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Abstract

Entities participating in the process of creating the cross-border tourism product

The cross-border tourism product is a compilation of elements of the tourism potential of the 
cross-border area that cater to the diverse needs of tourists. The functioning of the cross-border 
tourism product is determined by many different natural and anthropogenic factors, such 
as accessibility, type and quality of tourism infrastructure, and quality of the natural environ-
ment. The process of creating the total tourism product involves many entities acting on both 
sides of the border. These include regional and local tourist organizations, local govern ment 
units, and stakeholders interested in the development of tourism. Among the areas that could 
shape a total tourist product are West Pomerania in Poland and Mecklenburg-Western 
Pomerania in Germany. In the process of developing a total tourism product, the key role is 
played by entities acting at the regional level. However, owing to the diversity of the admi-
nistration systems in Poland and Germany, the degree of their involvement in the creation of 
the cross-border tourism product is different. The purpose of the paper is to identify entities 
involved in the process of creating the cross-border tourism product and to determine their 
role in the case study of West Pomerania and Mecklenburg-Western Pomerania.
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WPROWADZENIE

Procesy internacjonalizacji w turystyce zmie
niają wyraźnie dotychczasowe sposoby i formy 
obsługi turystów; wzrasta znaczenie jakości 
usług turystycznych, zmieniają się modele 
wypoczynku, zachowania rynkowe konsu
mentów, a także oczekiwania wobec produk
tów turystycznych. W dobie nasilonej konku
rencji, coraz wyraźniejszej również między 
obszarami turystycznymi, umiejętność właś
ciwego kreowania produktów turystycznych 
staje się kluczowym czynnikiem w aspekcie 
długofalowej strategii konkurencyjnej obszaru.

Obszary transgraniczne ze względu na 
swoje położenie są determinowane do kształ
towania wspólnych produktów turystycz
nych, wykorzystujących potencjał turystyczny 
obszaru transgranicznego. Funkcjonowanie 
takich produktów turystycznych przynosi 
korzyści ekonomiczne, a także wzbogaca ofertę 
turystyczną obszarów, na których produkt 
ten występuje. W kreacji transgranicznego 
produktu turystycznego bierze udział wiele 

podmiotów, m.in. regionalne i lokalne orga
nizacje turystyczne, przedsiębiorstwa turys
tyczne, jednostki samorządu terytorialnego 
oraz inne instytucje zainteresowane rozwo
jem turystyki na obszarze transgranicznym. 
Warunkiem koniecznym do wykreowania 
i funkcjonowania transgranicznego produktu 
turystycznego jest współpraca poszczególnych 
podmiotów występujących na szczeblu lokal
nym, regionalnym i makroregionalnym.

Celem artykułu jest wskazanie podmio
tów biorących udział w procesie kreowania 
transgranicznego produktu turystycznego 
oraz określenie ich roli na przykładzie woje
wództwa zachodniopomorskiego i Meklem
burgiiPomorza Przedniego.

TRANSGRANICZNY PRODUKT  
TURYSTYCZNY I PROCES  

JEGO TWORZENIA

Pojęcie produktu turystycznego zostało prze
analizowane w literaturze przedmiotu przez 
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wielu autorów. Wynika to ze złożoności i różno
rodności produktu turystycznego, jak rów
nież szerokości spojrzenia na jego istotę. W 
opracowaniach naukowych spotyka się de
finicje podkreślające usługowy charakter pro
duktu turystycznego, opisujące go jako kom
plet przedmiotów materialnych i usług, które 
turysta w czasie swojej podróży wykorzys
tuje lub konsumuje (Kaspar i Kunz 1982, Hol
loway i Robinson 1997). Produkt turystyczny 
rozpatruje się również w kontekście walorów 
turystycznych, które są jednym z głównych 
motywów podjęcia podróży przez turystów. 
W tym rozumieniu produkt turystyczny 
składa się z dwóch podstawowych kompo
nentów: dóbr i urządzeń turystycznych oraz 
usług turystycznych. Dobra i urządzenia tu
rystyczne obejmują tzw. dobra podstawowe, 
utożsamiane z pojęciem walorów turystycz
nych, oraz dobra i urządzenia komplemen
tarne, nazywane infrastrukturą turystyczną. 
Walory turystyczne stanowią dominujący cel 
podróży, podczas gdy infrastruktura turys
tyczna umożliwia pobyt, dojazd oraz korzy
stanie z walorów (Wodejko 1998). Ujęcie pro
duktu turystycznego może być poszerzone 
o elementy psychologiczne, pozwalające zwró
cić uwagę na korzyści, przyjemności, satys
fakcję, zadowolenie, które mogą wynikać 
z jego zakupu (Middleton 1996).

Produkt turystyczny może być także roz
patrywany w ujęciu przestrzennym. Według 
Dziedzic (1998) produkt turystyczny obszaru 
to całość składająca się z elementów material
nych i niematerialnych, stanowiących pod
stawę istniejącego w umyśle turysty wyobra
żenia i oczekiwań związanych z pobytem 
w danym miejscu. Kaczmarek i wsp. (2005, 
s. 76) określają produkt turystyczny obszaru 
jako „wewnętrznie złożony zbiór elementów 
wyróżnionych ze względu na swoją konkretną 
lokalizację w przestrzeni, charakteryzującą 
się walorami turystycznymi”. 

Jednym z rodzajów produktu turystycz
nego obszaru jest transgraniczny produkt tu
rystyczny, którego istota i problematyka są 
niewystarczająco opisane w opracowaniach 
i tekstach naukowych. Przyjmując, że trans
graniczny produkt turystyczny jest kategorią 
produktu przestrzennego, a więc produktu 
oferowanego przez pewien obszar (w tym 
przypadku obszar transgraniczny), można go 

zdefiniować jako zbiór dóbr, jak też pojedyn
czych usług lub pakietów usług powiązanych, 
spójnych i komplementarnych, których głów
nym celem jest zaspokojenie potrzeb zgła
szanych przez turystów podczas planowania 
wyjazdu czy podróży oraz pobytu na obszarze 
transgranicznym. Transgranicznego produktu 
turystycznego nie należy utożsamiać z pro
duktem turystycznym państw graniczących 
ze sobą, transgraniczny produkt turystyczny 
powstaje bowiem na bazie produktu turys
tycznego (lub poszczególnych elementów go 
tworzących) co najmniej dwóch terytoriów 
występujących po obu stronach granicy. Wa
runkiem koniecznym funkcjonowania na 
rynku takiego produktu jest możliwość swo
bodnego przekraczania granic przez turystów.

