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Wstęp 
 

Doświadczenia rozwiniętych regionów na świecie wskazują na kształtowanie 
się w ich ramach specyficznych struktur społeczno-gospodarczych określanych jako 
klastry czy grona, które w decydującym stopniu przyczyniają się do podnoszenia 
regionalnej konkurencyjności i w konsekwencji wysokiej dynamiki wzrostu. W 
ramach koncepcji rozwoju klastrów, przedsiębiorstwa i branże, postrzegane są 
jako elementy większego systemu, a nie jako wyizolowane podmioty.  

Jedną z najbardziej rozpowszechnionych definicji klastra przedstawił M. E. 
Porter, według którego, klastry/grona (clusters) to geograficzne skupiska wzajemnie 
powiązanych firm, wyspecjalizowanych dostawców, jednostek świadczących usłu-
gi, firm działających w pokrewnych sektorach i związanych z nimi instytucji (na 
przykład uniwersytetów, jednostek normalizacyjnych i stowarzyszeń branżowych) 
w poszczególnych dziedzinach, konkurujących między sobą, ale także współpracu-
jących [Porter 2001, s. 248-266]. W koncepcji Portera istotną rolę odgrywa osadze-
nie działań gospodarczych w trwających stosunkach społecznych, mających charak-
ter sieci. Klaster jest zatem odmianą sieci występującej w określonej lokalizacji 
geograficznej, w której bliskie sąsiedztwo firm i instytucji zapewnia istnienie pew-
nych rodzajów wspólnoty oraz zwiększa częstotliwość i znaczenie interakcji.  

W oparciu o doświadczenia krajów rozwiniętych, najbardziej rozpowszech-
nione jest funkcjonowanie klastrów w dziedzinach wysokich technologii. Pojawiają 
się również postulaty, aby „tworzyć” klastry właśnie w tych obszarach, co miałoby 
prowadzić do powtórzenia sukcesów tych dynamicznych struktur gospodarczych. 
Tymczasem klastry stanowią struktury niezależnie wykształcające się w ra-
mach obiektywnych relacji rynkowych w korzystnych warunkach lokalizacyj-
nych. Celem opracowania jest udowodnienie powyższej tezy na przykładzie Biesz-
czadzkiego Transgranicznego Klastra Turystycznego. 
 
