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Doœwiadczenia budowy i funkcjonowania parków przemy-WPROWADZENIE
s³owych oraz technologicznych w ró¿nych regionach œwiata, 

Funkcjonowanie parków przemys³owych zmieni³o oblicze 
próbuje siê wdra¿aæ w polskich regionach od lat dziewiêæ-wielu miast i regionów w œwiecie. To dziêki nim nast¹pi³o 
dziesi¹tych XX wieku. Podstawê prawn¹ ich tworzenia przekszta³cenie zaniedbanych gospodarczo obszarów 
stanowi ustawa z 2003 roku [8].wiejskich i miejskich w nowoczesne centra przemys³u i us³ug. 

Przyk³adem tego typu zmian s¹ regiony w Stanach 
BUDOWA  PARKÓW  Zjednoczonych. W latach dwudziestych XX wieku Dolina 

Santa Klara by³a regionem rolniczym, znanym z suszonych PRZEMYS£OWYCH  W  POLSCE
œliwek i sadów morelowych (the Santa Clara Valley was a quiet 

Potrzeba budowy parków przemys³owych w Polsce agricultural region known best for its prune and apricot 
zrodzi³a siê pod wp³ywem przekszta³ceñ polskiej gospodarki  orchards) [1]. Utworzenie przy Uniwersytecie Stanford w Palo 
w latach dziewiêædziesi¹tych XX wieku. Wówczas to Alto parku dla nowych oraz istniej¹cych przedsiêbiorstw 
zwrócono uwagê na koniecznoœæ zagospodarowania zmieni³o oblicze regionu. Wokó³ laboratoriów badawczych 
infrastruktury po upad³ych lub restrukturyzowanych zaczê³y zbieraæ siê w grona firmy przemys³u lotniczego                   
przedsiêbiorstwach pañstwowych. Szczególnie dotyczy³o to i elektronicznego [2]. Jako przyk³ad dynamicznego rozwoju 
okrêgów silnie uprzemys³owionych (Œl¹sk i Ma³opolska). Pod mo¿e tak¿e pos³u¿yæ amerykañski stan Karolina Pó³nocna.            
wp³ywem doœwiadczeñ œl¹skich zaczêto tworzyæ parki           W przesz³oœci nale¿a³ do najbiedniejszych obszarów w USA. 
w regionach rolniczych, np. Podlasie. Sytuacja uleg³a poprawie po utworzeniu Research Triangle 

Park. Powsta³ na kilku tysi¹cach hektarów ziemi le¿¹cej Obecnie w naszym kraju istniej¹ dwa sposoby budowy 
od³ogiem pomiêdzy uniwersytetami [3]. parków przemys³owych (por. rys. 1). Pierwszy z nich reguluje 

Parki przyczyni³y siê do rozwoju regionów francuskich. ustawa z dnia 29 sierpnia 2003 roku, która okreœla park 
Jako przyk³ad wspó³pracy przemys³u i nauki mo¿e pos³u¿yæ przemys³owy jako zespó³ wyodrêbnionych nieruchomoœci,                 
technopolia Sophia Antipolis w rejonie Nicei. Na pocz¹tku lat w sk³ad którego wchodzi co najmniej nieruchomoœæ ze 
siedemdziesi¹tych XX wieku utworzono w odleg³oœci oko³o 20 znajduj¹c¹ siê infrastruktur¹ techniczn¹ po restruktu-
km od lotniska w Nicei Miêdzynarodowy Park Dzia³alnoœci ryzowanym lub likwidowanym przedsiêbiorstwie. Jako 
Valbonne-Sophia Antipolis [4]. Obecnie w Sophia Antipolis instytucja wspomagania przedsiêbiorczoœci lokalnej b¹dŸ 
pracuje 26 tysiêcy ludzi. Jest to najbardziej innowacyjny regionalnej jest tworzona na podstawie umowy cywilno-
region w Europie, który zawdziêcza swój sukces atrakcyjnoœci prawnej, której jedn¹ ze stron jest jednostka samorz¹du 
rz¹dowych badañ laboratoryjnych i funkcjonowaniu du¿ych terytorialnego. Stwarza to mo¿liwoœæ prowadzenia dzia³al-
prywatnych inwestycji. noœci gospodarczej przedsiêbiorcom, a w szczególnoœci 

Znaczenie parków przemys³owych i technologicznych ma³ym i œrednim firmom. Oznacza to, i¿ stron¹ porozumieñ 
dostrze¿ono równie¿ na terenie by³ej NRD. Znajduj¹ siê one           dotycz¹cych budowy tego typu instytucji powinny byæ w³adze 
w miastach licz¹cych ponad 100 tysiêcy ludnoœci i funkcjonuj¹ gminy, powiatu lub miasta, tworz¹c je we wspó³pracy                       
jako spó³ki. Udzia³y w nich maj¹ w³adze samorz¹dowe, izby z uczelniami i instytucjami wspieraj¹cymi przedsiêbiorczoœæ.
przemys³owo-handlowe oraz rz¹dy krajowe. By³y finanso-
wane ze specjalnych funduszy. Ich budowê wspiera³o równie¿ 
Federalne Ministerstwo Badañ Naukowych i Technologii [5].