Główne elementy transgranicznego pro
duktu turystycznego to walory turystyczne, 
infrastruktura turystyczna oraz usługi tu
rystyczne świadczone w obszarze transgra
nicznym (ryc. 1).

Walory turystyczne są tymi komponen
tami transgranicznego produktu turystycz
nego, które wpływają na wybór przez poten
cjalnego turystę obszaru transgranicznego 
jako miejsca docelowego podróży. Usługi 
umożliwiające turyście pobyt poza miejscem 
stałego zamieszkania to elementy, które za
zwyczaj nie dostarczają motywów do podej
mowania podróży, jednak ich brak może 
powstrzymać od korzystania z niektórych, 
nawet atrakcyjnych walorów. Natomiast niska 
jakość bazy noclegowej czy niedogodne po
łączenia transportowe mogą stać się istotną 
przeszkodą przyjazdu w ogóle. W ramach 

Ryc. 1. Elementy transgranicznego produktu 
turystycznego

źródło: opracowanie własne
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usług turystycznych świadczone są usługi 
transportowe na podstawie infrastruktury 
transportowej, co wpływa bezpośrednio na 
dostępność komunikacyjną (zewnętrzną – 
umożliwiającą przemieszczenie się turysty 
z miejsca zamieszkania do miejsca wystę
powania transgranicznego produktu turys
tycznego – oraz wewnętrzną – umożliwiającą 
przemieszczanie się turysty w granicach 
obszaru transgranicznego). Dostępność ta od
grywa, wraz z infrastrukturą turystyczną, 
istotną rolę w funkcjonowaniu transgranicz
nego produktu turystycznego. Ponadto pro
dukt taki może występować na rynku efek
tywnie, gdy będzie rozpoznawalny i dobrze 
identyfikowany przez turystów. Dlatego tak 
ważne jest objęcie go wspólną ideą, koncep
cją oraz promocją, które zwiększają zdolność 
konkurencyjną w porównaniu z innymi 
obszarowymi produktami turystycznymi. 

W ramach transgranicznego produktu 
turystycznego turyści mogą indywidualnie 
połączyć jego elementy poprzez zakup usług 
cząstkowych; wyspecjalizowane podmioty 
(np. biura podróży) mogą tworzyć pakiety 
turystyczne objęte wspólnym programem, 
promocją i ceną.

Transgraniczny produkt turystyczny jest 
zatem specyficznym produktem obszaro
wym, który cechują następujące założenia:

– tworzy go część potencjału turystycz
nego obszaru transgranicznego połączona 
w jedną całość, objęta wspólną nazwą, ideą, 
promocją;

– zarządzanie tym produktem leży w ge
stii podmiotów turystycznych znajdujących 
się po obu stronach granicy na obszarze trans
granicznym;

– produkt ten konsumują turyści z obu 
państw sąsiadujących, jak też inni turyści 
krajowi i zagraniczni;

– kreowanie transgranicznego produktu 
turystycznego stymuluje rozwój usług zwią
zanych z jego konsumpcją;

– środki finansowe na kreowanie takiego 
produktu w większości pochodzą z unij
nych programów pomocowych, jednakże 
utrzymanie rezultatów produktu powinny 
zapewnić podmioty go tworzące oraz wła
dze samorządowe.

Proces kształtowania transgranicznego 
produktu turystycznego ma charakter zło

żony. Pierwszym etapem jego tworzenia jest 
inwentaryzacja potencjału turystycznego 
obszaru transgranicznego. Należy zatem 
zidentyfikować walory turystyczne (wypo
czynkowe, krajoznawcze i specjalistyczne) 
oraz określić ich rolę w kontekście tworzenia 
wspólnego produktu turystycznego. Kolejny 
etap to analiza stanu zagospodarowania ob
szaru objętego produktem turystycznym (bazy 
noclegowej, bazy gastronomicznej, infra
struktury paraturystycznej) oraz uwarunko
wań prawnych i technicznych (dokumentów 
strategicznych o charakterze transgranicz
nym, krajowym, regionalnym, powiatowym 
i gminnym), które pozostają w korelacji z dzia
łaniami na rzecz tworzenia produktu turys
tycznego. Po inwentaryzacji potencjału tu
rystycznego obszaru transgranicznego należy 
dokonać wyboru produktu turystycznego 
do wprowadzenia na rynek. Transgraniczny 
produkt turystyczny można rozpatrywać ze 
względu na jego rodzaj (usługa, obiekt, wy
darzenie, rzecz, impreza, szlak) lub funkcję 
turystyki (np. transgraniczny produkt tury
styki aktywnej, przyrodniczej, sentymen
talnej, miejskiej i kulturowej, wiejskiej). W 
przygotowaniu transgranicznego produktu 
turystycznego istotne jest również wskazanie 
podmiotów go tworzących oraz określenie 
ich roli dla jego funkcjonowania.

ZNACZENIE PODMIOTÓW  
W PROCESIE KREOWANIA  

TRANSGRANICZNEGO PRODUKTU 
TURYSTYCZNEGO

Kształtowanie transgranicznego produktu 
turystycznego, ze względu na jego strukturę, 
to zadanie wymagające zaangażowania sze
rokiego spektrum podmiotów sfery publicz
nej i prywatnej. Zakres oraz liczba zaanga
żowanych podmiotów, jak również ich rola 
w obsłudze ruchu turystycznego zależą od 
struktury oraz charakteru danego produktu. 
Niemniej, biorąc pod uwagę pewne cechy 
uniwersalne opisujące strukturę większości 
obszarowych produktów turystycznych, 
w tym także produktów transgranicznych, 
można wskazać te z podmiotów, które pełnią 
kluczową rolę w tym procesie. Należą do nich 
podmioty polityki turystycznej. Patrząc z 
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punktu widzenia podmiotów kreujących po
litykę turystyczną, można wydzielić politykę 
turystyczną prowadzoną na szczeblu między
narodowym, krajowym, regionalnym oraz 
lokalnym (Kurek 2007).

