. Celem ka dego systemu logistycznego
jest efektywna realizacji podstawowych funkcji firmy lub zbioru podmiotów (realizacja
zadania logistycznego)9.
Istnienie wzajemnie powi zanych podmiotów ma swoje plusy, ale powstaje problem
przep ywów mi dzy nimi adunków i informacji. Czynnikiem determinuj cym wybór
sposobu przep ywu jest forma organizacyjna klastra. Celem opracowania jest zaproponowanie
rozwi za , które mog by u yte w ró nych formach klastra.

2. Formy organizacji klastrów
Klastry mo na podzieli na wiele rodzajów, w zale no ci od tego kogo skupiaj i w
jaki sposób dzia aj . Najcz ciej w klasyfikacji przyjmuje si kryterium rodzajowe, wedle
którego zostaje wyodr bniony10:
a) model zdecentralizowany:
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sieciowy (w oski),
b) model scentralizowany:
koncentryczny (du ski),
instytucjonalny (holenderski),
ameryka ski.
Typowe klastry sieciowe sk adaj si z sieci ma ych firm w tym samym lub podobnym
sektorze produkcji, charakteryzuj cych si mo liwo ci szybkiej adaptacji do zmieniaj cego
si rynku i zró nicowanych wymaga poprzez wspó prac i u ywanie nowych technologii.
Firmy w klastrze osi gaj

korzy ci np. z dost pu do niskich kosztów transportu i

transakcyjnych, lokalnej wiedzy, rynku pracy oraz lokalnej infrastruktury. Najcz ciej
cytowanym przyk adem klastra sieciowego jest Dolina Krzemowa oraz pó nocne W ochy.
Wa

cech wyró niaj

klaster typu sieciowego jest brak jednego centralnego punktu,

wokó którego skupiaj si przedsi biorcy (istnieje zró nicowana baza firm)11.
W modelu sieciowym „w oskim” wyst puje du a liczb

powi za

mi dzy

poszczególnymi podmiotami w ród, których nie ma jednostki wiod cej (rys. 2). Kooperuje
„ka dy z ka dym” i wobec siebie jest konkurencyjny (niesformalizowana struktura). Mo na
to sformalizowa , gdy wyst puje w adza maj ca charakter rotacyjny. Nazwa „w oski” ma
odniesienie do rzeczywisto ci uk adu powi za

nieformalnych mi dzy rodzinami we

oszech.
Cechy charakterystyczne klastra typu sieciowego to12:
brak sformalizowania struktury,
brak powi za kapita owych,
brak wyodr bnionej struktury zarz dzaj cej (koordynuj cej),
zwi zki pomi dzy firmami inicjowane przez w

cicieli.

Dodatkowo

„w oski”

do

cech

charakteryzuj cych

model

tworzenia

grup

kooperacyjnych przedsi biorstw mo na zaliczy uwarunkowania kulturowe, a mianowicie:
bliskie zwi zki rodzinne w firmach i pomi dzy firmami,
11
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silne zale no ci i powi zania lokalne,
wysoki poziom regionalnej to samo ci (dialekty),
tradycja,
du y stopie uniezale nienia od rz du centralnego.

Rysunek 2. Model „w oski” klastra
ród o: opracowanie w asne na podstawie A. Aleksandrova, Klastry turystyczne w Rosji i za granic , Zeszyty
Naukowe Uniwersytetu ódzkiego „Turyzm” 2007, zeszyt 17 (1/2), s. 19-41.

Klastry koncentryczne charakteryzuj

si istnieniem du ych firm, wokó których

zakotwiczona jest sie dostawców (us ug i towarów). Niedu e firmy s cz sto zwi zane z
firm dominuj

poprzez

cuch dostaw. Zalety s siedztwa du ych firm wp ywaj na

przyci ganie firm mniejszych i w przeciwie stwie do klastra sieciowego s
podporz dkowane du ym przedsi biorstwom. Interakcje wynikaj bardziej z powi za
ramach dostaw ni

z wspó dzia ania innowacyjno ci. Wi kszo

one
w

us ug, w tym us ugi

finansowe dostosowane s do potrzeb firm dominuj cych, a rynek pracy jest ma o elastyczny.
Osi gane korzy ci regionu zale

wi c od firm lub przemys u dominuj cego, za ten mo e

powstrzymywa zdolno ci dostosowywania si do zmian. Istnieje mo liwo

fragmentacji

klastrów koncentrycznych. Region du ej firmy mo e by trzonem, a inne regiony mog by
tylko ga ziami produkcji. W takim regionie zachodzi minimum wymiany i wspó pracy, a
wi kszo

powi za

stanowi

zewn trzne powi zania produkcyjne i inne zwi zki z
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trzonem13. Przyk adem klastra koncentrycznego jest model „du ski” (rys. 3). W tym systemie
dzia alno

podmiotów

jest

regulowana

przez

brokera

sieciowego

(koordynator,

administrator, inicjator) czyli organizatora, zarz dzaj cego klastrem.

