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PARK TECHNOLOGICZNY – NOWY ELEMENT W PRZESTRZENI REGIONU 

 

 We współczesnej gospodarce, której rozwój uzale�niony jest w decyduj�cej 

mierze od relacji pomi�dzy nauk� a technologi�, istotnym jest tworzenie warunków 

umo�liwiaj�cych pełne wykorzystanie potencjału naukowego i przemysłowego. 

Zale�no�� mi�dzy nauk� i technologi� jest bardzo silna. Wytworzona nowa wiedza 

jest niezb�dnym składnikiem rozwoju technologii. Konieczno�� �cisłej współpracy 

nauki i przemysłu jest wymuszona przez osi�gni�cie pierwszoplanowej roli w 

gospodarce tych rodzajów działalno�ci, które w wi�kszym ni� dotychczas stopniu 

bazuj� na wiedzy naukowej. Budowaniu w regionie warunków do kreacji 

produktywnej wiedzy i mechanizmów przenosz�cych efekty bada� naukowych do 

praktyki gospodarczej słu�� parki technologiczne. Zagadnienie tworzenia 

produktywnej wiedzy, tzn. takiej, która zostaje przekształcona w udan� innowacj� 

(Drucker, 1999), jest kluczowe w nowoczesnej gospodarce. Działaj�c na rzecz 

transferu technologii, podnoszenia poziomu innowacyjno�ci gospodarki (głównie na 

szczeblu regionalnym), parki technologiczne od kilkudziesi�ciu lat staj� si� coraz 

wa�niejszym elementem wszelkich rozwa�a� na temat rozwoju.  

 Celem niniejszego opracowania jest przedstawienie uwarunkowa� rozwoju 

oraz znaczenia działalno�ci parków technologicznych, jako formy wspierania 

transferu technologii i przedsi�biorczo�ci oraz omówienie najistotniejszych cech 

parków technologicznych na �wiecie. W celu ukazania ró�nych modeli tworzenia i 

działania parków w Polsce zaprezentowano trzy najbardziej zaawansowane 

przedsi�wzi�cia tego typu w Polsce – w Poznaniu, Krakowie i Wrocławiu. 



 2 

Szczegółowo przedstawiono uwarunkowania rozwoju i struktur� funkcjonalno – 

przestrzenn� parku we Wrocławiu. 

 Czym�e jest wi�c park technologiczny? Na pocz�tku nale�y podkre�li�, i� 

mo�na si� spotka� z wieloma nazwami, które stosowane s� do okre�lenia 

analizowanego w pracy podmiotu: park technologiczny, park naukowy, park 

badawczy etc. Ró�ne okre�lenia i definicje stosowane s� by opisa� podmioty, których 

naczelny cel i zasada działania jest niemal identyczna. Mi�dzynarodowe 

Stowarzyszenie Parków Naukowych1 przyj�ło okre�lenie umo�liwiaj�c� odniesienie 

jej do wszystkich podanych powy�ej nazw. Park naukowy / technologiczny / 

badawczy i jego funkcje mo�na opisa� nast�puj�co:  

 

„Organizacja zarz�dzana przez wykwalifikowanych specjalistów. Celem Parku 

jest powi�kszenie bogactwa społeczno�ci przez wspieranie kultury innowacji i 

konkurencyjno�ci w�ród przedsi�biorstw i instytucji opartych na wiedzy. Aby 

osi�gn�� te cele Park stymuluje i zarz�dza przepływem wiedzy pomi�dzy 

szkołami wy�szymi, instytucjami badawczymi, przedsi�biorstwami i rynkiem. 

Ułatwia kreacje i wzrost przedsi�biorstw opartych na wiedzy poprzez proces 

inkubacji i p�czkowania2. Dodaje przedsi�biorstwom warto�ci poprzez wysokiej 

jako�ci usługi, udost�pnienie przestrzeni i inne ułatwienia. 

 

Istot� działalno�ci parków technologicznych jest komercjalizacja bada� 

naukowych. St�d te� obecno�� lub zaanga�owanie uczelni wy�szych jest czynnikiem 

niezb�dnym i odró�niaj�cym je od innych rozwi�za� maj�cych na celu wzrost 

przedsi�biorczo�ci w regionie. Dzi�ki działalno�ci parków winno nast�pi� 

zwi�kszenie powi�za� pomi�dzy �wiatem nauki i �wiatem przemysłu, co jest 

niezb�dne dla sprawnego procesu transferu technologii i wzrostu innowacyjno�ci 

regionu. 