Przesłanki i warunki tworzenia klastrów turystycznych w ramach współpra-

cy transgranicznej Polski i Ukrainy 
 
 Analiza działalności gron przedsiębiorstw na świecie wskazuje na różne przesłanki 
ich powstawania. W branżach wysokotechnologicznych wiodącą rolę odgrywa dobrze 
rozwinięta infrastruktura badawcza, dostępność kapitału intelektualnego. W branżach
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 tradycyjnych, do których zalicza się rolnictwo, ważną rolę spełnia dostępność surowców 
oraz dostęp do rynku zbytu. Znaczenie może mieć również specyficzny lub wyrafinowa-
ny popyt, np. na atestowaną żywność ekologiczną, czy wieloletnie tradycje wykonywania 
danego rodzaju działalności (np. przemysł mleczarski, przemysł meblowy skórzany itp.). 
Pozytywnym wzorcem kształtowania się gron firm może być także występowanie tzw. 
firmy przedsiębiorczej, wprowadzającej znaczące innowacje i zapraszającej BIZ25, rozwi-
jającej zdolności wytwórcze. Wymusza ona tworzenie się zaplecza dostawczo-
odbiorczego oraz środowiska biznesu [Best 2001, s. 70].  
 W odniesieniu do klastrów turystycznych, czynnikami sprzyjającymi koncentracji 
określonej grupy przedsiębiorstw i instytucji związanych z ich działalnością, są niewąt-
pliwie czynniki endogeniczne, do których należy zaliczyć: korzystne położenie z tytułu 
bogactwa przyrodniczych zasobów i walorów przyrodniczych, dobre połączenia komuni-
kacyjne, wysoki poziom infrastruktury technicznej, wysoki poziom wiedzy. Wśród czyn-
ników endogenicznych ważną rolę odgrywają współcześnie tzw. miękkie czynniki roz-
woju, jak tradycja, wiedza i umiejętności, normy i wartości, kultura pracy, aktywność 
społeczna. Rola tych czynników, zgodnie z powszechnie obowiązującym paradygmatem 
dominacji zasobów niematerialnych nad materialnymi, jest bardziej znacząca niż tzw. 
twardych czynników. Tradycja, wartości kulturowe i aktywność ludzi w sposób naturalny 
stymuluje rozwój infrastruktury technicznej i społecznej, zawiązują się instytucje wspie-
rania biznesu, tworzą się inicjatywy współdziałania pomiędzy różnymi podmiotami, w 
tym z instytucjami naukowo-badawczymi, sprzyjającymi danej działalności. Podkreśla 
się, że klastry powstałe w wyniku czynników endogenicznych są trwałe i stosunkowo 
odporne na kryzysy [Zorska 2002, s. 69]. Ich trwałość kształtuje się zwykle poprzez silne 
związki z lokalnym środowiskiem naturalnym, społecznym i instytucjonalnym poprzez 
zbieżność celów klastra z celami polityki regionalnej [Szymoniuk 2004, s. 281]. Nad-
rzędnym celem w obu przypadkach powinna być poprawa sytuacji społeczno-
gospodarczej mieszkańców regionu i zmniejszenie bezrobocia, a w konsekwencji wzrost 
konkurencyjności regionu. Źródeł sukcesów w realizacji tych celów poszukuje się także 
w ramach zawiązywania i rozwijania współpracy transgranicznej, wykorzystując podo-
bieństwo w przypadku możliwości rozwoju turystyki cech środowiska przyrodniczego i 
kulturowego obszarów, położonych po obu stronach granicy. 

W nurcie rozważań dotyczących współpracy transgranicznej podkreśla się jej 
rolę w procesie aktywizacji gospodarczej, położonych dotychczas peryferyjnie czę-
ści co najmniej dwóch państw (Gabbe 1996, s. 40). Za koniecznością tworzenia 
relacji współpracy w obszarze pogranicza Polski i Ukrainy przemawia stosunkowo 
jego niska pozycja w gospodarce obydwu krajów. Powiaty i województwa tej strefy 
przygranicznej należą do najsłabiej rozwiniętych gospodarczo regionów, o czym 
świadczą dane zestawione w tabeli 1. Ponadto niepokoić może fakt spadku udziału 
podmiotów gospodarki narodowej tworzących miejsca pracy, tak w wojewódz-
twach Polski, jak i Ukrainy. Nabiera to szczególnego wymiaru wobec liczb i 
wskaźników obrazujących poziom bezrobocia. Według danych Wojewódzkiego 
Urzędu Statystycznego w Rzeszowie, w powiatach wchodzących w skład polsko-
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ukraińskiej strefy przygranicznej pozostawało bez pracy 165350 osób, to jest 43,4% 
ogółu bezrobotnych wymienionych województw26.  
 
Tabela 1. Udział województw obszaru pogranicza w wybranych dziedzinach go-
spodarki Polski i Ukrainy (%) 

Źródło: Urząd Statystyczny w Rzeszowie. 
 
