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Beata Je y ska1

Organizacja rolniczej 

dzia alno ci wytwórczej w ramach klastra

1. Uwarunkowania spo eczno–ekonomiczne wspó dzia ania 

przedsi biorców w ramach kalstrów

W obliczu narastaj cych fali kryzysu gospodarczego Unia Europejska sformu-
owa a nowe za o enia reform d ugoterminowych, które uj te zosta y w Komunika-

cie Komisji z dnia 3 marca 2010 r.: Europa 2020. Strategia na rzecz inteligentnego 
i zrównowa onego rozwoju sprzyjaj cego w czeniu spo ecznemu2. Strategia Euro-
pa 2020 obejmuje trzy wzajemnie ze sob  powi zane priorytety rozwoju gospodar-
czego. Przede wszystkim zak ada rozwój inteligentny, który zmierza do wdra ania 
zasad gospodarki opartej na wiedzy i innowacji. Nadto, rozwój ma mie  charak-
ter zrównowa ony, czyli taki, w którym gospodarka powinna efektywnie korzysta  
z zasobów naturalnych, zachowywa  warunki wytwarzania przyjazne rodowisku 
i poprawia  konkurencyjno , a tak e sprzyja  w czeniu spo ecznemu poprzez wy-
soki poziom zatrudnienia, spójno  spo eczn  i terytorialn . 

Nowe zasady produkcji rolno–spo ywczej uj te zosta y w odr bnym dokumen-
cie, jakim jest Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europej-
skiego Komitetu Ekonomiczno–Spo ecznego i Komitetu Regionów z dnia 18 li-
stopada 2010 r.: WPR do 2020 r.: sprosta  wyzwaniom przysz o ci zwi zanych 
z ywno ci , zasobami naturalnymi oraz aspektami terytorialnymi3. Komisja przy-
j a, e rolnictwo jest integraln  cz ci  gospodarki i europejskiego spo ecze stwa. 
Os abienie czy ograniczenie dzia alno ci rolnej spowodowa oby spadek PKB i utra-
t  miejsc pracy w powi zanych z rolnictwem sektorach gospodarki – przede wszyst-
kim w obr bie a cucha dostaw ywno ci, który jest zale ny od podstawowego sek-
tora rolnego w zakresie dop ywu surowców. Poci gn oby tak e negatywne skutki 
dla sektorów dzia alno ci pozarolniczej, takich jak turystyka, transport oraz us ugi 
publiczne i lokalne. Na sile przybra by tak e negatywny proces wyludniania tere-

1 Uniwersytet Marii Curie–Sk odowskiej w Lublinie.

2 Bruksela 3.3.2010 KOM (2010) 2020 wersja ostateczna.

3 Bruksela 18.11.2010 KOM (2010) 627 wersja ostateczna.
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nów wiejskich. Z tych te  wzgl dów, w opinii Komisji, nale y kontynuowa  zapo-
cz tkowany proces reform wspólnej polityki rolnej, tak by zapewni  wzrost kon-
kurencyjno ci produkcji, wytwarzanie bezpiecznej ywno ci, ochron  rodowiska, 
przeciwdzia anie zmianom klimatu, utrzymanie bioró norodno ci, uzyskanie rów-
nowagi terytorialnej i spo ecznej oraz wieloaspektowe powi zanie rolnictwa z inny-
mi dzia ami gospodarki. Celem zasadniczym powinien by  – jednoznacznie wynika-
j cy ze Strategii Europa 2020 – zrównowa ony, inteligentny i sprzyjaj cy w czeniu 
spo ecznemu rozwój europejskich obszarów wiejskich oraz konkurencyjna i inno-
wacyjna produkcja rolna. 

2. Prawne poj cie oraz zasady funkcjonowania klastrów 

2.1. W kontek cie tak sformu owanych najnowszych programów rozwoju spo-
eczno – gospodarczego Unii Europejskiej oraz oczekiwanych rezultatów wdra a-

nych przemian, szczególnego znaczenia nabra a problematyka organizacji nowo-
czesnych i innowacyjnych form wspó dzia ania gospodarczego, jakimi s  klastry4. 

W literaturze przedmiotu poj cie klastru najcz ciej definiowane jest, w my l 
za o e  sformu owanych przez M.E. Portera, jako geograficzne skupisko wzajem-
nie ze sob  powi zanych firm, wyspecjalizowanych dostawców, jednostek wiad-
cz cych us ugi, firm dzia aj cych w pokrewnych sektorach zwi zanych z nimi 
instytucji (takich jak jednostki normalizuj ce, stowarzyszenia bran owe), w po-
szczególnych dziedzinach konkuruj cych ze sob , ale równie  wspó pracuj cych5. 
Poszerzenie wspó pracy w ramach tak utworzonej sieci o jednostki naukowe, w a-
dze lokalne i regionalne oraz inne organizacje wspieraj ce zlokalizowane w pewnej 
blisko ci, pozwala rozbudowa  sfer  oddzia ywania, poprawia przep yw informa-
cji, usprawnia dzia ania rynkowe i marketingowe, koordynuje kierunki zmian i roz-
woju, a w efekcie poprawia konkurencyjno  i innowacyjno  danej dzia alno ci 

4 W literaturze przedmiotu do  cz sto zamiennie stosowane jest poj cie klastru, inicjatywy klastrowej, organiza-

cji klastrowej czy polityki klastrowej. Poj cia te nie s  jednak synonimami. Inicjatywa klastrowa rozumiana jest 

jako dzia ania na rzecz rozwoju i wzrostu konkurencyjno ci zmierzaj ce do utworzenia klastra obejmuj ce przed-

si biorstwa, administracj  oraz rodowisko nauki. W ramach inicjatyw klastrowych cz sto powstaj  organizacje 

klastrowe. S  to podmioty prawne zajmuj ce si  koordynacj  inicjatyw klastrowych, w tym opracowania zasad 

wspó pracy, uczestnictwa i dost pu do wspólnej infrastruktury b d  dzia a . Organizacja klastrowa (sie  wspó -

pracy) jako koordynator korzysta ze wsparcia Þ nansowego ze rodków publicznych oraz jest podmiotem doko-

nuj cym redystrybucji uzyskanych rodków na rzecz uczestników klastrów. Polityka klastrowa deÞ niowana jest 

natomiast jako szczególne dzia anie administracji na rzecz wspierania klastrów. Mo e przybiera  ró ne formy 

i d y  od ró nych celów. Polityki klastrowe w wi kszo ci przypadków s  wdra ane przez konkretne programy 

na szczeblu krajowym lub regionalnym. Zob. O. Solvell, G. Linqvist, C. Ketels: The Cluster Initiative Greenbook, 