 

Parki technologiczne na �wiecie. 

                                            
1 Jest to jedno z wi�kszych stowarzysze� zrzeszaj�cych (stan na sierpie� 2003) 268 parków z całego 

�wiata (www.iaspworld.org). 
2 W literaturze polskiej u�ywa si� równie� okre�lenia proces odprysku, rozsiew b�d� angielskiego 

sformułowania spin off. 
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 Nie istnieje jeden uniwersalny model tworzenia i funkcjonowania parków 

technologicznych. Ró�na jest skala, forma organizacji, struktura funkcjonalno - 

przestrzenna. Uzale�nione jest to od zasobów (naukowych, ekonomicznych, 

kulturowych), klimatu dla powstawania takich inicjatyw czy wreszcie konkretnych 

celów stawianych parkom. Wynikaj�ce jednak�e z okre�lenia ogólne cechy 

analizowanych podmiotów, wymuszaj� spełnienie kilku podstawowych warunków, 

aby cele przy�wiecaj�ce utworzeniu parku zostały osi�gni�te. Czynniki lokalizacji 

parku technologicznego s� silnie uzale�nione od specyfiki działalno�ci 

zaawansowanych technologicznie. Blisko�ci uczelni wy�szych i instytucji 

badawczych, odpowiedniej jako�ci kapitał ludzki, dost�pno�ci do usług, infrastruktura 

transportowa, klimatu polityczny i biznesowy, przyjazne otoczenie(Benko, 1993) – s� 

niezb�dne dla efektywnego działania parku. Interesuj�cym jest zró�nicowanie 

parków (nale��cych do Mi�dzynarodowego Stowarzyszenia Parków Naukowych) 

według najistotniejszych cech (ryc. 1). Mimo du�ej ró�norodno�ci parków mo�na 

zauwa�y� kilka prawidłowo�ci. Wi�kszo�� odznacza si� niewielk� liczb� lokatorów, 

niskim zatrudnieniem i mał� powierzchni�. Wynika to z ich ukierunkowania na 

wspomaganie małych przedsi�biorstw innowacyjnych. Globalne koncerny rzadko 

reprezentowane s� przez du�e fabryki, cz��ciej na terenie parku posadowione s� ich 

działy badawcze. Usytuowanie parku na terenie uczelni lub w bezpo�rednim pobli�u 

wynika z jednej strony z faktu, i� przy działalno�ci zaawansowanej technologicznie 

niezb�dna jest �cisła współpraca z uczelniami. Cz�sto te� kładzie si� nacisk na 

tworzenie przedsi�biorstw przez pracowników i absolwentów uczelni. Niemal 

legendarne przykłady z Krzemowej Doliny s� dowodem, �e przy wsparciu parku 

mo�na z laboratorium wyj�� skutecznie na rynek z nowym innowacyjnym produktem. 

Podmioty obecne w parkach działaj� głównie w dziedzinach b�d�cych obecnie 

uwa�anymi za najdynamiczniej rozwijaj�ce - informatyka, telekomunikacja, 

biotechnologia czy elektronika.  
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Ryc. 1. Zró�nicowanie parków technologicznych na �wiecie według niektórych cech 

w 2002 roku. 

�ródło: Mi�dzynarodowe Stowarzyszenie Parków Naukowych, (www.iaspworld.org, 2003). 
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Parki technologiczne w Polsce. 

 W Polsce idea tworzenia parków technologicznych obecna jest od kilkunastu 

lat. Konieczno�� stworzenia takiej formy wspierania działalno�ci zaawansowanej 

technologicznie jest cz�sto deklarowana w dokumentach rz�dowych, strategiach 

regionalnych czy miejskich. Cz�sto brak jest jednak konkretnych działa�, jak i 

warunków do powołania w pełni funkcjonuj�cego parku. Z wielu inicjatyw wi�kszo�� 

pozostaje wci�� w sferze planów. Jest wysoce prawdopodobne, �e w najbli�szym 

czasie na planach w du�ej cz��ci si� sko�czy. 