Parki sta³y siê motorami rozwoju gospodarki Irlandii. 
Przyk³adem jest region Shannon zwany Irlandzk¹ „Dolin¹ 
Krzemow¹”. Na jego terenie znajduje siê Narodowy Park 
Technologiczny w Limerick. Jest to najwiêksza tego typu 
instytucja w kraju zarz¹dzana przez spó³kê. 

Parki stanowi¹ tak¿e nieod³¹czny element infrastruktury 
technologicznej Tajwanu. W przesz³oœci kraj ten boryka³ siê           
z wysokim bezrobociem oraz du¿ymi obszarami ubóstwa. 
Obecnie blisko 30% zaawansowanej technologii jest 
wytwarzane w parkach naukowo-przemys³owych [6]. Dziêki 
ich obecnoœci Tajwan sta³ siê liderem w produkcji notebooków 
w œwiecie, a lokalne firmy koncernami o zasiêgu globalnym. 
Park w Hsinchu (Hsin-chu industrial park) stanowi Tajwañsk¹ 
„Dolinê Krzemow¹”. Dzia³a tam ponad 200 firm i pracuje 72 
tysi¹ce osób [7]. Rys.1. Sposoby tworzenia parków przemys³owych w Polsce.
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ROLA  PARKÓW  PRZEMYS£OWYCH  WE  WSPIERANIU 
®REGIONALNEJ  PRZEDSIÊBIORCZOŒCI

Od dawna w œwiecie poszukuje siê skutecznych rozwi¹zañ maj¹cych na celu podniesienie innowacyjnoœci regionów oraz pobudzenie 
przedsiêbiorczoœci u lokalnych spo³ecznoœci. Wa¿n¹ rolê wœród tworzonych instytucji maj¹ do odegrania parki przemys³owe. W 
przeciwieñstwie do parków technologicznych nie musz¹ powstawaæ w pobli¿u uczelni i oœrodków badawczo-rozwojowych. Ich 
zasadniczym celem jest bowiem wspieranie przedsiêbiorczoœci w wymiarze lokalnym i regionalnym.
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Drugi sposób tworzenia parków przemys³owych odbywa ORGANY  ZARZ¥DZAJ¥CE
siê z pominiêciem ustawy z 2003 roku. W celu uczynienia 

Parki przemys³owe posiadaj¹ jednostki zarz¹dzaj¹ce, choæ 
nieruchomoœci bardziej atrakcyjn¹ dla potencjalnych 

z zaprezentowanej wczeœniej definicji nie wynika to 
inwestorów z kraju i zagranicy, niektóre samorz¹dy zaczynaj¹ 

jednoznacznie. Ustanowienie podmiotu zarz¹dzaj¹cego jest 
nazywaæ po³o¿one na terenie gmin wiejskich i miejskich strefy 

niezbêdne z uwagi na koniecznoœæ wydzier¿awiania 
rozwoju gospodarczego lub obszary inwestycyjne mianem 

pomieszczeñ firmom oraz zapewnienia ró¿nych us³ug. 
parków przemys³owych. 

Struktura zarz¹dzaj¹ca parkiem odpowiada za stan jego 
G³ównym celem parków przemys³owych jest stworzenie obiektów.

sektorowi MŒP dogodnych warunków do prowadzenia 
W wyniku zawieranych porozumieñ samorz¹dy, uczelnie, 

dzia³alnoœci gospodarczej. Jest on realizowany poprzez 
firmy i agencje rozwoju regionalnego tworz¹ spó³ki akcyjne 

udostêpnianie przedsiêbiorcom hal przemys³owych i maga-
lub z ograniczon¹ odpowiedzialnoœci¹, aby zarz¹dza³y 

zynowych oraz pomieszczeñ biurowych i uzbrojonych 
parkami. Poszczególni sygnatariusze porozumienia wnosz¹ do 

terenów wraz z odpowiedni¹ obs³ug¹ administracyjn¹. Poza 
tworzonej spó³ki odpowiednie udzia³y. W Polsce sprawnie 

wynajmem pomieszczeñ pod dzia³alnoœæ gospodarcz¹ spó³ki 
zarz¹dzane s¹ parki technologiczne w Poznaniu i P³ocku. 

