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Streszczenie

Kluczowym motywem przeprowadzonej analizy jest rozwój podmiotów 
zrzeszonych w ramach jednego stowarzyszenia i  zwiększenie efektywności 
działań związanych z pozyskiwaniem partnerów biznesowych. Podmioty, 
o których mowa, działają w ramach Lokalnej Organizacji Turystycznej Toruń 
(LOT). LOT Toruń powstała dnia 22 października 2003 roku jako platforma 
współpracy lokalnej społeczności i branży turystycznej Miasta Torunia, po-
wiatu toruńskiego i  innych jednostek samorządu terytorialnego w regionie 
w celu tworzenia pozytywnego wizerunku Torunia jako miejsca atrakcyjnego 
dla turysty. 

Celem analizy było ukazanie możliwości rozwoju lokalnych przedsię-
biorstw przez rekreację na terenie powiatu toruńskiego. 

Słowa kluczowe: rekreacja, powiat toruński, biznes, połączenia klastrowe, 
przemysł spotkań.

Kody JEL: L8, R1

Wstęp

Aktywność rynkowa podmiotów polega na współpracy przy realizacji pro-
jektów rozwojowych, wspólnej promocji i obsłudze turystyki zorganizowanej. 
Oferty członków LOT są w stosunku do siebie komplementarne i składają się na 
kompleksową ofertę turystyczną Torunia. LOT Toruń koncentruje się także na 
komercjalizacji, promocji i wsparciu sprzedażowym produktów turystycznych 
oferowanych przez zrzeszone podmioty. Organizacja dokonuje pakietyzacji 
ofert członków LOT, prowadzi działania informacyjne, wydawnicze i szkole-
niowe dla kadr turystyki. Natomiast przepływ informacji między członkami 
LOT odbywa się za pomocą strony internetowej, maili, newsletterów i porta-
li społecznościowych. LOT zrzesza ok. 80 podmiotów, świadczących usługi 
w branży turystycznej i pokrewnych. Ponadto angażuje się w przedsięwzięcia 
związane z promocją turystyczną Torunia i  jego okolicy. Wspiera tworzenie 
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i  wizerunek nowych produktów turystycznych oraz stawia na współpracę 
i integrację branży turystycznej. Organizacja od lat bierze udział w krajowych 
i zagranicznych targach turystycznych, spotkaniach branżowych, jest organi-
zatorem oraz uczestnikiem konferencji tematycznych. 

Charakter działalności LOT Toruń

Podstawowym zadaniem LOT jest integracja społeczności lokalnej, głównie 
jednostek samorządu lokalnego i branży turystycznej, oraz tworzenie i rozwój 
produktu turystycznego wokół lokalnych atrakcji turystycznych, gromadzenie 
i aktualizacja informacji o atrakcjach i produktach turystycznych oraz wsparcie 
lokalnych punktów informacji turystycznej.

Podstawowe cele LOT Toruń to:
– tworzenie pozytywnego wizerunku Torunia jako miejsca atrakcyjnego dla 

turysty,
– płaszczyzna współpracy między samorządami a branżą turystyczną,
– wydłużenie sezonu turystycznego w Toruniu,
– zwiększenie liczby turystów odwiedzających Toruń,
– działania na rzecz wzrostu wpływów z turystyki. 

Cele te realizowane są przez takie działania, jak:
– kreowanie i  promowanie pozytywnego wizerunku Torunia na targach 

krajowych i zagranicznych,
– integracja szeroko pojętej branży turystycznej,
– tworzenie i wspieranie rozwoju nowych produktów turystycznych,
– działalność wydawnicza,
– organizowanie podróży „study tour” dla dziennikarzy i biur podróży,
– organizowanie szkoleń i doskonalenie kadr na potrzeby turystyki,
– badanie i analiza ruchu turystycznego w mieście.

Warto również zaznaczyć, iż LOT Toruń został wskazany przez Polską 
Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości w  2014 r.  jako klaster, co tym bardziej 
uwidacznia jego biznesowy i wertykalny charakter. Taki zakres działania oraz 
współpraca między członkami doprowadziła do zainicjowania kilku projektów, 
które swoją specyfi ką wpływały bezpośrednio na rozszerzenie biznesowego 
charakteru organizacji. Do jednej z najcenniejszych inicjatyw należy powoła-
nie „Toruń Convention Bureau Copernicus”, czyli inicjatywy, która zrzeszała 
podmioty zainteresowane pozyskaniem spotkań i wydarzeń biznesowych dla 
Torunia w tym: hotelarzy, restauratorów, uczelnie wyższe. Convention Bureau 
działało w ramach Lokalnej Organizacji Turystycznej Toruń od 2006 r., promu-
jąc Toruń na arenie krajowej i międzynarodowej. Od 2014 r. organizacja działa 
pod nazwą „Toruń Convention Bureau”.
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Do jednego z kluczowych działań należała także prezentacja Torunia na 
międzynarodowych targach przemysłu spotkań IMEX we Frankfurcie w 2008 
roku, co było możliwe dzięki zdobyciu dzikiej karty (IMEX Wild Card) tj. 
bezpłatnego stoiska oraz możliwości prezentacji swojej oferty. Targi IMEX to 
największa i najlepsza impreza targowa na świecie skupiająca 3500 wystawców 
oraz 8883 odwiedzających w tym 3964 hosted buyers czyli osób bezpośrednio 
związanych z zakupem i organizacją spotkań (IMEX… 2014).

