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Streszczenie: Zmiany na rynku energii, w tym zmiany 

regulacyjne, determinują wśród jego uczestników ciągły rozwój 

w zakresie stosowanych strategii działań. Zgodnie z zapisami 

Ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii 

[11], podmioty mogą tworzyć cywilnoprawne porozumienie, w skład 

którego mogą wchodzić osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki 

naukowe, instytuty badawcze lub jednostki samorządu 

terytorialnego, dotyczące wytwarzania i równoważenia 

zapotrzebowania, dystrybucji lub obrotu energią z odnawialnych 

źródeł energii. Takie porozumienie, zwane „klastrem energii”, jest 

odpowiedzią na potrzebę dążenia do wzrostu efektywności 

podejmowanych działań zarówno indywidualnych jak i wspólnych 

zaangażowanych podmiotów. Wśród takich zachowań dostrzec 

można najnowsze tendencje w zarządzaniu strategicznym zwane 

koopetycją. 

W referacie przedstawione zostaną założenia koopetycji 

w świetle powstawania i rozwoju klastrów energii. Niniejsze 

stanowić będzie próbę dyskusji nad poprawą efektywności działań 

podmiotów na rynku energii w kontekście jego rozwoju.  

 
Słowa kluczowe: klastry energii, koopetycja, współpraca, 

konkurencja, efektywność. 

 

1. WPROWADZENIE 
 

Budowanie lub utrzymywanie przewagi konkurencyjnej 

jest jednym z kluczowych czynników długofalowego sukcesu 

podmiotów na rynku. Niestety, nie zawsze działania 

pojedynczych graczy rynkowych są wystarczające do 

uzyskania satysfakcjonujących efektów. Dlatego też, 

podmioty szukają partnerów łącząc i wzmacniając swoje 

kompetencje w celu osiągnięcia korzyści dla wszystkich 

zaangażowanych stron. Klastry są naturalną konsekwencją 

łączenia się podmiotów w celu wspólnego realizowania 

określonych projektów. W przypadku, gdy zaangażowane 

strony są konkurentami rynkowymi, wówczas mamy do 

czynienia ze strategią zwaną koopetycją, która łączy w sobie 

pojęcia współpracy (ang. cooperation) i konkurencji (ang. 

competition) stanowiąc odrębną koncepcję w zarządzaniu 

strategicznym.  

Działanie przedsiębiorstw w strukturach klastrowych, 

łączących jednocześnie współpracę i konkurencję, 

wykorzystują efekt synergii, co przekłada się na wymierne 

wspólne korzyści. Celem artykułu jest próba identyfikacji 

występowania koopetycji w strukturach klastrowych 

w szczególności w klastrach energii.  

 

2. KONCEPCJA KLASTRÓW  

 

Prekursorem teorii klastrów w naukach ekonomicznych 

był A. Marshall, który posłużył się pojęciem dystryktów 

przemysłowych przedstawiając korzyści wynikające 

z koncentracji podmiotów, w tym efekty zewnętrzne, do 

których można zaliczyć obniżenie kosztów czy przenikanie 

wiedzy. Kolejną zbliżoną koncepcją były kompleksy 

przemysłowe W. Isarda. Współcześni badacze zajmujący się 

problematyką klastrów podkreślają w szczególności 

znaczenie lokalizacji oraz wewnętrznych i zewnętrznych 

korzyści skali, które mogą zostać osiągnięte. I tak, 

J. Schumpeter, przedstawiciel teorii ekonomii ewolucyjnej, 

przedstawia pojęcie gron innowacyjności, które są bardzo 

zbliżone do koncepcji klastrów. Według M. E. Portera klaster 

można zdefiniować jako znajdującą się w geograficznym 

sąsiedztwie grupę przedsiębiorstw i powiązanych z nimi 

instytucji zajmujących się określoną dziedziną, połączonych 

podobieństwami i wzajemnie się uzupełniających. Warto 

zauważyć, że zasięg geograficzny klastrów może obejmować 

terytorium miasta, regionu, państwa, a także sąsiednie kraje. 