zarz¹dzaj¹ce parkiem proponuj¹ us³ugi o charakterze 
Podejmuj¹ dzia³ania na rzecz zacieœniania wspó³pracy miêdzy 

doradczym w zakresie dzia³alnoœci gospodarczej, ksiêgowoœci 
miejscowym biznesem a oœrodkami naukowo-badawczymi. 

a tak¿e zarz¹dzania nieruchomoœciami.
S³u¿yæ to ma dalszemu rozwojowi miasta i regionu oraz 

Wiêkszoœæ inicjatyw tworzenia parków przemys³owych           pog³êbianiu wspó³pracy technologicznej miêdzy nauk¹               
i technologicznych jest podejmowana przez w³adze lokalne. a przemys³em.
Wa¿nymi inicjatorami s¹ te¿ uczelnie. Ka¿da tego typu 

Spó³ka zarz¹dzaj¹ca parkiem przemys³owym lub techno-
instytucja funkcjonuje w ró¿nej formule prawnej i w³asnoœ-

logicznym powinna zapewniæ firmom odpowiedni lokal pod 
ciowej. Poznañski park dzia³a w ramach fundacji uniwer-

dzia³alnoœæ produkcyjn¹ b¹dŸ us³ugow¹ oraz wyposa¿enie              
syteckiej, koszaliñski jako jednostka organizacyjna uczelni, 

w media (energia elektryczna, woda, centralne lub gazowe 
krakowski w ramach specjalnej strefy ekonomicznej zarz¹-

ogrzewanie), a ponadto w telefon oraz ochronê mienia. Ze 
dzanej przez spó³kê z o.o., wroc³awski jako spó³ka akcyjna             

wzglêdu na swoj¹ misjê, parki przemys³owe nie musz¹ 
z dominuj¹cym udzia³em gminy, szczeciñski jako spó³ka z o.o. 

funkcjonowaæ w pobli¿u oœrodków akademickich, co jest 
bêd¹ca w 100% w³asnoœci¹ gminy oraz pomorski w Gdyni jako 

g³ównym wyznacznikiem odró¿niaj¹cym parki przemys³owe 
projekt gminy zarz¹dzany przez stowarzyszenie [9].

od technologicznych.
Na Œl¹sku stronami porozumieñ w sprawie tworzenia 

Tworzone w polskich regionach parki przemys³owe 
parków przemys³owych s¹ miejscowe samorz¹dy oraz 

posiadaj¹ podmioty zarz¹dzaj¹ce. Organem zarz¹dzaj¹cym 
tamtejsze zak³ady. Jako przyk³ad mo¿na wymieniæ powo³any  

Goleszowskim Parkiem Przemys³owym jest Goleszowski Park 
1 lipca 2003 roku Goleszowski Parki Przemys³owy. Jego 

Przemys³owy Sp. z o.o.. Parkiem Przemys³owym w Bytomiu 
sygnatariuszami zostali: Gmina Goleszów, Starostwo Powiatu 

zarz¹dza Górnoœl¹ska Agencja Przekszta³ceñ Przedsiêbiorstw 
Cieszyñskiego, Zak³ady Elektromaszynowe „Celma” S.A., 

S.A. w Katowicach, zaœ Wroc³awskim Parkiem Przemys-
Elektronarzêdzia „Celma”, Goleszowski Park Przemys³owy 

³owym – Dozamel Sp. z o.o.. Podmiotem zarz¹dzaj¹cym 
Sp. z o.o. oraz „TROS-EKO” Sp. z o.o. [10]. Tak¿e stron¹ 

Stargardzkim Parkiem Przemys³owym jest Stargardzka 
porozumienia w sprawie powo³ania Jaworznickiego Parku 

Agencja Rozwoju Lokalnego, a w przypadku Parku 
Przemys³owego by³ samorz¹d lokalny (miasto Jaworzno), 

Przemys³owego Boruta w Zgierzu – Zarz¹d Miejskiego 
Spó³ka Restrukturyzacji Kopalñ S.A. w Katowicach, Zak³ady 

Przedsiêbiorstwa Gospodarki Komunalnej. Organem 
Chemiczne Organika – Azot S.A. oraz Agencja Rozwoju 

zarz¹dzaj¹cym Regionalnym Parkiem Przemys³owym                  
Lokalnego S.A. w Jaworznie. Równie¿ z inicjatywy 

w Tarnowie jest Tarnowski Klaster Przemys³owy „Plastikowa 
samorz¹du utworzono w województwie podlaskim 

Dolina”, zaœ Parkiem Przemys³owym Galatia-Silesia                     
Zambrowski Park Przemys³owy. Powsta³ na terenie 

w Oœwiêcimiu zarz¹dza Centrum Biznesu Ma³opolski 
Przedsiêbiorstwa Przemys³u Bawe³nianego „ZAMTEX S.A. 