Stockholm 2003, s. 34 i nast. oraz analiz  Instytutu Bada  nad Gospodark  Rynkow : Wykorzystanie koncepcji 

kalstrów dla kszta towania polityki innowacyjnej I technologicznej pa stwa. Rekomendacja dla polityki stymulo-

wania rozwoju klastrów w Polsce, Gda sk 2009, www.ibngr.edu.pl 

5 M.E. Porter: Porter o konkurencyjno ci, Warszawa 2001, s. 246. W literaturze podejmowane si  tak e pró-

by nieco innego sposobu zdeÞ niowania klastra. We wszystkich jednak deÞ nicjach wskaza  mo na cechy cha-

rakterystyczne, jakimi s : koncentracja geograÞ czna, wspó praca, koncentracja sektorowa, specjalizacja oraz 

wspó zale no  wspó pracuj cych ze sob  jednostek. Przegl d stanowisk prezentuje J.Pasieczny, Czynniki 

i uwarunkowania procesu tworzenia i rozwoju klastrów, (w:) Klastry jako narz dzia lokalnego i regionalnego roz-

woju gospodarczego, pod red. E. Bojar, Lublin 2006, s. 89–95.
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gospodarczej w konkretnym regionie. I w a nie takie za o enia stanowi  istot  eu-
ropejskiej koncepcji klastra jako formy innowacyjnego wspó dzia ania gospodar-
czego6. 

Po raz pierwszy koncepcja klastrów okre lona zosta a w decyzji Parlamentu Eu-
ropejskiego i Rady nr 1639/2006 ustalaj cej Program ramowy na rzecz konkuren-
cyjno ci i innowacji na lata 2007–20137. W dokumentach statuuj cych najnowsze 
za o enia rozwoju gospodarczego Komisja uzna a szczególne znaczenie klastrów, 
jako mechanizmów zapewniaj cych czenie podmiotów gospodarczych i instytucji 
naukowych umo liwiaj ce szybsze wprowadzanie wiedzy na rynek oraz uzna a kla-
stry jako jeden z dziewi ciu strategicznych priorytetów dla realizacji szeroko zakro-
jonej europejskiej strategii innowacyjnej8. Jednocze nie Komisja powo a a Europej-
skie Obserwatorium Klastrów oraz Europejsk  Grup  do spraw Polityki Klastrowej, 
których zdaniem jest gromadzenie, przetwarzanie i udost pnianie danych dotycz -
cych funkcjonowania klastrów w pa stwach Unii Europejskiej9. 

2.2. Przepisy polskiego prawa nie definiuj  poj cia klastra jako formy organi-
zacji wspó pracy gospodarczej. Jedynie postanowienia § 27 ust. 2 rozporz dzenia 
Ministra Rozwoju Regionalnego w sprawie udzielania przez Polsk  Agencj  Roz-
woju Przedsi biorczo ci pomocy finansowej w ramach programu „Innowacyjna go-
spodarka” formu uj  poj cie powi zania kooperacyjnego, pod którym rozumie si  
zgrupowanie dzia aj ce w okre lonym sektorze niepowi zanych ze sob  przedsi -
biorców, prowadz cych dzia alno  innowacyjn  oraz organizacji badawczych i in-
stytucji otoczenia biznesu, które ma na celu stymulowanie dzia alno ci innowacyj-
nej przez promowanie intensywnych kontaktów, korzystania ze wspólnego zaplecza 
technologicznego, wymiany wiedzy i do wiadcze , przyczyniania si  do transfe-
ru technologii, tworzenia sieci powi za  oraz rozpowszechniania informacji w ród 
przedsi biorców wchodz cych w sk adnego ugrupowania10. 

6 M. Szewczak, Rozwój inicjatyw klastrowych w Polsce. Problemy administracyjno–prawne, (w:) Administracja 

publiczna i gospodarka 5 lat po przyst pieniu Polski do Unii Europejskiej, pod red. M. Szewczak, K. Grabczuk, 

Lublin 2010, s. 29–43.

7 Art. 13 decyzji 1639/2006/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 24 pa dziernika 2006 r. ustanawiaj c  

Program ramowy na rzecz konkurencyjno ci i innowacji (2007–2013) Dz.Urz. UE L 310 z 9.11.2006, s. 15.

8 Komunikat Komisji nt. Wykorzystanie wiedzy w praktyce: Szeroko zakrojona strategia innowacyjna dla UE, Bruk-

sela 13 wrze nia 2006 r. COM (2006) 502 wersja ostateczna. Docelowo powstawa  powinny klastry ponadnaro-

dowe – globalne. Zob. Komunikat Komisji do Rady, Parlamentu Europejskiego, Europejskiego Komitetu Ekono-

miczno – Spo ecznego i Komitetu Regionów: W kierunku wiatowej klasy klastrów Unii Europejskiej, Bruksela 17 

pa dziernika 2008 r. COM (2008) 652 wersja ostateczna. 

9 Decyzja Komisji nr 2008/824/WE z dnia 22 pa dziernika 2008 r. ustanawiaj ca europejsk  grup  ds. polityki kla-

strowej Dz.Urz. UE L 288 z 30.10.2008, s. 7 oraz www.clusterobserwatory.eu 

10 § 27 ust. 2 rozporz dzenia Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 7 kwietnia 2008 r., Dz.U. Nr 68, poz. 414 ze 

zm. cytowane dalej jako „rozporz dzenie w sprawie wsparcia Þ nansowego PARP”. Nale y zaznaczy , e istnie-

je wiele deÞ nicji klastrów tworzonych najcz ciej z uwzgl dnieniem celu ich utworzenia i wykorzystania. Z eko-

nomicznego punktu widzenia deÞ niowanie klastrów zmierza do wskazania wp ywu klastrów na konkurencyjno . 

