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Streszczenie 

Celem opracowania jest spojrzenie na problematykę związaną z działalnością klastra produk-
tów tradycyjnych i regionalnych z perspektywy różnych zainteresowanych podmiotów. Za pod-
stawę do głównych rozważań posłużyły informacje uzyskane podczas wywiadów z ludźmi oraz 
rozmów przeprowadzanych podczas imprez związanych z produktami tradycyjnymi i regional-
nymi. Oparto się także na literaturze przedmiotu oraz danych zaczerpniętych z Internetu. 

Celem klastra powinna być pomoc oraz koordynacja działań w zakresie produkcji, a zwłasz- 
cza promocji i dystrybucji żywnościowych produktów tradycyjnych i regionalnych, wzmocnie- 
nie współpracy między producentami oraz stworzenie marki regionalnej produktów żywno-
ściowych, rozpoznawalnej w regionie, w kraju, a także za granicą. Ważnym zadaniem klastra 
produktów tradycyjnych i regionalnych powinno być dążenie do zrównoważonego rozwoju 
społeczno-gospodarczego Podkarpacia, w tym turystyki kulinarnej, zarówno w aspekcie ochro- 
ny środowiska, jak i działań na rzecz zachowania lokalnych i regionalnych tradycji, pielęgnowa- 
nia dziedzictwa kulturowego oraz przeciwdziałania jego komercjalizacji. 

Największą reklamą są prezentacje i wystawy organizowane podczas imprez regionalnych. 
Stanowią również istotny dodatkowy element promocji regionu. Brakuje natomiast konkret- 
nych działań promocyjnych prowadzonych na szerszą skalę. 

Słowa kluczowe: produkty regionalne, potrawy tradycyjne, atrakcja turystyczna, klastry, 
Podkarpacie 
 
 

TRADITIONAL AND REGIONAL FOOD PRODUCTS  
IN THE AREAS OF ECONOMIC, SOCIAL  

AND CULTURAL COOPERATION 
 

Summary 

The purpose of this paper is to look at issues related to the activities cluster of traditional and 
regional products from the perspective of different entities. The basis for the major considera- 
tions was information obtained during interviews with people and conversations, conducted  
during events related to traditional and regional products. The information is also based on the 
literature and data taken from the Internet. 

The objective of a cluster should be help and coordination of activities within production, 
especially promotion and distribution of traditional and regional food products, reinforce- 
ment of cooperation between producers, and creation of a regional brand of food products, 
recognizable in the region of the country and also abroad. An important task of a cluster of 
traditional and regional products should be aim for sustainable socio-economic development  
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of the Podkarpacie, including culinary tourism, both in terms of environmental protection, as  
well as efforts to preserve local and regional traditions, cultural heritage and prevention of its 
commercialization. 

The biggest advertising methods are presentations and exhibitions at regional events. They  
are also an important element of region’s promotion. However, there is a lack of specific pro-
motional activities carried out on a large scale. 

Keywords: regional products, traditional dishes, tourist attraction, clusters, Podkarpacie 

1. Wprowadzenie 

Wytwarzanie wysokiej jakości produktów tradycyjnych i regionalnych stanowi  
jeden z priorytetów polityki rolnej oraz polityki rozwoju obszarów wiejskich Unii 
Europejskiej. Stwarza to nowe możliwości dla polskich producentów i rolników, któ- 
rzy przy niewielkich nakładach inwestycyjnych mogą w swych rodzinnych firmach  
i gospodarstwach wytwarzać na rynek produkty tradycyjne i regionalne. Regionalizm 
wytwarzania określonych produktów i rozeznanie popytu ogranicza walkę konku-
rencyjną na rynku, stymuluje poprawę jakości i zachęca do zróżnicowania produkcji. 

W Polsce podjęto szereg działań oraz powstało wiele inicjatyw związanych z rozwo-
jem tego sektora branży rolno-spożywczej. Podobnie w województwie podkarpackim  
idea działań „od lokalnej i regionalnej tradycji do biznesu” stała się podstawą i prze- 
słanką do podjęcia prac nad zawiązaniem inicjatywy klastrowej obejmującej wspólne 
działania wielu podmiotów, tj. zakładów przetwórstwa rolno-spożywczego z terenu  
woj. podkarpackiego produkujących wyroby tradycyjne, rodzinne gospodarstwa  
i firmy produkcyjno-przetwórcze, stowarzyszenia oraz różne organizacje społeczno- 
-kulturalne pielęgnujące tradycje kulinarne w gminie i regionie. 

W Europie konsumenci coraz częściej poszukują produktów o wysokich walorach 
smakowych, wytwarzanych według tradycyjnych receptur i metod. Nie bez znaczenia  
jest powszechna opinia, że produkty takie cechują dużo wyższe standardy zdrowotne. 
Konsumenci oczekują, że jakość i walory smakowe proponowanych im produktów  
są wynikiem wyjątkowej receptury i składu surowcowego oraz szczególnych, spraw-
dzonych wieloletnią tradycją metod ich wytwarzania. Zwiększony popyt na wysokiej 
jakości żywność spowodował rozwój produkcji wyrobów regionalnych, tradycyjnych  
i lokalnych1. 

Inicjatorem wielu działań w tym zakresie na obszarze województwa podkar- 
packiego jest Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego, przy aktywnym 
udziale, m.in. Stowarzyszenia „Pro Carpathia” z Rzeszowa, Zakładów Mięsnych  
„Smak-Górno” w Górnie, Zakładów Mięsnych „Taurus” z Pilzna, domów kultury,  
kół gospodyń wiejskich i wielu innych uczestników. Są to działania z pogranicza 
gospodarki i kultury obejmujące wiele imprez organizowanych cyklicznie na terenie 
województwa, promujących produkty lokalne, tradycyjne i regionalne oraz żywność 
ekologiczną. W szczególności można wyróżnić Festiwal Podkarpackich Smaków or-
ganizowany corocznie w Górnie, Festiwal Pierogów organizowany w Pilźnie, które  

                                                 
1 E. Bernat, J. Krupa, K. Staszewski, W. Szajna, L. Woźniak, Koncepcja funkcjonalna klastra Produktów Tradycyjnych 

i Regionalnych „Podkarpackie Smaki”, ekspertyza (maszynopis), Wydawnictwo Wyższej Szkoły Informatyki  
i Zarządzania, Rzeszów 2011, s. 6. 



Żywnościowe produkty tradycyjne i regionalne w obszarach współpracy gospodarczej… 

329 

stwarzają podstawy do realnego prognozowania funkcjonalności potencjalnej sieci 
gospodarczej zajmującej się produkcją, przetwórstwem, promocją i dystrybucją tra-
dycyjnych i regionalnych wyrobów. 

Wokół wymienionych firm branży mięsnej tworzą się powiązania o charakte- 
rze klastrowym polegające, m.in. na współpracy pomiędzy sklepami, grupowymi 
dostawami wyrobów do sieci handlowych, wspólni dostawcy i hodowcy trzody oraz 
wymiana doświadczeń podczas organizowanych spotkań dla przedstawicieli firm. 
Produkcja w tych firmach przebiega w oparciu o zastosowanie metod tradycyjnych  
na dużą skalę, dzięki czemu każdy z wymienionych zakładów mięsnych zarejestrował  
już ponad 10 produktów tradycyjnych na Liście Produktów Tradycyjnych w MRiRW. 

Z kolei Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Promocji Podkarpacia „Pro Carpathia”  
od początku swego istnienia samodzielnie i w partnerstwie z różnymi organizacjami  
i samorządami realizuje z sukcesem liczne przedsięwzięcia, m.in. w ramach programów 
operacyjnych finansowanych z funduszy europejskich i budżetu państwa. 

Rośnie również znaczenie przynależności lokalnej czy regionalnej, a lokalne 
społeczności coraz częściej widzą korzyści płynące z dziedzictwa kulturowego swo- 
ich „małych ojczyzn”. Kreowanie lokalnych i regionalnych wyrobów oraz produktów 
tradycyjnych zaczyna traktować się jako inwestycję w przyszłość2. Zagadnienia doty- 
czące charakteru współpracy między podmiotami gospodarczymi będą przedmiotem 
bardziej szczegółowych rozważań w dalszej części niniejszego opracowania. 

Głównym celem artykułu jest spojrzenie na problematykę związaną z działalnością 
różnych podmiotów gospodarczych, instytucji o charakterze edukacyjnym, organizacji 
rządowych i pozarządowych oraz instytucji ze sfery kultury, uczestniczących w procesie 
integracji działań, w ramach Klastra Produktów Tradycyjnych i Regionalnych, zwią-
zanych z produkcją, przetwórstwem oraz promocją i dystrybucją produktów wysokiej 
jakości. Przedstawiono korzyści ekonomiczne, społeczne i kulturowe współpracy  
w ramach klastra. Rozważania ograniczono do obszaru województwa podkarpackiego, 
wykorzystując własne doświadczenie autora oraz materiały pochodzące z różnych  
źródeł, w tym internetowych. 

2. Lista Produktów Tradycyjnych – prowadzona  
przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi  
we współpracy z samorządami województw 

Podkarpacie należy do ekologicznie czystych regionów Polski, to teren, gdzie  
tradycje kulinarne, stanowiące część bogatych tradycji kulturowych, są żywe i prakty-
kowane w sposób niekomercyjny w wielu gminach i środowiskach. Naturalne warunki 
przyrodnicze dla produkcji wysokiej jakości surowców, bogactwo receptur i metod 
wytwarzania sprzyjają wytwarzaniu szerokiej gamy wyrobów lokalnych, tradycyjnych, 
regionalnych. Wytwórcy wyrobów tradycyjnych z województwa podkarpackiego  
plasują się w czołówce producentów tego rodzaju żywności, wytwarzanej metodami 

                                                 
2
 K. Vinaver, Filozofia ochrony i rozwoju produktów regionalnych i tradycyjnych w Unii Europejskiej, http://www. 

witrynawiejska.org.pl/strona.php?p=671 (dostęp: 14.07.2014). 
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tradycyjnymi, charakteryzującej się specyficznymi walorami smakowymi oraz wysoką 
wartością odżywczą. 