Jest to przestrzeń geograficzna, w ramach której informacje, 

transakcje, zachęty i usprawnienia mogą wystąpić pomiędzy 

przedsiębiorstwami [9]. 

W literaturze przedmiotu jest wiele zbliżonych definicji 

klastrów, jednak wszystkie zwracają uwagę na cztery 

elementy, które definiują pojęcia klastra w sposób 

uniwersalny i są nimi [2]: 

1. Branża tworzącą jądro klastra - kluczowy uczestnik 

klastra; 

2. Branże wspierające - firmy wspomagające i obsługujące 

jądro klastra; 

3. Infrastruktura „miękka” - zaplecze naukowe, instytucje 

samorządowe, agencje rozwoju gospodarczego; 

4. Infrastruktura „twarda” (tradycyjna) - niezbędna 

infrastruktura towarzysząca.  

Koncentracja geograficzna przedsiębiorstw, która jest 

zasadniczym elementem każdego klastra, zaostrza ich 

wzajemną konkurencję. Perspektywa potencjalnych korzyści 

płynących z inicjatyw klastrowych dla przedsiębiorstw oraz 
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regionów zachęca potencjalnych uczestników do 

zaangażowania się w rozwój tej inicjatywy. Do 

spodziewanych korzyści można zaliczyć m.in: wzrost 

specjalizacji w ramach swoich kluczowych kompetencji oraz 

pozyskanie nowych, rozszerzenie zakresu oferowanych 

produktów i usług, lepsze wykorzystanie dostępnych 

zasobów i możliwości produkcyjnych, budowanie know-how, 

wymianę doświadczeń, zwiększenie przychodów np. przez 

nowe kanały sprzedażowe, łatwiej dostępne informacje 

o nowych rynkach, dostęp do infrastruktury tworzonej na 

potrzeby struktury klastrowej, czy wzrost innowacyjności 

poprzez zwiększenie współpracy ze sferą badawczo-

rozwojową [5].  

Definicja klastra innowacyjnego, stworzona przez 

Komisję Europejską, opisuje to pojęcie jako skupisko 

niezależnych przedsiębiorstw – nowo powstałych firm 

innowacyjnych, małych, średnich i dużych przedsiębiorstw 

oraz organizacji badawczych działających w określonym 

sektorze i regionie. Mają one na celu stymulowanie 

działalności innowacyjnej przez promowanie intensywnych 

kontaktów, współdzielenie zaplecza technicznego, wymianę 

wiedzy i doświadczeń oraz poprzez skuteczne przyczynianie 

się do transferu technologii, tworzenia sieci powiązań, a także 

rozpowszechniania informacji wśród przedsiębiorstw 

wchodzących w skład danego klastra [12].  

Jeśli chodzi o definicję klastrów w prawodawstwie 

polskim to pojawiła się ona w 2006 roku w Rozporządzeniu 

Ministra Gospodarki z dnia 2 grudnia, przyjmując następujące 

brzmienie: „przez klaster rozumie się przestrzenną 

i sektorową koncentrację co najmniej dziesięciu podmiotów 

działających na rzecz rozwoju gospodarczego lub 

innowacyjności. Wykonując działalność na terenie jednego 

lub kilku sąsiednich województw, konkurują i współpracują 

z sobą w tych samych lub pokrewnych branżach oraz są 

powiązane rozbudowaną siecią relacji o formalnym 

i nieformalnym charakterze” [10].  

Dodatkowo, kooperacja w ramach klastra wpływa na 

obniżenie barier wejścia do sektora, w którym funkcjonuje 

struktura klastrowa, a sam klaster poprawia przepływ 

informacji pomiędzy członkami. Jednak kwestią, na którą 

szczególne warto zwrócić uwagę, jest współpraca 

konkurentów w ramach struktury klastrowej. 