Podmiotami polityki turystycznej na 
szczeblu międzynarodowym są przede wszyst
kim organizacje turystyczne o zasięgu między
narodowym, jednak ich wpływ na kreowanie 
produktu turystycznego obszaru transgra
nicznego jest znikomy. Podmiotem między
narodowym uczestniczącym w kreowaniu 
transgranicznego produktu turystycznego 
jest euroregion. Euroregion to związek zare
jestrowany zgodnie z prawem danego pań
stwa, w ramach którego powołuje się wspól
ne organy decyzyjne i wykonawcze. Główną 
przesłanką powstawania euroregionów jest 
wspólnota lub podobieństwo interesów, wy
nikające z bliskości usytuowania. Interesy te 
wiązać się mogą również z peryferyjnością 
położenia, pociągającą za sobą zaniedbania 
gospodarcze. Jak podkreśla Greta (2003), nie
zależnie od zasięgu i „rozmachu” działania, 
euroregiony powoływane są w celu wspól
nego rozwiązywania lokalnych problemów 
o charakterze ponadgranicznym, takich jak 
ochrona i odnowa środowiska naturalnego, 
zwalczanie klęsk żywiołowych, wspieranie 
rozwoju gospodarczego, w tym budowa infra
struktury przygranicznej, popieranie ruchu 
lokalnego i turystyki, stwarzanie warunków 
do różnorodnych kontaktów międzyludzkich. 
Nie ulega zatem wątpliwości, że istnienie 
euroregionów stanowi znaczący impuls dla 
wielu instytucji, a także grup społecznych do 
podejmowania współpracy z partnerami po 
drugiej stronie granicy. Tym samym odgry
wają one ważną rolę w procesach integra
cyjnych.

Na szczeblu narodowym za całokształt 
polityki turystycznej odpowiadają dwa pod
stawowe typy organów: narodowa admini
stracja turystyczna (NTA, national tourism 
administration) oraz narodowa organizacja 
turystyczna (NTO, national tourism orgni
sation). NTA jest organem administracji rzą
dowej i odpowiada za formułowanie polityki 
turystycznej w ramach strategii gospodarczej 
administracji państwowej. NTO zajmuje się 
natomiast szeroko rozumianą promocją kra
jowego produktu turystycznego na rynku 

krajowym i rynkach zagranicznych. Udział 
tych dwóch podmiotów w kreowaniu trans
granicznego produktu turystycznego powi
nien mieć charakter wspomagający. Minister 
właściwy ds. turystyki może stwarzać wa
runki rozwoju transgranicznego produktu 
turystycznego poprzez wspieranie instytucji 
lub osób z nim związanych. Natomiast NTO 
powinno promować transgraniczne produkty 
turystyczne oraz obejmować patronatem 
działania związane z ich rozwojem. 

Podmioty występujące na szczeblu regio
nalnym mają kluczowe znaczenie w procesie 
kreowania transgranicznego produktu turys
tycznego. Należą do nich przede wszystkim 
samorząd regionalny oraz regionalne orga
nizacje turystyczne. Współdziałanie samo
rządów regionalnych z ich odpowiednikami 
występującymi po drugiej stronie granicy 
odbywa się na podstawie umów, oświadczeń 
lub deklaracji o wzajemnej współpracy. Ko
operacja dotyczy wielu sfer życia społeczno
gospodarczego, również turystyki, a w jej 
ramach kształtowane są wspólne produkty 
turystyczne. W tym zakresie samorząd regio
nalny pełni rolę podmiotu wspierającego 
i wspomagającego kształtowanie wspólnego 
produktu turystycznego, m.in. poprzez przy
gotowanie terenów, pomieszczeń, urządzeń 
pod kątem rozwoju produktu turystycznego, 
a także współpracę z innymi podmiotami 
przy tworzeniu transgranicznych rozwiązań 
komunikacyjnych, które zwiększają dostęp
ność transgranicznego produktu turystycz
nego (np. wspólna oferta taryfowa, idea 
„wspólnego biletu”).

Predyspozycje do odgrywania roli koor
dynatora w procesie kształtowania transgra
nicznego produktu turystycznego mają regio
nalne organizacje turystyczne, które mogą 
pełnić funkcję administratora współpracy 
występującej na szczeblu lokalnym, synchro
nizując tym samym cały proces wytwarza
nia i wdrażania transgranicznego produktu 
turystycznego. Ich rola skupia się na połą
czeniu w jedną całość elementów transgra
nicznego produktu turystycznego zlokalizo
wanych po obu stronach granicy, a także na:

– wymianie informacji dotyczącej oferty 
turystycznej regionu i produktów turystycz
nych na szczeblu lokalnym;

– szukaniu powiązań turystycznych;
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– znalezieniu pomysłu na połączenie 
oferty turystycznej;

– zastosowaniu rozwiązań w obszarach 
problemowych;

– opracowaniu koncepcji transgranicz
nego produktu turystycznego;

– powiązaniu transgranicznego produktu 
turystycznego wspólna ideą;

– promocji transgranicznego produktu 
turystycznego w ramach wspólnej marki.

Podmiotami szczebla lokalnego zaanga
żowanymi w proces kreowania transgranicz
nego produktu turystycznego są samorządy 
lokalne, które zawierają partnerstwa (tzw. 
związki bliźniacze) z jednostkami samorządu 
lokalnego (gminami, powiatami, związkami 
miast/gmin/powiatów) obszaru sąsiadują
cego. Współdziałanie partnerskie pomiędzy 
jednostkami lokalnymi stanowi podstawę 
współpracy innych podmiotów szczebla lo
kalnego w kształtowaniu transgranicznego 
produktu turystycznego. Jest to jednocześnie 
istotna forma współdziałania, biorąc pod 
uwagę to, że przy kształtowaniu transgranicz
nego produktu turystycznego nie obowiązuje 
kryterium delimitacji produktu (granicy 
państwowej, administracyjnej). Współpra
ca samorządów lokalnych w ramach part
nerstwa może dotyczyć:

– wymiany doświadczeń i tzw. dobrych 
praktyk;

– wspólnych inwestycji infrastruktu
ralnych (w tym inwestycji w poszczególne 
elementy transgranicznego produktu tury
stycznego);

– zwiększenia dostępności zewnętrznej 
i wewnętrznej obszaru;

– działań na rzecz ochrony środowiska 
naturalnego.