W tabeli 1 przedstawiono wykaz produktów tradycyjnych wpisanych na Listę 
Produktów Tradycyjnych w MRiRW, według grup asortymentowych, pochodzących  
z pięciu wyróżniających się województw (informacja z 25 stycznia 2015 r.). Należy 
nadmienić, że z województwa podkarpackiego zarejestrowano 177 produkty tradycyjne, 
co stawia ten region na pierwszym miejscu, przed województwami: pomorskim (158), 
małopolskim (139), śląskim (137) i lubelskim (129), pod względem liczby produktów 
znajdujących się na Liście. Najliczniejszą grupę produktów stanowią produkty mięsne 
(52), gotowe dania i potrawy (44) oraz wyroby piekarnicze i cukiernicze (39). 
 

Tab. 1. Lista produktów tradycyjnych w przodujących województwach 

Polska Podkarpackie Pomorskie Małopolskie Śląskie Lubelskie 

Ogółem – 1357 177 158 139 137 129 

Kategorie produktów:      

mleczne 15 3 11 12 4 

mięsne 52 23 33 12 16 

produkty rybołówstwa 1 17 4 4 3 

warzywa i owoce  9 15 14 9 12 
wyroby piekarnicze 
i cukiernicze 

39 28 30 32 31 

oleje i tłuszcze 2 3 1 2 6 

miody 3 3 4 3 7 

gotowe dania i potrawy 44 47 24 56 26 

napoje 12 16 13 6 23 

inne produkty - 3 5 1 1 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie http://www.minrol.gov.pl (dostęp: 25.01.2015) 

 
Lista Produktów Tradycyjnych3 nie stanowi instrumentu ochrony nazw produktów. 

Oprócz głównych funkcji promocyjno-informacyjnych ułatwia wytwórcom produk- 
tów tradycyjnych możliwość ubiegania się o udzielenie odstępstw od obowiązujących  
i prawnie uregulowanych wymogów produkcyjnych (weterynaryjnych, higienicznych  
lub sanitarnych). Odstępstwa te muszą wynikać ze stosowania przez producentów 
niezmiennych, tradycyjnych metod wytwarzania i nie mogą wpływać negatywnie na 
jakość zdrowotną produktu. 

Jednym z głównych celów utworzenia Listy jest promocja i upowszechnienie in-
formacji o produktach wytwarzanych tradycyjnymi, historycznie udokumentowanymi 
metodami na terenie Polski, po to, aby następnie móc je skuteczniej promować także  
za granicą4. Lista ta służy również przygotowaniu producentów do rejestracji nazw 
wpisanych na nią produktów na szczeblu unijnym. Pierwszym produktem umieszczo-
nym na Liście Produktów Tradycyjnych (lipiec 2005 r.) był Pierekaczewnik – pieróg  
z Podlasia, który jest specjalnością mieszkających na tych ziemiach Tatarów. W 2009 r. 
wyrób ten został zarejestrowany w UE jako Gwarantowana Tradycyjna Specjalność. 

                                                 
3
 http://www.produkty-tradycyjne.pl/polskie-systemy-wyroz-jakosci.html (dostęp: 3.06.2014). 

4 http://www.produkty-tradycyjne.pl/lista-produktow-tradycyjnych.html (dostęp: 27.06.2014). 
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W produkcji i rejestracji tradycyjnych wyrobów mięsnych dominują: Zakład  
Mięsny „SMAK-GÓRNO” Sp. z o.o. w Górnie, Przedsiębiorstwo Przemysłu Mięsnego 
„TAURUS” Sp. z o.o. w Pilźnie oraz Zakład Mięsny „Jasiołka” z Dukli – producent wy-
robów tradycyjnych i ekologicznych. Wyroby tradycyjne wędliniarskie w mniejszym 
asortymencie produkuje kilkanaście innych rodzinnych zakładów mięsnych w wo-
jewództwie podkarpackim, np. Jana Fołty z Markowej k. Rzeszowa. Producentami  
w pozostałych grupach wyrobów są zakłady produkcyjne, gospodarstwa rodzinne,  
koła gospodyń wiejskich oraz inne organizacje społeczno-kulturalne, miłośnicy kul- 
tury regionalnej oraz hobbyści. 

Z badań przeprowadzonych przez Stowarzyszenie „Pro Carpathia” wynika, że  
nie w pełni wykorzystywany jest potencjał przedsiębiorstw produkcyjnych i prze-
twórczych oraz innych podmiotów w wytwarzaniu produktów tradycyjnych i regio-
nalnych5. Znaczna liczba podmiotów posiada bogate doświadczenie w stosowaniu 
tradycyjnych receptur i metod wytwarzania przy produkcji poszukiwanych na rynku 
krajowym i UE produktów o wysokiej jakości. Jak wynika z badań, firmy aktualnie 
produkujące wyroby tradycyjne są otwarte na nowe kontakty i inicjatywy, oczekują 
wsparcia w promocji i rozwoju tego kierunku produkcji. 

Duża grupa specjalistów wyraża gotowość do wymiany doświadczeń i poznawania 
rozwiązań stosowanych przez inne podmioty, które mogą wzbogacić ich warsztat  
oraz także do przekazywania wiedzy młodszym pokoleniom. Znaczną grupę stano- 
wią osoby, które nie chcą zamiany swej roli tzw. artysty produktu tradycyjnego na 
„zwyczajnego wytwórcę”, bowiem prowadzona przez nich działalność sprawia im 
przyjemność, przynosi uznanie i jest dla nich źródłem satysfakcji. Ponadto nie są  
oni skłonni do komercyjnych form reklamowania czy promowania swoich wyrobów  
w formie unikatowych produktów lokalnych, tradycyjnych i regionalnych. Produkcja  
dla tych osób to najczęściej hobby i zajęcie dodatkowe czy dorywcze. Część wytwórców 
nie wyklucza jednak sprzedaży swoich produktów szerszej grupie odbiorców, jest  
gotowa swoje „hobby” przekształcić w biznes. Działania te wymagają jednak znacz- 
nych wysiłków organizacyjnych oraz nakładów finansowych, których samodzielnie 
praktycznie nikt nie chce podjąć. 

3. Współpraca gospodarcza – Klaster Produktów  
Tradycyjnych i Regionalnych 

Liczna grupa małych firm oraz indywidualnych wytwórców wyrobów tradycyjnych  
i regionalnych z regionu podkarpackiego sprzedaje swoje produkty okazjonalnie  
oraz sezonowo i nie stanowi to głównego źródła dochodu, natomiast jest istotnym 
elementem wspomagającym inną prowadzoną podstawową działalność gospodarczą,  
np. agroturystykę. Podmioty takie oraz osoby są bardzo aktywne i kreatywne, współ-
pracują z szeregiem podmiotów i instytucji publicznych, posiadają już renomę na  
rynku usług. Swoją pasją potrafią „zarazić” innych, jednocześnie uczynić z niej źródło 
dochodu. Osoby te są otwarte zarówno na wymianę doświadczeń, jak i przekazywanie 

                                                 
5
 E. Bernat, J. Krupa, K. Staszewski, W. Szajna, L. Woźniak, Koncepcja funkcjonalna klastra Produktów Tradycyjnych  

i Regionalnych „Podkarpackie Smaki”…, op. cit., s. 6. 
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wiedzy innym. Wdrażają nowe rozwiązania w celu wzbogacenia wytwarzanych pro-
duktów oraz planują dalsze aktywne utrzymywanie i rozwijanie swojej działalności,  
a co najważniejsze nie boją się łączyć tradycji z nowoczesnością. 

Ważną grupą inicjatywną, działającą w sferze produkcji wyrobów tradycyjnych  
i regionalnych, są koła gospodyń wiejskich oraz organizacje pozarządowe działające  
na terenie gmin i powiatów. Stanowią one pewnego rodzaju ogniwa łączące i aktywi-
zujące niewielkie firmy oraz osoby zajmujące się produkcją tego rodzaju wyrobów na 
danym obszarze. Organizacje te chronią przed zapomnieniem tradycyjne przepisy  
i metody wytwarzania, są wiejskimi „ambasadorami” kultury i tradycji, zachowując  
wiele ludowych obrzędów, swoją pracę często łączą z działalnością ludowych zespo- 
łów artystycznych. Koła gospodyń wiejskich oraz organizacje pozarządowe pełnią  
istotną, często niedocenianą rolę integrującą społeczność lokalną wokół tradycji  
i kultury regionalnej. 

W dużej grupie zróżnicowanych wytwórców produktów tradycyjnych i regional- 
nych jest miejsce dla każdego, tj. dla przedsiębiorstw i firm, dla organizacji społecz- 
no-kulturalnych, dla artystów i hobbystów oraz innych osób, którym leży na sercu,  
z jednej strony zachowanie tradycji i obyczajów, ochrona historii i dziedzictwa kul-
turowego, z drugiej zaś rozwój województwa podkarpackiego oraz wzrost poziomu  
życia jego mieszkańców. 

Kultywowanie bogactwa kulturowego regionu podkarpackiego łączy się z troską  
o ochronę dziedzictwa kulinarnego i zachowanie tego dziedzictwa dla potomnych.  
W poprzednich wiekach w regionie położonym na styku wielu kultur powstawały  
i przenikały się różnorodne tradycje i obyczaje. W tych warunkach kształtowała się 
różnorodność kulinarna ludności należącej do różnych grup etnicznych i społecz- 
nych, dostosowana do tradycyjnie uprawianych surowców rolnych i sposobów ich 
przygotowywania. 

Wytwarzanie wyrobów tradycyjnych i regionalnych w rodzinnych firmach branży 
rolno-spożywczej i gospodarstwach wspomaga rozwój lokalnych obszarów wiejskich  
oraz wpływa w istotny sposób na rozwój regionu. Działania takie na Podkarpaciu mogą 
odegrać szczególną rolę w rozwoju poszczególnych gmin i całego regionu, w którym 
dominuje rolnictwo i branża rolno-spożywcza. Stwarzają one bowiem możliwość  
osobom mieszkającym na wsi uzyskiwanie dochodów w ich własnych gminach. Zarob-
kowanie blisko miejsca zamieszkania wpływa pozytywnie na ograniczenie emigracji 
zarobkowej i zapobiega wyludnianiu się tych obszarów. Rozwój produkcji wyrobów 
tradycyjnych i regionalnych zwiększa również rangę gospodarczą i atrakcyjność tu-
rystyczną regionu oraz wspomaga działania na rzecz zachowania jego dziedzictwa 
kulturowego oraz ochrony środowiska6. 