 

3. KOOPETYCJA W KLASTRACH 

 

Współpraca konkurentów jest szczególnym 

zagadnieniem w zarządzaniu strategicznym z uwagi na to, że 

w klasycznych naukach ekonomicznych pojęcia te 

wykluczały się nawzajem. Podmioty na rynku albo ze sobą 

współpracowały albo konkurowały ze sobą. Jednak 

obserwacja rzeczywistych zachowań graczy na rynku 

pozwoliła zidentyfikować i zdefiniować koopetycję.  

Koopetycja jest przeniesieniem teorii gier w realia 

biznesu [1], tworząc nową teorię strategiczną umożliwiającą 

dostęp do zewnętrznych zasobów, tj. know-how, finansów 

czy technologii. W tym świetle jest ona strategią wspólnego 

tworzenia wartości i konkurencji przy jej podziale, 

w warunkach częściowej zbieżności interesów lub celów [7] 

oraz zmiennej strukturze gry o sumie dodatniej zmiennej. 

Koopetycji towarzyszy jednocześnie postawa konfrontacyjna 

i trudno jest określić ex-ante, w jakim stopniu partnerzy będą 

uzyskiwać zyski z racji współpracy [8], chyba, że zostanie to 

ściśle określone. Koopetycja jest strategią angażującą co 

najmniej dwie strony i może pojawić się pomiędzy 

współpracującymi firmami w pewnej części ich działalności, 

natomiast jednocześnie firmy te mogą konkurować na innym 

polu, mając na celu osiągnięcie lepszych wyników zarówno 

indywidualnych, jak i wspólnych.  

Wymienione możliwości istnieją w strukturach 

klastrowych, gdzie przedsiębiorstwa konkurują ze sobą 

w pewnych obszarach swej działalności, a współpracują 

w innych. Wynika to między innymi z samej idei klasteringu, 

która polega na wymianie doświadczeń, technologii, 

pozyskiwaniu kontaktów, podwykonawców i nowych rynków 

zbytu. Dzięki temu mniejsze firmy, specjalizujące się 

w jakiejś dziedzinie, posiadające innowacyjny pomysł lub 

metodę produkcyjną, współpracując w ramach klastra, mogą 

podejmować się wykonawstwa większych projektów, którym 

same nie byłyby w stanie podołać. Skutkuje to wzajemnymi 

zależnościami i zwiększeniem wydajności współpracujących 

przedsiębiorstw.  

W literaturze przedmiotu podkreśla się, wiele korzyści 

z występowania koopetycji w klastrach m.in. włączanie 

przedsiębiorstw w sieci ponadnarodowe umożliwiające 

dostęp do nowych rynków i technologii, czy rozwijanie 

doświadczeń mobilności pracowników w obrębie klastrów 

[3], wspólną realizację dużych przedsięwzięć, łatwiejszy 

dostęp do zewnętrznych źródeł finansowania, zwiększenie 

potencjału innowacyjnego, redukcję kosztów działalności. 

usprawnienie procesów produkcyjnych czy łatwiejszy dostęp 

do nowych technologii [6]. Pomimo tak wielu korzyści ze 

współpracy konkurentów, rozwój klastrów może być 

ograniczany przez liczne bariery organizacyjne (wynikające  

z niskiego stopnia współpracy świata nauki z sektorem 

przedsiębiorstw, braku koordynacji działań między 

instytucjami wsparcia biznesu), infrastrukturalne (wynikające 

np. ze słabo rozwiniętej infrastruktury telekomunikacyjno-

informatycznej i transportowej regionów), prawne 

(wynikające z niskiej jakości i zmienności regulacji 

prawnych), informacyjne (wynikające ze słabych 

mechanizmów wymiany informacji i doświadczeń  

w regionie), ekonomiczno-finansowe (wynikające 

z niewystarczającego dostępu do kapitału czy też 

rozproszonych źródeł finansowania działań klastrowych) [5].  