Analiza dokumentów strategicznych regionu podkarpackiego pozwala stwier-

dzić, iż w województwie istnieje podejście klastrowe, uwidaczniające się w prowa-
dzeniu specjalnych działań na rzecz klastrów przez władze regionalne. Ze względu 
na znaczny potencjał zasobów lokalnej gospodarki, województwo podkarpackie 
wraz z pozostałymi województwami Polski Wschodniej powinno współpracować 
przede wszystkim w zakresie turystyki. Takie podejście uzasadnia nie tylko wystę-
powanie bogactwa zasobów i walorów przyrodniczych oraz antropogenicznych, ale 
również fakt, iż turystyka jako funkcja gospodarcza może dynamizować rozwój 
regionu poprzez współzależne powiązanie wielu dziedzin gospodarki, pozostają-
cych z nią w układzie funkcji komplementarnych. Zaliczyć tu należy sektor małych 
i średnich przedsiębiorstw, rozwijający usługi rynkowe i nierynkowe, rolnictwo, 
zwłaszcza wykorzystujące alternatywne metody produkcji rolniczej i dostarczające 
atestowaną, niskoprzetworzoną żywność, przetwórstwo rolno-spożywcze, rzemio-
sło itp. Ważnym argumentem przemawiającym za rozwojem sieci podmiotów kon-
kurujących ze sobą i współpracujących w obszarze turystyki jest wykorzystanie roli 
innowacji jako warunku koniecznego kreacji klastra. Produkt turystyczny oferowa-
ny jest w regionie, ale to, co stanowi podstawę oferty – rdzeń produktu – jest jedyne 
w swoim rodzaju, ma znamiona niepowtarzalności. Rdzeniem może być obiekt, 
szlak, walory skupione na określonej powierzchni. Rodzaj usług podstawowych i 
dodatkowych też zależą od rdzenia. Istnieje wielu dostawców pojedynczych usług 
tworzących całościowy produkt, a ich zachowania wpływają na siebie nawzajem. 
Istotną częścią produktu jest też społeczność lokalna z jej kulturą materialną i nie-
materialną [Gołembski 2005, s. 6.]. Stąd trudno dokonywać uogólnień, a produkt 
turystyczny, aby mógł przyciągnąć turystów, musi mieć zawsze charakter innowa-
cyjny i niepowtarzalny. 

 

                                                 
26 Charakterystyka powiatów wchodzących w skład polsko-ukraińskiej strefy przygranicz-
nej, Urząd Statystyczny W Rzeszowie, maszynopis powielony. 

Polska Ukraina  
Lata podkarpackie lubelskie lwowskie wołyńskie zakarpackie 

Podmioty gospodarki narodowej 
2000 
2006 

4,0 
3,9 

4,2 
4,1 

5,4 
5,1 

1,6 
1,5 

1,9 
1,7 

Nakłady inwestycyjne 
2000 
2006 

2,9 
3,9 

3,0 
3,2 

4,5 
4,7 

1,2 
1,5 

1,4 
1,6 
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Bieszczadzki Transgraniczny Klaster Turystyczny jako innowacyjna per-
spektywa współpracy Polski i Ukrainy 

 
Za pionierską inicjatywę w Polsce, a nawet w skali Unii Europejskiej można 

uznać powstały w Bieszczadach w stolicy powiatu bieszczadzkiego - Ustrzykach 
Dolnych - "bieszczadzki transgraniczny klaster turystyczny". Zgrupowały się w nim 
gospodarstwa agroturystyczne z kilku polskich wsi oraz położonych po drugiej 
stronie granicy dwóch miejscowości ukraińskich. Inicjatywę należy uznać jako 
bardzo cenną w kontekście sposobu na aktywizację gospodarczą wielu regionów i 
mikroregionów tak zwanej "ściany wschodniej". Tereny te ze względów ekologicz-
nych nie mają szans na uprzemysłowienie, ale mogą rozwijać się właśnie dzięki 
turystom. Duża liczba ludności mieszkającej na wsi oraz rozdrobnienie gospo-
darstw rolnych w połączeniu z niskim wykształceniem mieszkańców wsi powodują, 
że największym problemem, który musi rozwiązać Podkarpacie, jest restrukturyza-
cja obszarów wiejskich. Ma temu służyć ich wielofunkcyjny rozwój, oparty na 
wzroście roli efektywnych gospodarstw rolnych, rozwoju przetwórstwa rolno-
spożywczego, lepszym wykorzystaniu turystyki i ochrony środowiska w rozwijaniu 
nowych dziedzin działalności gospodarczej. Uważa się, iż jak dotąd niewykorzysta-
ną szansą Podkarpacia jest turystyka. Atrybutem regionu są wyjątkowe walory 
przyrodniczo-krajobrazowe Bieszczadów i Beskidu Niskiego, duże zalesienie, źró-
dła wody mineralnej, rezydencje magnackie, pałace oraz liczne zabytki architektury 
drewnianej i pamiątki wielonarodowej kultury tych ziem. W planach jest przygoto-
wanie markowych produktów turystycznych. Mogłaby to być na przykład turystyka 
polonijna, traperska, edukacyjno–przyrodnicza oraz związana z bogatym wielokul-
turowym dziedzictwem. Należy wierzyć, że współpracujący i konkurujący ze sobą 
usługodawcy wykażą się dużą inwencja twórczą w tym zakresie.  