Rozważane powyżej procesy wymagają wielostronnego wsparcia w formie 
prowadzonej odpowiedniej polityki rolnej – ze strony rządu, samorządów, sektora  
okołobiznesowego. Wymagają także większej aktywności gospodarczej działających  

                                                 
6 J. Krupa, K. Krupa, Żywność tradycyjna i regionalna elementem promocji turystycznej Podkarpacia, [w]  

Z.J. Dolatowski, D. Kołożyn-Krajewska (red.), Rozwój turystyczny regionów a tradycyjna żywność, Wydawnictwo 
Wyższej Szkoły Hotelarstwa i Turystyki, Częstochowa 2009, s. 350–363. 
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w regionie firm branży spożywczej oraz różnych podmiotów posiadających odpo- 
wiednią wiedzę, potencjał wytwórczy i umiejętności w tym zakresie. Współpraca 
prowadzona w formie innowacyjnych sieci gospodarczych (klastrów) może wzmocnić 
niewątpliwie procesy współpracy oraz przyczynić się do rozwoju tego szczególnego 
rodzaju sektora branży rolno-spożywczej w woj. podkarpackim. 

Bogate dziedzictwo kulinarne regionu podkarpackiego oraz zgłaszana przez 
producentów żywności wysokiej jakości chęć współpracy były zalążkiem utworzenia  
16 stycznia 2013 r. przez Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Promocji Podkarpacia  
„Pro Carpathia” z Rzeszowa wraz z 20 przedsiębiorstwami i instytucjami z terenu 
województwa podkarpackiego nowego Klastra Produktów Tradycyjnych i Regionalnych 
„PODKARPACKIE SMAKI”7. Klaster zrzesza wytwórców produktów tradycyjnych, 
regionalnych, lokalnych i ekologicznych, a jego głównym celem jest wspomaganie 
współpracy w zakresie produkcji i promocji żywności opartej na tradycji. 

Wśród członków klastra są znane firmy z branży mięsnej m.in. ZM „Smak Gór- 
no” w Górnie, ZM „Jasiołka” z Dukli, Zakład Uboju i Przerobu Mięsa Jana Fołty  
z Markowej czy cukierniczej, m.in. Fabryka Pieczywa Cukierniczego „SAN-PAJDA”  
z Jarosławia czy Piekarni „ANMAR” z Rogóżna. Klaster został stworzony w związku  
z realizacją projektu „Alpejsko-Karpacki Most Współpracy”, współfinansowanego  
ze środków Szwajcarii w ramach szwajcarskiego Programu Współpracy z nowymi  
krajami członkowskimi Unii Europejskiej8. 

Zdaniem prezesa Zarządu Stowarzyszenia „Pro Carpathia” Krzysztofa Staszew-
skiego, cyt. Istotnym celem działań Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju i Promocji Podkar- 
pacia „Pro Carpathia” jest promowanie żywności tradycyjnej, regionalnej i ekologicznej 
produkowanej na terenie województwa podkarpackiego. Jednym z działań w ramach pro- 
jektu „Alpejsko-Karpacki Most Współpracy” jest również powołanie Klastra Podkarpackie  
Smaki, zrzeszającego m.in. producentów żywności opartej o dwa ważne kryteria: jakość  
i tradycję. Powodzenie jego dalszego rozwoju daje gwarancję, że wyroby sygnowane marką 
„Podkarpackie Smaki” znajdą uznanie w oczach klientów9. 

Klaster Produktów Tradycyjnych i Regionalnych „Podkarpackie Smaki” zrzesza 
gospodarstwa i przedsiębiorców charakteryzujących się szerokim wachlarzem ofero-
wanych produktów, od wyrobów zbożowych, owocowo-warzywnych, ziół, nalewek, 
poprzez produkcję przetworów mlecznych, przetworów mięsnych, olejów, miodów  
itp. Gwarantuje to możliwość kompleksowego zaspokojenia potrzeb żywieniowych 
konsumentów określonego segmentu rynku. Producenci mają coraz większe możliwości 
sprzedaży swoich produktów za pośrednictwem specjalistycznych sklepów, sprzedaży 
bezpośredniej z gospodarstw, na bazarach, targach, festiwalach oraz przez Internet.  
Część członków klastra eksportuje również swoje produkty za granicę, głównie do  
krajów Europy Zachodniej. 

Działający od równo dwóch lat Klaster Podkarpackie Smaki, zrzeszający generalnie 
producentów z branży przetwórstwa rolno-spożywczego, liczy obecnie 39 członków. 

                                                 
7 http://www.strefabiznesu.nowiny24.pl/artykul/klaster-%E2%80%9Epodkarpackie-smaki%E2%80%9D-dla-

produktow-regionalnych-juz-dziala (dostęp: 20.06.2014). 
8 http://www.strefabiznesu.nowiny24.pl/artykul/klaster (dostęp: 20.06.2014). 
9 http://www.podkarpackiesmaki.pl/pl/klaster-podkarpackie-smaki/o-klastrze (dostęp: 20.06.2014). 
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Podmiotami gospodarczymi, które od niedawna stały się członkami Klastra, są m.in. 
Owocowe Smaki sp. z o.o. z Trzciany, Ogólnopolskie Stowarzyszenie Przetwórców  
i Producentów Produktów Ekologicznych „Polska Ekologia” z Warszawy10. 

Podstawowym celem działań marketingowych i promocyjnych Klastra Produktów 
Tradycyjnych i Regionalnych „Podkarpackie Smaki” jest przekazywanie informacji na 
temat klastra, zachęcanie konsumentów do zakupu żywności wysokiej jakości, czyli 
produktów wytwarzanych przez członków klastra, a także pozyskiwanie nowych, 
pozaklastrowych podmiotów wytwórczych do struktury klastra. 

Klastrowa, sieciowa struktura gospodarcza, zarówno w obszarze obejmującym  
tereny, na których działa, jak i poza tym obszarem, wpływa pozytywnie na rozwój 
regionu. Celem klastra powinien być dalszy rozwój produkcji i kreowanie wysokiej  
jakości wyrobów spożywczych, wzmocnienie współpracy między producentami oraz 
stworzenie marki regionalnej produktów żywnościowych, rozpoznawalnej w regionie,  
w kraju, a także za granicą. 

Klaster Produktów Tradycyjnych i Regionalnych „Podkarpackie Smaki” powinien 
prowadzić aktywne działania w regionie oraz na rynku ponadregionalnym i między-
narodowym. Promocyjne działania klastra i jego produktów są niezwykle atrakcyjne  
dla uczestników imprez kulinarnych o szerszym charakterze. Oprócz możliwości 
degustacyjnych, obecność producentów żywności tradycyjnej i regionalnej dodaje  
barwy i kolorytu targom, pokazom, festiwalom i konkursom – nie tylko związanym  
z branżą rolno-spożywczą. Znane są przykłady bardzo pozytywnego odbioru organi- 
zacji cateringu przez producentów produktów tradycyjnych i regionalnych na targach,  
np. branż niemających związku z żywnością i żywieniem. Uczestnictwo w imprezach 
ponadregionalnych i międzynarodowych przynosi wiele korzyści na płaszczyźnie 
promocji i wymiany informacji gospodarczych, jest często pierwszym krokiem do  
wejścia z produktami tradycyjnymi i regionalnymi na nowe rynki. 

W obszarze głównych działań Klastra Produktów Tradycyjnych i Regionalnych 
„Podkarpackie Smaki” znajdują się czynności związane z budowaniem elementów 
tworzących platformę współpracy w zakresie promocji i rozwoju produktów żyw-
nościowych wysokiej jakości, zwiększenia popytu na tego rodzaju produkty wśród 
potencjalnych konsumentów oraz edukacja społeczeństwa, kształtowanie świado- 
mości ekologicznej i preferencji konsumenckich w zakresie zakupu i spożycia żyw- 
ności tradycyjnej i regionalnej. Ponadto budowanie sprawnego systemu dystrybucji  
i sprzedaży tego rodzaju wyrobów do placówek zbiorowego żywienia w regionie  
i kraju. Działając wspólnie, firmy mogą także skuteczniej oddziaływać na otoczenie,  
w tym na instytucje edukacyjne, władze lokalne lub regionalne – realizowane przez  
nie działania i strategie, kierunki wydatkowania funduszy publicznych i inwestycje. 

Korzyści wynikające z klastrów mają przede wszystkim charakter ekonomiczny  
i przekładają się na wyższą produktywność, rentowność i innowacyjność, a tym sa- 
mym konkurencyjność prowadzonej działalności gospodarczej. Inicjatywy klastrowe 
pobudzają także przedsiębiorczość w regionie. Wszystko to owocuje w dłuższej per- 

                                                 
10 http://www.podkarpackiesmaki.pl/pl/kulinaria-podkarpackie/aktualnosci (dostęp: 26.01.2015). 



Żywnościowe produkty tradycyjne i regionalne w obszarach współpracy gospodarczej… 

335 

spektywie wzrostem zatrudnienia i spadkiem bezrobocia, a także wzrostem jakości  
życia społeczności lokalnej. 

Funkcjonowanie klastra powinno ułatwić administracji lokalnej pozyskanie in- 
formacji o potrzebach regionu (np. w zakresie podatków, edukacji i infrastruktury). 
Umożliwia także administracji lokalnej weryfikację przyjętej strategii rozwoju. 

Stowarzyszenie „Pro Carpathia” wraz z Urzędem Marszałkowskim Województwa 
Podkarpackiego oraz Podkarpacką Regionalną Organizacją Turystyczną utworzyło 
turystyczny Szlak Kulinarny „Podkarpackie Smaki” obejmujący ok. 35 obiektów ga-
stronomicznych, oferujących tradycyjne podkarpackie potrawy oraz promujące walory 
jadła łemkowskiego, bojkowskiego, pogórzańskiego i lasowiackiego, a także pocho-
dzącego z kuchni ormiańskiej, tatarskiej, żydowskiej, niemieckiej czy ukraińskiej11. 

4. Polityka jakości oraz ochrona nazw i oznaczeń  
produktów żywnościowych 

Ważnym elementem dziedzictwa kulturowego naszego kraju oraz danego regionu  
jest dziedzictwo kulinarne. Sztukę kulinarną Polski charakteryzuje bogactwo produk- 
tów i potraw o szczególnej jakości oraz wieloletniej, a często nawet wielowiekowej  
historii i tradycji wytwarzania. Obejmuje ona zbiory receptur i najczęściej naturalne 
metody produkcji wyrobów, związane ze specyfiką i tradycją kulinarną danego ob- 
szaru geograficznego. 