W sytuacji, w której związki partnerskie 
gmin/miast dostrzegają wspólny potencjał 
kształtowania transgranicznego produktu 
turystycznego, powinno nastąpić opracowa
nie wspólnego dokumentu programowego 
dotyczącego jego kreacji i rozwoju. Taki do
kument (opracowanie, plan) mógłby ukierun
kowywać inne działania/inwestycje gminy/
miasta w kontekście rozwoju tego produktu, 
a także przyczyniłby się do lepszej harmoni
zacji działań pomiędzy gminami/miastami 
partnerskimi oraz określił odpowiedzialność 
podmiotów za realizację poszczególnych dzia

łań prowadzących do powstania transgra
nicznego produktu turystycznego.

Ważną rolę w procesie kształtowania 
transgranicznego produktu turystycznego 
odgrywają lokalne organizacje turystyczne, 
które powinny współpracować ze swoimi 
odpowiednikami po drugiej stronie granicy 
w celu realizacji lokalnych inicjatyw trans
granicznych. Skuteczność działań podejmo
wanych w procesie kształtowania transgra
nicznego produktu turystycznego na poziomie 
lokalnym uzależniona jest również od za
kresu współpracy pomiędzy poszczególnymi 
jednostkami (punktami i centrami) infor
macji turystycznej w ujęciu wewnątrz, jak 
i ponadobszarowym. Współpraca taka do
tyczy przede wszystkim wymiany informacji 
o walorach turystycznych czy imprezach kul
turalnych danej gminy/powiatu/miasta.

Istotny jest również udział w tym proce
sie przedsiębiorstw turystycznych – wytwa
rzają one bowiem większość elementów tego 
produktu. Zalicza się do nich przedsiębior
stwa typowo turystyczne, świadczące usługi 
noclegowe, żywieniowe, transportowe, prze
wodnickie, a także wypożyczalnie sprzętu 
turystycznego itp. oraz przedsiębiorstwa 
świadczące usługi dla mieszkańców regionu 
i turystów (np. placówki handlowe, galerie, 
kina, teatry, ośrodki służby zdrowia, banki 
itp.). Z punktu widzenia sprzedaży oferty 
transgranicznego produktu turystycznego 
ważną rolę odgrywają biura podróży – wyspe
cjalizowane podmioty zajmujące się działal
nością w zakresie organizacji i pośrednictwa 
w turystyce. Należą do nich agenci turystyczni 
i pośrednicy sprzedaży między wytwórcami 
i oferentami usług turystycznych a turystami, 
a także podmioty, które oprócz pośredni
czenia zajmują się organizacją imprez turys
tycznych oraz produkcją własnych usług tu
rystycznych (touroperatorzy). 

W procesie kreowania transgraniczne
go produktu turystycznego wymagane jest 
współdziałanie głównie podmiotów regio
nalnej i lokalnej polityki turystycznej w za
kresie wspólnej infrastruktury turystycznej 
(np. szlaki turystyczne i ich zagospodarowa
nie), wspólnych form promocji transgranicz
nego produktu turystycznego, jak też wsparcia 
finansowego dla transgranicznych inicjatyw 
turystycznych. Przedsiębiorstwa turystycz
ne wpływają natomiast na strukturę tego 
produktu.
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PODMIOTY WPŁYWAJĄCE  
NA KSZTAŁT TRANSGRANICZNEGO 

PRODUKTU TURYSTYCZNEGO  
W WOJEWÓDZTWIE ZACHODNIO
POMORSKIM I W MEKLEMBURGII 

POMORZU PRZEDNIM

Województwo zachodniopomorskie położone 
jest w północnozachodniej części Polski. Od 
strony zachodniej graniczy bezpośrednio 
z niemieckim krajem związkowym Meklem
burgiąPomorzem Przednim. Obszary te 
cechuje wiele podobieństw. Oprócz zbliżo
nej powierzchni (23 tys. km2) i liczby miesz
kańców (1,7 mln) regiony te mają bardzo 
podobne warunki do uprawiania turystyki. 
Wynika to przede wszystkim z położenia nad 
Morzem Bałtyckim, bogatej i zróżnicowanej 
sieci wodnej, ukształtowania powierzchni 
terenu oraz występowania licznych walorów 
turystycznych, takich jak rzeki, jeziora, po
jezierza, formy ochrony przyrody, zabytki. 
Ponadto obszary te charakteryzuje dobrze roz
winięta baza noclegowa, duża liczba turystów 
korzystających z noclegów w obiektach zbio
rowego zakwaterowania, a także dobra do
stępność komunikacyjna. W związku z po
wyższymi uwarunkowaniami województwo 
zachodniopomorskie i MeklemburgiaPomo
rze Przednie są predysponowane do kształto
wania wspólnych produktów turystycznych. 

W kreowaniu transgranicznego produktu 
turystycznego obu obszarów bierze udział 
wiele podmiotów. Jednym z nich jest euro
region Pomerania, który reprezentuje interesy 
transgraniczne Polski, Niemiec i Szwecji1. 
Stronę niemiecką reprezentuje w tym euro
regionie Kommunalgemeinschaft Pomerania 
e.V. (Związek Komunalny Europaregion Po
merania) z siedzibą w Löcknitz, który zrzesza 
dwa powiaty kraju związkowego Brandenbur
gia (Barnim, Uckermark) oraz trzy powiaty 
kraju związkowego MeklemburgiaPomorze 
Przednie (VorpommernGreifswald, Vorpom

1 Kształtowania transgranicznego produktu 
turystycznego nie rozpatruje się w kontekście wy
korzystania potencjału turystycznego regionu 
Skanii ze względu na brak bezpośredniego połą
czenia lądowego z tym regionem. Ponadto zaan
gażowanie Związku Gmin Skanii we współpracę 
euroregionalną jest słabsze niż partnerów ze strony 
polskiej i niemieckiej.

mernRügen, Mecklenburgische Seenplatte)2. 
Stronę polską reprezentuje natomiast Stowa
rzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Pome
rania (SGPEP), zrzeszające prawie wszystkie 
gminy województwa zachodniopomorskiego 
wraz z miastem Szczecin.