Inne deÞ nicje odnosz  si  od innych celów, takich jak np. okre lenie regu  prawnych dla uzyskania wsparcia 

z funduszy publicznych. Tak w a nie ma to miejsce w odniesieniu do deÞ nicji powi zania kooperacyjnego (kla-

stra) z powo anego § 27 rozporz dzenia Ministra Rozwoju Regionalnego. 
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Przyj te dla potrzeb finansowego wsparcia poj cie powi zania kooperacyjne-
go odpowiada cechom charakterystycznym klastra i znajduje zastosowanie prze-
de wszystkim w odniesieniu do innowacyjnych klastrów przemys owych. Takie te  
formy wspó dzia ania powstaj  najcz ciej. Problematyka tworzenia i funkcjonowa-
nia klastrów wiejskich jest podejmowana znacznie rzadziej11, mimo e najnowsze 
za o enia rozwoju obszarów wiejskich przyj te przez Uni  Europejsk  w programie 
WPR do 2020 r.: sprosta  wyzwaniom przysz o ci zwi zanych z ywno ci , zaso-
bami naturalnymi oraz aspektami terytorialnymi, zak adaj  popraw  konkurencyj-
no ci i innowacyjno ci dzia a  w a nie przez tworzenie i propagowanie przedsi -
wzi  wspólnie realizowanych, w tym tak e w ramach klastrów. 

3. Klastry produktów rolnych 

W polskich realiach gospodarczych tworzenie klastrów na obszarach wiejskich 
napotyka na daleko id ce utrudnienia. 

Zasadnicze wynikaj  z braku tradycji i woli wspó pracy zarówno mi dzy sa-
mymi producentami rolnymi, jak i mi dzy producentami a innymi podmiotami ryn-
ku rolnego. Jeszcze dalej id ce s  w tpliwo ci natury prawnej, które koncentruj  si  
w trzech p aszczyznach. Po pierwsze, czy dzia alno  rolnicza mo e zosta  uzna-
na za dzia alno  innowacyjn . Po drugie, czy na gruncie obowi zuj cych przepi-
sów mo na producentów rolnych uzna  za przedsi biorców, a prowadzon  przez 
nich dzia alno  wytwórcz  za gospodarcz , stosownie do wymaga  tworzenia po-
wi zania kooperacyjnego, oraz czy producenci rolni mog  korzysta  ze wsparcia fi-
nansowego w ramach programu Innowacyjna Gospodarka. Za  po trzecie, nale y 
rozwa y  znaczenie grup producentów rolnych i ich organizacji wy szego stopnia 
w tworzeniu i funkcjonowaniu klastrów zwi zanych z produkcj  rolno–spo ywcz . 

3.1. Produkcja rolnicza jako dzia alno  innowacyjna 

Poj cie innowacji produktowej zak ada, e produkt innowacyjny prezentu-
je najwy sze parametry jako ciowe i w mo liwie najwy szym stopniu spe nia wy-
magania klienta. W szczególno ci wprowadza w produktach zmiany zwi zane z do-
stosowaniem do standardów ochrony rodowiska, podwy sza parametry zdrowotne, 
dostosowuje produkt do potrzeb i oczekiwa  indywidualnego klienta. W takim uj -
ciu produktami innowacyjnymi w sektorze rolnictwa mog  by  zarówno produkty 
rolno–spo ywcze wytwarzane metodami tradycyjnymi, zw aszcza produkty ekolo-
giczne, tradycyjne czy regionalne, jak i wytwarzane przy zastosowaniu najnowszych 

11 B. Szymoniuk, Klastry na terenach wiejskich oraz ich wp yw na rozwój regionalny, (w:) Wiedza, innowacyjno , 

przedsi biorczo  a rozwój regionów, pod red. A. Jewtuchowicz, ód  2004, s. 273 i nast.; M. Adamowicz, 

D. Guzal–Dec: Wspó praca samorz du gminnego z przedsi biorstwami i organizacjami pozarz dowymi na przy-

k adzie wybranych gmin wiejskich województwa lubelskiego, (w:) Sieci proinnowacyjne w zarz dzaniu regionem 

wiedzy, pod red. E. Bojar, J. Stachowicza, Lublin 2008, s. 121–133.
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osi gni  biotechnologii, jak to ma miejsce w przypadku produktów ywno cio-
wych genetycznie zmodyfikowanych (GMO). Innowacyjne mog  te  by  tradycyj-
ne produkty ywno ciowe, których sk ad zostaje wzbogacony lub zmodyfikowany 
dla potrzeb profilaktyki zdrowotnej12. Oczywi cie, cechy innowacyjno ci s  tu dia-
metralnie ró ne. W przypadku GMO innowacyjno  polega na wykorzystaniu naj-
nowszych technologii. Podobnie w odniesieniu do produktów specjalnego przezna-
czenia ywieniowego, gdzie innowacyjno  z regu y zwi zana jest z wdro eniem 
wyników najnowszych bada  naukowych i post pu technologicznego. W odniesie-
niu do produktów tradycyjnych innowacyjno  polega na wytwarzaniu wytworów 
o najwy szych parametrach zdrowotnych i organoleptycznych, gwarantuj cych za-
spokojenie wymaga  biologicznych i zdrowotnych konsumentów oraz wytwarza-
nych w procesie produkcyjnym korzystnym dla rodowiska oraz zachowuj cym ist-
niej ce ekosystemy (powszechnie zwanych produkcj  ekologiczn )13. 

Teza, w my l której produkcja rolno–spo ywcza uwzgl dniaj ca wymogi zdro-
wotne konsumenta oraz zrównowa one korzystanie z zasobów rodowiskowych ma 
szczególn  posta  innowacji, zyska a akceptacj  na forum europejskim. Uznanie 
przez Uni  Europejsk  za priorytetowe dzia a  na rzecz ochrony zdrowia publicz-
nego oraz bezpiecze stwa rodowiska, zachowania bioró norodno ci spowodowa-
o traktowanie dzia a  zmierzaj cych do realizacji wskazanych celów jako inno-

wacji ekologicznych. Powo ywana ju  decyzja Parlamentu Europejskiego i Rady 
1639/2006/WE zdefiniowa a innowacje ekologiczne jako wszelkie formy innowacji 
zmierzaj ce do znacznego i widocznego post pu w kierunku realizacji celu w posta-
cie zrównowa onego rozwoju poprzez ograniczenie oddzia ywania na rodowisko 
lub osi ganie wi kszej skuteczno ci i odpowiedzialno ci w zakresie bezpiecze -
stwa zdrowotnego oraz wykorzystywania zasobów naturalnych, w tym energii i wo-
dy. Postanowienia decyzji zwracaj  uwag , e poj cie ekologicznych innowacji ma 
charakter ewolucyjny, a zatem programy wspieraj ce gospodark  innowacyjn  mu-
sz  uwzgl dnia  mo liwo  uznania za innowacyjne ekologicznie dzia ania w sfe-
rach dotychczas nie podejmowanych14. Pocz wszy od 2009 r., w ramach programu 
Europe INNOVA powo ana zosta a Platforma Eko–innowacje (Eco–IP), której za-
daniem jest promowanie rozwi za  proekologicznych. Eco–IP sk ada si  z czterech 
partnerstw: BIOCHEM – promuj cych wytwarzanie oraz wprowadzanie do obro-