Na podstawie badań przeprowadzonych przez Polską 

Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości w ramach programu 

„Benchmarking klastrów w Polsce” można wskazać wiele 

korzyści, jakie osiągają podmioty funkcjonujące w polskich 

strukturach klastrowych w wyniku współpracy i konkurencji. 

Przykłady pozwalają stwierdzić, że podmioty klastrowe 

podejmują wspólne działania mające na celu poprawę ich 

pozycji konkurencyjnej na rynku [13]. Przejawia się to 

w dokonywaniu wspólnych zamówień, prowadzeniu wielu 

działań z zakresu połączonej dystrybucji, zespołowym 

występowaniu w przetargach, przygotowywaniu wspólnych 

ofert klastra dla odbiorców zewnętrznych. Na pewno 

realizacja wspólnych zamówień jak i tworzenie kanałów 

dystrybucji wymaga dużego poziomu zaufania i czasu na 

wdrożenie odpowiednich rozwiązań.  

 

4. KLASTRY ENERGII W POLSCE 

 

Dynamiczny rozwój gospodarczy Polski od lat 90. XX 

w. wpłynął na zachowania podmiotów na rynku, które zaczęły 

współtworzyć klastry, co było wynikiem koncentracji 

przemysłu i usług o podobnym charakterze. Odzwierciedlało 

to chęć dalszego rozwoju, budowania oferty dla klientów  

i w dalszej perspektywie przewagi konkurencyjnej. Obecnie 

funkcjonują już struktury klastrowe w szerokorozumianej 

branży energetycznej i możemy do nich zaliczyć m.in. 
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Bałtycki Klaster Ekoenergetyczny, Bioenergia dla Regionu, 

Dolina Czystej Energii, Dolnośląski Klaster Ekoenergetyczny 

EEI – Energia Ekologia Innowacje, Innowacyjny Klaster 

Generacji i Użytkowania Energii w Mega i Nano Skali, 

Klaster Centrum Technologii Energetycznych, Klaster 

Ekoinnowacje, Klaster na rzecz rozwoju rynku 

prosumenckiego, Klaster Wielkopolski Biogaz, Klaster 

Wodny Polski Południowej, Lubelski Klaster 

Ekoenergetyczny, Mazowiecki Klaster Efektywności 

Energetycznej i Odnawialnych Źródeł Energii, 

Świętokrzysko-Podkarpacki Klaster Energetyczny, W2E 

Waste to Energy Świętokrzysko-Podkarpacki Klaster 

Energetyczny [4].   

Tworzenie struktur klastrowych pozwala na zwiększanie 

efektywności pozyskiwania funduszy europejskich, na 

modernizacje oraz zakup instalacji z zakresu odnawialnych 

źródeł, których istnienie stanowi inicjatywę rozwojową 

energetyki odnawialnej Unii Europejskiej. Współpraca 

w ramach klastrów sprzyja również działalności edukacyjno-

informacyjnej, w ramach której podejmowane są działania 

z zakresu zarówno szkoleń, porad eksperckich, konferencji 

i organizacji kampanii informacyjnych, jak i tworzenia 

centrów edukacyjnych. Co więcej, tworzone są platformy 

współpracy wewnątrz klastrowej oraz wspólne usługi 

z zakresu certyfikacji energetycznej budynków, 

wykonawstwa audytów energetycznych, opracowania 

lokalnych analiz klimatyczno-energetyczno-ekologicznych, 

a także opiniowanie i wypracowanie standardów dla 

systemów monitujących zużycie energii lub kompleksowe 

przygotowania inwestycji z zakresu odnawialnych źródeł 

energii.  