Udział SGPEP w kreowaniu transgranicz
nego produktu turystycznego dotyczy m.in. 
wykorzystania unijnych instrumentów finan
sowych. Euroregion Pomerania reprezentuje 
polskich członków SGPEP w Komitecie Moni
torującym Inicjatywy Wspólnotowej Interreg 
IVA Województwo Zachodniopomorskie/
MeklemburgiaPomorze Przednie/Branden
burgia3, który decyduje o zakwalifikowaniu 
wniosków o dofinansowanie, w tym wnio
sków dotyczących tworzenia wspólnych pro
duktów turystycznych. Ponadto pracownicy 
euroregionu pracują we Wspólnym Sekreta
riacie Technicznym w Löcknitz, który zbiera 
i przygotowuje wnioski dotyczące wspólnych 
inicjatyw infrastrukturalnych (w tym turys
tycznych). W ramach programu Interreg IVA 
powstała również sieć Centrów Usługowo
Doradczych Euroregionu Pomerania. Po stro
nie polskiej punkty doradcze działają w Ko
szalinie, Karlinie, Szczecinie, Myśliborzu 
i Dębnie, natomiast po stronie niemieckiej 
– w miastach Greifswald, Neubrandenburg 
i Schwedt nad Odrą. Wkład euroregionu Po
merania w tym aspekcie w proces kształtowa
nia transgranicznego produktu turystycz
nego dotyczy głównie kojarzenia ze sobą 
potencjalnych partnerów turystycznych, któ
rzy mogą połączyć ofertę w transgraniczny 
produkt turystyczny bądź budować transgra
niczny produkt na bazie poszczególnych ele
mentów potencjału turystycznego obszaru.

Miejscem wymiany doświadczeń i znale
zienia partnera niemieckiego są organizowane 
przez Centra UsługowoDoradcze konfe
rencje i seminaria turystyczne. Wśród zorga
nizowanych spotkań turystycznych można 

2 Liczba powiatów członkowskich została zre
dukowana po reformie administracyjnej w Meklem
burgii, która miała miejsce 4 września 2011 r. 
Na podstawie ustawy Landtagu Meklemburgii
Pomorza Przedniego z 12 lipca 2010 r. (Ustawa 
Landtagu…) zmniejszono liczbę powiatów z 12 
do 6 oraz miast wydzielonych z 6 do 2.

3 W perspektywie finansowej 2014–2020 bę
dzie to program Interreg VA.
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wymienić: polskoniemieckie forum dla przed
siębiorców branży turystycznej, seminarium 
branżowe „Przedłużenie sezonu turystycz
nego nad Bałtykiem”, „Produkt turystyczny 
Euroregionu Pomerania”, konferencję polsko
niemiecką „Turystyczne znaki nawigacyjne 
dla sportów wodnych na obszarze Eurore
gionu Pomerania”.

Stowarzyszenie Gmin Polskich Eurore
gionu Pomerania wraz z niemieckim part
nerem Kommunalgemeinschaft Pomerania 
e.V. realizuje Fundusz Małych Projektów 
Interreg IVA. Są to środki finansowe na re
alizację tzw. mikroprojektów, których wdra
żanie ma na celu intensyfikację współpracy 
pomiędzy społecznościami po obu stronach 
granicy i przełamywanie istniejących barier 
w sferze obustronnych kontaktów. Projekty 
podlegające dofinansowaniu to przedsię
wzięcia służące poprawie kooperacji w róż
nych sferach życia społecznego. W 2012 r. 
dofinansowano 131 projektów (w 2010 r. 
– 144 projekty, w 2011 r. – 123 projekty) 
(www.pomerania.org.pl). Transgraniczne ini
cjatywy mają na celu rozwój dialogu partner
skiego i dotyczą głównie organizacji warsz
tatów, koncertów, spotkań integracyjnych, 
festiwali filmowych, wydarzeń sportowych, 
konkursów itp. Wśród tych projektów znaj
dują się również inicjatywy turystyczne, 
takie jak:

– polskoniemieckie przygodowe rajdy 
turystyczne w parku naturalistycznym Do
lina Miłości;

– Międzynarodowe Rajdy Rowerowe Szla
kami Dorzecza Parsęty, PolskoNiemieckie 
Spotkania Turystyczne;

– konferencje transgraniczne „Nasze po
granicze – między wizją a praktyką”;

– TurystycznoKulturalna Cedynia;
– PolskoNiemieckie Dni Zalewu Szcze

cińskiego – Trzebieskie Neptunalia.
Wymienione projekty są projektami mięk

kimi4 i nie koncentrują się na bezpośrednim 
kształtowaniu transgranicznego produktu 
turystycznego, ale pośrednio poprzez podej
mowanie obustronnych inicjatyw turys tycz

4 Projekty miękkie to projekty nieinwesty
cyjne, zazwyczaj niewielkie, obejmujące takie 
przedsięwzięcia, jak szkolenia, stypendia, współ
praca partnerska, imprezy kulturalne i eduka
cyjne itp.

nych wpływają na jego strukturę. Doświad
czenie pokazuje, jak wielką rolę odrywają 
małe projekty w tworzeniu transgranicznych 
więzi i połączeń o charakterze międzyludz
kim. Wpływają one na zacieśnienie współ
pracy polskoniemieckiej oraz stanowią 
doskonałą bazę do kolejnych wspólnych ini
cjatyw partnerskich mieszkańców, które w 
konsekwencji prowadzą do wspólnej oferty 
transgranicznej obszaru.

Na poziomie regionalnym podmiotami 
mającymi wpływ na kształtowanie transgra
nicznego produktu turystycznego są samo
rząd regionalny oraz regionalne organiza
cje turystyczne. Ze względu na odmienny 
ustrój polityczny Polski i Niemiec struktura 
podmiotów regionalnych badanego obszaru 
nie jest tożsama. Federacyjny ustrój Niemiec 
determinuje bardziej złożony kształt organi
zacji administracji publicznej niż w państwie 
unitarnym, jakim jest Polska. Samorząd re
gionalny województwa zachodniopomor
skiego reprezentowany jest przez marszałka 
województwa, natomiast w kraju związko
wym MeklemburgiaPomorze Przednie przez 
premiera i parlament (Landtag)5. Wydział 
Współpracy Międzynarodowej Urzędu Mar
szałkowskiego Województwa Zachodnio
pomorskiego współpracuje z parlamentem 
kraju związkowego MeklemburgiaPomorze 
Przednie głównie na płaszczyźnie społecz
nej, kulturowej, gospodarczej, samorządowej 
i politycznej. W zakresie turystyki współ
praca transgraniczna leży w kompetencjach 
Wydziału Turystyki, Gospodarki i Promocji 
Urzędu Marszałkowskiego Województwa 
Zachodniopomorskiego oraz Ministerium 
für Wirtschaft, Bau und Tourismus Mecklen
burgVorpommern (Ministerstwo Gospodarki, 