Zachodniej Spó³ka z o.o.
Miasto przejê³o nieruchomoœæ i powo³a³o spó³kê z o.o. 

Wiele spoœród istniej¹cych w Polsce instytucji wspoma-Zawarto umowy z trzema firmami, które obecnie prowadz¹ 
gaj¹cych przedsiêbiorczoœæ oraz transfer technologii ze sfery dzia³alnoœæ. Niektóre inicjatywy nie zosta³y zrealizowane. 
B+R do MŒP jest ma³o skutecznych. Wœród 507 tego typu Upad³ projekt budowy Parku Przemys³owego w Andrychowie 
instytucji w naszym kraju (w 2004 roku) zaledwie 12 parków (Ma³opolska). Nie uda³o siê tak¿e doprowadziæ do utworzenia 
naukowo-technologicznych i technologiczno-przemys³owych Parku Przemys³owego na terenie by³ej odlewni w Lublinie, 
mo¿na by³o uznaæ za jednostki infrastruktury transferu techniki choæ stronami podpisanego listu intencyjnego by³y: Lubelska 
i technologii. Przytoczone dane œwiadcz¹, i¿ system transferu Fundacja Rozwoju, Urz¹d Miasta i Agencja Rozwoju 
technologii jest w Polsce w wielu przypadkach nieskuteczny. Regionalnego. Przedstawione przyk³ady pokazuj¹, i¿ 
Byæ mo¿e zapisane w Regionalnych Strategiach Inno-g³ównym celem tworzonych w regionach parków by³a chêæ 
wacyjnych inicjatywy oka¿¹ siê bardziej skuteczne od zagospodarowania maj¹tku po upadaj¹cych lub 
dotychczas istniej¹cych i wzmocni¹ w istotny sposób restrukturyzowanych zak³adach przemys³owych. Ponadto 
infrastrukturê technologiczn¹ i przedsiêbiorczoœæ w poszcze-jednym z celów by³o tak¿e wspieranie rozwoju sektora ma³ych 
gólnych województwach [12].i œrednich przedsiêbiorstw oraz redukcja bezrobocia.

Wdra¿ane w 15 województwach projekty Regionalnych Niektóre samorz¹dy samodzielnie nadaj¹ status parku 
Strategii Innowacyjnych (strategia dla Mazowsza jest w fazie (wbrew ustawie) po³o¿onym w obrêbie gminy strefom 
tworzenia) zawieraj¹ inicjatywy budowy parków przemys-inwestycyjnym lub gospodarczym. Przyk³adem jest Wojnicz, 
³owych. Ich celem jest zagospodarowanie masy po upada-gdzie znajduje siê wydzielony obszar okreœlany mianem 
j¹cych lub restrukturyzowanych przedsiêbiorstwach przemys-„Zielonego Parku Przemys³owego”, którego za³o¿ycielem jest 
³owych oraz terenów nale¿¹cych do samorz¹dów lub firm.miejscowy samorz¹d. Jego celem jest przyci¹gniêcie firm 

stosuj¹cych technologie ukierunkowane na ochronê 
œrodowiska naturalnego [11].
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£ódzka. W sk³ad parku wchodz¹ tereny uzbrojone oraz CECHY  PARKÓW  PRZEMYS£OWYCH
nieuzbrojone. S¹ tu budynki poprzemys³owe. Organem 

Parki przemys³owe posiadaj¹ specyficzne cechy. Nale¿¹ do zarz¹dzaj¹cym jest Be³chatowsko-Kleszczowski Park 
nich: lokalizacja (wolny teren przeznaczony pod budowê lub Przemys³owo-Technologiczny Spó³ka z o.o..
gotowe do wynajmu lokale), organ zarz¹dzaj¹cy (lokalna 