Kolejną inicjatywą, która wzmocniła Toruń i pokazała, iż zarówno władze 
miasta, jak i otoczenie branżowe zwracają uwagę na rozwój turystyki bizneso-
wej, było pozyskanie fi nałowej gali konkursu Ambasador Kongresów Polskich 
organizowanego przez Stowarzyszenie Konferencje i Kongresy w Polsce oraz 
Poland Convention Bureau Polskiej Organizacji Turystycznej. Celem konkur-
su jest wyróżnienie osobistości świata nauki, które oprócz kariery naukowej 
rozwijają się, działając w  międzynarodowych i  krajowych stowarzyszeniach 
związanych z ich pracą zawodową. Gala została zorganizowana w 2011 roku 
w  Dworze Artusa właśnie przez LOT Toruń i  działające w  jej strukturze 
Convention Bureau. 

Wymienione inicjatywy wraz z przygotowaniem profesjonalnego wydaw-
nictwa dotyczącego obiektów konferencyjnych w powiecie toruńskim (pierwsza 
edycja 2008 rok, druga edycja 2014 rok) ukazują, iż LOT Toruń oprócz swoich 
działań statutowych skierowanych bezpośrednio do turysty indywidualnego 
zainteresowany jest również pozyskiwaniem klienta biznesowego. Właśnie 
przez tę historię i  działania w  ramach Convention Bureau, którego formal-
ne funkcjonowanie zostało zawieszone, aktualni członkowie podczas kilku 
spotkań w pierwszym kwartale 2014 roku postanowili powrócić do wspólnej 
promocji. Zachęcenie do zaangażowania w inicjatywę zostało zakomunikowane 
przez LOT Toruń, a w ramach konsultacji z partnerami z różnych środowisk 
została powołana grupa, która wykazała zainteresowanie pozyskaniem klienta 
biznesowego, co okazało się kluczowe w celu podjęcia inicjatywy powiązania 
kooperacyjnego. Ważne jest natomiast, że podmioty zrzeszone w klastrze chcą, 
aby inicjatywa wyróżniała się na tle międzynarodowego i krajowego rynku. 
Konsultacje doprowadziły do znalezienia wspólnego mianownika – rekreację 
– która ma być wyróżnikiem organizacji. 

Proponowane powiązanie kooperacyjne ma szanse działać dzięki sile sy-
nergii obiektów pod hasłem Rekreacja jako narzędzie pozyskiwania biznesu 
dla przedsiębiorców z powiatu toruńskiego. Konferencje, podróże motywacyjne 
i sympozja naukowe to główne elementy, na które zwracano uwagę. Poszczegól-
ni partnerzy mają również cele indywidualne związane z ich ofertą, wpisujące 
się w model funkcjonowania innych członków klastra. Tym razem działania 
będą oddolne i ukażą siłę współpracy między podmiotami. Wyróżnikiem ma 
być „rekreacja” jako swoiste spoiwo działań różnych przedsiębiorstw. Warto 
tu wymienić Centrum Kulturalno-Kongresowe Jordanki Sp. z o.o., które jako 
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nowo powstający podmiot będzie odgrywał kluczową rolę w pozyskiwaniu spo-
tkań dla regionu w synergii z obiektami noclegowymi i atrakcjami turystycz-
nymi. Jego charakter kulturalny będzie jednocześnie magnesem dla turystyki 
indywidualnej i uzupełnieniem oferty kongresowej m.in. przez wzbogacanie 
programu ciekawą ofertą programową. Co istotne, Centrum Kulturalno-Kon-
gresowe Jordanki Sp. z o.o. to spółka miejska, co ukazuje możliwość wsparcia 
działań klastra przez jednostkę samorządową. Powstała inicjatywa ma również 
na celu zmianę świadomości na temat regionu i przez innowacyjność pokazanie 
możliwości rozwoju klastra przez nowe technologie, platformy współpracy czy 
w końcu na bazie badań prowadzonych przez organizację badawczą (Wyższa 
Szkoła Bankowa) ukazać oblicze Torunia i regionu jako miejsca pobytu, orga-
nizacji spotkania z wykorzystaniem zaplecza rekreacyjnego. 

Cele i rozwój klastra

Na początku określono kilka obszarów dotyczących celów. Głównymi 
motywami ich wskazania były problemy związane z wymianą lub brakiem in-
formacji oraz komunikacji, co prowadzi do braku spójnej promocji. W ramach 
celów ustalono także wspólne działania w określonych obszarach czasowych. 
Analiza relacji badająca potencjał współpracy ukazuje, iż do aktywności, które 
w  sposób natychmiastowy poprawią funkcjonowanie zrzeszonych przedsię-
biorstw należą m.in. organizacja spotkań połączona z transferem wiedzy oraz 
stworzenie wspólnej oferty. 