12 Przyk adowo wskaza  mo na na margaryny ze sterolami ro linnymi kontroluj cymi poziom cholesterolu, jogur-

ty o wzbogaconej ß orze bakteryjnej poprawiaj cymi trawienie czy podnosz cymi odporno  zdrowotn , a tak e 

produkty o obni onej zawarto ci t uszczu, bezcukrowe, bezglutenowe i inne.

13 Zagadnienia zasad produkcji i wprowadzania do obrotu produktów ekologicznych omawiaj  m.in.: I. Canfora: 

Rolnictwo ekologiczne w prawie wspólnotowym, „Przegl d Prawa Rolnego” 2008, nr 2, s. 115–126; K. Le kie-

wicz, Prawna ochrona terminów u ywanych od oznaczania produktów rolnictwa ekologicznego, „Przegl d Prawa 

Rolnego” 2008, nr 2, s. 127–145, tej e; Jednostki certyÞ kuj ce jako podmioty kontroluj ce i nadzoruj ce w rolni-

ctwie ekologicznym, „Przegl d Prawa Rolnego” 2009, nr 1, s. 79–95; tej e; Sankcje w rolnictwie ekologicznym, 

„Przegl d Prawa Rolnego” 2010, nr 1, s. 51–71; M.A. Król, Prawne podstawy obrotu produktami rolnictwa ekolo-

gicznego w wietle rozporz dzenia Rady WE 834/2007, (w:) Obrót gospodarczy w prawie rolnym, pod red. B. Je-

y skiej, Lublin 2009, s. 84–105. 

14 Zob. pkt 25 Preambu y oraz art. 14 Decyzji nr 1639/2006/WE.
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tu bioproduktów wykonanych z odnawialnych surowców, takich jak ro liny i drze-
wa; INNOWATER – obejmuj ce dzia ania w zakresie zrównowa onej gospodarki 
wodno– ciekowej; Remake – wspieraj ce dzia ania na rzecz recyklingu i efektyw-
nego wykorzystania dost pnych zasobów naturalnych oraz EcoTroFood – dzia aj -
ce na rzecz ochrony rodowiska w przemy le produktów spo ywczych. Celem pro-
gramu jest komercjalizacja innowacyjnych ekologicznych rozwi za  technicznych 
w zakresie produkcji i us ug na rynku spo ywczym, tak by radykalnie zmniejszy  
negatywne oddzia ywanie na ekosystemy oraz zwi kszy  ochron  bezpiecze stwa 
zdrowotnego konsumentów ywno ci. Program EcoTroFood zak ada wspó dzia a-
nie z innymi programami skierowanymi na ochron  rodowiska i zrównowa ony 
rozwój ekosystemów15. 

W takim uj ciu zadania z zakresu ekoinnowacji odnosz  si  do niemal wszyst-
kich dzia alno ci wytwórczych w rolnictwie i mog , a nawet powinny by  wdra a-
ne w procesie wytwórczym. Tym samym dzia alno  rolnicza, a co najmniej pew-
ne jej procesy prowadzone w ramach rolnictwa zrównowa onego, ekologicznego, 
a nawet tradycyjnego, ale realizowanego z zachowaniem wymaga  zasady cross – 
compiliance (zw aszcza za  ochrony rodowiska, zasobów wodnych, dobrej kultu-
ry rolnej, dobrostanu zwierz t oraz bezpiecze stwa zdrowotnego produktów) mog  
mie  charakter dzia a  innowacji ekologicznej. Niew tpliwie innowacyjny charak-
ter ma tak e produkcja biopaliw nale cych do odnawialnych róde  energii, a za-
tem zmniejszaj ca negatywne oddzia ywanie na rodowisko naturalne oraz ograni-
czaj ca nadmierne zu ycie istniej cych zasobów naturalnych16.

3.2. Producent rolny jako przedsi biorca – uczestnik klastra

Ocena, czy dzia alno  rolnicza jest w prawie polskim dzia alno ci  gospo-
darcz , a w konsekwencji, czy producent rolny jest przedsi biorc , który mo e by  
uczestnikiem klastra (powi zania kooperacyjnego), nastr cza zdecydowanie wi cej 
w tpliwo ci. Problematyka statusu prawnego producenta rolnego w sferze obrotu 
gospodarczego nie jest nowa i by a obszernie sygnalizowana w literaturze przed-
miotu17. Zagadnienia st d wynikaj ce zostan  przeto w tym miejscu jedynie synte-
tycznie zasygnalizowane. 

Wyró nienie przedsi biorcy – tak w sferze prawa publicznego, jak i prywat-
nego – dokonywane jest wed ug kryterium podmiotowego oraz przedmiotowego. 
Zgodnie z tre ci  art. 431 kc. przedsi biorc  jest osoba fizyczna, osoba prawna i jed-

15 Eco–Innovation Platform – Europe INNOVA, www.proinno–europe.eu 

16 Produkcj  biopaliw uznaje za dzia alno  innowacyjn  decyzja nr 1639/2006/WE. Zob. pkt 46–54 Preambu y 

oraz art. 37–40 cytowanej decyzji.

17 Zagadnienia zwi zane ze statusem prawnym producenta rolnego w sferze obrotu gospodarczego s  przedmio-

tem opracowa  monograÞ cznych. Zob. P. Blajer, Koncepcja prawna rolnika indywidualnego w prawie polskim na 

tle porównawczym, Kraków 2009 oraz B. Je y ska, Producent rolny jako przedsi biorca, Lublin 2008 oraz powo-

ana tam literatura. Dalsze uwagi stanowi  wycinek prezentowanych w cytowanej monograÞ i zagadnie . 
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nostka organizacyjna, która nie jest osob  prawn , ale której ustawa przyznaje zdol-
no  prawn , prowadz ca we w asnym imieniu dzia alno  gospodarcz  lub zawo-
dow . 