 
Struktura klastra 

 
Bieszczadzki Transgraniczny Klaster Turystyczny został utworzony w ramach 

realizacji projektu „Polsko- ukraińska strategia rozwoju turystyki jako niezbędny 
element wspólnych przedsięwzięć”, który otrzymał dofinansowanie ze środków 
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) Program Sąsiedztwa 
INTERREG IIIA/Tacis CBC Polska- Białoruś- Ukraina, w 2006 roku [Bieszczadz-
ki…,(http)].  

Bieszczadzki Transgraniczny Klaster Turystyczny to sieć podmiotów, które ze 
sobą sąsiadują i współpracują, korzystając ze wsparcia lokalnych władz, instytucji i 
organizacji. Jego celem jest skupienie wszystkich jednostek, które w powiecie 
bieszczadzkim (Polska) oraz rejonach starosamborskim i turczańskim (Ukraina) są 
zainteresowane rozwojem turystyki i przygotowaniem dla turystów propozycji w 
pełni zaspokajających ich zamiłowania i oczekiwania. Inicjatywa realizowana jest 
pod hasłem „ Hotele rozproszone w ramach Klastra”. W praktyce takimi hotelami 
są miejscowości, w których jest kilka współpracujących ze sobą gospodarstw. Tu-
rysta, który będzie chciał skorzystać z usług w jednym z nich, otrzyma informacje i 
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propozycje korzystania z atrakcji oferowanych przez inne. Podmioty zrzeszone w 
Klastrze działają w ramach "hotelu rozproszonego" w miejscowościach:  
• po stronie polskiej: Jałowe - Bandrów, Dźwiniacz, Czarna i Lutowiska  
• po stronie ukraińskiej - Stary Sambor i Turka.  

BTKT jest potrójnie jedyny: jedyny w Polsce, jedyny na Ukrainie i jedyny jako 
wspólna polsko- ukraińska inicjatywa tego rodzaju. Dzięki tej ostatniej wyjątkowej 
cesze Bieszczadzkiego Transgranicznego Klastra Turystycznego można rozpocząć 
wędrowanie „od zielonych wzgórz nad Soliną”, po drodze zobaczyć „księżyc nad 
Otrytem, niebo pełne gwiazd” i pozwolić „by San nas usypiał”, aż wreszcie dotrzeć 
do miejsc, gdzie już prawie słychać „szum Prutu, Czeremoszu” i wyraźnie czuć 
„jak wesoła kołomyjka do tańca porywa”. Skierowawszy zaś kroki w inną nieco 
stronę, przyjdzie się przekonać, że rzeczywiście „nie ma jak Lwów”.  

Charakterystyka oferty turystycznej miejscowości tworzących „hotele roz-
proszone” 