Planowany przebieg rozwoju inicjatywy klastrowej w ujęciu długofalowym 
można określić jako bezpośrednio związany z celami strategicznymi, w tym 
z ukazaniem powiązań biznesu i rekreacji. Zrzeszone podmioty w dłuższym 
okresie planują, przez rozbudowanie oferty rekreacyjnej pozyskać nowe gru-
py biznesowe oraz rozszerzyć ofertę dla już obecnych klientów. Klaster ma 
być początkiem reaktywacji organizacji związanej z pozyskiwaniem spotkań 
i wydarzeń dla Torunia i  regionu, która swym charakterem, strukturą oraz 
działalnością będzie odpowiednikiem jednostek Convention Bureaux funk-
cjonujących na terenie Polski i Europy. Innowacyjnym elementem związanym 
z taką działalnością ma być zwrócenie uwagi na możliwości spędzania czasu 
wolnego przez udział w kulturalnych i rekreacyjnych inicjatywach. 

Różnorodność przedsiębiorców zrzeszonych w ramach powstającego kla-
stra daje podstawę do stwierdzenia, iż pojawia się wspólny mianownik dla tej 
inicjatywy, jednak każdy z  podmiotów może również skoncentrować się na 
swojej specjalizacji, kompetencji. Natomiast obecność organizacji badawczej 
oraz podmiotów z  otoczenia biznesu umożliwia stworzenie przestrzeni do 
pozyskiwania nowej wiedzy. Klaster jest narzędziem do rozszerzenia oferty 
zrzeszonych podmiotów, w szczególności hoteli i obiektów konferencyjnych, 
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a zbudowane połączenia komunikacyjne między nimi pozwolą na zaoferowanie 
klientowi pełnego systemu rozwiązań. 

Podmioty świadczące usługi dla gości biznesowych i turystów przez zre-
alizowanie celów projektu planują rozszerzyć grupę docelową swoich klientów. 
Tak postawiony cel zgodny jest z działaniem 5.1 Regionalnego Programu Ope-
racyjnego na lata 2007-2013 odnoszącym się do Rozwoju instytucji otoczenia 
biznesu i Programem Operacyjnym Województwa Kujawsko-Pomorskiego na 
lata 2007-2013 (Uchwała nr 70/892/07 Zarzą du Wojewó dztwa Kujawsko-Po-
morskiego, 2007). Ponadto wpisuje się w strategię rozwoju turystyki dla miasta 
Torunia do 2020 roku (Strategia rozwoju turystyki… 2010).

Przygotowane opracowanie oparte jest na analizie dokumentacji LOT To-
ruń, kwestionariusze ankietowe, które zostały przesłane do członków klastra, 
uwarunkowania (PEST) oraz analizę interesariuszy zewnętrznych i wewnętrz-
nych klastra. Ponadto wykorzystano wnioski wynikające ze spotkań konsulta-
cyjnych z uczestnikami klastra. Wszystkie te dokumenty, rozmowy, wywiady 
i spotkania zostały przeanalizowane i podsumowane przez grupę ekspertów 
Instytutu Turystyki Szkoły Głównej Turystyki i Rekreacji. 

Proponowany model prawno-organizacyjny

Wybranie koncepcji podmiotu realizującego projekt wspólnego przedsię-
wzięcia wymaga oczywiście krótkiej analizy pewnych założeń projektu:
1. Z prawnego punktu widzenia celem przedsięwzięcia jest zapewnienie wyso-

kiej jakości zróżnicowanych usług rekreacyjno-biznesowych ułatwiających 
prowadzenie i rozwijanie działalności gospodarczej związanej z pozyski-
waniem klientów biznesowych dla przedsiębiorców z powiatu toruńskiego, 
co do zasady zaś, bezpośrednim benefi cjentem sukcesu ekonomicznego 
projektu, nie będzie podmiot odpowiedzialny za jego realizację.

2. Założenie 1. powoduje, że powołany podmiot nie będzie generował zysku 
z  realizacji projektu, co nie oznacza, że w  ramach projektu nie będzie 
wykreowane jakieś źródło przychodu, jednak zasadniczo benefi cjentem 
bezpośrednim sukcesu realizowanego projektu mają być inne podmioty. 
Innymi słowy: podmiot powołany do realizacji projektu, nie będzie typo-
wym podmiotem komercyjnym, a więc jego kluczowym założeniem nie 
będzie maksymalizacja zysku generowanego z wypracowanych przez siebie 
przychodów. 

3. Powołany podmiot będzie miał na celu „spinanie” różnych, nie zawsze 
jednak całkowicie zbieżnych interesów – jeden z  kluczowych punktów 
„otoczenia” wypracowania koncepcji podmiotu – bezpośredniego realiza-
tora projektu, bowiem: 1) żadna z grup zainteresowana pośrednio czy też 
bezpośrednio oczekiwanymi efektami projektu nie może uzyskać możliwo-
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ści bezpośredniego wpływu na personel zarządzający, zaś różny charakter 
podmiotów tworzących projekt, może powodować odmienne koncepcje 
prowadzenia podmiotu realizującego projekt; 2) za zasadne uważa się, aby 
na samym początku, tj. przy tworzeniu realizatora projektu, była już wypra-
cowana koncepcja wiodącego personelu zarządzającego, przy czym byłoby 
wskazane, aby były to osoby o odpowiednich kwalifi kacjach zawodowych 
i etycznych, niebędące jednocześnie bezpośrednio powiązane z podmiota-
mi zaangażowanymi fi nansowo w powołanie realizatora projektu. Personel 
zarządzający może składać się z osób – przedstawicieli podmiotów budu-
jących projekt, ale tego rodzaju osoby nie mogą mieć przewagi w struk-
turze zarządzającej. Taki wybór gwarantowałby fachowość i  uczciwość 
w  zarządzaniu projektem, przy jednoczesnym ograniczeniu możliwości 
zmiany personelu zarządzającego przez jedną lub więcej określonych grup 
interesów – podmiotów budujących ekonomiczną, początkową strukturę 
projektu; 3) koncepcja niezależności personelu zarządzającego nie pozba-
wia w żaden sposób możliwości efektywnego nadzoru nad nim, bowiem 
nadzór nad działalnością zarządu być musi (co jest typowe w strukturach 
kapitałowych – inwestor kontroluje zarząd, który często nie jest personalnie 
powiązany ze źródłem kapitału).