W prawie polskim dzia alno  rolnicza nie zosta a jednolicie zdefiniowania. 
Ustawodawca dla okre lenia czynno ci gospodarczych producentów rolnych pos u-
guje si  na gruncie ustaw szczególnych ró norodnymi poj ciami, takimi jak rolni-
ctwo, produkcja rolna lub rolnicza, rolnicza dzia alno  wytwórcza, czy prowadzenie 
gospodarstwa rolnego. Dla potrzeb obrotu gospodarczego zdecydowanie najwi ksze 
znaczenie ma konstruowane na gruncie obowi zuj cych ustaw poj cie wytwórczej 
dzia alno ci rolniczej, definiowane albo przez wskazanie na biologiczne procesy 
wytwórcze, jakimi jest produkcja ro linna, zwierz ca i rybna, albo przez wskazanie 
poszczególnych kategorii upraw, chowu czy hodowli, niekiedy nawet z okre leniem 
minimalnych cykli biologicznego wzrostu czy rozrodu18. Tak konstruowane defini-
cje, cho  pod wzgl dem tre ci niejednolite, pozwalaj  na wskazanie cech charakte-
rystycznych dla poj cia wytwórczej dzia alno  rolniczej. Otó  poj cie to s u y do 
charakterystyki aktywno ci gospodarczej (zawodowej, profesjonalnej) producenta 
rolnego, bez wzgl du na organizacyjno–prawn  form , w jakiej jest prowadzona. 
Aktywno  ta ma natur  wytwórcz , przy czym zakres czynno ci produkcyjnych za-
wsze obejmuje co najmniej wytwarzanie produktów w stanie naturalnym we w as-
nym procesie produkcyjnym. Tym samym poj cie rolniczej dzia alno ci wytwórczej 
zak ada aktywne wspó istnienie odpowiednio zorganizowanej jednostki produkcyj-
nej, podmiotu prowadz cego stosown  dzia alno  przy wykorzystaniu sk adników 
takiej jednostki oraz efektu ko cowego, jakim jest produkt rolny przeznaczony do 
obrotu gospodarczego19. 

Na gruncie obowi zuj cych przepisów ocena, czy tak rozumiana rolnicza dzia-
alno  wytwórcza jest dzia alno ci  gospodarcz , dokonywana jest na gruncie 

przepisów ustawy o swobodzie dzia alno ci gospodarczej20. W tre ci art. 2 ustawy 
o swobodzie dzia alno ci gospodarczej zawarte jest wyliczenie poszczególnych ro-
dzajów dzia alno ci gospodarczych, które pomija dzia alno  rolnicz , za  w art. 3 
ustawa zastrzega, e do sfery dzia alno ci rolniczej nie stosuje si  przepisów po-
wo anej ustawy. Niejasnym jest przeto, czy dzia alno  rolnicza nie jest w ogóle 
dzia alno ci  gospodarcz , czy te  jest to dzia alno  gospodarcza, ale o charakte-
rze szczególnym21. Jednoznaczne i niebudz ce w tpliwo ci rozstrzygni cie tej w t-
pliwo ci, wielokrotnie sygnalizowanej w pi miennictwie i orzecznictwie, nie jest 
niestety mo liwe do czasu interwencji ustawodawcy. Ustawowe dookre lenie sytua-

18 Tak zw aszcza krajowe ustawy podatkowe. 

19 R. Budzinowski, Prawne poj cie dzia alno ci rolniczej, „Prawo i Administracja” 2003, t. 2, s. 167.

20 Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie dzia alno ci gospodarczej, tekst jedn. Dz.U. z 2007 r. Nr 155, 

poz. 1095, zwana dalej ustaw  o swobodzie dzia alno ci gospodarczej.

21 A. Walaszek–Pyzio , Swoboda dzia alno ci gospodarczej, Kraków 1994, s. 28; M. Waligórski: Nowe prawo dzia-

alno ci gospodarczej, Pozna  2001, s. 90. 
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cji prawnej producentów rolnych jest bardzo pilne z wielu wzgl dów – ubezpiecze-
niowych, podatkowych, spo ecznych, ale przede wszystkim z uwagi na konieczne 
unowocze nienie procesów wytwórczych w rolnictwie oraz w czenie producentów 
rolnych w najnowsze struktury wspó dzia ania gospodarczego. Uzasadnieniem do 
podj cia dzia a  legislacyjnych s  tak e oczekiwania Unii Europejskiej zwi zane 
z wdra aniem najnowszych za o e  Strategii Europa 2020, zak adaj cej podejmo-
wanie innowacyjnych dzia a  natury gospodarczej tak e w sferze produkcji rolnej. 

W sferze organizacji klastrów niejednoznaczna sytuacja prawna producen-
tów rolnych uwidacznia si  na gruncie przepisów powo ywanego ju  rozporz dze-
nia w sprawie wsparcia finansowego Polskiej Agencji Rozwoju Przedsi biorczo ci 
(PARP), na podstawie którego powi zania kooperacyjne mog  korzysta  ze rod-
ków programu Innowacyjna Gospodarka. Otó  uczestnikiem takiego powi zania 
mog  by , co od zasady, przedsi biorcy. Tym samym do oceny organów PARP na-
le e  b dzie, czy tworz cy klaster uczestnicy – producenci rolni – mog  lub nie 
mog  by  uznani za przedsi biorców, a w konsekwencji, czy mog  lub nie, ubiega  
o wsparcie finansowe. Dalsze ograniczenie wynika wprost z tre ci § 4 ust. 3 pkt 3 lit 
a, b rozporz dzenia w sprawie wsparcia finansowego PARP, w my l którego pomoc 
nie mo e by  udzielona na dzia alno  zwi zan  z produkcj  pierwotn  produktów 
rolnych oraz jej przetwarzaniem i wprowadzaniem od obrotu, je eli wysoko  po-
mocy jest uzale niona od ceny lub ilo ci produktów zakupionych od producenta su-
rowców, lub gdy przyznanie pomocy zale y od przekazania jej w ca o ci lub w cz -
ci producentom surowców. Powo ane ograniczenie, cho  nie uniemo liwia co do 

zasady uczestniczenie producentów rolnych w powi zaniu kooperacyjnym, to jed-
nak z uwagi na to, e ich udzia  w sposób istotny wp ywa na zasady przydzielania 
i dystrybucji pozyskiwanych rodków publicznych, mo e stanowi  zasadnicz  ba-
rier  w tworzeniu nowoczesnych form wspó pracy z udzia em producentów rolnych 
w Polsce.