We wsiach Jałowe i Bandrów gospodarstwa agroturystyczne oferują zdrowy 
i spokojny wypoczynek oraz smaczne posiłki. W pobliżu lasy są pełne grzybów, 
malin, jeżyn i dzikiej zwierzyny. Istnieje możliwość jazdy konnej lub bryczką po 
malowniczym terenie z Jałowego aż do Bandrowa. W gospodarstwach można wziąć 
udział w warsztatach wikliniarskich i bibułkarskich, łowić ryby i raki. Ponadto 
można również skorzystać z Krytej Pływalni w pobliskich Ustrzykach Dolnych, 
która oferuje pełny pakiet usług- pływanie, sauna, siłownia, solarium, można rów-
nież skosztować wielosmakowych herbat. Dla chcących pojeździć na nartach i de-
sce snowbordowej do dyspozycji są wyciągi narciarskie, w tym wyciąg krzesełko-
wy. Można podziwiać przepiękne cerkwie znajdujące się na terenie całego powiatu 
bieszczadzkiego oraz czynną kopalnię wydobywającą ropę naftową (przez teren 
powiatu przebiega szlak naftowy ciągnący się aż do Lwowa). Dla osób chcących 
aktywnie spędzić czas poleca się piesze wędrówki szlakami turystycznymi lub jaz-
dę na rowerze szlakiem rowerowym.  
Oferta obejmuje również wycieczki na Ukrainę- istnieje możliwość zakwaterowa-
nia się, nawet na dłuższy pobyt, w gospodarstwach agroturystycznych na terenie 
sąsiadujących z Polską rejonów. Gospodarstwa z Jałowego - Bandrowa nawiązały 
ścisłą współpracę z gospodarstwami ukraińskimi polegającą na wzajemnej wymia-
nie gości.  

Dźwiniacz Dolny położony jest 8 km od Ustrzyk Dolnych. Na terenie Dźwi-
niacza znajdują się liczne gospodarstwa agroturystyczne oferujące zbieranie runa 
leśnego, podziwianie dzikiej przyrody, możliwość jazdy konnej, bryczką lub latanie 
na paralotni. W gospodarstwach można zobaczyć, jak wypieka się chleb i robi się 
papier czerpany, można wziąć udział w warsztatach wikliniarskich, bibułkarskich, 
zaznajomić się z zielarstwem, łowić ryby, czy zobaczyć osiołka, koniki szetlandzkie 
i wydrę.  

Ze względu na bliskość Ustrzyk Dolnych można również skorzystać z oferty 
Krytej Pływalni. Gospodarstwa organizują także wycieczki na Ukrainę, zapewnia-
jąc, iż dla niektórych może to być niezapomniana podróż sentymentalna, ponieważ 
przewodnicy pomagają w szukaniu grobów bliskich, pozostałości po dawnych go-
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spodarstwach, a przede wszystkim wskazują miejsca zamieszkałe onegdaj przez 
ludzi, a dziś opustoszałe i zarośnięte.  

Czarna to duża miejscowość leżąca 15 km na południe od Ustrzyk Dolnych. 
Mieści się w niej siedziba gminy. We wsi znajdują się dwa duże ośrodki wypo-
czynkowe i wiele gospodarstw agroturystycznych. W okresie wakacyjnym działa 
schronisko młodzieżowe. W Czarnej znajduje się Bieszczadzka Galeria „Barak”, 
gdzie można kupić prace plastyczne bieszczadzkich twórców. W południowej czę-
ści wsi ulokowana jest kopalnia ropy naftowej. Obecnie wydobycie ropy jest nie-
wielkie. Ze względu na występujące w Czarnej źródła mineralne miejscowość ma 
status uzdrowiska, jednak do dziś nie ma tu żadnej infrastruktury uzdrowiskowej.  

Lutowiska położone są około 25 km  na południe od Ustrzyk Dolnych, przy 
trasie dużej obwodnicy bieszczadzkiej. Są siedzibą jednej z największych po-
wierzchniowo i najsłabiej zaludnionej gminy w Polsce. Niemal cała gmina Lutowi-
ska wchodzi w skład Bieszczadzkiego Parku Narodowego (lub jego otuliny), który 
jest częścią Międzynarodowego Rezerwatu Biosfery „Karpaty Wschodnie”. Na 
terenie gminy rozciąga się również Park Krajobrazowy Doliny Sanu. Bieszczadzki 
Park Narodowy ma tu swój Ośrodek Informacyjno-Edukacyjny. Lutowiska są gmi-
ną turystyczną. Dla turystów przygotowano: 12 ścieżek dydaktycznych, historycz-
nych i przyrodniczych, 116 km trasy rowerowej, 598 miejsc noclegowych w tym 
908 całorocznych w ośrodkach wypoczynkowych, hotelach, hotelikach, schroni-
skach, gospodarstwach agroturystycznych, 1136 miejsc konsumpcyjnych w obiek-
tach noclegowych, restauracjach i punktach małej gastronomii, basen kryty w 
Ustrzykach Górnych, 2 parkingi gminne dla autobusów i samochodów osobowych 
w Ustrzykach Górnych i Brzegach Górnych, 2 wyciągi narciarskie w Ustrzykach 
Górnych i w Gospodarstwie agroturystycznym w Dwerniczku, 3 punkty korzystania 
z jazdy konnej w Wołosatem, Dwerniczku i Chmielu. 