Tradycyjne i regionalne produkty spożywcze charakteryzuje wysoka jakość oraz 
walory smakowe, odżywcze i zdrowotne. Nie bez znaczenia jest też wymiar ekono- 
miczny aktualnie wzrastającej produkcji tej grupy wyrobów. Identyfikowanie takiej 
żywności ułatwiają konsumentom wprowadzone przez UE oznaczenia produktów, 
stanowiące jednocześnie prawną ochronę ich nazw, geograficznego pochodzenia  
i gwarantowanej tradycyjnej specjalności12. W Europie funkcjonują także regionalne  
oraz międzynarodowe organizacje działające na rzecz promocji unikalnych produktów 
tradycyjnych oraz ochrony dziedzictwa kulinarnego. 

W ustawodawstwie polskim jest to „Ustawa o rejestracji i ochronie nazw i ozna- 
czeń produktów rolnych i środków spożywczych oraz o produktach tradycyjnych”, 
natomiast Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi jest jednostką odpowiedzialną za 
prowadzenie systemu rejestracji produktów o określonym pochodzeniu geograficznym  
i specyficznej, tradycyjnej jakości13. Regulacje prawne chronią oryginalne produkty  
lokalne czy regionalne przed nieuczciwym przywłaszczeniem nazwy lub podrobieniem, 
mają jednocześnie za zadanie pomóc w dywersyfikacji podaży produktów rolno-spo-
żywczych, a także lepiej informować o walorach kupowanych przez konsumentów 
wyrobów. Oznaczenie poszczególnych produktów świadczy o jego autentyczności  
i jest gwarancją jakości. Konsument poznaje nie tylko wysokiej jakości produkt, lecz  
także jego producenta, kulturę, społeczności, środowisko naturalne, w którym dany  
wyrób powstał. 

                                                 
11 http://www.podkarpackiesmaki.pl/pl/kulinaria-podkarpackie/aktualnosci (dostęp: 26.01.2015). 
12 http://www.minrol.gov.pl (dostęp: 21.06.2014). 
13 http://www.ijhar-s.gov.pl/produkty-regionalne-i-tradycyjne.html (dostęp: 28.06.2014). 
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Prowadzona przez Unię Europejską polityka jakości daje konsumentom pewność,  
że żywność, którą kupują, nie tylko charakteryzuje się tradycyjną, wyjątkową metodą 
produkcji, ale także posiada bardzo wysoką jakość. Ze względu na różnorodność pro-
duktów tradycyjnych konsumenci oczekują pełnych i zrozumiałych dla nich informacji  
na temat pochodzenia i jakości danego artykułu spożywczego czy produktu rolnego. 
Identyfikację ułatwiają: nazwy pochodzenia, oznaczenia geograficzne i świadectwa 
gwarantowanej tradycyjnej jakości. 

Chroniona Nazwa Pochodzenia – ChNP (Protected Designation of Origin)  
oznacza nazwę regionu lub w wyjątkowych sytuacjach konkretnego kraju stosowaną  
do opisania produktu rolnego bądź artykułu spożywczego, który pochodzi z danego 
terenu (ryc. 1)14. Chroniona Nazwa Pochodzenia odnosi się do produktu, dla którego 
poszczególne etapy produkcji są niezmienne, a cechy są w większości albo wyłącznie 
związane z danym terenem i typowymi dla niego naturalnymi i ludzkimi czynnikami.  
O to oznaczenie mogą ubiegać się producenci wyrobów, których jakość jest obiektyw- 
nie związana z pochodzeniem, natomiast cały proces technologiczny odbywa się na 
obszarze, do którego odnosi się nazwa produktu. 
 

Ryc. 1. Oznaczenie Chroniona Nazwa Pochodzenia (ChNP) 

Źródło: http://www.minrol.gov.pl/pol/Jakosc-zywnosci/Produkty-regionalne-i-tradycyjne 

 
W wyjątkowych przypadkach mogą być zarejestrowane również niektóre tradycyj- 

ne, ale nie geograficzne nazwy, które określają produkt rolny lub środek spożywczy15. 
Chronione Oznaczenie Geograficzne – ChOG (Protected Geographical Indica- 

tions) dotyczy produktu, w którego nazwie zawarta jest nazwa regionu, konkretnego 
miejsca bądź w wyjątkowych sytuacjach nazwa kraju, gdzie odbywa się produkcja danego 
wyrobu. Produkt musi wyróżniać się wyjątkową jakością, recepturą i renomą (ryc. 2). 
 
 

                                                 
14 A. Borowska, Produkty regionalne i tradycyjne w Unii Europejskiej, Roczniki Naukowe Stowarzyszenia 

Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, t. IX, z. 4, 2007, s. 24–26. 
15 I. Kowalik, T. Sikora, Marketing produktów regionalnych, cz. 1, „Marketing i Rynek”, nr 9, 2007, s. 15–22. 
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Ryc. 2. Oznaczenie Chronione Oznaczenie Geograficzne (ChOG) 

Źródło:http://www.minrol.gov.pl/pol/Jakosc-zywnosci/Produkty-regionalne-i-tradycyjne 

 
Chronione Oznaczenie Geograficzne odnosi się też do produktu, który dodatkowo 

może posiadać inne cechy powiązane z pochodzeniem geograficznym, wynikające  
z czynników naturalnych, jak np. ukształtowanie terenu, roślinność, klimat, typ  
gleby. O jakości produktu mogą decydować także lokalne umiejętności oraz tradycje 
wytwarzania16. 

Pomiędzy oznaczeniami ChNP i ChOG występują pewne różnice i podobieństwa.  
W przypadku ChNP związek produktu z obszarem jest bardziej ścisły, ponieważ 
wszystkie etapy produkcji odbywają się na danym obszarze geograficznym. Z kolei  
w przypadku ChOG przynajmniej jedna faza produkcji musi odbywać się na danym 
terenie. 

Gwarantowana Tradycyjna Specjalność – GTS (Traditional Speciality Guaranted) 
dotyczy produktów rolnych lub środków spożywczych, które posiadają specyficzną 
nazwę lub mają specyficzny charakter (ryc. 3)17. 
 

Ryc. 3. Oznaczenie Gwarantowana Tradycyjna Specjalność (GTS) 

 

Źródło: http://www.minrol.gov.pl/pol/Jakosc-zywnosci/Produkty-regionalne-i-tradycyjne 

 

                                                 
16 A. Borowska, Produkty regionalne i tradycyjne w Unii Europejskiej…, op. cit., s. 24–26. 
17 I. Kowalik, T. Sikora, Marketing produktów regionalnych, cz. 1…, op. cit., s. 15–22. 
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Produkt oznaczony jako Gwarantowana Tradycyjna Specjalność musi posiadać  
cechę lub zespół cech, które wyróżniają go na tle innych wyrobów w tej samej kategorii. 
Nazwa wyrobu powinna określać jego specyficzny charakter wynikający z tradycyjnego 
sposobu produkowania, przetwórstwa albo tradycyjnego składu18. 

W chwili obecnej na liście Komisji Europejskiej zarejestrowane są dwa produkty  
z Podkarpacia (na 36 z całej Polski), tj.: 

Podkarpacki miód spadziowy (wniosek o nadanie ChNP złożono 5.12.2006 r., 
produkt zarejestrowano 07.08.2010 r.) oraz Fasola wrzawska (wniosek o nadanie  
ChNP złożono 24.09.2007 r., opublikowany został 13.01.2012 r.)19. 

W wielu krajach UE wdrożone są wewnętrzne systemy wyróżniania i ochrony 
żywności tradycyjnej. W Polsce opracowano i wdrożono krajowe systemy, do któ- 
rych należą: 

1. Jakość Tradycja – system Polskiej Izby Produktu Regionalnego i Lokalnego oraz 
Związku Województw RP, który promuje wysokiej jakości produkty żywnościowe,  
w tym także produkty tradycyjne (ryc. 4). 

 

Ryc. 4. Logo systemu „Jakość Tradycja” 

 

Źródło: http://www.produkty.alte.pl/certyfikat-jakosc-tradycja.html 

 

2. System Integrowanej Produkcji (IP) – promuje produkcję wysokiej jakości pło- 
dów rolnych, przy zredukowaniu do minimum niepożądanych skutków używania 
środków chemicznych, mając na uwadze ochronę zdrowia konsumentów, a także 
ochronę przyrody. 

3. Program Poznaj Dobrą Żywność (PDŻ) – prowadzony przez Ministra Rolnictwa  
i Rozwoju Wsi w celu promowania produktów spożywczych wysokiej jakości. Znak 
PDŻ (ryc. 5) mogą uzyskać tylko wyroby spełniające kryteria opracowane przez 
wybitnych ekspertów z Kolegium Naukowego ds. Jakości Produktów Żywnościo-
wych. Program ten skierowany jest do przedsiębiorców produkujących wyroby  
na dużą skalę i ma on budzić zaufanie konsumentów produktów wytwarza- 
nych masowo. 

                                                 
18 A. Borowska, Produkty regionalne i tradycyjne w Unii Europejskiej…, op. cit., s. 24–26. 
19 http://www.podkarpackiesmaki.pl/pl/kulinaria-podkarpackie/produkty/podkarpackie (dostęp: 10.07.2014). 
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Ryc. 5. Znak jakości „Poznaj Dobrą Żywność” 

 

Źródło: http://www.minrol.gov.pl/pol/Jakosc-zywnosci/Poznaj-Dobra-Zywnosc/ 

 
Do krajowego systemu wyróżniania jakości produktów tradycyjnych i regionalnych 

można także zaliczyć nasze regionalne podkarpackie i ogólnopolskie konkursy, np. 
Konkurs „Nasze Kulinarne Dziedzictwo – Smaki Regionów” (ryc. 6) organizowany 
przez Polską Izbę Produktu Regionalnego i Lokalnego20. 
 

Ryc. 6. Logo Konkursu „Nasze Kulinarne Dziedzictwo” 

 

 

 

 

 

 

 

Źródło: http://www.produktyregionalne.pl/nkd.html 

5. Korzyści ekonomiczne, społeczne i kulturowe  
współpracy w ramach klastra 

Równie istotne są także możliwe do uzyskania korzyści ekonomiczne (zwięk- 
szenie dochodów), gospodarcze (możliwość uzyskania odstępstw weterynaryjnych  
i sanitarnych przy produkcji tradycyjnej i regionalnej żywności) oraz społeczne (pie-
lęgnowanie i ochrona tradycji kulturowych regionu). Odrębnym zadaniem klastra 
powinno być prowadzenie bazy danych o wszystkich produktach lokalnych, tradycyj-
nych i regionalnych w województwie podkarpackim. Niezbędnym zadaniem wydaje  
się ukierunkowanie programów regionalnych umożliwiających zachowanie tradycji  
i ochronę dziedzictwa kulturowego (regionalnego i narodowego). 