W miarê sprawnie przebiega proces tworzenia instytucji agencja rozwoju lub inne instytucje), profil produkcji 
wspomagaj¹cych przedsiêbiorczoœæ lokaln¹ i regionaln¹ na (przemys³, handel lub us³ugi) oraz koncentracja ma³ych i œred-
terenie Lubelszczyzny. Uda³o siê utworzyæ parki przemys³owe nich firm na niewielkiej przestrzeni tworz¹cych podgrona.
w Œwidniku i Pu³awach [14]. Projekt Pu³awskiego Parku 

Wœród wdra¿anych w Polsce projektów Regionalnych Przemys³owego powsta³ na pocz¹tku 2003 roku. By³o to 
Strategii Innowacyjnych najwiêcej parków przemys³owych wspólne przedsiêwziêcie Zak³adów Azotowych „Pu³awy” 
powsta³o w województwie œl¹skim. W latach 2003-2005 S.A. oraz Miasta Pu³awy. W tym samym roku tamtejsza Rada 
utworzono na jego terenie a¿ cztery tego typu instytucje.                Miejska podjê³a uchwa³ê w sprawie wspólnych dzia³añ oraz 
W fazie organizacji by³y dwie kolejne oraz park przemys³owo- zwolnieñ od podatku od nieruchomoœci dla firm inwestuj¹cych 
technologiczny. Tworzeniu na Œl¹sku parków przemys³owych na terenie parku. Nie uda³o siê doprowadziæ do koñca 
s³u¿y infrastruktura przemys³owa. W wyniku transformacji podjêtych w 2003 roku dzia³añ zmierzaj¹cych do utworzenia 
spo³eczno-gospodarczej wiele firm nie wytrzyma³o kosztów na terenie by³ej odlewni w Lublinie parku przemys³owego. 
reform i zosta³o postawionych w stan upad³oœci lub Stronami podpisanego listu intencyjnego by³y: Lubelska 
zmuszonych modernizowaæ w³asn¹ bazê przemys³ow¹. W ten Fundacja Rozwoju, Urz¹d Miasta i Agencja Rozwoju 
sposób zrodzi³ siê pomys³ zagospodarowania maj¹tku na Regionalnego.
terenie zak³adów przemys³owych.

Marginalne znaczenie przywi¹zuj¹ samorz¹dy do 
Parki przemys³owe zaczêto tak¿e tworzyæ w województwie tworzenia parków przemys³owych w województwie 

dolnoœl¹skim. Region ten nale¿y do pionierów rozwoju wielkopolskim [15]. Wiêksze zainteresowanie zdoby³a 
instytucji wspieraj¹cych procesy innowacyjne w Polsce.               koncepcja ich budowy w województwie lubuskim. W fazie 
W 2005 roku powsta³ Noworudzki Park Przemys³owy. Zosta³ organizacyjnej pozostawa³ w 2005 roku Park Przemys³owy          
utworzony na obszarze by³ej Kopalni Wêgla Kamiennego w Miêdzyrzeczu. Urz¹d Miejski wykona³ plany i wydzieli³ 
„Nowa Ruda”. W pierwszej fazie wzniesiono miêdzy innymi teren niezabudowany. Powsta³ te¿ projekt jego uzbrojenia.            
halê produkcyjn¹ i przeprowadzono adaptacjê obiektu na cele W 90% tereny pod przysz³e inwestycje stanowi³y w³asnoœæ 
produkcyjne. Inwestorom oferowane s¹ wolne grunty z halami gminy. Organizatorem parku przemys³owego jest burmistrz 
i magazynami (z pe³n¹ infrastruktur¹). Na jego obszarze miasta Miêdzyrzec. W 2004 roku zabudowany budynkami            
funkcjonuje Noworudzki Inkubator Przedsiêbiorczoœci o funkcji biurowej, magazynowej i produkcyjnej obszar            
(oddany do u¿ytku w 2003 roku). w Zielonej Górze otrzyma³ nazwê Park Przemys³owy ZASTAL 

Oprócz Górnego i Dolnego Œl¹ska idea budowy parków S.A. Nie ma udzia³u w parku miejscowy Urz¹d Miejski ani 
przemys³owych zyska³a uznanie u samorz¹dów Pomorza inny samorz¹d. Jest on prywatn¹ inicjatyw¹.
Zachodniego. W Regionalnej Strategii Innowacji dla Ma³opolska nale¿y obok województw œl¹skiego, zacho-
województwa zachodniopomorskiego zarekomendowano dniopomorskiego i kujawsko-pomorskiego do regionów                
budowê miêdzy innymi parków technologicznych i parków o najwiêkszej koncentracji parków przemys³owych. W ramach 
przemys³owych [13]. Regionalnej Strategii Innowacji dla Ma³opolski postuluje siê 