Stary Sambor - leży w zachodniej części województwa lwowskiego, w dwóch 
geograficznych regionach: ukraińskich Karpatach i Nizinie Przedkarpackiej. Cen-
trum admnistracyjnym regionu jest miasto Stary Sambor, leżące nad Dniestrem. 
Starosamborszczyzna to niepowtarzalne krajobrazy, bogata kultura, szczerość, go-
ścinność i życzliwość Bojków. Spotykamy się tu także z ciekawą historią -początki 
chrześcijaństwa, początek wyprawy Dymitra Samozwańca. Wielbicieli sztuki sa-
kralnej przyciągają najstarsze na Ukrainie niepowtarzalne bojkowskie cerkwie z ich 
wspaniałymi ikonostasami i przydrożne kapliczki. Rejon Starego Samboru obfituje 
w mineralne wody, wykorzystywane w celach leczniczych. Funkcjonujące gospo-
darstwa agroturystyczne oferują zwiedzanie licznych zabytków. Można również 
zatrzymać się w miejscowości Stara Sól. Jest to duża wieś, usytuowana na połu-
dniowy wschód od Chyrowa, przy drodze do Starego Sambora. Na uwagę zasługują 
murowany kościół rzymskokatolicki p.w. Św. Michała Archanioła, należący obec-
nie do niewielkiej społeczności Polaków zamieszkujących Starą Sól, dwie cerkwie, 
willa „Anna”. Na uwagę zasługuje też niewielkie miasto Chyrów – położone nad 
Strwiążem, tuż przy granicy polsko-ukraińskiej. Ożywienie gospodarczo-handlowe 
nastąpiło w Chyrowie po otwarciu drogowego przejścia granicznego Krościenko – 
Smolnica. W mieście istnieje wiele sklepów, restauracji, barów – i ciągle powstają 
nowe. Niektóre czynne są całą dobę. 
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Poza miastem – na wschód od drogi do Dobromila – utworzono stawy z myślą o 
rekreacji i wędkowaniu, powstaje też camping z domkami noclegowymi i pole na-
miotowe. Z Chyrowa można dojechać do wszystkich większych miejscowości rejo-
nu, a także do Lwowa, Sambora i Turki.  

Turka - to unikalna górska strefa ukraińskich Karpat, ze słynnymi rzekami: 
Dniestrem, Stryjem, najwyższą górą Pikuj (1406,9 m npm), górskimi grzbietami, 
źródłami wód minieralnych (w wioskach Połuć, Iwaszkiewiczi), historycznymi 
miejscami, bojkowskimi wsiami oraz wspaniałymi ludźmi. Blisko 50 % powierzch-
ni rejonu leży na wysokości 500- 1409 m npm. Góry pokryte są lasami, bogatymi w 
jagody, grzyby, orzechy. Rejon Turki jest rejonem tranzytowym (z Lwowa przez 
Przełęcz Użocką do Użgorodu), przez ten teren przebiega autostrada Czop- Kijów.  
Miasto leży nad rzeką Stryj, na południe od Starego Sambora, przy linii kolejowej 
Sambor – Użok. Turka uznawana jest za stolicę ziemi bojkowskiej. Zachowało się 
wiele zabytków architektury cerkiewnej. Najstarsze, drewniane zostały wzniesione 
w stylu bojkowskim w połowie XVIII w. Znajduje się tu Muzeum Ludowe „Boj-
kiwszczyna”, w którym zgromadzono różnorakie wytwory kultury bojkowskiej. 
Niewątpliwą atrakcją turystyczną są organizowane co pięć lat Światowe Festyny 
Bojkowskie (ostatni w 2003 r.), w których uczestniczą licznie zespoły ludowe. 
Swoimi występami starają się przybliżyć kulturę bojkowską i ocalić ją od zapo-
mnienia. Festyn za każdym razem gromadzi rzesze turystów, przybywających tu ze 
wszystkich zakątków świata.  