3.3. Grupy producentów rolnych jako uczestnicy klastrów

Na gruncie prawa polskiego sytuacj  prawn  organizacji producentów rolnych 
kszta tuj  przepisy ustawy o grupach producentów rolnych i ich zwi zkach oraz 
o zmianie innych ustaw22 wraz z rozporz dzeniem Rady (WE) nr 1234/2007 z dnia 
22 pa dziernika 2007 r. ustanawiaj ce wspóln  organizacj  rynków rolnych oraz 
przepisy szczegó owe dotycz ce niektórych produktów rolnych („rozporz dzenie 
o jednolitej wspólnej organizacji rynku”)23. 

Ustawa o grupach producentów oraz ich zwi zkach sformu owa a generalne 
zasady tworzenia oraz uznawania (rejestracji) zrzesze  producentów warunkuj -

22 Ustawa z dnia 15 wrze nia 2000 r. Dz.U. Nr 88, poz. 983 ze zm., zwana dalej ustaw  o grupach producentów lub 

u.g.p.

23 Dz.Urz. UE L 299 z 16.11.2007, s. 1.
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cych ich dopuszczenie do uczestniczenia lub kontrolowania mechanizmów wspól-
nej organizacji rynku. W my l art. 2 ustawy o grupach producentów rolnych w ce-
lu dostosowania produkcji rolnej do warunków rynkowych, poprawy efektywno ci 
gospodarowania, planowania produkcji ze szczególnym uwzgl dnieniem ilo ci, ja-
ko ci, koncentracji poda y oraz organizowania sprzeda y produktów rolnych, a tak-
e ochrony rodowiska mo e by  utworzona grupa producentów, która jest zrze-

szeniem producentów rolnych, b d cym przedsi biorc  posiadaj cym osobowo  
prawn . 

Grupy producentów rolnych z uwagi na cele, jakie realizuj , zasady funkcjo-
nowania w obrocie gospodarczym oraz status zrzeszonych podmiotów, maj  cechy 
wskazuj ce na ich szczególn  przydatno  do wspó dzia ania w ramach klastrów. 
Barier  jest natomiast powszechnie znana s abo  istniej cych grup producentów 
rolnych, niech  do zrzeszania si  i wspólnego uczestniczenia w regu ach obrotu 
gospodarczego. U podstaw takiego stanu rzeczy leg y zró nicowane okoliczno ci. 
Zasadnicze znaczenie maj  zasz o ci historyczne, sprowadzaj ce si  do ci gle jesz-
cze ywej pami ci o próbach socjalizacji pracy na wsi, której przejawem by a obo-
wi zkowa wspó praca oraz przejmowanie gospodarstw rolnych na w asno  Skarbu 
Pa stwa. Powsta e wówczas poczucie konieczno ci utrzymania w asno ci gospodar-
stwa, wzajemna nieufno  w relacjach spo eczno–gospodarczych oraz wewn trzna 
konkurencja przetrwa y do chwili obecnej. Nie bez znaczenia jest tak e s aba zna-
jomo  obowi zuj cych regulacji prawnych – nader niejasnych i niespójnych, trud-
no ci przy wyborze formy prawno–organizacyjnej oraz procedur rejestracyjnych, 
wyborczych, sprawozdawczych i zwi zanych z wpisami s dowymi, wysoki poziom 
wymaga  produkcyjnych kszta towanych na poziomie europejskim, szybko zmie-
niaj ce si  oczekiwania konsumentów oraz bardzo skomplikowane relacje gospo-
darcze. Widoczna jest tak e pewna nieufno  i rezerwa wobec wszelkich nowych 
rozwi za  organizacyjnych. St d te  pojawi y si  propozycje, by dla propagowa-
nia form wspó dzia ania wykorzysta  znane producentom od lat rolnicze zrzesze-
nia bran owe. U podstaw formu owanych propozycji leg o za o enie, e z uwagi na 
szczególne znacznie wspó pracy i zrzeszania rolników nie nale y a priori rezygno-
wa  z adnych prawnie okre lonych form wspó dzia ania, cho by nawet regulacje 
decyduj ce o funkcjonowaniu poszczególnych struktur nie by y wolne od u omno-
ci. Forma wspó dzia ania, jak  s  zrzeszenia bran owe producentów, uregulowa-

na jest postanowieniami ustawy z dnia 8 pa dziernika 1982 r. o spo eczno–zawo-
dowych organizacjach rolników24. Zgodnie z ustawow  definicj  zrzeszenie to jest 
dobrowoln , niezale n  i samorz dn  spo eczno–zawodow  organizacj  reprezen-
tuj c  i broni c  praw i interesów rolników indywidualnych specjalizuj cych si  
w okre lonej ga zi produkcji ro linnej lub zwierz cej. Rolnicze zrzeszenia bran o-
we mog  czy  si  w zwi zki rolniczych zrzesze  bran owych, a w przypadku nie-

24 Dz.U. Nr 32, poz. 217 ze zm.
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przyst pienia do takiego zwi zku – zrzeszaj  si  we w a ciwym krajowym zwi zku 
bran owym. Terenem dzia alno ci zwi zków mo e by  rejon, województwo, okr g 
lub teren ca ego kraju. W formie prawnej zwi zku rolniczych zrzesze  bran owych 
funkcjonuje niemal sze dziesi t podmiotów. Na szczeblu krajowym, a tak e na fo-
rum europejskim w ramach COPA/COGECA ponad dwadzie cia wiod cych zwi z-
ków reprezentowanych jest przez Federacj  Bran owych Zwi zków Producentów 
Rolnych25. Zrzeszenia, w my l przepisów ustawy, maj  osobowo  prawn  i mog  
prowadzi  dzia alno  gospodarcz . 

Za uwzgl dnieniem tej formy wspó pracy w ramach klastrów przemawia prosta 
konstrukcja tworzenia i funkcjonowania, szeroki katalog uprawnie  i zada , jakie 
mog  by  realizowane przez zrzeszenie, stricte bran owy i terytorialny charakter or-
ganizacji oraz utrwalona forma wspó pracy wykorzystywana w bardzo ró nych wa-
runkach i dla ró nych potrzeb. Nale y jednak zwróci  uwag , e przepisy reguluj -
ce dzia alno  zrzesze  uchwalane by y w zupe nie innych realiach gospodarczych, 
st d akceptuj c t  form  wspó dzia ania ze wzgl dów, o których by a mowa, wypa-
da postulowa  dokonanie nowelizacji istniej cych przepisów, tak by dostosowa  ich 
brzmienie od warunków wolnorynkowych i regu  wspólnej polityki rolnej. 