Ważną rolę odgrywają również powiązania osobowe, bliskość kontaktów kie-
rownictwa przedsiębiorstw produkcyjnych i ich pracowników. W warunkach dużej 
różnorodności i złożoności powiązań podmiotów klastra, bogatego asortymentu 
produktów oraz znacznych różnic w poziomie geograficznej koncentracji producentów 

                                                 
20 http://www.produkty-tradycyjne.pl/polskie-systemy-wyroz-jakosci.html (dostęp: 8.06.2014). 
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spożywczych produktów tradycyjnych i regionalnych proces integracji w klastrze po-
winien przebiegać na różnych płaszczyznach, obejmując mniejsze lub większe grupy 
podmiotów, przy uwzględnieniu lokalnych uwarunkowań. 

Produkcja lokalnych czy regionalnych produktów wymusza na producentach  
nie tylko samoorganizację i świadome podejmowanie decyzji mających na celu 
uruchomienie produkcji, promocję i sprzedaż, ale także współdziałanie lokalnych 
partnerów, w tym także organizacji pozarządowych i władz lokalnych. Tylko wspólne, 
konkretne i zaplanowane działanie na rzecz produktów lokalnych i regionalnych może 
doprowadzić do tego, by stały się one istotnym elementem społecznej gospodarki 
rynkowej. Poprzez ich wytwarzanie generowane są nowe miejsca pracy, zwiększa się 
opłacalność produkcji rolnej, stają się one elementem promocji danego regionu czy 
miejsca, a podnosząc jego atrakcyjność turystyczną, wpływają na wzrost poziomu  
życia jego mieszkańców. 

Integracja podmiotów klastra powinna przebiegać w głównych obszarach aktywności 
gospodarczej, identyfikowanych jako sfery zarządzania inicjatywami klastrowymi21: 

 informacja i komunikacja (np. funkcjonowanie klastrowego systemu informacji,  
ze stronami internetowymi i pocztą elektroniczną, wspólna baza produktów, 
wydawnictwa), 

 szkolenia (np. wspólne szkolenia i wyjazdy na konferencje i szkolenia, staże 
pracownicze wewnętrzne, wyjazdy studyjne), 

 produkty i technologie (np. wymiana doświadczeń w zakresie stosowanych re- 
ceptur i metod wytwarzania produktów tradycyjnych), 

 współpraca (np. spotkania ekspertów, prowadzenie analiz gospodarczych, reali-
zowanie wspólnych projektów, badań i przedsięwzięć inwestycyjnych), 

 działania ponadregionalne, międzynarodowe (udział w targach i konferencjach 
krajowych i międzynarodowych, obserwacja trendów i zmian na rynkach zagra-
nicznych, tworzenie sieci gospodarczych i uczestnictwo w projektach między-
narodowych), 

 marketing i PR (np. tworzenie regionalnej marki produktów i klastra, opraco- 
wywanie materiałów promocyjnych, promocja w prasie, radiu i telewizji, udział  
w różnych imprezach). 

Niezwykle istotnym działaniem w procesie rozwoju klastra jest kształtowanie  
i rozwój więzi integrujących przedsiębiorstwa i inne organizacje tworzące klaster. 

Podmiotami (uczestnikami) klastra powinny być: przedsiębiorstwa i różnego rodzaju 
organizacje prowadzące działalność gospodarczą, wyższe uczelnie, instytuty i ośrodki 
naukowo-badawcze, organizacje okołobiznesowe, instytucje samorządowe i agendy 
rządowe, instytucje finansowe, organizacje pozarządowe i inne.22 Podmioty te powinny  
ze sobą współpracować, występując w różnych konfiguracjach z dużą różnorodnością 

                                                 
21 W. Szajna, J. Kamycki, Tworzenie klastrów (od nieformalnej do instytucjonalnej sieci gospodarczej) – przewodnik,  

Jak stworzyć klaster, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania, Rzeszów 2009, s. 39. 
22 W. Szajna, J. Kamycki, Elementy procesu tworzenia i rozwoju klastrów – przewodnik, Jak stworzyć klaster,  

Wydawnictwo Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie, Rzeszów 2009, s. 33. 
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powiązań gospodarczych i społecznych. Ważną rolę odgrywają także powiązania 
osobowe, bliskość kontaktów kierownictwa tych jednostek oraz ich pracowników. 

Integracja podmiotów klastra jest niezwykle istotnym czynnikiem wpływającym na 
rozwój i dynamikę działań klastra, podejmowanie wspólnych inicjatyw i realizowanie 
wspólnych przedsięwzięć. Z jednej strony pozytywne efekty przy realizacji wspólnych 
przedsięwzięć zależą od poziomu integracji i jakości współpracy wewnątrz klastra,  
z drugiej strony zaś sukcesy w realizacji zadań klastra stanowią silną motywację do 
dalszych działań. 

Na zrównoważony i wielofunkcyjny rozwój obszarów wiejskich duży wpływ ma 
produkcja wyrobów tradycyjnych i regionalnych wraz z całym systemem ochrony  
i promocji tych produktów. Popyt wewnętrzny i zewnętrzny na tego rodzaju wyroby 
inspiruje powstawanie małych i średnich firm (z reguły rodzinnych), dzięki czemu  
na obszarach wiejskich tworzone są pozarolnicze źródła utrzymania i zarobkowania.  
Wraz ze zróżnicowaniem technologii produkcji oraz asortymentu produktów nastę- 
puje także zmiana struktury i zróżnicowanie zatrudnienia na terenach wiejskich. 
Przyczynia się to również do dywersyfikacji dochodów producentów rolnych. System 
ochrony i promocji wyrobów tradycyjnych i regionalnych korzystnie wpływa również  
na atrakcyjność terenów wiejskich, a także przyczynia się do rozwoju turystyki wiej- 
skiej i agroturystyki poprzez ochronę dziedzictwa kulturowego wsi. 

6. Znaczenie Klastra Produktów Tradycyjnych  
i Regionalnych w rozwoju produkcji żywności  
wysokiej jakości oraz w promocji regionu 

Produkty spożywcze tradycyjne i regionalne o wysokiej jakości nabierają współcze-
śnie dużego znaczenia, stając się szansą dla rozwoju regionu, w którym są wytwarzane. 
Budowanie rynku tych produktów na potrzeby rozwoju społeczno-gospodarczego, 
zachowania dziedzictwa kulturowego oraz rozwoju turystyki jest procesem złożonym, 
który musi być prowadzony w świadomy i zaplanowany sposób. Rynek produktów 
spożywczych o uznanej jakości posiada wiele nietypowych cech, tj.23: 

 duża liczba małych i średnich producentów, którzy samodzielnie nie mają więk- 
szego wpływu na kształtowanie ceny wyrobów, 

 wszyscy producenci muszą sprzedawać taki sam produkt (w sensie wartości 
historycznej i regionalnej), 

 z góry określony sposób wytwarzania produktu powoduje, że producenci mają 
niewielki lub nawet żaden wybór decyzji jak produkować, 

 producenci w dowolnym momencie mogą opuścić rynek, jednak powrót na niego  
jest trudny, 

 produkty spożywcze o uznanej jakości nie podlegają typowym reakcjom, 

                                                 
23 K. Vinaver, Filozofia ochrony i rozwoju produktów regionalnych i tradycyjnych w Unii Europejskiej…, op. cit. (dostęp: 

14.07.2014). 
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 wysoka jakość produktów, ich specjalne przygotowanie powoduje, że są one  
znacznie droższe niż produkty konwencjonalne, a ich oferta kierowana jest do 
klientów o wyższych dochodach, 

 podział na dwie grupy nabywców: okazjonalnych, kupujących dla spróbowania  
lub na pamiątkę oraz tych, których stać na nie zawsze, 

 dla obu grup nabywców zarówno dochody i cena, a także upodobania i gusty  
są rozstrzygające. 

Poszukiwanie nabywców odbywa się poprzez zbadanie i określenie ich potrzeb,  
mając na uwadze to, że żywność tradycyjna, o wysokiej jakości jest produktem 
zaspakajającym konkretne potrzeby i oferowana jest różnym grupom nabywców. 
Współczesnych konsumentów charakteryzuje coraz większa świadomość oczeki- 
wań i potrzeb, poszukują oni także konkretnych i rzetelnych informacji ilościowych  
i jakościowych, które w dużej mierze wpływają na podejmowane przez nich decyzje. 
Znalezienie klienta to nie wszystko, należy podjąć dalsze działania mające na celu  
jego utrzymanie i zachęcenie do ponownych zakupów. Producenci muszą mieć świa-
domość, że nabywcy oczekują od oferowanych produktów pakietu korzyści, a także 
wysokiej jakości i niepospolitości. 

Budowa rynku produktów tradycyjnych i regionalnych musi uwzględniać odpo-
wiednie decyzje marketingowe w pięciu dziedzinach: 

 produktu – jego wytwarzanie, opakowanie, znakowanie, pozycjonowanie, korzyści 
dostarczane klientowi, 

 ceny – plasowanie w grupie produktów indywidualnych, z wyborem strategii 
cenowej, która umożliwi konkurowanie poprzez jakość, indywidualność, rzad- 
kość, a nie cenę, 

 dystrybucji – organizacja łańcucha pośredników umożliwiająca wydostanie się 
produktu poza region czy kraj, odpowiadające pozycji i cenie miejsca sprzedaży, 

 komunikacji z rynkiem – odpowiednia „edukacja konsumenta”, informacja,  
promocja, reklama, uzależniona od modelu konsumpcji, roli odgrywanej dla  
różnych grup kupujących, stosunku do koszyka dóbr nabywanego przez poszcze-
gólnych kupujących, 

 relacji z klientami – różni klienci, różne potrzeby, zachowania na rynku, różne  
rodzaje lojalności w stosunku do produktu, sprzedawcy czy miejsca pochodzenia, 
wszystko to musi zostać uwzględnione w budowaniu relacji z klientami24. 