Rysunek 3. Model „du ski” klastra
ród o: opracowanie w asne na podstawie A. Aleksandrova, Klastry turystyczne w Rosji i za granic , Zeszyty
Naukowe Uniwersytetu ódzkiego „Turyzm” 2007, zeszyt 17 (1/2), s. 19-41.

Cech

charakterystyczn

klastra „du skiego” jest neutralny broker sieciowy

inspiruj cy i koordynuj cy dzia ania klastra/sieci. Kompleksowe dzia ania to:
rozwijanie umiej tno ci neutralnego koordynatora sieci,
opracowanie podzielonego na etapy programu szkoleniowego,
zapewnienie dost pno ci rodków diagnostycznych i analitycznych,
opracowanie jasno sprecyzowanej strategii dla klastrów kooperuj cych.
Klastry instytucjonalne to kolejny rodzaj powi za

klastrowych. Te formy

organizacyjne (skupione wokó instytucji publicznej) zdominowane s przez publiczne lub
niedochodowe jednostki, takie jak laboratoria badawczo – rozwojowe, uczelnie, systemy
obronne lub administracja publiczna. Du e instytucje przyci gaj

grono dostawców

nastawionych na zaspokojenie ich potrzeb. Instytucja w porównaniu do innych typów
klastrów odgrywa du

rol , ma charakter dominuj cy. Klastry tego rodzaju s w wi kszo ci

zorientowane na zewn trz, odpowiadaj c przede wszystkim na zaopatrzenie instytucji.
13
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Rozwój przedsi biorczo ci lokalnej

nie

instytucjonalne zdominowane przez jedn

jest

tutaj celem priorytetowym.

wielk

instytucj , mog

si

sta

Klastry
zale ne

ekonomicznie od ród a finansowania tej instytucji14. Przyk adem klastra instytucjonalnego
jest model „holenderski” (rys. 4). Charakteryzuje si on pojawieniem instytucji brokera
koordynuj cego dzia ania w ramach danego klastra i instytucji naukowo-badawczej oraz
rozwojowej w uk adzie.

Rysunek 4. Model „holenderski” klastra
ród o: opracowanie w asne na podstawie A. Aleksandrova, Klastry turystyczne w Rosji i za granic , Zeszyty
Naukowe Uniwersytetu ódzkiego „Turyzm” 2007, zeszyt 17 (1/2), s. 19-41.

Cechy charakterystyczne klastra typu „holenderskiego”:
nacisk na innowacje i technologie,
aktywna polityka rz du,
cis a wspó praca z o rodkiem B + R (placówka badawczo-rozwojowa).
Pojawi o si jeszcze jedno rozwi zanie powi za sieciowych w klastrze, polegaj ce na
wspó pracy

du ych

przedsi biorstw

powi zanych

hierarchicznie,

z

du

ilo ci

przedsi biorstw ma ych. Dominuj ca pozycja nale y do du ych firm, co wzorcowo obrazuje,
dla tego modelu, klaster Boeinga w Seatle. Takie powi zania wyst puj równie w innych
14

Z. Jó wiak: op. cit., s. 5.
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krajach, ale poniewa kolebk tego rozwi zania s klastry Stanów Zjednoczonych, st d nazwa
model „ameryka ski” (rys. 5). Model charakteryzuje si powi zaniami poza lokalnymi,
wyst puj cymi mi dzy grupami wspó pracuj cych przedsi biorstw. Wyst puje te

silne

zró nicowanie struktur od lokalizacji, a podstaw powstania lokalnych grup jest osi gni cie
odpowiedniej masy krytycznej.

Rysunek 5. Model „ameryka ski” klastra
ród o: opracowanie w asne na podstawie J. Staszewska, Klaster perspektyw dla przedsi biorców na polskim
rynku turystycznym, DIFIN, Warszawa 2009, s. 68-69.