5 Rząd kraju związkowego MeklemburgiaPo
morze Przednie obraduje nad zasadniczymi kwe
stiami politycznymi i uchwala projekty ustaw, 
które są następnie przedstawiane w parlamencie. 
Do rządu kraju związkowego Meklemburgia
Pomorze Przednie należy premier i ministrowie 
ośmiu resortów: minister spraw wewnętrznych 
i sportu, minister sprawiedliwości, minister finan
sów, minister gospodarki, budownictwa i turys
tyki, minister rolnictwa, środowiska i ochrony 
konsumenta, minister oświaty, nauki i kultury, 
minister ds. energii, infrastruktury i rozwoju oraz 
minister ds. zatrudnienia, równouprawnienia i po
lityki społecznej. 
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Budownictwa i Turystyki Meklemburgii
Pomorza Przedniego)6. Rola wspomnianego 
wydziału i ministerstwa w kształtowaniu 
transgranicznego produktu turystycznego 
polega głównie na wspieraniu instytucjo
nalnym wspólnych inicjatyw projektowych 
podejmowanych przez regionalne i lokalne 
organizacje turystyczne, a także związki 
partnerskie miast i gmin. Jednak ze względu 
na rozbieżne systemy administracyjne współ
praca jest utrudniona. 

Podobnie sytuacja wygląda w przypadku 
regionalnych organizacji turystycznych, które 
mają bezpośredni wpływ na strukturę trans
granicznego produktu turystycznego. W wo
jewództwie zachodniopomorskim działa 
jedna regionalna organizacja turystyczna – 
Zachodniopomorska Regionalna Organi
zacja Turystyczna (ZROT). Utworzono ją 
w 2000 r. na mocy uchwały Sejmiku Woje
wództwa Zachodniopomorskiego. Uchwa
lony na zebraniu założycielskim w dniu 15 
lutego 2001 r. statut ZROT określa, iż pod
stawowym celem i zadaniem organizacji jest 
kreowanie wizerunku województwa jako re
gionu atrakcyjnego turystycznie (Statut… 
2001). Ponadto ZROT stanowi forum współ
pracy samorządów terytorialnych, zawodo
wych organizacji branżowych i podmiotów 
gospodarczych działających w dziedzinie tu
rystyki w województwie zachodniopomor
skim. W organizacji zrzeszonych jest 100 
podmiotów (32 przedsiębiorstwa, 30 jedno
stek samorządu terytorialnego, 19 stowa
rzyszeń i izb turystycznych, 16 lokalnych 
organizacji turystycznych oraz 3 podmioty 
okołoturystyczne) (www.zrot.pl). 

Na obszarze Meklemburgii działa nato
miast 9 regionalnych organizacji turystycz
nych w postaci związków turystycznych, 
które swoim zasięgiem obejmują poszcze
gólne regiony turystyczne Meklemburgii. 
Są to następujące organizacje: 

1. Tourismusverband MecklenburgVor
pommern e.V. (Związek Turystyczny Me
klemburgiiPomorza Przedniego);

2. Tourismusverband Vorpommern e.V. 
(Związek Turystyczny Pomorza Przedniego);

6 W Ministerstwie Gospodarki, Budownic
twa i Turystyki za sprawy turystyki odpowiada 
Referat 240.

3. Tourismusverband Insel Usedom e.V. 
(Związek Turystyczny Wyspy Uznam);

4. Tourismusverband Mecklenburg
Schwe rin e.V. (Meklemburski Związek Tu
rystyczny – Schwerin);

5. Tourismusverband FischlandDarß
Zingst e.V. (Związek Turystyczny Półwyspu 
FischlandDarßZingst);

6. Tourismusverband Mecklenburgische 
Schweiz e.V. (Związek Turystyczny Szwaj
carii Meklemburskiej);

7. Tourismusverband Mecklenburgische 
Seenplatte e.V. (Związek Turystyczny Me
klemburskiej Krainy Jezior);

8. Tourismusverband Rügen e.V. (Związek 
Turystyczny Rugii);

9. Verband Mecklenburgische Ostsee
bäder e.V. (Związek Meklemburskich Ku
rort w Nadmorskich).

Funkcję organizacji nadrzędnej (tzw. pa
rasolowej) pełni Tourismusverband Meck
lenburgVorpommern e.V. (TMV), której 
człon kami są pozostałe związki turystyczne 
i inne podmioty związane bezpośrednio lub 
pośrednio z turystyką. TMV odpowiada za 
wszystkie działania promocyjne, przede 
wszystkim za opracowanie marki i realizację 
wspólnego turystycznego marketingu dla re
gionu. Zadaniem związku jest również po
dejmowanie działań zachęcających turystów 
do odwiedzenia Meklemburgii oraz podno
szenie jakości oferty turystycznej. W realizacji 
tych działań pomocne są odznaczenia ja
kości, przyznawane według obiektywnych 
kryteriów w takich dziedzinach, jak organi
zacja wycieczek młodzieżowych, turystyka 
wodna czy sektor wellness. 

Na płaszczyźnie regionalnej warto rów
nież zwrócić uwagę na funkcjonowanie 
Transgranicznego Klastra „Szlak wodny Ber
linSzczecinBałtyk”, którego celem jest wy
promowanie turystyki wodnolądowej wzdłuż 
szlaku wodnego jako wiodącej oferty turys
tycznej Pomorza Zachodniego. Klaster kon
centruje się na współpracy z różnymi podmio
tami działającymi w strefie przygranicznej, 
korelując pojedyncze działania gmin oraz 
terminy imprez rekreacyjnosportowych 
i wydarzeń kulturalnych, tak aby powstał 
wspólny produkt turystyczny o wspólnej 
marce. Na terenie działania grupy partner
skiej turyści mają do dyspozycji 25 przy
stani i portów polskich oraz 80 niemieckich 
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wokół Zalewu Szczecińskiego i Kamień
skiego, wysp Wolin, Uznam i Rugia, jezio
ra Dąbie i Międzyodrza (Odra Wschodnia 
i Zachodnia). 