Wizerunek przedsiębiorstwa, rozpoznawalność producenta i produktu, tworzy  
jego marka, czyli nazwa, znak, logo, termin, wzór lub kombinacja tych elementów,  
która stworzona jest w celu rozpoznania produktu i odróżnienia go od konkurentów25. 
Klientowi dostarcza ona obietnicę korzyści, wartości i jakości z zakupionego produktu. 
Marka jest pewną wartością dodaną, którą w przypadku produktów regionalnych  
i tradycyjnych, określają specyficzne cechy (unikalny smak, zapach, niepowtarzalny  

                                                 
24 J. Krupa, K. Krupa, Dziedzictwo kulinarne jako produkt turystyczny Polski, [w:] R. Grzywacz (red.), Turystyka  

i rekreacja szansą rozwoju aktywności społecznej, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania, 
Rzeszów 2008, s. 25–26. 

25 P. Kotler, Marketing, Rebis, Poznań 2005, s. 427. 
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skład recepturowy), korzyści (wysoka jakość i cena, ograniczona wielkość produkcji,  
a tym samym dostępność i prestiż)26. 

Markowe produkty tradycyjne czy regionalne gwarantują klientom wysoką jakość  
i konkurencyjność, przez co wpływają na wzrost liczby przyjazdów, a tym samym 
generowanie dochodów płynących z turystyki w danym regionie. Polskie lokalne 
produkty tradycyjne mogą zapełnić powstałą na rynku produktów żywnościowych  
niszę, a przez odpowiednią promocję i przekonanie o ich niepowtarzalności i wyjąt-
kowości stać się produktem markowym, którego wartość dodana, pomnaża wartość 
wyrobu, usługi, osoby czy miejsca, którego dotyczy27. 

Produkcja żywności wysokiej jakości sprzyja rozwojowi turystyki kulinarnej, będącej 
częścią turystyki kulturowej. Zaliczona została do mającej najliczniejszych odbiorców,  
a także najszerszą ofertę – powszechnej turystyki kulturowej. Składnikami wiążący- 
mi turystykę kulinarną z turystyką kulturową są głównie sposób żywienia i tradycje 
kulinarne ściśle związane z kulturą regionu. Przetwory te i potrawy produkowane są  
nie w skali masowej, lecz w sposób przyjazny dla środowiska, z lokalnie dostępnych 
surowców, z wykorzystaniem specyficznych technologii i umiejętności28. Kładzie  
się wyraźny nacisk na jakość składników, estetykę i higienę, tradycyjne receptury  
i składniki oraz odpowiednie otoczenie, w tym architektura, wystrój, ubiór perso- 
nelu, oprawa muzyczna. Wszystko to ma zagwarantować konsumentowi i turyście 
spotkanie z prawdziwą kuchnią oraz kulturą danego regionu. 

W oparciu o narodową kuchnię tworzy się na świecie i w Europie najlepiej sprze-
dawane tradycyjne i regionalne produkty, chociażby na potrzeby rozwijającej się  
turystyki kulinarnej, a przecież od rozwoju tej branży zależeć będzie przyszłość wielu 
miejscowości w Polsce. Zdrowa i smaczna kuchnia to z pewnością największy walor  
w promocji polskiego rolnictwa i turystyki. 

Produkty tradycyjne i regionalne stanowią istotny czynnik promocji danego  
obszaru, przyczyniają się do zainteresowania osób prowadzących zdrowy styl życia,  
a zwłaszcza dla turystów przebywających w danym regionie, poprzez m.in. włącza- 
nie konsumentów w lokalną kulturę i tradycję. Do głównych czynników związanych  
z rozwojem obszarów wiejskich zalicza się różnicowanie wytwórczości rolnej oraz 
wspieranie produkcji wysokiej jakości wyrobów, w tym żywnościowych produktów 
tradycyjnych i regionalnych. Przyznawane oznaczenia często dotyczą wyrobów pro-
dukowanych w trudnych warunkach klimatycznych i glebowych (np. sery pochodzące  
z terenów górskich) lub produktów, których wytworzenie jest bardzo pracochłonne  
i wymaga dużych umiejętności. 

Produkcja spożywczych produktów tradycyjnych i regionalnych może napotykać  
na szereg trudności, dlatego też współpraca w tym zakresie jest szansą do osiągnięcia 
wspólnego sukcesu. Także współpraca w zakresie promocji oraz dystrybucji może 

                                                 
26 R. Seweryn, Rozpoznawalność marki wyrobów regionalnych i tradycyjnych a ich nazywalność na przykładzie smaków  

z Małopolski wpisanych na polską Listę Produktów Tradycyjnych, Rocznik Naukowy Wyższej Szkoły Turystyki  
i Rekreacji im. M. Orłowicza w Warszawie, t. 7, Warszawa 2008, s. 256–257. 

27 http://www.rolnictwo.lodzkie.pl/pl/list_prod_tr/ (dostęp: 12.07.2014). 
28 A. Niemczyk, Dziedzictwo kulinarne jako element tworzący jakość produktu turystycznego, Rocznik Naukowy 

Wyższej Szkoły Turystyki i Rekreacji im. M. Orłowicza w Warszawie, t. 7, Warszawa 2008, s. 200. 
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 przynieść wymierne korzyści poprzez podział kosztów tych działań na kilka małych  
i średnich podmiotów gospodarczych. Produkty posiadające tradycyjne marki i re-
gionalne oznaczenia mają większą szansę zaistnienia na rynku lokalnym i krajowym,  
stają się bardziej konkurencyjne, a także wpływają na decyzje konsumentów w mo- 
mencie ich zakupu. 

Wypromowane atrakcyjne produkty nie mogą pojawiać się jednak na rynku  
w sposób nieregularny, producenci muszą zapewnić płynność ich dostaw oraz odpo-
wiednią ilość w stosunku do zgłaszanego zapotrzebowania. Dla tych i wielu innych  
celów producenci powinni rozważyć gotowość przystąpienia do klastra oraz podjąć 
współpracę przy realizacji wspólnych inicjatyw i zadań gospodarczych. 

Wspólnymi celami powinny być, m.in.: 

 rozwój organizacyjny klastra, 
 identyfikacja i promocja żywnościowych produktów tradycyjnych i regionalnych, 
 rozwój produkcji wysokiej jakości spożywczych produktów tradycyjnych i regio-

nalnych o unikalnych walorach smakowych i odżywczych, 
 stworzenia identyfikowalnej marki regionalnej produktów i promocja regionu, 
 promocja na rynkach polskich i europejskich specyficznych tradycyjnych i regio-

nalnych produktów żywnościowych, 
 podnoszenie kwalifikacji i kompetencji producentów oraz wspólna organiza- 

cja szkoleń, 
 wymiana doświadczeń w zakresie stosowania tradycyjnych receptur i technologii, 
 osiągnięcie wyższego poziomu wykorzystania potencjału produkcyjnego klastra, 
 wspólne inwestycje w ramach realizacji wspólnych przedsięwzięć, 
 współpraca z organizacjami i ośrodkami kultury oraz jednostkami naukowymi, 
 wspólne przedsięwzięcia w zakresie ochrony dziedzictwa kulturowego (i kuli-

narnego) regionu, 
 wspólne pozyskiwanie funduszy, np. na udział w targach, festiwalach, konkur- 

sach itp.29 

Działania o charakterze informacyjno-promocyjnym powinny być prowadzone  
nie tylko na rynkach żywności, wśród konsumentów czy w mediach, ale także wśród 
obecnych lub potencjalnych wytwórców tych atrakcyjnych i specyficznych produktów 
żywnościowych. Możliwość, a nawet potrzeba produkcji w oparciu o własne zasoby 
naturalnych surowców rolnych, powinna zachęcić wielu potencjalnych przedsiębiorców 
do podjęcia tego wyzwania. 

Współpraca z administracją samorządową może być dla tego sektora produkcji 
żywności pożądana i wręcz konieczna. Wspólne organizowanie targów i innych  
imprez promocyjnych to najlepsza droga dotarcia do szerokiej rzeszy potencjalnych 
odbiorców i konsumentów tradycyjnej żywności o pożądanych walorach odżywczych  
i smakowych. 

                                                 
29 E. Bernat, J. Krupa, K. Staszewski, W. Szajna, L. Woźniak, Koncepcja funkcjonalna klastra Produktów Tradycyjnych 

i Regionalnych „Podkarpackie Smaki”, ekspertyza…, op. cit., s. 33. 
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Istotnym działaniem klastra powinna być również organizacja wspólnej sprze- 
daży, bowiem wiele firm i osób zajmujących się produkcją wyrobów tradycyjnych na  
małą skalę nie posiada praktycznych możliwości wejścia na rynek. Z kolei współpraca 
producentów w tym zakresie może skutecznie pomóc w przełamaniu tych barier. 
Ważnym zadaniem wszystkich uczestników klastra powinna być edukacja społeczeń-
stwa, zwłaszcza młodego pokolenia w zakresie kształtowania racjonalnych i zdrowych 
nawyków żywieniowych oraz przeciwdziałanie chorobom dieto-zależnym. Ponadto 
preferowanie zakupów polskiej żywności jako bezpiecznej i zdrowej oraz popieranie 
rodzimych producentów dla zachowania i tworzenia nowych miejsc pracy. 

7. Zadania i znaczenie promocji produktów  
tradycyjnych i regionalnych 

Działania każdego przedsiębiorstwa, także związanego z żywnością i przemysłem 
spożywczym, muszą uwzględniać rynkowe tendencje i zachowania konsumentów, 
chroniąc swoją działalność przed zagrożeniami oraz wykorzystywać sprzyjające  
trendy na rynku. Unia Europejska, w koncepcji dotyczącej produktu tradycyjnego  
i regionalnego, popiera działania przedsiębiorstw, które nastawione są z jednej strony  
na zaspokajanie potrzeb klientów, a z drugiej na kreowanie tych potrzeb. Poprzez 
wykorzystanie różnych środków i działań przekazywane są odbiorcom informacje  
o produkcie, idei, koncepcji, mające za zadanie zwiększenie ich wiedzy w wybranej 
kwestii, natomiast organizacji pomagają w tworzeniu odpowiedniej dla niej preferencji  
na rynku. Promocja spełnia dwie ważne funkcje: informacji (komunikacji z otocze- 
niem) i wspierania sprzedaży. 

Do głównych zadań, mających na celu promocję produktów żywnościowych czy  
to na szczeblu lokalnym, regionalnym czy narodowym, a także zniwelowanie różnic 
występujących pomiędzy rynkiem owych produktów w Polsce i Unii Europejskiej,  
należą m.in.: 

1. Zwiększenie zaangażowania w promocję produktów kulinarnych na szczeblu 
lokalnym i regionalnym zarówno jednostek administracyjnych, jak też organizacji  
i stowarzyszeń społecznych oraz kulturalnych, izb gospodarczych, organizacji 
turystycznych itp. 