4. Zwi zki grup producentów rolnych oraz organizacje mi dzybran owe

Przepisy Unii Europejskiej dla umocnienia znaczenia organizacji producentów 
i uzyskania stabilno ci rynku dopuszczaj , a nawet popieraj  tworzenie stowarzy-
sze  organizacji producentów rolnych oraz podmiotów mi dzybran owych. 

4.1. Zwi zki grup producentów rolnych

Ustawa o grupach producentów rolnych dopu ci a mo liwo  tworzenia zwi z-
ków grup producentów danego produktu lub grupy produktów w celu reprezentowa-
nia wspólnych interesów. Zwi zki grup producentów mog  podejmowa  zorganizo-
wane dzia ania, zmierzaj ce do zaopatrzenia w rodki produkcji, przechowywania 
i wst pnego przetwarzania produktów oraz koordynacji ich zbytu. A tak e dla pro-
mocji produktów, analizy rynku, obs ugi prawno–ksi gowej oraz reprezentowania 
zrzeszonych grup przed organami administracji samorz dowej i rz dowej. Nie ma 
te  przeszkód, by organizacje lub ich zrzeszenia zawiera y umowy natury gospo-
darczej, tworz c ramy szeroko rozumianej wspó pracy czy kooperacji dla realizacji 
wspólnie okre lonego celu. Umowy, o których mowa, mog  mie  charakter stricte 
produkcyjny lub pozaprodukcyjny, zw aszcza gdy dotycz  dzia a  promocyjnych, 
marketingowych, lobbystycznych czy naukowo–badawczych. Realizacja zbie nych 
interesów mo e te  sprowadza  si  do wymiany wiadcze , realizacji wspólnych 

25 M. Janicki, Rolnicze zrzeszenia bran owe jako forma organizacyjno–prawna grupy producentów rolnych, „Prze-

gl d Prawa Rolnego” 2010, nr 1, s. 121–133.
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przedsi wzi , podzia u lub uzgodnienia sfer dzia ania czy te  synchronizacji dzia-
a 26. Zakres zada  jednoznacznie wskazuje na adekwatno  organizacji producen-

tów rolnych w zakresie wspó pracy organizowanej w ramach klastrów. 

4.2. Mi dzybran owe organizacje producentów rolnych 

Szczególn  przydatno  dla tworzenia klastrów produktów rolnych wykazu-
j  organizacje mi dzybran owe producentów rolnych. Organizacje te tworzone s  
w krajach UE w celu kszta towania instytucjonalnych powi za  producentów z in-
nymi podmiotami gospodarczymi dzia aj cymi na rynku rolnym, przede wszystkim 
przetwórczymi oraz handlowymi, w celu organizacji obrotu produktami rolnymi 
oraz ochrony konsumentów. W zale no ci od zasi gu dzia ania mog  one mie  cha-
rakter organizacji regionalnych lub ponadregionalnych. 

Przepisy polskiej ustawy o grupach producentów rolnych i ich zwi zkach oraz 
o organizacji niektórych rynków rolnych, odmiennie od przepisów Unii Europej-
skiej, nie przewiduj  organizowania si  producentów w organizacjach mi dzybran-
owych. Cele i zadania w a ciwe dla mi dzybran owych organizacji wspólnotowych 

powierzono izbom gospodarczym27. Przepis art. 26 ustawy o grupach producentów 
rolnych dopu ci  tworzenie izb gospodarczych przez grupy i ich zwi zki oraz przed-
si biorców prowadz cych dzia alno  przetwórcz  lub handlow  w zakresie wska-
zanego produktów lub grupy produktów. Izby gospodarcze umo liwiaj  poszerzenie 
gospodarczych wp ywów organizacji producentów rolnych oraz ukszta towanie re-
lacji i wspó dzia ania mi dzy grupami i ich zwi zkami a zrzeszonymi w Izbie przed-
si biorcami prowadz cymi dzia alno  przetwórcz  lub handlow .

Z uwagi na potrzeby organizacji klastrowych utworzenie izby gospodarczej 
przez grupy producentów oraz inne wspó dzia aj ce z nimi gospodarczo podmioty 
ma znaczenie szczególne. Izby, w my l § 27 ust. 5 rozporz dzenia o wsparciu finan-
sowym PARP, mog  bowiem pe ni  funkcje koordynatora powi zania kooperacyj-
nego (klastra), a tym samym wyst powa  o uzyskanie rodków wsparcia finansowe-
go z programu Gospodarka Innowacyjna oraz dokonywa  ich redystrybucji mi dzy 
uczestników klastra. 

5. Konkluzje

O ile sytuacja prawna producenta rolnego jako przedsi biorcy pozostaje nie od 
ko ca jasna, a jednoznaczna interpretacja nie b dzie mo liwa do czasu zasadniczej 
ingerencji ustawodawcy, o tyle nie budzi w tpliwo ci status prawny grup produ-
centów rolnych oraz ich organizacji wy szego stopnia, uznanych wprost w tre ci 

26 Szerzej zob. S. W odyka, (w:) Prawo gospodarcze i handlowe, t. 5, Prawo umów w obrocie gospodarczym, War-

szawa 2001, s. 520–537;

27 W trybie ustawy z dnia 30 maja 1989 r. o Izbach gospodarczych Dz.U. Nr 35, poz. 195 ze zm.
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przepisów za przedsi biorc . Grupy producentów rolnych ujmowane s  w litera-
turze ekonomicznej jako integracja pionowa w rolnictwie. Pod poj ciem integracji 
pionowej rozumie si  form  wi zi ekonomicznej i produkcyjnej mi dzy podmio-
tami wytwarzaj cymi dany produkt od surowca do produktu finalnego28. cze-
nie producentów wytwarzaj cych ten sam produkt, a wi c dzia aj cych w tym sa-
mym poziomie wytwarzania, u atwia promocj  i marketing produktów, dystrybucj , 
negocjowanie cen i warunków zbytu. Umo liwia te  wspólne korzystanie z zaple-
cza technicznego, zw aszcza sprz tu rolniczego, efektywne wykorzystanie maj tku 
trwa ego, a w konsekwencji zwi kszenie zasobów finansowych, uzyskanie przezna-
czonych dla organizacji producentów rodków wsparcia finansowego oraz obni e-
nie kosztów produkcji. W takim uj ciu grupy mog  sta  si  ogniwem integruj cym 
a cuch produkcyjny od surowca do produktu finalnego.