4. Nie można pominąć tu jeszcze jednego elementu – zaangażowanie w jego 
realizację większej liczby różnych podmiotów prywatnych i publicznych 
sprzyjać będzie z pewnością zwiększeniu szans jego powodzenia. Jednak 
doświadczenie życiowe pokazuje, że stopień zaangażowania z  upływem 
czasu, nawet przy pełnym sukcesie projektu, będzie ulegał dywersyfi kacji 
i naturalną koleją rzeczy będzie fakt, że część z tych pierwotnie zaintere-
sowanych podmiotów lub instytucji będzie ograniczać swoją aktywność 
w projekcie czy też wręcz stanie się całkowicie bierna. 
Po dogłębnej analizie, której kluczowe elementy zostały przedstawione po-

wyżej, warto wskazać, iż preferowana w zakładanym projekcie forma prawna 
to fundacja, co uzasadniają następujące argumenty:
1. Jest to także osoba prawna, a więc samodzielny podmiot praw i obowiąz-

ków.
2. Fundacja realizuje określony cel, do którego została powołana, w tym przy-

padku mamy do czynienia z określonym celem społeczno-ekonomicznym, 
wykraczającym poza interes ekonomiczny podmiotów i instytucji zaintere-
sowanych udziałem w projekcie, a to zaś czyni właśnie idealnym tę formę 
prawną. 

3. Fundacja jako twór prawny powołany do realizacji określonego celu ekono-
micznego, w pewnym sensie „odrywa” się od podmiotów ją powołujących. 
Nie ma tu bowiem tak oczywistego związku między inwestorem a spółką, 
co występuje przy spółce z o.o., co oczywiście nie oznacza, że powołany 
na początku zarząd nie będzie nadzorowany. Taki nadzór być musi, ale 
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będzie to ważny element budowania statutu fundacji, co na pewno będzie 
wymagało uzgodnień między wszystkimi zainteresowanymi podmiotami, 
zasadne będzie bowiem wypracowanie innej koncepcji nadzoru niż przy 
spółce z o.o., w której zasadniczo funkcjonuje prawidłowość, że mam tyle 
prawa głosu, ile wniosłem kapitału. 

4. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą jak każdy inny podmiot 
komercyjny, co może mieć znaczenie w zakresie prób tworzenia określo-
nych przychodów z własnej aktywności w celu samofi nansowania kosztów 
stałych działania fundacji czy też nawet pozyskania fi nansowania nowych 
projektów. 

5. Fundacja może uzyskać status tzw. organizacji pozarządowej, co jest waż-
nym elementem ułatwiającym prowadzenie zbiórek publicznych oraz jest 
warunkiem uzyskania zwolnienia z podatku dochodowego od osób praw-
nych w zakresie zysku przeznaczonego na realizację celów statutowych. 
Jednak na pewno w tym wypadku ważnym elementem uzgodnień na etapie 

budowania statutu będzie wypracowanie akceptowanej koncepcji nadzoru nad 
fundacją. Musi to być bowiem nadzór efektywny, ale na pewno niewiążący się 
z zasadą, iż „tyle mam głosów, ile wniosłem kapitału”. W ogólnych zarysach 
w akcie założycielskim fundacji, poza zarządem przewidywane są dwa organy:
a. rada fundacji – jako bardzo ogólne cykliczne zebranie fundatorów, z pra-

wem do uzupełniania wakatów w radzie nadzorczej fundacji; 
b. rada nadzorcza fundacji – jako ciało kontrolne zarządu, powołane w akcie 

założycielskim fundacji, uprawnione do kontroli, uzupełniania wakatów 
w minimalnym składzie zarządu fundacji, czy też zmian w składzie zarządu 
w szczególnie uzasadnionych wypadkach, ujętych w statucie fundacji. 
Oczywiście wymagać będzie to ustaleń i zgody uczestników projektu – jeśli 

z różnych przyczyn nie pojawi się brak akceptacji, trzeba będzie pracować nad 
umową spółki z o.o., tworząc progi głosowe wyższe niż 50%, wprowadzając 
zapisy o wyborze np. danego członka zarządu lub rady nadzorczej przez kon-
kretnego wspólnika, a część np. przez radę nadzorczą tak, aby uniknąć możli-
wości przejęcia spółki przez podmioty bezpośrednio zainteresowane efektami 
(inicjator projektu jest podmiotem, który ma wyłącznie na względzie tzw. 
interes ogólny projektu, a nie wchodzą tu w rachubę partykularne interesy). 

