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PARKI NAUKOWO-TECHNOLOGICZNE –
MIEJSCE WSPARCIA INNOWACYJNEGO BIZNESU
Streszczenie: Parki naukowo-technologiczne są obiektem badań od lat 50. XX wieku, kiedy
to powstał pierwszy podmiot tego typu. Liczba parków technologicznych na świecie stopniowo wzrastała, a w Europie, dzięki dostępności funduszy unijnych, można było zauważyć
prawdziwy boom na budowę parków na początku XXI wieku. Celem artykułu jest usystematyzowanie definicji parku technologicznego, naukowo-technologicznego, parku naukowego
oraz ukazanie zadań, jakie stawiane są przed jednostkami tego typu, a także określenie, czy
parki naukowo-technologiczne stwarzają warunki do rozwoju innowacji. Autor przedstawia
również środki, za pomocą których parki starają się tworzyć środowisko proinnowacyjne,
jednocześnie ukazując charakterystyczne cechy, które odróżniają je od tradycyjnych budynków biurowych. W artykule wykorzystane zostały dane z badań, przeprowadzonych w latach
2006-2007 oraz w 2012 roku przez International Association of Science Parks and Areas of
Innovation, oraz z obserwacji autora.
Słowa kluczowe: park technologiczny, innowacje, wsparcie biznesu.

1. Wstęp
Powszechnie uznaje się, że zdolność do kreowania i wdrażania innowacji przyczynia się do tworzenia przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstw, miast czy całych regionów. W teorii dużą rolę w rozwoju innowacji odgrywają – czy też powinny odgrywać – parki naukowo-technologiczne, które obok klastrów przemysłowych uważane
są za najbardziej zaawansowaną i kompleksową formę instytucjonalną w obszarze
gospodarki opartej na wiedzy1. Idea parków technologicznych narodziła się w StaD. Felsenstein, University-related science parks – “seedbeds” or “enclaves” of innovation?,
„Technovation” 1994, 14 (2), s. 93-110; B. Asheim, L. Coenen, Knowledge bases and regional innovation systems: Comparing Nordic clusters, “Research Policy” 2005, 34, s. 1173-1190; H. Löfsten,
P. Lindelöf, Science Parks and the growth of new technology-based firms: academic-industry links,
innovation and markets, “Research Policy” 2002, 31, s. 859-876; K.B. Matusiak, A. Bąkowski, Wybrane
aspekty funkcjonowania parków technologicznych w Polsce i na świecie, PARP, 2008; Ł. Puślecki,
Wpływ współpracy technologicznej krajów rozwiniętych gospodarczo na ich konkurencyjność międzynarodową, Wyd. GRADO, Toruń 2010.
1
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nach Zjednoczonych w latach 50. ubiegłego wieku, natomiast w Europie koncepcja
ta przyjęła się 20 lat później. W latach 80. i 90. XX wieku zaczęło się pojawiać coraz
więcej jednostek tego typu, a badania IASP2 (International Association of Science
Parks and Areas of Innovation) wskazują, że ponad 50% parków naukowo-technologicznych powstało po roku 20003. Rozwój parków w latach 80. i 90. XX wieku miał
służyć reindustrializacji, rozwojowi regionalnemu oraz tworzyć efekt synergii między firmami znajdującymi się na terenie parków4. Swoista moda na tworzenie parków technologicznych w Europie po roku 2000 może wynikać z polityki Unii Europejskiej. Wiele jednostek tego typu, również w Polsce, powstało dzięki dostępności
funduszy unijnych na budowę infrastruktury, zarządzanie czy rozwój środowiska
innowacyjnego.
Celem artykułu jest usystematyzowanie definicji parku technologicznego, naukowo-technologicznego, parku naukowego oraz ukazanie zadań, jakie stawiane są
przed jednostkami tego typu, a także określenie, czy parki naukowo-technologiczne
stwarzają warunki do rozwoju innowacji. Analiza przeprowadzona została na podstawie obserwacji autora oraz najnowszych wyników badań organizacji IASP.