2. Zinwentaryzowanie lokalnych produktów kulinarnych, tworzenie ksiąg z opisem 
historii ich powstania, procedurami wytwarzania, stosowanymi produktami  
i przyprawami, sposobem podawania. 

3. Uświadomienie lokalnym społecznościom potencjału zawartego w lokalnych, 
tradycyjnych produktach kulinarnych, tak ważnego dla rozwoju i promowania 
danego obszaru. 

4. Organizacja imprez, jak: targi, spotkania, warsztaty festiwale, konferencje,  
wystawy, mających na celu promowanie tradycyjnej sztuki kulinarnej poprzez  
bliższą możliwość poznania produktów – od wytwarzania do konsumpcji oraz 
zachęcanie społeczeństwa do udziału w imprezach. 
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5. Uproszczenie procedur legislacyjnych nadawania certyfikatów i znaków jakości,  
jak też umożliwienie sprzedaży na wspólnym rynku. 

6. Prowadzenie badań dotyczących problematyki kulinarnej, w tym znajomości 
lokalnych i tradycyjnych potraw wśród konsumentów, motywów zainteresowania 
nimi, czynników decydujących o ich wyborze itp. 

7. Uatrakcyjnianie usług gastronomicznych poprzez elementy folkloru, kuchnie 
specjalistyczne (np. kuchnia dworska czy myśliwska danego regionu), odtwarzanie 
lokalnych obyczajów kulinarnych itp. 

8. Ułatwienie klientom dostępu do produktów i potraw lokalnych poprzez sprzedaż  
w punktach gastronomicznych, co umożliwia nie tylko konsumpcję, ale także 
zaznajomienie się z szerokim asortymentem tych wyrobów. 

9. Podnoszenie jakości i poziomu usług gastronomicznych. 

10. Włączenie gastronomii w zakres strategii rozwoju turystyki danego obszaru. 

11. Ochrona dziedzictwa kulturowego regionu (rozwijanie pasji, sztuki). 

12. Osiąganie dodatkowego dochodu (ograniczenie migracji młodzieży, rozwój agro-
turystyki, przemiany na obszarach wiejskich). 

13. Kształtowanie racjonalnych nawyków żywieniowych, zwłaszcza wśród młodzieży 
(alternatywa dla żywności przemysłowej i fast foodów). 

W dalszej perspektywie mogą to być działania w kierunku promowania produktów 
tradycyjnych i regionalnych poprzez tworzenie szlaków kulinarnych obejmujących 
obiekty gastronomiczne, w których klienci mogą zapoznać się z lokalnymi, tradycyjnymi 
specjałami, recepturami, szkolenie przyszłych restauratorów i kucharzy w zakresie 
tworzenia potraw i jadłospisów w oparciu o autentyczne tradycje kulinarne. 

Przy wciąż zmieniających się trendach dotyczących kierunków wyjazdów, moty- 
wacji i oczekiwań turystów, Polska, poprzez swoje bogate dziedzictwo historyczne  
i kulturowe, różnorodną kuchnię, rozwijającą się infrastrukturę hotelarską i gastro-
nomiczną, piękno przyrody, wydarzenia i imprezy kulturalne, podziwiana przez inne 
narody gościnność, ma szansę na zwiększenie przyjazdów do kraju gości zagranicznych, 
w tym także turystów z USA, którzy głównie zainteresowani są turystyką kulturową30. 

Na oddzielną uwagę zasługuje dotychczasowa działalność związana z promocją 
produktów tradycyjnych i regionalnych w województwie podkarpackim. Dla przy- 
kładu są to wydawnictwa lokalne, a nawet encyklopedyczne opracowania dotyczące 
lokalnych, tradycyjnych i regionalnych produktów. W działalności wydawniczej prym 
wiedzie Stowarzyszenie „Pro Carpathia”, które na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego, 
gmin oraz w ramach realizowanych projektów finansowanych z budżetu państwa  
i funduszy europejskich wydało kilka tego rodzaju pozycji. 

Istotne znaczenie dla podtrzymania tradycji kulinarnej i kultywowania kultury  
woj. podkarpackiego mają wielobarwne festyny, festiwale, wystawy, konkursy oraz 
pokazy produktów lokalnych, tradycyjnych i regionalnych. W niektórych imprezach  

                                                 
30 Amerykanie nad Wisłą, „Aktualności Turystyczne”, nr 11–12, 1998, s. 2–3, [w:] T. Jędrysiak (red.), Turystyka 

kulturowa, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2008, s. 113. 
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uczestniczą tylko wystawcy z branży spożywczej, w innych wytwórcy wyrobów (dzieł) 
wszystkich rodzajów (rękodzieło artystyczne z pogranicza ginących zawodów). W cza- 
sie tych imprez prezentowane są często stroje, śpiewy, muzyka i obyczaje ludowe, 
przybliżające młodym pokoleniom przemijające czasy31. 

Uczestnicy klastra powinni aktywnie włączać się zarówno w organizację imprez, jak  
i również w prezentację i promocję oryginalnych produktów lokalnych, tradycyjnych  
i regionalnych. Do najbardziej prestiżowych imprez w woj. podkarpackim należą: 
1. Festiwal „Podkarpackich Smaków” – to targi żywności tradycyjnej odbywające  

się co roku w Górnie. Festiwal organizują wspólnie: Urząd Marszałkowski Woje-
wództwa Podkarpackiego, Gmina i Miasto Sokołów Małopolski, Zakłady Mięsne 
„SMAK-GÓRNO” oraz Stowarzyszenie „Pro Carpathia”. Celem Festiwalu jest 
promocja produktów lokalnych, tradycyjnych i regionalnych o potwierdzonej  
jakości. Jest to również okazja do corocznego podsumowania starań o odnaj- 
dywanie produktów tradycyjnych i promocję bogactwa podkarpackich smaków.  
W 2014 r. miała miejsce VIII edycja Festiwalu tradycyjnych wyrobów, w której 
uczestniczyło ponad 100 stowarzyszeń regionalnych, kół gospodyń wiejskich, 
gospodarstw agroturystycznych oraz mniejszych i większych firm specjalizujących  
się w wytwarzaniu tradycyjnych produktów żywnościowych (fot. 1 i 2). 

2. Targi Rzemiosła i Przedsiębiorczości „AGRO-BIESZCZADY” przebiegające  
pod patronatem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Marszałka Województwa 
Podkarpackiego, Polskiej Izby Produktu Regionalnego i Lokalnego oraz Związku 
Województw RP. Partnerami merytorycznymi w organizacji finałów w regionie  
są Podkarpacki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Boguchwale oraz Urząd Mar-
szałkowski Województwa Podkarpackiego. Podczas Targów odbywają się, m.in.: 
kiermasze rękodzieła ludowego i rzemiosła, prezentacje oraz promocje wyrobów 
lokalnych firm, prezentacja żywności ekologicznej pochodzącej z certyfikowanych 
gospodarstw ekologicznych Podkarpacia. 

 

 

Fot. 1 i 2. Stoisko Firmy „Sołtys” z wyrobami tradycyjnymi oraz produkty zgłoszone do konkursu 
Źródło: fot. J. Krupa 

 

                                                 
31 M. Wierzbicka, Kultywowanie tradycji w społecznościach lokalnych, www.podr.pl (dostęp: 20.06.2014). 
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3. Międzynarodowe Targi Żywności i Produktów Ekologicznych „EKOGALA” 
odbywające się od kilku lat w Regionalnym Centrum Widowiskowo-Sportowym  
w Rzeszowie. Organizatorami VIII edycji Międzynarodowych Targów „EKOGALA 
2014” byli Marszałek Województwa Podkarpackiego, Podkarpacka Izba Rolnic- 
twa Ekologicznego oraz Prezydent Miasta Rzeszowa. Impreza poświęcona była 
„Tradycyjnym Smakom Podkarpacia”, podczas której prezentowana była żywność 
produkowana według tradycyjnych receptur. Głównym tematem Targów „EKOGA-
LA 2014” było mleczarstwo, promowanie ekologicznego mleka oraz produktów 
mleczarskich, promocji podkarpackiej wołowiny wysokiej jakości oraz winiarstwa  
(fot. 3 i 4). W imprezie udział wzięło 98 wystawców: producentów i przetwórców 
żywności, posiadających ekologiczne certyfikaty, firm świadczących usługi dla  
branży ekologicznej, instytucji finansowych oraz innych jednostek działających  
w obszarze rolnictwa ekologicznego. Wśród wystawców było 13 firm z zagranicy,  
w tym z Ukrainy, ze Słowacji, z Czech, Rumunii, Grecji i Włoch32. 

 

   

Fot. 3 i 4. Produkty mleczarskie z OSM Jasienica Rosielna i wyroby z PPHU „AWB” Alina Becla 
Źródło: fot. J. Krupa 

 
4. „Święto Golonki Podkarpackiej z Pilzna” organizowane przez Przedsiębiorstwo 

Przemysłu Mięsnego „Taurus”, Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego 
w Rzeszowie, gminę Pilzno oraz Stowarzyszenie „Pro Carpathia” z Rzeszowa. Głów-
nymi punktami imprezy są konkursy na temat prezentacji bogatego dziedzictwa 
kulinarnego regionu Podkarpacia oraz „Poznaję tradycyjne produkty z mojego 
regionu”, w którym biorą udział uczniowie szkół średnich powiatu dębickiego33. 
Ponadto podczas święta odbywają się imprezy towarzyszące, jak np. Mistrzostwa 
Polski w jedzeniu golonki na czas. 

5. „Pilzneński Festiwal Pierogów”, organizowany przez Firmę „Taurus”, wspólnie  
z Urzędem Miasta i Gminy Pilzno w Ośrodku w Strzegocicach. Podczas imprezy 
odbywają się liczne konkursy, m.in. na oryginalną recepturę pierogów, adreso- 
wany do kół gospodyń wiejskich i stowarzyszeń oraz konkurs klejenia pierogów  

                                                 
32 http://podrb.pl/rolnictwo-ekologiczne/2340-ekogala-2014.html (dostęp: 10.07.2014). 
33 http://www.stan-taurus.com.pl/aktualnosci,1,swieto-golonki-podkarpackiej-z-pilzna (dostęp: 28.06.2014). 
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na czas i konkurs jedzenia pierogów na czas34. Impreza ma charakter ludowej  
zabawy z promocją regionalnych produktów z Podkarpacia. 