Nasuwa siê pytanie: dlaczego w jednych województwach miêdzy innymi rozbudowê istniej¹cych i powstanie nowych 
powstaj¹ parki przemys³owe, a w drugich technologiczne lub tego typu instytucji [16]. Zaawansowane s¹ prace nad 
naukowo-technologiczne? Wydaje siê, i¿ zale¿y to w g³ównej zg³oszonymi w projekcie RIS dla Ma³opolski inicjatywami.           
mierze od realizacji polityki regionalnej przez samorz¹dy na W 2004 roku zosta³o podpisane porozumienie w sprawie 
szczeblu województwa oraz od struktury gospodarczej utworzenia Regionalnego Parku Przemys³owego w Tarnowie. 
regionu. W województwach uprzemys³owionych: œl¹skie, Jego sygnatariusze to: samorz¹d Tarnowa, Tarnowskie 
ma³opolskie, kujawsko-pomorskie samorz¹dy podejmuj¹ Zak³ady Azotowe, Wodoci¹gi i Tarnowski Klaster 
dzia³ania na rzecz tworzenia parków przemys³owych, których Przemys³owy „Plastikowa Dolina”. Opracowano studium 
zadaniem jest zagospodarowaæ infrastrukturê po restru- wykonalnoœci, które w 2005 roku podlega³o ocenie przez 
kturyzowanych b¹dŸ likwidowanych przedsiêbiorstwach.                   sygnatariuszy. Park posiada tereny z budynkami w ró¿nych 
W regionach posiadaj¹cych silne zaplecze badawczo- czêœciach Tarnowa. Czêœæ wymaga wyburzenia a czêœæ 
rozwojowe w postaci uczelni, oœrodków badawczo- adaptacji. Organem zarz¹dzaj¹cym jest Tarnowski Klaster 
rozwojowych tworzy siê parki technologiczne i naukowo- Przemys³owy „Plastikowa Dolina”. Udzia³y wiêkszoœciowe 
technologiczne. W przeciwieñstwie do parków przemys- ma samorz¹d.
³owych, które nie s¹ sensu stricto instytucjami transferu 
technologii lecz oœrodkami wspieraj¹cymi przedsiêbiorczoœæ PODSUMOWANIEw wymiarze lokalnym, parki naukowo-technologiczne                    

Funkcjonowanie parków przemys³owych powinno po i technologiczne wspomagaj¹ transfer wiedzy naukowo-
pierwsze, przynieœæ miastom oraz regionom wiele korzyœci            technicznej ze sfery badawczo-rozwojowej do praktyki 
w postaci zagospodarowania infrastruktury technicznej po gospodarczej i odwrotnie.
upadaj¹cych lub restrukturyzowanych przedsiêbiorstwach. Po Wœród regionów realizuj¹cych projekty budowy parków 
drugie, utworzenie parku przemys³owego mo¿e doprowadziæ przemys³owych znalaz³o siê równie¿ województwo ³ódzkie.  
do powstania ma³ych i œrednich przedsiêbiorstw w wymiarze W Regionalnej Strategii Innowacji dla województwa 
lokalnym oraz przyczyniæ siê w istotny sposób do redukcji ³ódzkiego zapisano inicjatywê rozwoju lokalnych i regional-
bezrobocia. Szczególnie dotyczy to regionów zaniedbanych nych parków naukowo-technologicznych i przemys³owych. 
pod wzglêdem gospodarczym.Obecnie na terenie województwa istnieje kilka tego typu 

instytucji. Jedna z nich zosta³a zlokalizowana w Be³chatowie. Z analizy literatury krajowej i zagranicznej wynika, i¿ parki 
Pe³na nazwa brzmi: Be³chatowsko-Kleszczowski Park przemys³owe powinny byæ tworzone w regionach 
Przemys³owo-Technologiczny. Porozumienie w sprawie jego uprzemys³owionych na bazie restrukturyzowanych b¹dŸ 
powo³ania zawarto w 2003 roku. Stronami zosta³y: Agencja likwidowanych przedsiêbiorstw celem pobudzenia 
Rozwoju Przemys³u S.A w Warszawie, Elektrownia przedsiêbiorczoœci. W województwach dysponuj¹cych 
Be³chatów S.A, Gmina Miasto Be³chatów, Gmina Kleszczów, znacznym zapleczem naukowo-badawczym warto budowaæ 
Gmina Kluki, Kopalnia Wêgla Brunatnego i Politechnika parki naukowo-technologiczne. W regionach o mieszanej 