Wpływ Klastra na kształtowanie trans
granicznego produktu turystycznego wyraża 
się zatem w kreowaniu międzynarodowego 
szlaku wodnego. Powinno się jednak dążyć 
do poszerzenia działalności Klastra o inne 
formy turystyki – wówczas jego struktury 
zasiliłyby nowe podmioty związane z roz
wojem turystyki na analizowanym obszarze. 
Formuła klastra turystycznego jest wska
zanym rozwiązaniem dla kształtowania 
transgranicznego produktu turystycznego. 
Tworzony w tym procesie przez poszczegól
nych dostawców usług turystycznych łań
cuch wartości wskazuje na kooperację i wy
nikającą z niej synergię.

Na poziomie lokalnym podmiotami 
kształtującymi transgraniczny produkt tu
rystyczny są jednostki samorządu lokalnego 
oraz lokalne organizacje turystyczne. Gminy 
i miasta kooperują ze swoimi odpowiedni
kami po drugiej stronie granicy. Taka współ
praca odbywa się na zasadach partnerstwa 
gmin, miast, powiatów. Przedmiotem współ
pracy partnerskiej są również inicjatywy 
turystyczne mające na celu połączenie po
szczególnych elementów produktu turystycz
nego w jedną całość. W przypadku lokalnych 
organizacji turystycznych w województwie 
zachodniopomorskim trudno jest dokładnie 
określić ich liczbę7. Na podstawie danych 

7 Związane jest to z brakiem jednolitej bazy 
zawierającej informacje o działających organiza
cjach turystycznych w regionie. W celu zdiagno
zowania lokalnych organizacji turystycznych można 
posłużyć się internetowym wykazem Krajowego 
Rejestru Sądowego, jednak pozyskane w ten sposób 
dane obarczone są dużym błędem. Wynika to z 
faktu rejestracji lokalnych organizacji turystycz
nych niedziałających w praktyce bądź funkcjo
nowania lokalnych organizacji nieposiadających 
jeszcze wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego, 
będących na etapie procedury rejestracyjnej lub na 
etapie przygotowań do tej procedury, ale prowa
dzących działalność. Innym źródłem informacji 
na temat lokalnych organizacji turystycznych re
gionu jest Zachodniopomorska Regionalna Orga
nizacja Turystyczna. Dysponuje ona jednak tylko 
zasobem danych dotyczących lokalnych organi
zacji turystycznych będących członkami ZROT. 

zawartych na stronie internetowej Forum Lo
kalnych Organizacji Turystycznych oraz da
nych ZROT zdiagnozowano, iż w wojewódz
twie zachodniopomorskim funkcjonują 
łącznie 22 lokalne organizacje turystyczne. 
Ponadto zapisy w polskim prawodawstwie 
dotyczące formuły działalności lokalnych 
organizacji turystycznych w Polsce8 znacz
nie ograniczają funkcjonowanie i rozwój 
tego typu podmiotów. W konsekwencji orga
nizacje te mają niewielkie możliwości reali
zacji dużych, złożonych projektów o zasięgu 
międzynarodowym czy transgranicznym.

W MeklemburgiiPomorzu Przednim lo
kalne organizacje turystyczne występują w 
innej postaci niż w województwie zachod
niopomorskim. Lokalnymi organizacjami 
turystycznymi można nazwać podmioty zaj
mujące się marketingiem lokalnym bądź 
świadczące usługi informacji turystycznej. 
Na strukturę tych podmiotów składają się:

1. Centrale turystyczne (Tourismuszen
trale) – pełniące funkcję ośrodków infor
macji turystycznej oraz systemu rezerwacji 
usług turystycznych. Ich działalność finan
sowana jest z budżetów urzędów miast lub 
gmin. Przykładami takich podmiotów są: 
Tourismuszentrale Hansestadt Rostock und 
Warnemünde, Tourismuszentrale Hansestadt 
Stralsund, TouristInformation Hansestadt 
Wismar.

2. Jednostki marketingu miejskiego (Stadt
marketing) – zajmujące się marketingiem 
turystycznym danego miasta. W Meklem
burgiiPomorzu Przednim jednostki takie 
działają w postaci związków turystycznych 
(Fremdenverkehrsverein der Hansestadt Greifs
wald und Land e.V.) oraz wydziału w urzędzie 
miasta (Stadt Neubrandenburg, Fachbereich 
Kultur, Stadtmarketing, Schule und Sport).

3. Spółki prawa handlowego – zajmujące 
się marketingiem turystycznym, sprzedażą 

Takie dane zawiera również wykaz lokalnych 
organizacji turystycznych prezentowany na stro
nie internetowej Polskiej Organizacji Turystycznej. 
Część lokalnych organizacji turystycznych to pod
mioty utworzone w efekcie powstania lokalnych 
grup partnerskich w ramach projektów realizo
wanych przez Forum Turystyki Regionów.

8 Zgodnie z zapisami Ustawy o Polskiej Orga
nizacji Turystycznej (1999) lokalne organizacje tu
rystyczne muszą mieć status stowarzyszenia.



ROZPRAWY NAUKOWE  
2014, 46     AWF WE WROCŁAWIU 25A. GARdZIńsKA 

Kreowanie transgranicznego produktu turystycznego

usług turystycznych, również pełniące funk
cję ośrodków informacji turystycznej na da
nym obszarze (np. Tourismuszentrale Rü
gen GmbH9, Usedom Tourismus GmbH10, 
Stadtmarketing Gesellschaft Schwerin GmbH).

W województwie zachodniopomorskim 
i MeklemburgiiPomorzu Przednim zauwa
żalne są różnice w funkcjonowaniu i kom
petencjach podmiotów turystycznych. Po
dział zadań pomiędzy podmiotami wydaje 
się bardziej transparentny w Meklemburgii 
niż w województwie zachodniopomorskim. 
Ministerium für Wirtschaft, Bau und Tou
rismus pełni funkcję zarządzającą, ustanawia 
ramy rozwoju turystyki na obszarze Meklem
burgii oraz podejmuje rozwiązania infrastruk
turalne umożliwiające dalszy rozwój turys
tyki w regionie. Natomiast TMV otrzymuje 
od Ministerstwa środki finansowe na swoją 
działalność i pełni funkcję agencji marke
tingowej. Odpowiada za realizację wszelkich 
działań promocyjnych na rynkach wewnętrz
nych i zewnętrznych (m.in. targi turystycz
ne, wydawnictwa, spoty telewizyjne, reklamę 
w prasie). Takie rozdzielenie zadań pomiędzy 
administrację samorządową a organizację 
turystyczną jest bardzo korzystne. Zadania 
nie są dublowane, co często zdarza się w przy
padku działalności Wydziału Turystyki, Gos
podarki i Promocji Urzędu Marszałkowskie
go Województwa Zachodniopomorskiego 
i ZROT. Ponadto TMV promuje Meklem
burgię jako jeden spójny region turystyczny, 
a wzmożone działania w zakresie rozwoju 
turystyki i promocji oferty turystycznej są 
dodatkowo realizowane przez pozostałe 8 
związków turystycznych, skoncentrowanych 

9 Gesellschaft mit beschränkter Haftung 
(GmbH) jest najczęściej w Niemczech występującą 
formą spółki kapitałowej. W niektórych aspek
tach niemieckie GmbH jest podobne do polskiej 
spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. 