Jest to model w

ciwy inicjatywom transnarodowym, a w Europie najlepiej znany

tego typu model wyst puje w Transnational Clustering in the Automative Sector. W modelu
nie wyst puje broker sieciowy, a wp yw w adzy jest umiarkowany.

3. Klaster okopski jako przyk ad wspó pracy spo eczno ci wiejskiej
Pomys stworzenia klastra agroturystycznego zwanego „okopskim” powsta w 2007
roku. Zapocz tkowa a go spo eczno

wsi Okopy i innych pobliskich miejscowo ci powiatu

sokólskiego województwa podlaskiego. Ka dy podmiot gospodarczy ma prawo wst pi do
kooperacji klastra okopskiego („swoboda wej cia i wyj cia”).
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Inicjatywa klastra okopskiego oznacza organizowanie wspólnego wysi ku celem
wsparcia wzrostu i poprawy konkurencyjno ci agroturystyki przez anga owanie gospodarstw
agroturystycznych dzia aj cych w gminie Suchowola, terenowych w adz samorz dowych,
podmiotów gospodarczych dzia aj cych na tym terenie, wy szych uczelni i innych instytucji.
Inicjatywa klastra okopskiego to zgrupowanie (zrzeszenie) podmiotów na danym
terenie, które realizuj cele turystyczne. Podmioty te s wzgl dem siebie autonomiczne, st d
ich dzia ania maj charakter kooperacyjny (wspó pracy), ale te ze wzgl du na ich odr bno
konkuruj mi dzy sob .
Przedsi wzi cie agroturystyczne w Okopach jest najbardziej zbli one swoim rodzajem
do klastra typu koncentrycznego, poniewa g ówn rol odgrywa Rodzinne Gospodarstwo
Ekoturystyczne „Uroczanka” w Okopach (Lider przedsi wzi cia klastrowego), a pozosta e
podmioty kooperuj

z nimi, tj. gospodarstwa agroturystyczne z gminy Suchowola,

gospodarstwa rolne w Okopach i Kolonii Bachmackie, stadnina koni w Okopach,
przedsi biorstwa handlowo – przemys owe w Bia ymstoku i Suchowoli, przedsi biorstwa
ekologiczne w Bia ymstoku, sklepy spo ywcze w Suchowoli, przedsi biorstwo handlowous ugowe (roboty ziemne) w Suchowoli, produkcja s kaczy w Suchowoli, instytucje
samorz dowe (Urz d Miasta i Gminy w Suchowoli, Janowie i Korycinie), organizacje
pozarz dowe (Zwi zek Harcerstwa Polskiego Komenda Chor gwi w Bia ymstoku,
Towarzystwo Zapobiegania Toni ciom i Ratowania Ton cych z siedzib

w Supra lu),

uczelnie wy sze.
W „Uroczance” znajduje si siedziba stowarzyszenia z ca

dokumentacj dotycz

klastra, informacja turystyczna oraz ca e zaplecze naukowo – badawcze. G ównymi
miejscowo ciami zrzeszonymi w klastrze s Okopy i Bachmackie.

4. Modele przep ywu adunków i informacji na przyk adzie klastra okopskiego
W przypadku produkcji i dystrybucji dóbr powszechnego u ytku wypracowano wiele
modeli pozwalaj cych na efektywny przep yw adunków i informacji. Rozwi zania takie
mog by wdro one równie w przypadku klastrów agroturystycznych. Wyst puj jednak
pewne ograniczenia, dotycz ce:

rodków transportu, czasu, przestrzeni

adunkowej,
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przepustowo ci, cech fizykochemicznych. Celem danej sieci zwykle jest minimalizacja
kosztów lub maksymalizacja efektów, minimalizacja czasu i drogi15.
W

przypadku

transportowane s

dzia alno ci

agroturystycznej

produktami,

które

mog

by

wytworzone przez gospodarstwa produkty regionalne. Produkcja ich

odbywa si na bie co. Je eli ju wyst puje magazynowanie, to w niewielkiej ilo ci. Mo liwa
jest kooperacja mi dzy uczestnikami klastra w zakresie zaopatrywania w tradycyjnie
wytworzone p ody rolne. Dla takich produktów odpowiednie wydaje si
wykorzystywane

w

przypadku

przesy ek

drobnicowych.