80 POSTÊPY  TECHNIKI  PRZETWÓRSTWA  SPO¯YWCZEGO  1/2006

strukturze gospodarki, gdzie wystêpuje du¿y udzia³ rolnictwa       p r a  cy. Szczeg óln ie dot ycz y to obsz aró w miej ski ch                          
i przemys³u oraz w województwach rolniczych warto tworzyæ i podmiejskich zagro¿onych du¿ym bezrobociem.
parki agroprzemys³owe. W artykule poœwiêconym „Dolinom Pierwszych rezultatów funkcjonowania parków przemys-
Zdrowej ¯ywnoœci” (zamieszczonym na ³amach czasopisma ³owych w polskich regionach nale¿y spodziewaæ siê w ci¹gu 
„Postêpy techniki przetwórstwa spo¿ywczego” nr 2/2005) najbli¿szych lat. Czas poka¿e czy podjête dzia³ania na trwa³e 
stwierdzi³em, i¿ tego typu instytucje mog¹ byæ obok uczelni wpisz¹ siê w krajobraz miasta lub gminy i wspomog¹ lokaln¹             
rolniczo-technicznych rdzeniem dla powstaj¹cych gron rolno- i regionaln¹ przedsiêbiorczoœæ, doprowadzaj¹c do powstania 
spo¿ywczych, a tak¿e motorem rozwoju lokalnej i regionalnej nowych miejsc pracy.
przedsiêbiorczoœci. Funkcjonowanie parku agroprzemys-
³owego w Kutnie przynosi miastu wiele korzyœci (np. nowe LITERATURAmiejsca pracy). Szkoda, ¿e autorzy opracowanych w naszym 

[1] Saxenian A.: Creating a Twentieth Century Technical kraju projektów Regionalnych Strategii Innowacyjnych nie 
Community: Frederick Terman's Silicon Valley uwzglêdnili budowy tego typu instytucji w Polsce. Mog³yby 
//www.sims.berkeley.edu/~anno/papers/terman.html.okazaæ siê pomocne w rozwoju przedsiêbiorczoœci. 

Pozwoli³oby to stworzyæ nowe miejsca pracy w regionach [2] http://websiliconvalley.com/sunnyvale/.
zaniedbanych pod wzglêdem gospodarczym i techno- [3] Guliñski J., Marciniec B. M.: Innowacje, poda¿, popyt, 
logicznym. instrumenty transferu, finansowanie, Wydawnictwo 

Realnym wsparciem dla polskich „Dolin Zdrowej Poznañskie, Poznañ 2000, s. 42.
¯ywnoœci” mog³yby okazaæ siê tak¿e parki agrotechnolo- [4] Benko G.: Geografia technopolii, Wydawnictwo 
giczne. Ich istnienie pozwoli³oby stymulowaæ przep³yw 

Naukowe PWN, Warszawa 1993, s.151-157.wiedzy naukowo-technicznej oraz nowych technologii ze sfery 
[5] Brodzka-Palacz B.: Parki technologiczne w Niemczech naukowo-badawczej do praktyki gospodarczej i odwrotnie. 

Wschodnich, Gazeta Innowacje, Nr 1 z 1998 roku.Brak odpowiednich projektów w Regionalnych Strategiach 
Innowacyjnych mo¿e siê odbiæ negatywnie na rozwoju [6] Dêbek P.: Krzemowe kotlinki, artyku³ pochodzi z CHIP 
województw, w których dominuje sektor rolny. nr 10/2003 / www.chip.pl./.

Analizuj¹c literaturê krajow¹ i zagraniczn¹ za okres [7] Drabek T.: Tajwan – azjatycka „krzemowa dolina” 
ostatniego pó³wiecza mo¿na dostrzec, i¿ zmienia siê profil /www.teleinfo.com.pl/.
dzia³ania parków technologicznych i przemys³owych. Do [8] Ustawa z dnia 29 sierpnia 2003 roku o zmianie ustawy           
koñca XX wieku by³y swoistymi centrami wytwarzania o finansowym wspieraniu inwestycji /Dz. U. z 2003 r.         
(Center of Manufacturing) towarów i œwiadczenia us³ug. Nr 159, poz. 1537 /http://ks.sejm.gov.pl/.
Obecnie przekszta³caj¹ siê w centra doskona³oœci (Center of 