Grupa docelowa

Grupą docelową proponowanego połączenia kooperacyjnego jest 31 pod-
miotów z  województwa kujawsko-pomorskiego. Podmioty tworzące powią-
zanie podjęły współpracę, dostrzegając wspólne problemy, którymi są m.in. 
zbyt mała liczba spotkań biznesowych i cele z nastawieniem na długofalowość 
kooperacji oraz gotowość do poszerzenia grona członków klastra. Realizacja 
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przedsięwzięcia służy rozwojowi współpracy, a podjęte w  jego ramach dzia-
łania są częścią strategii rozwoju powiązania, która zawiera m.in. propozycje 
wspólnych przedsięwzięć do realizacji.

Klaster jest próbą wzmocnienia, zacieśnienia relacji między podmiotami 
związanymi z Lokalną Organizacją Turystyczną w Toruniu. Tworzone powią-
zanie kooperacyjne ma m.in. określone cele nadrzędne i ostateczne. Poszcze-
gólni partnerzy mają również cele indywidualne związane z ich ofertą, które 
wpisują się w  model funkcjonowania innych członków klastra. Kluczowym 
kierunkiem wybranym do ich realizacji okazało się rozszerzenie oferty zwią-
zanej z czasem wolnym i  rekreacją wśród podmiotów biznesowych Torunia 
i okolic przy wykorzystaniu nowych technologii multimedialnych. Wspólną 
potrzebą wybranych przedsiębiorstw jest pozyskanie dla regionu większej 
liczby klientów biznesowych. Spełnienie tej potrzeby zostało wyznaczone przez 
urozmaicenie oferty rekreacyjnej oraz pokazanie jej w sposób zgodny z aktu-
alnymi trendami technologicznymi. Mimo ukazywania tego problemu przez 
członków klastra jako kluczowego brak jest danych określających faktyczną 
liczbę klientów biznesowych. 

Dobór podmiotów, ich lokalizacja oraz wewnętrzne powiązania gwa-
rantują, iż klaster reprezentuje przedstawicieli ze wszystkich obszarów 
związanych z  zakładanym projektem, w  tym: IT, hotelarstwa, turystyki czy 
rekreacji. Ponadto tematyka związana z biznesem i czasem wolnym gwaran-
tuje wystarczająco silną ich koncentrację wokół wymienionych zagadnień. 
Analizowana branża turystyczno-hotelarska, w której działają podmioty, oraz 
tematyka związana z rozbudową oferty dotyczącej spędzania czasu wolnego 
zarówno w  Toruniu, jak i  całym regionie, jest kluczowa i  określana jako 
przynosząca korzyści województwu. Wynika to m.in. ze Strategii rozwoju 
turystyki dla miasta Torunia do 2020 roku. Natomiast tworzony klaster jest 
platformą wymiany doświadczeń, biznesu i kontaktów i wpisuje się w założenia 
strategicznego rozwoju poszczególnych przedsiębiorstw. Jego członkowie są 
świadomi korzyści, które płyną ze stworzenia strategii rozwoju powiązania 
klastrowego, oraz są zainteresowani wprowadzeniem jej w  życie w  ramach 
działań biznesowych w nadchodzącym czasie.

Przeprowadzona analiza wykazała, iż aktualnie większość z  zaintereso-
wanych przedsiębiorstw posiada ofertę związaną z zagospodarowaniem czasu 
wolnego. Dzięki wymianie informacji i  wykorzystaniu dostępnych zasobów 
zostaną wypracowane wzorce know-how z możliwością wprowadzenia wśród 
wszystkich podmiotów. 

Warto również pamiętać, iż proponowane rozwiązania dotyczące sposobów 
spędzania czasu wolnego i połączenia biznesu z rekreacją będą wprowadzone 
przez zrzeszone podmioty w  pierwszej kolejności wśród ich klientów, a  na-
stępnie jako szersza oferta. To właśnie było warunkiem stawianym przez ko-
ordynatora projektu, który w ramach spotkań organizacyjnych wskazywał ten 
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element jako kluczowy w procesie wchodzenia na nowe rynki. Okazało się to 
skuteczną formą dotarcia do grupy docelowej, co spowodowało zawiązanie się 
grupy „wspólnego interesu”. 

Przedsiębiorcy funkcjonujący w ramach powiązania w większości w spo-
sób bezpośredni są związani z branżą turystyczną, czego potwierdzeniem jest 
rodzaj prowadzonej działalności określony przez kody PKD (Polska Klasyfi -
kacja Działalności). Wśród przedsiębiorców wchodzących w skład powiązania 
są również podmioty, które nie konkurują z pozostałymi, lecz stanowią lub 
mogą stanowić dla nich wsparcie, jak chociażby organizacja badawcza, która 
ma w ofercie kształcenie kadr turystyki – Wyższa Szkoła Bankowa czy fi rma 
Vobacom, oferująca wsparcie technologiczne dla prowadzonej przez pozostałe 
podmioty działalności. Do tej pory, będąc członkami LOT, poszczególne fi r-
my świadczyły sobie usługi, m.in. Vobacom opracował rozwiązania z zakresu 
IT dla pozostałych członków LOT np. hoteli; LOT organizował szkolenia dla 
członków, WSB świadczyła usługi szkoleniowe dla hotelarzy (por. tabela 1).