W

przypadku

modele
klastrów

koncentrycznych idealny wydaje si system promienisty organizacji przewozów (rys. 6). W
dzia alno ci agroturystycznej utrudnione by oby np. magazynowanie produktów u brokera
sieciowego, z uwagi na specyfik produktów. Lepszym rozwi zaniem dla klastra okopskiego
jest wi c model relacyjny, w którym wymiana adunków nast puje bezpo rednio mi dzy
zainteresowanymi stronami. Przep yw informacji nast powa by tymi samymi cie kami co
adunków. Ciekawym rozwi zaniem by oby podzia kana ów przep ywu informacji na dwa
stopnie. Najwa niejsze, ogólne, dotycz ce ca ego klastra informacje powinny by
gromadzone przez brokera i przekazywane wszystkim podmiotom zrzeszonym. Informacje
mniej wa ne, powinny by

przekazywane bezpo rednio mi dzy zainteresowanymi

podmiotami.

A

B

A

E

D

B
E

C

D

C

Rysunek 6. System relacyjny (od lewej) i promienisty (od prawej strony) organizacji
przep ywów
ród o: opracowanie w asne na podstawie: J. Marzec, Spedycja l dowa, WKi , Warszawa, 1979, s. 209.
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I. Dembi ska-Cyran , M. Gruba a, Podstawy zarz dzania transportem w przyk adach, ILiM, Pozna 2005,
s. 9-10.
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W zale no ci od organizacji klastra mog by wykorzystane ró ne systemy przep ywu
dóbr, takie jak A, V, , X, Y (rys. 7). Nie nale y skupia si na jednym systemie. Mo na
wykorzysta np. system V przy zbieraniu materia ów w jednym miejscu, natomiast przy
dystrybucji produktów do innych cz onków klastra zastosowa A – system. Liczba ogniw
po rednich uczestnicz cych przy zbieraniu lub dystrybucji mo e by wi ksza lub mniejsza, w
zale no ci od z

ono ci klastra.

a)

b)

c)

d)

e)

Rysunek 7. Sieci przep ywów materia ów a) A - system, b) V - system, c)

– system,

d) X – system, e) Y – system
ród o: opracowanie w asne na podstawie: I. Dembi ska-Cyran , M. Gruba a, Podstawy zarz dzania transportem
w przyk adach, ILiM, Pozna 2005, s. 13-14.

Przedstawione sposoby po cze mi dzy poszczególnymi uczestnikami klastra mog
by wykorzystane w odniesieniu do przep ywu adunków i informacji. Informacja z regu y
poprzedza przep yw materia ów, towarzyszy i nast puje po wykonaniu ca ego procesu.

5. Zako czenie
Potrzeby transportowe zg aszane s przez podmioty produkcyjne i spo ecze stwo.
Jednym z czynników wp ywaj cych na powstanie potrzeb transportowych jest rozmieszczenie
dzia alno ci kulturalnej i terenów rekreacyjnych. Inicjatywy klastrowe maj

za zadanie

integrowanie w jednym obszarze geograficznym ró nego typu podmiotów dzia aj cych w
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pokrewnych sektorach. W literaturze dokonano podzia u klastrów na zdecentralizowane i
scentralizowane. Dodatkowo w podanych grupach wyodr bnia si

specyficzne modele,

zwi zane z miejsce ich wyst powania. Zalety wspó pracy klastrowej mo na wykorzysta w
dzia alno ci agroturystycznej. Przyk adem takich dzia

jest klaster okopski, wzorowany na

modelu koncentrycznym. Modele systemów przep ywu dóbr stosowane w dzia alno ci
produkcyjnej i handlu mog

znale

zastosowanie w klastrze agroturystycznym. Mo na

zastosowa jednocze nie kilka systemów, uzale niaj c u ycie od wa no ci przep ywu dóbr i
informacji oraz konieczno ci anga owania koordynatora. Zastosowanie logistyki w
dzia alno ci agroturystycznej pozwala skutecznie i efektywnie dokonywa

przep ywu

produktów i informacji.
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THE CARGO AND INFORMATION FLOW WITHIN OKOPSKI CLUSTER

Summary
One of the factor that has influence on creation of transportation needs is the location of
cultural and recreational terrains movements. The clusters initiatives are to integrate many diffrent
objects in one geographic area. There was a division of concentrated and decontrentrated clusters in
literature. In adition, in separate groups one can include specific models, related to its habitat. The
advantages of clusters cooperation can be used in agrotourism enterprize. The example of these
enterprizes is Okopy cluster, based on concentrated model. The system models of goods flow, used in
production and trade can be found handy in agrotourism cluster. One can use multiple sytems
silmutanously, conditioning the use versus validity of the goods and information flow and necessity of
coordinator arangement.
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