Na północny zachód od Turki położona jest duża górska wieś Rozłucz. Jest 
jedną z najbardziej znanych miejscowości wypoczynkowych w obwodzie lwow-
skim. Znajdują się tutaj źródła wód mineralnych. Ukształtowanie terenu i dobre 
warunki śniegowe spowodowały, że już pod koniec XIX w. była miejscem rekreacji 
i uprawiania sportów zimowych. Obok walorów przyrodniczych wieś ma dwa god-
ne uwagi obiekty zabytkowe. Obecnie Rozłucz to miejscowość z najbogatszym 
zapleczem turystycznym w tym rejonie. Powstały tu nowe pensjonaty o wysokim 
standardzie z dużą liczbą miejsc noclegowych, schroniska turystyczne, pola biwa-
kowe, funkcjonuje wypożyczalnia rowerów górskich, a w zimie – sprzętu narciar-
skiego. Działają dwa wyciągi narciarskie: 600 m i 400 m. Miejscowość stanowi 
dogodne miejsce do organizowania pieszych wycieczek, np. do źródeł Dniestru, na 
górę Rozłucz czy do cerkwi w Isajach.  

 
Funkcjonowanie klastra 

 
Uczestnicy klastra mają jeden wspólny cel, a mianowicie umożliwić każde-

mu turyście, w zależności od jego oczekiwań, jak najciekawsze spędzenie urlopu w 
możliwie najlepszych warunkach oraz skorzystanie z jak największej liczby atrakcji 
dostępnych w Bieszczadach, zarówno po stronie polskiej, jak i ukraińskiej. Produkt 
turystyczny kształtowany jest przez cechy niepowtarzalności charakteryzujące 
rdzeń produktu. W BTKT mogą nim być: parki narodowe i krajobrazowe, rezerwa-
ty i pomniki przyrody, szlaki piesze, konne, rowerowe i narciarstwa śladowego, 
wyciągi narciarskie i nartostrady, pływalnie kryte i otwarte, wioślarstwo i żeglar-
stwo, kuligi i jazda bryczką, lotnie i paralotnie, jarmarki i festiwale, zabytki, muzea 
i wystawy, wyścigi psich zaprzęgów i stadniny koni, pieczenie chleba, łowienie 
pstrągów i raków, grzybobranie, polowania, produkty lokalne (m. in. znakomite 
miody i sery, niespotykane gdzie indziej potrawy), wikliniarstwo, bibułkarstwo i 
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tkactwo, rzeźba i ceramika, pisanie ikon, poznawanie kultury bojkowskiej i łem-
kowskiej, zielarstwo i inne. 

Funkcjonowanie klastra opiera się na zasadzie wzajemności. Turysta odwiedza-
jąc dane gospodarstwo, czy inny obiekt, otrzymuje informację o możliwości sko-
rzystania z oferty sąsiada, u którego czekają inne atrakcje. Podstawą sprawnego 
przepływu informacji było stworzenie w ramach systemu komputerowego bazy 
danych, do której dostęp ma każdy uczestnik klastra. O powstaniu klastra w dużej 
mierze zdecydowała wysoka zmienność popytu turystycznego. Formuła typowego 
gospodarstwa agroturystycznego trochę się już „przeżyła”. Turyści oczekują dodat-
kowych atrakcji, a nie każdego z gospodarzy stać na prowadzenie stadniny czy 
kupno samochodów terenowych. Jeden oferuje noclegi o świetnym standardzie, ale 
u jego sąsiada jest świetna kuchnia albo właśnie stadnina. To jest właśnie przejaw 
współpracy – goście z jednego gospodarstwa bywają w drugim. W każdym gospo-
darstwie turysta powinien dowiedzieć się także o muzeum w Ustrzykach Dolnych 
czy krytej pływalni, bądź w sezonie zimowym – o czynnych wyciągach narciar-
skich. 