Przedsiębiorcy funkcjonujący w ramach klastra są skoncentrowani, gdyż 
większość z nich świadczy usługi tego samego typu, dla tej samej lub podobnej 
grupy odbiorców, na tym samym terenie (usługi hotelarskie, związane z orga-
nizacją konferencji, spotkań itp.), a więc w sposób bezpośredni konkurują ze 
sobą. Niemniej podkreślić należy, że podmioty te ze sobą współpracują, m.in. 
biorą udział we wspólnych działaniach promocyjnych (udział we wspólnej 
publikacji, w targach). Grupę docelową można również rozpatrywać w kon-
tekście potencjalnych członków klastra, jednak ci zostali określeni w kolejnej 
części artykułu i scharakteryzowani jako partnerzy. 

Kluczowe działania i partnerzy

Podmioty tworzące omawiane powiązania klastrowe świadczą usługi 
w branży organizacji czasu wolnego i pokrewnych. Oferty członków są w sto-
sunku do siebie komplementarne i  składają się na kompleksową ofertę tu-
rystyczną Torunia. Wszystkie podmioty są związane z Lokalną Organizacją 
Turystyczną. Różnorodność przedsiębiorców zrzeszonych w  ramach klastra 
daje podstawę do stwierdzenia, iż pojawia się wspólny mianownik dla tej inicja-
tywy. Natomiast obecność organizacji badawczej oraz podmiotów z otoczenia 
biznesu umożliwia stworzenie przestrzeni do pozyskiwania nowej wiedzy. Po-
niżej scharakteryzowano potencjał uczestników powiązania członków klastra 
ukazujący ich kluczowe działania. 

Biorąc pod uwagę analizę zakładanych celów merytorycznych, można 
wskazać pięć różnych segmentów uczestników w ramach połączenia koope-
racyjnego: obiekty noclegowe, organizatorzy, obiekty rekreacyjne, jednostki 
badawcze, IT. Każdy z uczestników danego segmentu w dowolnym układzie 
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może współpracować z innym uczestnikiem. Kluczowe założenie połączenia 
kooperacyjnego stanowi, iż podstawowym partnerem do rozwijania działalno-
ści biznesowej są członkowie klastra, a dopiero w dalszej kolejności przedsię-
biorstwa z ogólnie rozumianej branży (por. zestawienie 1). 

Zestawienie 1. Segmentacja połączenia kooperacyjnego

Źródło: opracowanie własne.

Działalność uczestników klastra ukazała ich charakter, natomiast segmen-
tacja pokazuje, w jakich obszarach mogą działać i współpracować. Komuni-
kacja między nimi może dotyczyć rożnych wymiarów zarówno w  układzie 
pionowym, jak i  poziomym. Przykładowo, połączenie kooperacyjne może 
doprowadzić do kontaktów w ramach obiektów noclegowych i spowodować, iż 
utworzą one wspólną ofertę biznesową. Patrząc na komunikację z innej strony, 
kooperacja obiektów noclegowych i rekreacyjnych jest również możliwa. Seg-
mentacja uczestników klastra ukazuje ich złożoność i różnorodność, co może 
stać się silną stroną tego połączenia, szczególnie w przypadku, jeśli rekreację 
traktujemy jako szeroko rozumiany czas wolny (por. tabela 1).

Wskazane, kluczowe działania ukazują, iż zdecydowana większość człon-
ków świadczy usługi o podobnym charakterze, co powoduje, iż kluczem do 
sukcesu powinna okazać się kooperacja i komunikacja wewnętrzna. Przedsta-
wione w kolejnych rozdziałach analizy (m.in. PEST, SWOT) ukażą zależności 
i  szczegóły związane z  zarządzaniem klastrem, jednak to właśnie elementy 
komunikowania się powinny odgrywać znaczącą rolę.

W pierwszej fazie (pozyskiwanie uczestników połączenia kooperacyjnego) 
zaproszenia oraz komunikacja na temat projektu zostały wysłane drogą e-ma-
ilową do wybranych członków stowarzyszenia, a następnie projekt został przed-
stawiony na spotkaniach. Kooperacja na tym etapie pozwoliła doprowadzić do 
pozyskania przez koordynatora (LOT Toruń) szesnastu potencjalnych uczestni-
ków powiązania kooperacyjnego. Komunikacja wewnętrzna prowadzona przez 
reprezentantów LOT Toruń zakończyła się stworzeniem grupy interesu, która 
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aplikowała w konkursie Toruńskiej Agencji Rozwoju Regionalnego, tworząc 
potencjalny klaster. 