[9] Dzier¿anowski M., Szultka St., Tamowicz P., Wojnicka Exellence). G³ówn¹ rolê zaczyna odgrywaæ wiedza naukowo-
E.: Raport koñcowy z badañ, Analiza stanu i kierunków techniczna, jej tworzenie, transfer oraz absorpcja ze sfery 
rozwoju parków naukowo-technologicznych, naukowo-badawczej do praktyki gospodarczej. W ten sposób 
inkubatorów technologicznych i centrów transferu przyczyniaj¹ siê do budowy Gospodarki Opartej na Wiedzy.
technologii w Polsce, Gdañsk 2004, /www.parp.gov.pl/.W przypadku regionów przemys³owych nale¿y dalej 

[10] Dzia³ania regionalne-Regionalne Parki Przemys³owe wspieraæ rozwój parków naukowo-technologicznych i prze-
oraz Przemys³owo-Technologiczne, Agencja Rozwoju mys³owych. Realizowane w Polsce projekty parków 
Przemys³u S.A. (www.arp.pl).przemys³owych powstaj¹ w zdecydowanej wiêkszoœci                  

w oparciu o wspomnian¹ ustawê z dnia 29 sierpnia 2003 roku. [11] Strona Urzêdu Gminy Wojnicz (www.wojnicz.pl).
W ci¹gu niespe³na kilku lat Agencja Rozwoju Przemys³u [12] Jasiñski A.H.: Bariery transferu techniki na rynku dóbr 
podpisa³a kilkanaœcie porozumieñ w sprawie ich utworzenia. zaopa t rzen iowo- inwes tycy jnym,  Warszawa ,  
Niektóre samorz¹dy lokalne w celu przyci¹gniêcia Wydawnictwo Naukowe Wydzia³u Zarz¹dzania 
potencjalnych inwestorów okreœlaj¹ (wbrew ustawie) Uniwersytetu Warszawskiego, 2005, s.29.
po³o¿one na terenie miasta strefy inwestycyjne parkami 

[13] Regionalna Strategia Innowacji województwa zacho-przemys³owymi. W przeciwieñstwie do parków naukowo-
dniopomorskiego, Szczecin, 2005, /www.msp.neo.pl/.technologicznych tego typu instytucje nie zajmuj¹ siê 

przep³ywem wiedzy naukowo-technicznej,  a raczej [14] Regionalna Strategia Innowacji województwa lubel-
koncentruj¹ siê na rozwoju ma³ej i œredniej przedsiêbiorczoœci. skiego, Lublin, 2004, /www.rsi.lubelskie.pl/.
To samo dotyczy inkubatorów przedsiêbiorczoœci. Dlatego te¿ [15] Regionalna Strategia Innowacji województwa wiel-
nie mo¿na ich uznaæ za instytucje wspomagaj¹ce przep³yw kopolskiego, Poznañ, 2004, /www.innowacyjna-
wiedzy naukowo-technicznej ze sfery nauki do biznesu. wielkopolska.pl/.

Najwiêkszy jest udzia³ samorz¹dów lokalnych i regio- [16] Regionalna Strategia Innowacji województwa ma³opol-
nalnych w budowê parków przemys³owych w województwach skiego 2005-2013, /www.pk.edu.pl/.
uprzemys³owionych. Tworzono je przede wszystkim w woje-
wództwach: œl¹skim, ma³opolskim, kujawsko-pomorskim              

THE ROLE OF INDUSTRIAL PARKS IN i zachodniopomorskim. Niewielki jest udzia³ samorz¹dów             
SUPPORTING REGIONAL ENTERPRISEw budowie tego typu instytucji w województwach lubuskim            

i œwiêtokrzyskim. Najgorzej przedstawia siê sytuacja                  
SUMMARYw województwie warmiñsko-mazurskim, gdzie nie powsta³ 

¿aden park przemys³owy. Tymczasem ze wzglêdu na rolniczy Effective solutions aiming at increasing the innovativeness of 
charakter regionu mo¿na tam tworzyæ parki agroprzemys³owe. regions and boosting enterprise in local communities have 

Budowa parków przemys³owych przyczyni³a siê w wielu been pursued in the world for a long time. An important role 
miastach i regionach do zagospodarowania maj¹tku po among the institutions that are created is played by industrial 
upadaj¹cych lub restrukturyzowanych przedsiêbiorstwach. parks. As oppose to technological parks, industrial parks do 
Wydzier¿awianie inwestorom terenów pod inwestycje lub not have to be created in close proximity to universities or 
pomieszczeñ pod dzia³alnoœæ gospodarcz¹ spowodowa³o research and development centers. Their basic function is to 
rozwój sektora ma³ych i œrednich przedsiêbiorstw oraz miejsc support local and regional enterprise.