Należy zwrócić uwagę na fakt, że podmiotami 

w klastrach są przedsiębiorstwa, które na co dzień prowadzą 

działalność konkurencyjną. Łączenie kompetencji i działań 

z rywalem, pozwala na identyfikację występowania 

koopetycji w strukturach klastrowych. Najczęściej, mamy tu 

do czynienia z koopetycją poziomą (dotyczy bezpośrednich 

konkurentów) zamierzoną (świadomie zaplanowaną), 

sieciową, która angażuje więcej niż dwóch konkurentów. 

Dodatkowo jest ona złożona, ponieważ współpraca 

i konkurencja odbywa się na różnych ogniwach łańcucha 

wartości.  

Warto zaznaczyć, że wszelkie działania tego typu, tj. 

budowanie klastrów i łączenie się podmiotów w celu 

realizacji wspólnych projektów, wspierają budowanie 

świadomości wśród społeczności lokalnych, które w sektorze 

energetycznym powinny odgrywać znaczącą rolę. 

 

5. ROZWÓJ KLASTRÓW ENERGETYCZNYCH 

 

Rozwój gospodarczy wpłynął na tworzenie struktur 

klastrowych w różnych branżach, a rozwój współczesnej 

energetyki jest nierozerwalnie związany z dynamicznym 

rozwojem energetyki odnawialnej. Wskazuje on wyraźny 

kierunek zmian, który będzie wymagać zmiany 

funkcjonowania całego systemu elektroenergetycznego, 

w tym zmiany harmonogramów dyspozycyjności 

poszczególnych jednostek wytwórczych. Implikuje to 

konieczność inwestycji w nowoczesną infrastrukturę 

sieciową, która będzie w stanie zintegrować dużą ilość 

                                                 
2 Wprowadzona została deregulacja polegająca na 

wyłączeniu z obowiązku przedkładania taryf do 

zatwierdzenia oraz opracowywania i przedkładania planów 

rozwoju sieci.  

rozproszonych terytorialnie elektrowni, wykorzystujących 

głównie odnawialne źródła energii do produkcji energii 

elektrycznej, z funkcjonującym systemem dystrybucyjnym 

i przesyłowym. Rozwój OZE wiąże się z tworzeniem struktur 

klastrowych w celu współtworzenia wartości.  

Definicja klastra energii została przedstawiona 

w Ustawie z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach 

energii (art. 2 pkt. 15a) [11]. Podmioty mogą tworzyć 

cywilnoprawne porozumienie, w skład którego mogą 

wchodzić osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki naukowe, 

instytuty badawcze lub jednostki samorządu terytorialnego, 

dotyczące wytwarzania i równoważenia zapotrzebowania, 

dystrybucji lub obrotu energią z odnawialnych źródeł energii 

bądź z innych źródeł lub paliw, w ramach jednej sieci 

dystrybucyjnej, odpowiednio w granicach jednej gminy albo 

powiatu. Takie porozumienie, zwane klastrem energii, jest 

odpowiedzią na potrzebę dążenia do wzrostu efektywności 

podejmowanych działań zarówno indywidualnych jak 

i wspólnych zaangażowanych podmiotów. Ustawa nie nadaje 

klastrom odpowiedniej formy prawnej, ale podmioty muszą 

ustalić zasady współpracy w odrębnym porozumieniu. Warto 

zaznaczyć, że zmiany w ustawie o OZE umożliwiają 

tworzenie „wysp energetycznych” i zamkniętych systemów 

dystrybucyjnych, a więc obszarów samowystarczalnych 

energetycznie2.  

Ideą tworzenia klastrów jest grupowanie wytwórców 

i odbiorców energii działających na danym obszarze3, a środki 

na ich tworzenie mogą pochodzić z regionalnych programów 

operacyjnych lub Programu Operacyjnego Infrastruktura i 

Środowisko. Klastry mają stać się oznaką lokalnej 

samowystarczalności energetycznej, a korzyści z ich 

funkcjonowania mają uzyskać odbiorcy, bowiem zyskają 

sterowalne źródło energii. Dla wytwórców korzyścią ma być 

gwarancja wyższych cen odsprzedaży energii, a dla 

operatorów sieci wzrost bezpieczeństwa dostaw energii 

i parametrów zasilania4. Inwestorzy stawiają też na zysk 

operacyjny oraz wyższe stopy zwrotu. Jednak idei tworzenia 

klastrów przyświeca większy cel, którym jest propagowanie 

i uwydatnienie roli energii pochodzącej z odnawialnych 

źródeł energii.  