Tabela 1. Podział uczestników klastra na segmenty branżowe
Lp. Obiekty 

noclegowe
Organizatorzy / 
Stowarzyszenia

Obiekty 
rekreacyjne

Jednostki 
badawcze

IT

1 FHU Eland; 
Przystanek Toruń

Lokalna 
Organizacja 
Turystyczna 
Toruń

Centrum 
Kulturalno-
Kongresowe 
Jordanki Sp. z o.o

Wyższa 
Szkoła 
Bankowa

Vobacom

2 Hotel 1231 Sp. 
z o.o.

Stowarzyszenie 
Integracja 
i Współpraca 
w Toruniu

Centrum Sportu 
i Rekreacji 
Olender Sp. 
z o.o. w Wielkiej 
Nieszawce

3 Hotel Bulwar Stowarzyszenie 
„Tilia”

4 Hotel Copernicus
5 Hotel Filmar

6 Hotel Heban

7 Hotel Rubbens & 
Monet

8 Pałac 
Romantyczny 
Turzno

9 Regionalny 
Ośrodek Edukacji 
Ekologicznej 
w Przysieku

10 Twierdza Toruń – 
Fort IV

Źródło: opracowanie własne.

Kolejnym etapem współpracy – po wybraniu podmiotu odpowiedzialnego 
za napisanie analizy eksperckiej dotyczącej klastra Rekreacja jako narzędzie 
pozyskiwania biznesu dla przedsiębiorców z powiatu toruńskiego – była orga-
nizacja spotkań koordynatora klastra (LOT Toruń) i wykonawcy analizy (In-
stytut Turystyki SGTiR). W ramach bezpośrednich spotkań ustalono zasady 
współpracy oraz model komunikacji wewnętrznej opierający się na cyklu spo-
tkań konsultacyjnych (7 spotkań), analizie dokumentów oraz indywidualnuch 
rozmowach z uczestnikami połączenia kooperacyjnego. 

Wszyscy uczestnicy dostali zaproszenia na spotkania drogą elektroniczną 
oraz zostali poinformowani telefonicznie o  szczegółach każdej z konsultacji. 
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Ponadto, każdy z członków został zobligowany do wypełnienia kwestionariusza 
dotyczącego działań marketingowych i produktowych swojego przedsiębiorstwa.

Kooperacja oraz zarządzanie komunikacją wewnętrzną będzie kluczowym 
elementem w procesie zarządzania połączeniem kooperacyjnym, po wdrożeniu 
nowych inicjatyw. Celowe w tym przypadku jest wybranie podmiotu, który 
łączy wybrane grupy interesu w ramach klastra oraz komunikuje informacje 
potrzebne do dalszego jego rozwoju. W  przypadku omawianej inicjatywy 
automatycznie do takiej roli nasuwa się stowarzyszenie, które pełni funkcję 
inicjatora, tj. LOT Toruń. 

Przyglądając się poszczególnym działaniom członków klastra, warto 
również zwrócić uwagę na konfl ikt interesów, który może się pojawić. Zde-
cydowanie najliczniejszą grupę stanowią bowiem obiekty hotelarsko-kon-
ferencyjne, co jednocześnie powoduje, iż wśród nich będzie pojawiać się 
najsilniejsza konkurencja. Biorąc jednak pod uwagę, iż wszystkie podmioty 
działają w  ramach jednego połączenia kooperacyjnego mamy do czynienia 
zzależnością biznesową, a nie konfl iktem interesów, mimo wspólnych działań 
promocyjnych, np. hotele powinny się różnić ofertą i ukazywać swój potencjał 
zarówno dla turystów indywidualnych, jak i  klientów biznesowych. Warto 
pamiętać nie tylko o  różnorodności, ale również o  specyfi ce i  charakterze 
wybranych obiektów, uwarunkowaniach historycznych czy zależnościach 
biznesowych (wspólny właściciel). 

Biorąc pod uwagę komunikację oraz potencjalnie występujące konfl ikty 
interesów, warto również omówić wpływ poszczególnych uczestników na kie-
runki rozwoju struktury. Połączenie kooperacyjne jest podstawą do tworzenia 
grup wspólnego interesu mających na celu rozwój danej inicjatywy. Czynnikiem 
łączącym uczestników klastra jest rekreacja, rozumiana w szerokim kontekście 
jako czas wolny i jego spędzanie w sposób aktywny. Wpływ na rozwój struktury 
de facto ma każdy z jej członków, podobnie na plan działań, który jest tworzony 
przy zaangażowaniu wszystkich zainteresowanych podmiotów. Nie tylko mogą 
one zgłaszać swoje inicjatywy, ale również wypowiadać się na ich temat oraz 
wspólnie wybierać te, które mają szanse zaistnieć w realiach biznesowych. 

Uczestnicy mogą zarządzać strukturą zgodnie z modelem prawnym, który 
został zaproponowany wcześniej, tj. fundacją. Jednak charakter grupy oraz 
specyfi ka branży, jaką jest rekreacja i turystyka, powodują otwartość wymiany 
poglądów oraz współpracę na rzecz budowania wspólnych ofert i produktów. 
Docelowa struktura klastra ma mieć charakter oparty na wielobranżowych 
interesach prowadzonych dookoła rekreacji i turystyki na podstawie modelu 
pozyskiwania klientów biznesowych przy użyciu systemu zarządzania przed-
siębiorstwem lub połączeniem kooperacyjnym, którym są Convention Bureau. 
Aktualnie na terenie Polski działa dziesięć jednostek tego typu (Celuch 2014). 