10 Usedom Tourismus GmbH zostało utworzo
ne w 2001 r. przez regionalną organizację turys
tyczną Tourismusverband Insel Usedom e.V. Spółce 
przekazano prowadzenie wszystkich działań mar
ketingowych i promocyjnych dla niemieckiej części 
wyspy Uznam. Udziałowcami w spółce są np. or
ganizacja zrzeszająca kurorty cesarskie (Kaiser
bäder Tourismus Service GmbH), Uznamska Ko
lej Nadmorska (Usedomer Bäderbahn GmbH), 
regionalna organizacja turystyczna (Tourismus
verband Insel Usedom e.V.).

na turystyce w poszczególnych obszarach 
turystycznych Meklemburgii (Rugia, Uznam, 
Pojezierze Meklemburskie, Pomorze Przednie, 
Półwysep FischlandDarßZingst, Szwajcaria 
Meklemburska). 

ZROT jest jedyną organizacją turystyczną 
działającą w województwie zachodniopo
morskim na poziomie regionalnym. Pomi
mo że w ramach członkostwa w strukturach 
organizacji współpracuje z lokalnymi orga
nizacjami turystycznymi, kooperacja ta jest 
niewystarczająca. Lokalne organizacje tu
rystyczne nie mogą w większości sprostać 
problemom finansowym. W ich budżetach 
brakuje środków finansowych na profesjo
nalną promocję oferty turystycznej danego 
obszaru (gminy, powiatu, grupy gmin i po
wiatów). Ponadto w województwie funkcjo
nują jedynie 22 lokalne organizacje turys
tyczne. Nie jest to liczba satysfakcjonująca, 
biorąc pod uwagę, iż województwo za
chodniopomorskie liczy 114 gmin i 18 po
wiatów (www.stat.gov.pl...).

Zauważa się niewystarczającą współpracę 
z branżą turystyczną w zakresie wspólnie 
realizowanych zadań z dziedziny turystyki. 
Nie ma dokładnie określonego podziału kom
petencji, co powoduje, że niektóre działania 
są powielane i podejmowane – zamiast we 
współpracy – indywidualnie przez kilka 
podmiotów. Występuje również zjawisko 
konkurencji pomiędzy jednostkami (np. 
o dostępność środków finansowych na dane 
przedsięwzięcie), które z założenia powinny 
ze sobą współpracować.

PODSUMOWANIE

W procesie kreowania transgranicznego 
produktu turystycznego województwa za
chodniopomorskiego i MeklemburgiiPo
morza Przedniego biorą udział podmioty wy
stępujące na szczeblu makroregionalnym, 
regionalnym oraz lokalnym. Stopień zaan
gażowania poszczególnych podmiotów za
leży od płaszczyzny, na jakiej funkcjonują. 
Jednak ze względu na odmienność systemu 
państwowego Polski i Niemiec występują roz
bieżności w kompetencjach podmiotów, co 
powoduje pewne utrudnienia w kształto
waniu wspólnych produktów. Jest to szcze
gólnie zauważalne na poziomie regionalnym 
i lokalnym. 
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W celu sprawnego łączenia poszczegól
nych elementów potencjału turystycznego 
województwa zachodniopomorskiego i Mek
lemburgiiPomorza Przedniego wskazane 
jest, aby gminy i powiaty współdziałały w 
ramach lokalnych organizacji turystycznych, 
ponieważ należą do podmiotów biorących 
udział w tworzeniu transgranicznego pro
duktu turystycznego. Pożądane jest także, 
aby lokalna organizacja turystyczna była 
partnerem dla ZROT. Wówczas lokalna or
ganizacja turystyczna może zaproponować 
elementy produktu turystycznego, a regio
nalna organizacja turystyczna połączy je 
w jedną całość i podejmie się promocji pro
duktu w kraju i za granicą. Współpraca trans
graniczna lokalnych organizacji turystycz
nych z partnerami z MeklemburgiiPomorza 
Przedniego powinna natomiast opierać się na 
małych inicjatywach, wspólnych imprezach 
kulturowych, które wspierałyby rozwój kon
taktów sąsiedzkich.

Na szczeblu regionalnym powinno się 
dążyć do uporządkowania kompetencji w za
kresie rozwoju i promocji transgranicznych 
produktów turystycznych oraz podziału za
dań pomiędzy dwie najważniejsze jednostki 
szczebla regionalnego w województwie za
chodniopomorskim poprzez wskazanie w 
dokumentach statutowych ZROT jego wio
dącej roli w procesie kreowania transgra
nicznego produktu turystycznego. Ponadto 
ZROT powinien podejmować działania w 
celu komercjalizacji transgranicznego pro
duktu turystycznego. W tym zakresie ważna 
jest współpraca z biurami podróży w celu 
przekazywania informacji o transgranicz
nym produkcie turystycznym, który biura 
mogłyby włączyć do swojej oferty.

Wykreowanie transgranicznego produktu 
turystycznego województwa zachodniopo
morskiego i MeklemburgiiPomorza Przed
niego przyczyni się do osiągnięcia efektu 
synergii. Koncentracja działań podejmo
wanych przez podmioty z obu obszarów w 
celu stworzenia wspólnego produktu przy
niesie lepsze efekty niż działania realizo
wane przez każdy z podmiotów osobno. 
Połączenie sił i środków pozwoli na lepsze wy
korzystanie potencjału turystycznego poprzez 
racjonalną gospodarkę oraz może generować 
wartość dodaną w postaci obniżenia kosz
tów, np. działań promocyjnych. 
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