Właściciele gospodarstw agroturystycznych wspólnie promują się po obydwu 
stronach granicy. Informacja o klastrze znajduje się na stronie powiatu bieszczadz-
kiego. Starostwo wydało 5 tys. folderów, po 2,5 tys. sztuk po polsku i ukraińsku, 
oraz przewodnik o pograniczu polsko-ukraińskim. W celu poprawy konkurencyjno-
ści oferty turystycznej Bieszczadów poszukuje się możliwości wydłużenia sezonu 
turystycznego o okres wiosny i jesieni. Służyć temu może specjalna strategia ceny, 
połączona z dokładniejszą segmentacją rynku. Chodzi o przygotowanie np. specjal-
nej oferty dla nowożeńców, studentów, albo emerytów. Szczególną grupą docelową 
są studenci, stąd znaczna część folderów z ofertą klastra pojawia się w dużych 
ośrodkach akademickich: Krakowie, Warszawie, Katowicach. 

 
Uwagi końcowe 

 
Przeprowadzone rozważania dotyczące roli klastrów jako innowacyjnej for-

my współpracy i konkurowania podmiotów, ukazują nową perspektywę współpracy 
transgranicznej Polski i Ukrainy, w ramach powołanego Bieszczadzkiego Transgra-
nicznego Klastra Turystycznego. Można go uznać jako ważny instrument aktywiza-
cji społeczno-gospodarczej, a także jako narzędzie wspólnej ochrony i wykorzysta-
nia walorów przyrodniczych dla potrzeb rozwoju funkcji turystycznej w wyodręb-
nionych województwach po stronie polskiej i ukraińskiej. Analizowana sieć współ-
pracujących ze sobą podmiotów wykształciła się w ramach obiektywnych relacji 
rynkowych jako niezależna struktura, dzięki występowaniu korzystnych warunków 
lokalizacji geograficznej. Świadczą o tym przedstawione warunki powstania kla-
stra. Cele określone przez uczestników stwarzają szanse poprawy koniunktury go-
spodarczej i zwiększenia innowacyjności środowiska społeczno-gospodarczego. 
Oferta turystyczna, która musi odpowiadać na szybko zmieniający się i często mało 
przewidywalny popyt turystów, jak również często go kreować, powinna bez-
względnie mieć charakter innowacji. 
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Wymaga to od uczestników klastra nieustannego i zespołowego uczenia się, 
zaangażowania coraz szerszych kręgów społecznych w rozwój regionu. W takim 
układzie efektywniejsze jest również wspieranie inicjatyw klastrowych przez wła-
dze samorządowe i instytucje okołobiznesowe. Oblicze analizowanych regionów 
może też zmienić znaczący strumień unijnych pieniędzy. Przykładowo z Regional-
nego Programu Operacyjnego do 2013 roku województwo podkarpackie będzie 
miało do wykorzystania ponad 1,3 mld euro. Dodatkowe blisko pół miliarda euro 
pochodzić będzie z programu rozwoju ściany wschodniej. Idea klasteringu, spraw-
dzona w państwach rozwiniętych, propagowana jest również w unijnej polityce 
strukturalnej, i w tym sensie powinna być postrzegana jako innowacyjna perspek-
tywa polsko-ukraińskiej współpracy transgranicznej  
 
 
 
 
 
Tourist Cluster – Innovative Form of Polish-Ukrainian Transborder Coop-

eration 
 
 

Summary 
 

The conducted deliberations referring to the role of clusters as the innovative 
form of cooperation and competition between subjects show the new perspective of 
transborder cooperation between Poland and Ukraine inside Bieszczadzki Trans-
border Tourist Cluster. It can be regarded as an important instrument of social – 
economic activation, as well as a tool of protection and wise exploitation of nature 
for the development  of tourist function in particular provinces on both Polish and 
Ukrainian sides. The analyzed net of  cooperating  subjects was shaped within ob-
jective market relations as an independent structure, owing to beneficial conditions 
of geographical location. 
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