Nale�y podkre�li�, i� koniecznym jest pełne realizowanie zało�e� tworzenia i 

działania parków. Nie mo�e by� to tylko park technologiczny z nazwy. Wiele 

przedsi�wzi�� w Polsce nie spełnia warunków stawianych takim o�rodkom transferu 

technologii. Brak jest w nich zadeklarowanej współpracy z uczelniami i innymi 

instytucjami prowadz�cymi działalno�� badawcz�. Cz�sto profil firm w nich 

działaj�cych jest nieodpowiedni – brak zwi�zków z działalno�ci� zaawansowan� 

technologicznie. W naszych realiach poj�cie parku technologicznego u�ywane jest 

cz�sto niewła�ciwie. Nadawane jest ono miejscom koncentracji działalno�ci 

produkcyjnej nie maj�cych powi�za� z jednostkami naukowymi, o małym udziale w 

transferze technologii. Wła�ciwsze jest tu okre�lenie parku przemysłowego. 

Proces powstawania parków technologicznych napotyka wiele przeszkód. Na 

przykład Wrocławski Park Technologiczny miał du�e kłopoty z pozyskaniem terenów. 

Obecna lokalizacja jest drug� z planowanych. Z wspierania koncepcji parku wycofali 

si� te� niektórzy partnerzy. Powa�nym czynnikiem opó�niaj�cym rozwój parku było 

wycofanie si� z inwestycji (pomimo wybudowania i wyposa�enia zakładu 

produkcyjnego) fi�skiej firmy Elcoteq. Przyczyn� tego była restrukturyzacja firmy i 

ograniczenie zakresu jej działalno�ci. Podobne kłopoty ma wiele firm hi – tech, gdy� 

specyfik� tej bran�y jest z jednej strony mo�liwo�� szybkiego rozwoju, z drugiej za�, 

szybkie zmiany na rynku zaawansowanych technologii s� �ródłem wielu problemów. 

W Polsce wci�� niedostateczne jest zainteresowanie przedsi�biorstw zagranicznych 

inwestycjami w parkach technologicznych. Szczególnie uwidacznia si� to w małej 

liczbie działaj�cych o�rodków badawczo – rozwojowych korporacji 

mi�dzynarodowych. Powa�nym czynnikiem hamuj�cym napływ du�ych inwestycji do 

parków technologicznych jest brak odpowiednich zach�t i udogodnie�.  

Parki reprezentuj� ró�ne sposoby powstawania i działania. Wrocławski park 

jest spółk� akcyjn�, krakowski tworzony jest w Specjalnej Strefie Ekonomicznej, 
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pozna�ski jest cz��ci� fundacji. Cechuj� je odmienne rozwi�zania i odmienne 

korzy�ci.  

Status spółki pozwala na: efektywne wdra�anie prekursorskich technologii 

(sprawne zarz�dzanie), sprawiedliwy podział zysków, racjonalne stosunki 

własno�ciowe (Kosicki, 1999). Wa�n� kwesti� jest skład akcjonariuszy. Udział gminy 

lub skarbu pa�stwa mo�e procentowa� wniesionymi aportem do maj�tku spółki 

gruntami; instytucji finansowej – łatwiejszym dost�pem do kapitału; uczelni – 

udziałem naukowców w procesach decyzyjnych. Minusem jest konieczno�� 

fabrykowania zysków, co w fazie inicjalnej cz�sto jest trudne do osi�gni�cia. 

Specjalne Strefy Ekonomiczne, oferuj�c potencjalnym inwestorom ulgi, posiadaj� 

jednak kilka niekorzystnych dla parków wła�ciwo�ci: ukierunkowanie na greenfield 

investment, czasowe ograniczenia istnienia stref. Fundacja, jako instytucja non profit, 

zwolniona jest z płacenia podatku dochodowego i mo�e pozyskiwa� dodatkowe 

�rodki z darowizn. Kolejnymi zaletami według Kosickiego (1999) s�: mo�liwo�� 

reinwestowania dochodów, istnienie organów kontrolnych, brak ogranicze� 

czasowych. 

Dla stworzenia najlepszych warunków wykorzystana potencjału 

przemysłowego i naukowego regionu koniecznym jest, aby park był tworzony i 

wspierany przez ró�norodne podmioty. Sytuacj� w analizowanych parkach 

prezentuje tabela 1. 
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Tab. 1. Główni partnerzy parków technologicznych. 

 Wrocław Kraków Pozna� 

Uczelnie Uniwersytet Wrocławski, 

Politechnika Wrocławska, 

Akademia Rolnicza we 

Wrocławiu. 

Uniwersytet Jagiello�ski, 

Politechnika Krakowska, 

Akademia Górniczo – 

Hutnicza. 

Uniwersytet im. Adama 

Mickiewicza, Politechnika 

Pozna�ska. 