 

6. WNIOSKI KOŃCOWE 

 

Polityka energetyczna w Polsce jest w fazie głębokich 

przeobrażeń, które stanowią niezaprzeczalną szansę dla 

rozwoju innowacyjności na gruncie elektroenergetyki. Jedną 

ze ścieżek do jej osiągnięcia jest rozwój klastrów 

energetycznych. Łączą one uczestników rynku, w tym 

konkurentów, inicjują współpracę między nimi oraz na 

podstawie ich doświadczeń kreują dalszy rozwój. Korzyści 

z takiej współpracy można wyliczać wiele, natomiast 

kluczową kwestią jest fakt, że są to korzyści zarówno 

indywidualne, jak i wspólne. Warto zwrócić szczególną 

uwagę na aspekt dzielenia się know-how oraz działalność 

w zakresie edukacyjno-szkoleniowym oferowaną przez 

praktyków biznesowych. Umożliwia to rzetelną edukację, co 

może skutkować dalszym rozwojem energetyki rozproszonej 

wspieranym zarówno przez osoby fizyczne, jak i wszelkie 

zainteresowane instytucje.  

3 Maksymalnie obszar działania jednego klastra nie może 

przekraczać granic powiatu lub obszaru pięciu gmin. 
4 Nie narażają się na odszkodowania za niedotrzymanie 

standardów. 
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Celem niniejszej publikacji była identyfikacja 

koopetycji w strukturach klastrowych w branży 

energetycznej. Zaprezentowane podejście klasteringu, 

zdefiniowanie koopetycji oraz wskazanie inicjatyw 

klastrowych pozwoliły na osiągnięcie celu artykułu. 

Dodatkowo, podkreślono wzrost znaczenia koncepcji 

tworzenia klastrów energii, na co przyczyniło się 

wprowadzenie tego pojęcia do Ustawy z dnia 20 lutego 2015 

r. o odnawialnych źródłach energii [11].  Zaprezentowana 

idea klastrów może być uważana za narzędzie inicjujące 

innowacyjność i rozwój podmiotów rynkowych oraz całej 

branży.  

Dodatkowo, z przedstawionej analizy wynika, że 

koncepcja koopetycji jest nierozerwalnie związana 

z klastrami. Stanowią one nowy sposób myślenia o kreowaniu 

konkurencyjności i współpracy między podmiotami 

rynkowymi. Konkurencja nie wyklucza więc wzajemnych, 

korzystnych interakcji między przedsiębiorstwami, 

przeciwnie – może stać się motorem ich rozwoju. 
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THE ROLE OF COOPETITION IN ENERGY CLUSTERS 
 

Changes in the electricity market, including regulatory ones, determine continuous development in the field of strategies 

applied by market participants. In accordance with the Act of 20th February 2015 on renewable energy sources, market 

participants may create civil agreement consisting of individuals, legal entities, academic institutions, research institutes or 

local government units, dealing with production and balancing the demand, distribution or trading of energy from renewable 

energy sources. Such an agreement, called the energy cluster is a response to the need to increase the effectiveness of operations 

on both: individual and joint levels. Among these behaviors, there can be noticed the latest trends in strategic management 

called coopetition. 

The paper presents coopetition and its assumptions in the light of creation and development of energy clusters. The 

authors attempt to enter into a discussion on improving the efficiency of market actors operations in the context of energy 

market development.  

 

Keywords: energy clusters, coopetition, cooperation, competition, efficiency. 
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