Uczestnictwo w imprezach ponadregionalnych i międzynarodowych przynosi  
wiele korzyści na płaszczyźnie wymiany informacji gospodarczych i promocji oraz  
jest często pierwszym krokiem do wejścia z produktami tradycyjnymi i regionalnymi  
na nowe rynki35. Należy nadmienić, że oprócz możliwości degustacyjnych, obecność 
producentów żywności tradycyjnej i regionalnej dodaje kolorytu targom, festiwalom  
i pokazom – nie tylko związanym z branżą rolno-spożywczą. Znane są przykłady po-
zytywnego odbioru organizacji cateringu przez producentów produktów tradycyjnych  
i regionalnych na targach np. branży budowlanej oraz podczas wielu konferencji 
międzynarodowych organizowanych w regionie. 

8. Podsumowanie 

Charakterystyczny dla współczesnych czasów niedosyt wiedzy i informacji,  
dotyczący szczególnie nowych zjawisk społecznych i gospodarczych, stał się warun- 
kiem koniecznym dla funkcjonowania przedsiębiorstwa na konkurencyjnym rynku.  
Takim zjawiskiem stały się bez wątpienia inicjatywy klastrowe, będące nową formą 
współpracy gospodarczej przedsiębiorstw tej samej branży lub branż pokrewnych na 
rynkach lokalnych, regionalnych i ponadregionalnych36. 

Dziedzictwo kulinarne to bardzo dobry sposób na zrównoważony rozwój spo- 
łeczno-gospodarczy regionu, w tym turystyki kulturowej i kulinarnej na terenach 
wiejskich. Produkty tradycyjne i regionalne to nie tylko jeden z motywów do podjęcia 
podróży, ale również promocja samego regionu, poprzez degustację, uczestniczenie  
w procesie produkcji oraz zapoznanie się z recepturami wyrobów z danego regionu37. 
Jedną z najważniejszych cech produktów tradycyjnych i regionalnych jest ich związek  
z konkretnym regionem oraz ich niepowtarzalna jakość, wynikająca z warunków 
klimatycznych, dziedzictwa kulturowego, umiejętności ludzi i tradycji. Dziedzictwo 
kulinarne to wartości przekazywane z pokolenia na pokolenie, które odzwierciedlają 
ważne historyczne, etniczne i kulturowe wydarzenia. Stanowią współcześnie jedną  
z atrakcji gospodarstw agroturystycznych, a także umożliwiają w pewnym stopniu 
rozwiązanie problemu bezrobocia na obszarach wiejskich oraz migracji ludności. 

Coraz częściej wokół lokalnego i tradycyjnego produktu tworzą się grupy osób 
wspólnie go promujące, występujące o jego krajową i europejską rejestrację, łączące 
działalność ekonomiczną z pracą na rzecz ożywienia i pielęgnacji dawnych tradycji38. 

                                                 
34 http://www.stan-taurus.com.pl/aktualnosci,50,i-pilznenski-festiwal-pierogow-16-wrzesnia-2012-r.html 

(dostęp: 29.06.2014). 
35 J. Krupa, B. Dec, Produkty tradycyjne i regionalne elementem promocji regionu, [w:] E. Czarniecka-Skubina,  

D. Nowak, J. Mogiła-Lisowska (red.), Żywność i żywienie w turystyce i rekreacji, Wyższa Szkoła Hotelarstwa, 
Gastronomii i Turystyki w Warszawie, Warszawa 2011, s. 232–249. 

36 W. Szajna, J. Krupa, Złożoność procesów tworzenia i rozwoju klastrów w branży rolno-spożywczej w województwie 
podkarpackim, [w:] W. Szajna (red.), Jak stworzyć klaster – przewodnik, wydanie II, Wydawnictwo Wyższej Szkoły 
Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie, Rzeszów 2011, s. 139–164. 

37 A. Woszczyk, Produkty tradycyjne w Europejskiej Sieci Regionalnego Dziedzictwa Kulinarnego, [w:] P. Dominik 
(red.), Tradycyjne produkty kulinarne jako element turystycznej atrakcyjności Mazowsza, Wydawnictwo ALMAMER 
– Szkoła Wyższa, Warszawa 2012, s. 148. 

38 A. Woszczyk, Produkty tradycyjne w Europejskiej Sieci Regionalnego Dziedzictwa Kulinarnego…, op. cit., s. 149. 
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Dzięki wspólnemu działaniu, organizacje producentów pełnią rolę integrującą lokalną 
społeczność poprzez, np. targi, festyny, konkursy, gdzie prezentują się lokalni produ- 
cenci, artyści i hobbyści. Lokalni wytwórcy mogą być konkurencyjni, jeśli postawią  
na tradycję i ekologię, bowiem konsumenci poszukują markowych produktów żyw-
nościowych oraz coraz częściej chcą poznać technologię ich produkcji i przetwórstwa. 

Produkty tradycyjne i regionalne mogą być drogą do sukcesu gospodarczego 
przedsiębiorstw z regionu podkarpackiego. Wysokiej jakości produkty spożywcze  
o uznanych walorach smakowych cieszą się znacznym popytem na lokalnym, regional-
nym i ponadregionalnym rynku. W województwie podkarpackim zidentyfikowanych  
jest wiele spożywczych wyrobów tradycyjnych i regionalnych, natomiast na rynek  
trafia tylko niewielka część tego asortymentu. 

Aktualnie obserwuje się zwiększenie popytu na tego rodzaju produkty. Wsparcie 
organizacyjne i finansowe grup producentów (stowarzyszeń, organizacji lub osób) 
sprzedających swoje produkty okazjonalnie, byłoby stymulatorem rozwoju tej produkcji. 
Inspirowałoby powstawanie małych i średnich firm (z reguły rodzinnych), produku- 
jących żywnościowe produkty tradycyjne i regionalne. Dotychczasowa produkcja dla 
wielu osób to najczęściej hobby i zajęcie dodatkowe. Osoby te są jednocześnie gotowe 
swoje hobby przekształcić w biznes i sprzedawać swoje produkty szerszemu kręgowi 
klientów. Bez wsparcia organizacyjnego i finansowego prawdopodobnie nie podejmą 
działalności gospodarczej. 

Istnieje bardzo duża potrzeba integracji działań wokół szeroko rozumianej  
promocji oraz sprzedaży produktów tradycyjnych i regionalnych. Wiele produktów 
tradycyjnych i regionalnych wytwarzają (lub mogą produkować) w sposób ciągły (lub 
okazjonalnie) podmioty o różnej formie prawnej, wielkości i strukturze organizacyjnej.  
Na rynek w sposób efektywny można wprowadzić spożywcze produkty tradycyjne 
produkowane i dostarczane w sposób ciągły. Integracja produktowa grupy wytwórców 
może umożliwić osiągnięcie efektu skali i poprzez łączenie dostaw stworzyć realną 
możliwość wprowadzenia danego produktu na rynek. 

Producenci wyrobów skupieni wokół idei sięgania do tradycji i dziedzictwa kul-
turowego, a kulinarnego w szczególności, doświadczają wielu pozytywnych działań 
Samorządu Województwa Podkarpackiego, jak i również samorządów lokalnych  
w sferze promocji produktów tradycyjnych oraz lokalnych i regionalnych. Przykładów  
jest wiele, a niektóre z nich wskazano wyżej. Wytwórcy i twórcy produktów tradycyj- 
nych i regionalnych, ale także konsumenci znakomitych potraw i wyrobów oczekują 
dalszego aktywnego wspierania tego sektora gospodarki, z pożytkiem dla rozwoju 
gospodarczego regionu i przede wszystkim – z pożytkiem dla zdrowia i prawidłowego 
biologicznego rozwoju jego mieszkańców. 

Lokalna, tradycyjna i regionalna kuchnia oraz jej produkty stają się wizytówką  
danego regionu i miejscowości, jak również atrakcją turystyczną. Stanowią wyjątkowy 
element kultury, zwyczajów i tradycji danego obszaru. Zwyczaje kulinarne, lokalne  
smaki potraw, sposoby ich przyrządzania, to wartości, o które trzeba dbać, które  
należy chronić, ponieważ są ważną składową dziedzictwa kulturowego, ukazującą 
niepowtarzalny i specyficzny charakter danego kraju i regionu. Lokalne kulinaria to  



Żywnościowe produkty tradycyjne i regionalne w obszarach współpracy gospodarczej… 

351 

nie tylko atrakcja dla konsumentów i turystów, lecz także szansa na rozwój lokalnej 
przedsiębiorczości. 

Wsparcie dla producentów, wytwórców lokalnych, małych firm rodzinnych i gospo-
darstw rolnych w sferze związanej z identyfikacją i promocją produktów tradycyjnych  
i regionalnych jest konieczne na każdym etapie funkcjonowania klastra. Działania  
takie w znacznej części powinny być prowadzone wspólnie w ramach klastra. Z jed- 
nej strony sprzyja to prowadzeniu takich działań przez wyspecjalizowane jednostki  
na odpowiednim poziomie jakościowym, z drugiej strony przynosi oszczędności  
w nakładach finansowych firm na działania promocyjne. Klaster powinien zachęcać 
producentów do umieszczenia nazw produktów w rejestrach UE. 

Klaster może przynosić wymierne korzyści jako funkcjonująca sieć gospodarcza,  
gdy dysponuje odpowiednim potencjałem gospodarczym. W okresie jego funkcjo-
nowania konieczna jest dbałość o ciągłe powiększanie jego zasobów materialnych  
i finansowych oraz ludzkich. W analizach i badaniach naukowych określane jest to 
dążeniem do osiągnięcia masy krytycznej klastra. 

Elementy integracji w tej sferze działalności gospodarczej w praktyce już wystę- 
pują. Współpraca realizowana jest tutaj w ramach różnego rodzaju stowarzyszeń oraz 
organizacji o charakterze lokalnym. Funkcjonowanie klastra może przyczynić się  
w znacznym stopniu do zmiany w postrzeganiu atrakcyjności gospodarczej regionu, 
zarówno przez konsumentów, turystów, jak i przez potencjalnych przedsiębiorców 
upatrujących w funkcjonowaniu w strukturze klastrowej szans na odniesienie suk- 
cesu rynkowego. 
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