Ich charakter oraz specyfi ka działań w dużej mierze oparta jest na dwóch 
modelach. Pierwszy to funkcjonowanie jako część, wydział, sekcja urzędu mia-
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sta. Drugi natomiast to organizacje wchodzące w skład lokalnych organizacji 
turystycznych lub regionalnych organizacji turystycznych. Obydwa modele 
opierają się w dużej mierze na fi nansowaniu publicznym. Kluczowe natomiast 
jest zbudowanie modelu opartego na partnerstwie publiczno-prywatnym, np. 
przez powołanie nowej fundacji. 

Tabela 2. Podział aktualnych i potencjalnych uczestników klastra na 
segmenty branżowe

Lp. Obiekty 
noclegowe

Organizatorzy Obiekty 
rekreacyjne

Jednostki 
badawcze

IT

1 Hotel Filmar Lokalna 
Organizacja 
Turystyczna 
Toruń

Centrum Sportu 
i Rekreacji 
Olender Sp. 
z o.o. w Wielkiej 
Nieszawce

Wyższa 
Szkoła 
Bankowa

Vobacom

2 FHU Eland; 
Przystanek Toruń 

Stowarzyszenie 
Integracja 
i Współpraca 
w Toruniu

Centrum 
Kulturalno-
Kongresowe 
Jordanki Sp. z o.o.

Toruńskie 
Towarzystwo 
Naukowe 

3 Hotel 1231 Sp. 
z o.o.

Stowarzyszenie 
„Tilia”

Uniwersytet 
Mikołaja 
Kopernika

4 Hotel Bulwar Hala Sportowo – 
Widowiskowo

5 Hotel Copernicus MOSIR 
(Motoarena)

6 Hotel Heban Muzeum 
Piernika

7 Hotel Rubbens & 
Monet

Muzuem 
Tony’ego Halika 

8 Pałac 
Romantyczny 
Turzno

Młyn Wiedzy

9 Regionalny 
Ośrodek Edukacji 
Ekologicznej 
w Przysieku

Planetarium 

10 Twierdza Toruń – 
Fort IV

Piwnice

11 Hotel Gotyk Targi Toruńskie
12 Hotel Gromada
13 Hotel Mercure 

Toruń Centru
14 Hotel Retman

Źródło: jak w tabeli 1.
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Powyższa analiza potencjału uczestników wskazuje pięć różnych segmen-
tów i produktów uczestników w ramach połączenia kooperacyjnego: obiekty 
noclegowe, organizatorzy, obiekty rekreacyjne, jednostki badawcze, IT. Jednak 
zbiór potencjalnych uczestników wskazuje na kolejne podmioty, które mogą być 
zainteresowane współpracą. Na podstawie analizy grup zainteresowań warto 
zasugerować model współpracy poszczególnych uczestników oparty o nowe 
podmioty. 

Trzy segmenty z zasugerowanych można wzmocnić nowymi członkami, co 
ukaże, w jaki bardziej efektywny sposób mogą działać powiązania klastrowe 
przy nakładaniu się wspólnych interesów (por. tabela 2).

Podsumowanie

Przeprowadzona analiza aktualnych podmiotów zaangażowanych w ini-
cjatywę oraz potencjalnych fi rm mogących zasilić szeregi połączenia koope-
racyjnego ukazują szerokie możliwości, dzięki którym rekreacja może okazać 
się kluczowym elementem w rozwoju powiatu toruńskiego. 

W  ramach planowanych działań, dodając do listy aktualnych członków 
potencjalnych uczestników, tworzy się grupa ponad trzydziestu przedsiębiorstw 
operujących w pięciu segmentach branżowych. W ten sposób nie tylko zwięk-
sza się połączenie kooperacyjne, ale również zasięg działań i możliwości współ-
pracy. Dodanie kolejnych obiektów noclegowych powoduje, iż zwiększa się baza 
noclegowa oraz możliwości konferencyjne w kontekście organizacji spotkań 
biznesowych. Nowe obiekty rekreacyjne mogą urozmaicić klaster w kontekście 
spędzania czasu wolnego i organizacji zajęć rekreacyjnych. 

Finalnie kolejne jednostki badawcze to zwiększenie potencjału naukowe, 
ale również dostęp do międzynarodowych stowarzyszeń przez ich uczestników, 
tj. kadrę akademicką. 

Wstępna analiza ukazująca potencjał podmiotów wskazuje na fakt, iż po-
wiat toruński ma możliwości rozwoju, a decyzja związana z ukierunkowaniem 
poszczególnych działań powinna być oparta na głębszej analizie i zbudowaniu 
wspólnych planów marketingowych wszystkich podmiotów. 
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Recreation as a Tool for Business Winning for 
Entrepreneurs from the Torun District – an Analysis 
of Activity and Development Possibilities 

Summary

Th e key motive of the carried out analysis is the development of entities 
gathered within one association and the increase of eff ectiveness of measures 
related to acquisition of business partners. Th e entities in question operate 
within the framework of the Local Tourist Organisation Torun (LTO). Th e 
LTO Torun was established on 22 October 2003 as a platform of cooperation 
of the local community and the tourist industry of the City of Torun, the 
Torun District and other units of local self-government in the region for the 
purpose of creation of a positive image of Torun as an attractive place for the 
tourist. 

An aim of the analysis was to indicate the opportunities for development 
of local enterprises through recreation in the area of Torun District. 

Key words: recreation, Torun District, business, cluster associations, 
meetings industry.
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