Administracja  

i urz�dy 

Gmina Wrocław, Skarb 

Pa�stwa, Agencja Rozwoju 

Przemysłu. 

Miasto Kraków, Skarb 

Pa�stwa. 

Urz�d Wojewódzki. 

Organizacje  Dolno�l�ska Izba 

Gospodarcza, Fundacja 

Rozwoju Politechniki 

Wrocławskiej, Wrocławskie 

Centrum Transferu 

Technologii. 

 Stowarzyszenie 

Organizatorów O�rodków 

Innowacji i 

Przedsi�biorczo�ci, 

Wielkopolska Izba 

Przemysłowo – Handlowa. 

Przedsi�biors

twa 

BZ WBK  S.A., 

Towarzystwo Inwestycyjne 

DOLMEL sp. z o.o., 

TECHTRA sp. z o.o. 

Huta im. T. Sendzimira. PKO BP, BZ WBK S.A., 

Stomil Pozna� S.A., 

Beiersdorf – Lechia S.A., 

Mi�dzynarodowe Targi 

Pozna�skie S.A., 

GlaxoSmithKline 

Pharmaceuticals S.A. 

�ródło: Opracowanie własne na podstawie: Ciesielska, 2000; Krzysztofiak, 2001, Oferta 
Wrocławskiego Parku Technologicznego S.A., 2003. 

 

Powy�sze zestawienie ukazuje, i� działalno�ci analizowanych parków sprzyja 

wiele podmiotów. Alians działaj�cych w ró�nych dziedzinach instytucji i 

przedsi�biorstw jest konieczny do stworzenia odpowiedniego klimatu wokół idei 

parku technologicznego.  

Opisywane parki technologiczne umiejscowione s� w regionach o du�ym 

potencjale naukowym. Obecno�� du�ych, renomowanych uczelni wpływa na 

tworzenia fundamentów działalno�ci parków technologicznych. Wysoka jako�� 

kształcenia oraz bada� naukowych s� wa�nym czynnikiem stymuluj�cym rozwój 

działalno�ci bazuj�cej na znacznym wykorzystaniu wiedzy. Regiony te odznaczaj� 

si� du�� koncentracj� nauczycieli i studentów w skali kraju3: 

                                            
3 Dane na rok 2001 według Roczników statystycznych województw: dolno�l�skiego, małopolskiego, 

wielkopolskiego z roku 2002. 
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� Dolny 	l�sk – nauczyciele akademiccy 8,1%, studenci 8,0%; 

� Małopolska – nauczyciele akademiccy 11,7%, studenci 9,0%; 

� Wielkopolska – nauczyciele akademiccy 8,7%, studenci – 8,6%. 

Bardzo wa�n� kwesti� jest orientacja przemysłu na nowe rozwi�zania 

technologiczne. Powszechno�� stosowania �rodków automatyzacji (tab. 3) �wiadczy 

o zdolno�ci do przyjmowania innowacyjnych postaw. Jest to o tyle istotne, �e równie 

istotn� jest kreacja, jak i absorpcja innowacji. Transfer technologii nie mo�e by� 

efektywny je�li brak jest odbiorców nowych rozwi�za�. 

 

Tab. 2. 	rodki automatyzacji w przemy�le* wybranych regionów w 2001 roku. 

Liczba na 1000 osób 

zatrudnionych w przemy�le 

Polska Dolny �l�sk Małopolska Wielkopolska 

- linii produkcyjnych sterowanych 

komputerem 

2,0 2,7 3,2 2,1 

- robotów i manipulatorów 

przemysłowych 

0,8 0,8 0,4 0,6 

- komputerów do sterowania 

procesami produkcyjnymi ** 

6,9 10,4 5,2 5,8 

- przedsi�biorstw posiadaj�cych 

sie� wewn�trzn� (LAN) 

2,0 2,5 2,4 2,0 

* - dane dotycz� podmiotów gospodarczych, w których liczba pracuj�cych od 1999 roku 
przekracza 49 osoby. 
** - komputery du�e, minikomputery i mikrokomputery. 
�ródło: Opracowanie własne na podstawie: Roczniki statystyczne województw: dolno�l�skiego, 
małopolskiego, wielkopolskiego z roku 2002 oraz Rocznik statystyczny przemysłu 2002, 2003. 

 

 

Wrocławski Park Technologiczny. 