Z punktu widzenia organizacji i funkcjonowania klastrów w produkcji rolni-
czej mo liwo ci grup producentów rolnych s  nie do przecenienia. Po pierwsze, 
nie budzi w tpliwo ci, i  s  przedsi biorcami, a zatem bezspornie uprawnionymi do 
uczestniczenia w klastrach gospodarczych. 

Wskazuj c na znaczenie grup dla tworzenia nowoczesnych form wspó dzia a-
nia gospodarczego, nale y jeszcze zasygnalizowa  najnowsze zamiany w zakresie 
funkcjonowania grup na jednolitym rynku rolnym. Od kilku lat wokó  przysz o ci 
wspólnej polityki rolnej toczy si  dyskusja, w której podnoszone s  zalety oraz wady 
dotychczasowego jej funkcjonowania. Przedmiot dyskusji uleg  wyra nemu skon-
kretyzowaniu po dokonaniu redniookresowej oceny wspólnej polityki rolnej zwa-
nej health check. Za wymagaj cy najpilniejszych zmian uznano system interwen-
cji rynkowej, wskazuj c, e dotychczasowy rozbudowany katalog wspólnotowych 
i pa stwowych rodków stymulowania rynku musi ulec ograniczeniu do poziomu 
tzw. siatki bezpiecze stwa, uruchamianej tylko w okoliczno ciach powa nych kl sk 
czy destabilizacji rynków. Natomiast w zwyk ych warunkach wytwarzania i wpro-
wadzania od obrotu produktów rolnych uprawnienia w zakresie stabilizacji rynków 
oraz kszta towania poda y realizowa  mog  organizacje producentów dzia aj ce 
w ramach poszczególnych rynków rolnych. St d w prezentowanych stanowiskach 
poszczególnych pa stw cz onkowskich co do perspektywy dalszych zmian wspól-
nej polityki rolnej po roku 2013 dominuj cy jest pogl d, w my l którego nale y 
ujednolici  system funkcjonowania organizacji producentów rolnych i ich stowa-
rzysze  we wszystkich sektorach produkcji na wzór przyj tych w sektorze owo-
ców i warzyw. Ujednolicone zasady funkcjonowania by yby najbardziej korzystne, 
gdy  nie ró nicowa yby sytuacji prawnej producentów w zale no ci od produktu 
lub grupy produktów, jakie s  wytwarzane. Nadto efektywnie stabilizowa yby ryn-

28 W. Szyma ski, Integracja pionowa w rolnictwie, (w:) Encyklopedia agrobiznesu, pod red. A. Wosia, Warszawa 

1998, s. 383. 



Organizacja rolniczej dzia alno ci wytwórczej w ramach klastra

269

ki wszystkich bran , zmierzaj c do celu polegaj cego na dostosowaniu poda y i po-
pytu poprzez wielko  produkcji, wspieranie restrukturyzacji poszczególnych bran  
oraz zapobieganie i zarz dzanie ryzykiem oraz kryzysami29. Oznacza to przyznanie 
szczególnych uprawnie  organizacjom producentów w sferze kszta towania poda y 
i popytu oraz bezpiecze stwa rynku produktów rolnych. W takim uj ciu grupy pro-
ducentów rolnych w organizacji klastra uzyskuj  szczególn  pozycj .

29 Szczególnie mocno potrzeby takich zmian akcentuje stanowisko rz du Francji oraz W och. Zob. A. Szymecka: 

Analiza proponowanej reformy Wspólnej Polityki Rolnej (tzw. health check) z punktu widzenia interesów W och, 

(w:) Reforma Wspólnej Polityki Rolnej z 2008 r. (health check) z punktu widzenia interesów wybranych pa stw 

cz onkowskich, Warszawa 2008, s. 23–24; P. Bry a: Analiza proponowanej reformy Wspólnej Polityki Rolnej (tzw. 

health check) z punktu widzenia interesów Francji, (w:) Reforma Wspólnej Polityki Rolnej z 2008 r. (health check) 

z punktu widzenia interesów wybranych pa stw cz onkowskich, Warszawa 2008, s. 117–124.
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Organization of agricultural production 

activities within the cluster

Key words: cluster, innovation, economic cooperation, socio – economic 
development

In recent programs of socio – economic development of the European Union the 
issue of the organization of modern and innovative forms of economic cooperation, 
such as clusters gained special meaning. In literature, the term cluster is usually defined 
as a geographic cluster of interrelated companies, specialized suppliers, service 
providers, firms in related sectors associated with them institutions, in particular 
fields that compete and also cooperate with each other. Expanding cooperation within 
the so–formed network and implementing scientific institutions, local and regional 
authorities and other support organizations located in a certain proximity, allow to 
expand the sphere of influence, improve information flow, business operations and 
marketing, coordinate directions of change and development, resulting in improved 
competitiveness and innovativeness of the business in a particular region. And these 
are the assumptions that are the essence of the European concept of the cluster as an 
innovative form of economic cooperation.

The issue of rural clusters is discussed much less frequently than issues related 
to industrial clusters. Recent objective to improve the competitiveness and rural 
development policies adopted by the European Union in WPR to 2020: cope with 
future challenges related to food, natural resources and territorial aspects, involve 
improving the competitiveness and innovation activities through the creation and 
promotion of projects jointly implemented, including those fulfilled within clusters.

In the Polish economic realities the development of clusters in rural areas 
faces a far–reaching difficulties. The essential difficulties result from the lack of 
tradition and willingness to cooperate among agricultural producers as well as 
producers and other subjects of agri – food market. Even more far–reaching are the 
legal uncertainties, which are concentrated in three areas. First, whether agricultural 
activity may be regarded as innovative activity. Second, whether on the basis of 
existing rules can agricultural entrepreneurs be regarded as producers and their 
manufacturing activity as a business activity, according to the requirements of 
forming a cluster and can agricultural producers benefit from financial assistance 
under the program of Innovative Economy. And thirdly, you should consider the 
importance of agricultural producer groups and their organizations in the creation 
and functioning of clusters associated with the agri – food production.