Wyra�nie zaznaczaj�ca si� przewaga Dolnego 	l�ska w korzystaniu ze 

�rodków automatyzacji w przemy�le, dowodzi istnienia w regionie nowoczesnej 

struktury przemysłowej oraz proinnowacyjnych postaw. Z tej przyczyny nale�y 

mniema�, i� owocna winna by� współpraca mi�dzy przemysłem a nauk�, której 

jednym z głównych organizatorów jest park technologiczny. 

Z punktu widzenia efektywnego funkcjonowania parku istotnym jest jego 

umiejscowienie w przestrzeni miasta. Blisko�� uczelni oraz infrastruktury 

transportowej odgrywa fundamentaln� rol� w działalno�ci prowadzonej przez park.  
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Ryc. 2. Poło�enie Wrocławskiego Parku Technologicznego. 

�ródło: opracowanie własne. 

 

Blisko�� centrum miasta oznacza blisko�� najwi�kszych wrocławskich uczelni 

(Uniwersytet Wrocławski, Politechnika Wrocławska, Akademia Rolnicza, Akademia 

Medyczna, Akademia Ekonomiczna), urz�dów, usług (ryc. 2). Bezpo�rednio przy 

parku przebiega (cz��ciowo ju� zrealizowana) obwodnica �ródmiejska. Oznacza to 

dobre skomunikowanie z drogami do Berlina, Pragi, Gda�ska (przez Pozna�) i 

Warszawy. Blisko poło�ony jest Mi�dzynarodowy Port Lotniczy Wrocław – 

Strachowice, który utrzymuje 38 poł�cze� tygodniowo z Warszaw� i 40 z miastami za 

granic� Monachium – 21, Kopenhaga – 8, Frankfurt – 6, Kolonia – 5). Port lotniczy, 

b�d�c pod wzgl�dem przewozu pasa�erów czwartym w kraju, znacznie zwi�kszył w 

ostatnich latach przewozy towarowe – z 779 ton w roku 2001 do 1192 ton w roku 

2002 (Raport Roczny..., 2003). Maj�c na uwadze specyfik� działalno�ci hi-tech 

(współpraca z uczelniami, łatwo dost�pny i terminowy transport) jest to poło�enie 

bardzo korzystne. 
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Dokonuj�c analizy struktury funkcjonalno – przestrzennej Wrocławskiego 

Parku Technologicznego (ryc. 3) mo�na wykaza� rol� jak� odgrywaj� poszczególne 

elementy w misji parku. 

 

 

Maco Pharma 

Inkubator

N
działki zagospodarowane
działki oferowane
usługi komercyjne
hotel - gastronomia
teren rekreacyjny
teren zielony

 
Ryc. 3. Struktura funkcjonalno – przestrzenna Wrocławskiego Parku 

Technologicznego. 

�ródło: Oferta Wrocławskiego Parku Technoogicznego, 2003. 

 

Obszar parku w przewa�aj�cej mierze przeznaczony jest na działalno�ci 

zwi�zane z zaawansowanymi technologiami tj. badania, usługi, produkcja.  

Najwi�ksz� cz��� Wrocławskiego Parku Technologicznego zajmuje fabryka 

(oficjalne otwarcie 14.11.2003) Maco Productions Polonia sp. z o.o. nale��ca do 

francuskiej grupy Macopharma S.A. Macopharma specjalizuje si� w produkcji 

materiałów medycznych i farmaceutycznych, a we Wrocławiu zlokalizowana jest 

produkcja worków na krew i płyny infuzyjne. Firm� t� nale�y potraktowa� jako 

głównego inwestora. Główny inwestor to najcz��ciej uznana na �wiecie, posiadaj�ca 

du�y potencjał firma działaj�ca w sektorze hi – tech. Korzy�ci z pozyskania takiego 

inwestora s� znaczne. Uruchomienie produkcji oraz  bada� stwarza stosunkowo 
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szybko miejsca pracy. Zwi�ksza si� udział nowoczesnych form działalno�ci w 

strukturze zatrudnienia i produkcji. Główny inwestor podnosi presti� parku, miasta, 

regionu. Jego obecno�� wzbudza wi�ksze zaufanie kolejnych mniejszych 

inwestorów. W powstały w ten sposób kompleksie wysokiej technologii mo�liwa jest 

kooperacja i wspólne prowadzenie projektów badawczych, co w znacznym stopniu 

przy�piesza proces transferu technologii. Obecno�� du�ej, mi�dzynarodowej firmy w 

strukturach parku jest szczególnie wa�na w krajach, w których nowe technologie 

pochodz� ze �ródeł zewn�trznych (Zhou, Xin, 2003). Takim krajem jest Polska, st�d 

te� bez współpracy lokalnych przedsi�biorstw hi – tech z du�ymi, mi�dzynarodowymi 

firmami mało realne jest w krótkim czasie zbudowanie nowoczesnych, innowacyjnych 

struktur gospodarczych. 

Dolno�l�ski Inkubator Naukowo – Technologiczny rozpocz�ł sw� działalno�� z 

pocz�tkiem 2004 roku. Dolno�l�ski Inkubator Naukowo – Technologiczny to 

trzykondygnacyjny budynek umo�liwiaj�cy prowadzenie działalno�ci biurowej, 

laboratoryjnej i produkcyjnej. Dodatkowo w jego skład wmanuj�cy impulsami 

rozwojowymi w szerszej skali. Park to równie� miejsce konferencji, szkole�, 

warsztatów, wizyt kontrahentów, partnerów gospodarczych, pracowników z innych 

oddziałów . Dlatego hotel jest elementem po��danym. Tereny rekreacyjne i zielone 

pełni� rol� zwi�kszenia  funkcjonalnej i estetycznej warto�ci parku. Nowocze�nie 

zorganizowana przestrze�, stanowi�ca pewien zamkni�ty układ, winna zapewni� 

tak�e mo�liwo�� aktywnego wypoczynku. 

Wieloletnie do�wiadczenia z działalno�ci parków technologicznycniony maj� dost�p 

do wspólnych, scentralizowanych usług o zró�nicowanej naturze.  

Pozostałe działki inwestycyjne przeznaczone s� dla mniejszych 

przedsi�biorstw o innowacyjnym profilu. Od liczby i jako�ci wła�nie tych firm w du�ej 

mierze zale�y oblicze parku. 

Znaczn� cz��� parku zajmuj� usługi komercyjne. Park nie mo�e by� tylko 

enklaw� zaawansowanych technologii. Dzi�ki lokalizacji usług (najlepiej 

centrotwórczych) stanowi� mo�e obszar emanuj�cy impulsami rozwojowymi w 

szerszej skali. Park to równie� miejsce konferencji, szkole�, warsztatów, wizyt 

kontrahentów, partnerów gospodarczych, pracowników z innych oddziałów. Tereny 

rekreacyjne i zielone pełni� rol� zwi�kszenia  funkcjonalnej i estetycznej warto�ci 

parku. Nowocze�nie zorganizowana przestrze�, stanowi�ca pewien zamkni�ty układ, 

winna zapewni� tak�e mo�liwo�� aktywnego wypoczynku. 
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Wieloletnie do�wiadczenia z działalno�ci parków technologicznych na �wiecie 

s� dowodem, �e stanowi� one bardzo skuteczny podmiot tworz�cy warunki 

wykorzystania potencjału regionu. Jednak na zauwa�alne efekty nale�y oczekiwa� 

minimum kilkana�cie lat. Dlatego, bior�c pod uwag� krótki okres czasu powstawania 

parków w Polsce, ci��ko oceni� czy podejmowane inicjatywy spełni� swoj� rol�. 

Szczegółowa analiza przypadku Wrocławskiego Parku Technologicznego ukazuje, 

�e istniej� przesłanki do prognozowania sukcesu. Korzystne poło�enie, dobre 

zaplecze naukowe i przemysł otwarty na nowe rozwi�zania s� tymi atutami, które 

winny umo�liwi� skuteczne spełnienie misji parku.  

 
Abstract: Technological Park – New Element in Regions’s Space. The article descripts conditions 

of development and importance of activity of technological parks. They are an important bond of 

technology transfer and innovation growth, especially at regional level. The most essential features of 

technological parks in the world are discussed. Three models of establishing and activity of 

technological parks in Poland (Kraków – Special Economic Zone, Pozna� – foundation and Wrocław – 

joint–stock company) are presented. Growth conditions and functional–spatial structure of park in 

Wrocław are described in details. The park in Wrocław is located in a convenient placy in city space. It 

is situated directly by city centre’s ring road, couple of kilometers away from the airport, closely to 

universities and city centre. Functions of individual park components as well as their place in the 

realization of analysed form of technology transfer in specific Polish conditions are also presented. 

Taking into account short period of establishment and activity of technological parks in Poland, it is 

hard to say whether this kind of initiative meets requirements. However, considering favourable 

determinants of their activity, it is possible to judge that they may be successful. 
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