2. Parki naukowo-technologiczne – przegląd definicji
Za pierwszy park technologiczny uznaje się Stanford Research Park, który powstał
w 1951 roku przy Uniwersytecie Stanforda. To właśnie wokół tego parku powstała
tzw. Dolina Krzemowa, zagłębie innowacji i wysokich technologii. Jednym z najstarszych parków w Europie jest natomiast Cambridge Science Park, który stworzony został w 1970 roku5, aż 20 lat po powstaniu Stanford Research Park. Za pierwszy
park technologiczny w Polsce należy uznać Poznański Park Naukowo-Technologiczny, założony z inicjatywy Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
w roku 19956. Większość parków technologicznych powstała po 1980 roku, a w
Polsce boom na tworzenie tego rodzaju inicjatyw pojawił się na początku XXI wieku, a szczególnie po wstąpieniu do Unii Europejskiej. Uzyskanie dotacji unijnych
w dużym stopniu przyczyniło się do rozwoju parków technologicznych, również
w mniej zaawansowanych technologicznie regionach, jak chociażby Polska WschodInternational Association of Science Parks and Areas of Innovation to Międzynarodowe
Stowarzyszenie Parków Naukowo-Technologicznych i Obszarów Innowacji, założone w roku 1984,
mające siedzibę w Maladze (Hiszpania). Stowarzyszenie zrzesza ok. 400 parków naukowo-technologicznych z 69 krajów świata. Do roku 2012 oficjalna nazwa stowarzyszenia ograniczała się do
International Association of Science Parks, stąd skrót IASP.
3
IASP General Survey, 2012.
4
P. Castells, P. Hall, Technopoles of the World: The Making of the 21th Century Industrial
Complexes. Routhedge, London 1994.
5
http://www.cambridgesciencepark.co.uk/about/history/.
6
K.B. Matusiak, A. Bąkowski, wyd. cyt., s. 35.
2
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nia. W Polsce istnieje ponad 50 parków i inicjatyw parkowych, co na skalę światową
jest wynikiem bardzo dobrym. Szacuje się bowiem, że na świecie istnieje ponad 900
inicjatyw tego typu, w tym 300 na terenie Europy7.
Międzynarodowe Stowarzyszenie Parków Naukowych przeprowadziło badanie
wśród jednostek tego typu i przedstawiło następujące wyniki dotyczące nazewnictwa8:
•• park technologiczny – 30% wszystkich parków,
•• park naukowy – 24%,
•• park naukowo-technologiczny – 13%,
•• park badawczy – 10%,
•• technopol/technopolis – 5%,
•• inne – 18%.
Z powyższych badań widać zatem, że poszczególne twory różnią się od siebie
nazwą, spełniają także nieco inne funkcje. Warto w tym miejscu przedstawić definicję parku technologicznego, stworzoną w 2002 roku przez International Association
of Science Parks. Park technologiczny jest organizacją zarządzaną przez wykwalifikowanych specjalistów, której celem jest podniesienie dobrobytu społeczności,
w której działa, poprzez promowanie kultury innowacji i konkurencji wśród przedsiębiorców i instytucji opartych na wiedzy9. Aby osiągnąć powyższe cele, park:
–– stymuluje i zarządza przepływem wiedzy i technologii pomiędzy szkołami wyższymi, jednostkami badawczo-rozwojowymi, przedsiębiorstwami i rynkami;
–– ułatwia tworzenie i rozwój przedsiębiorstw opartych na wiedzy poprzez inkubowanie i proces pączkowania;
–– dodaje przedsiębiorstwom wartości poprzez wysokiej jakości usługi oraz obiekty i terytorium o wysokim standardzie.
W polskim ustawodawstwie również istnieje definicja parku technologicznego:
jest to „zespół wyodrębnionych nieruchomości, wraz z infrastrukturą techniczną,
utworzony w celu dokonywania przepływu wiedzy i technologii pomiędzy jednostkami naukowymi a przedsiębiorcami, na którym oferowane są przedsiębiorcom wykorzystującym nowoczesne technologie usługi w zakresie: doradztwa w tworzeniu
i rozwoju przedsiębiorstw, transferu technologii oraz przekształcania badań naukowych i prac rozwojowych w innowacje technologiczne, a także tworzenia korzystnych warunków prowadzenia działalności gospodarczej przez udostępnienie nieruchomości i infrastruktury technicznej na zasadach umownych”10.
Stowarzyszenie Parków Naukowych Wielkiej Brytanii (UKSPA) przytacza następującą definicję parku naukowego11: „Park naukowy pobudza przedsiębiorczość
i transfer technologii poprzez:
Tamże, s.13.
Facts and figures of Science and Technology Parks in the World, IASP General Survey, 2006-2007, s. 9.
9
http://www.iasp.ws/publico/index.jsp?enl=2.
10
Ustawa z dn. 20 marca 2002 r. o finansowym wspieraniu inwestycji, DzU z 2002, nr 41, poz.
363; nr 141, art. 2, p. 15, poz. 1177, oraz DzU z 2003, nr 159, poz. 1537.
11
http://www.ukspa.org.uk/about_ukspa/.
7
8
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–– wspieranie i inkubację nowych firm opartych na wiedzy o dużym potencjale
wzrostu;
–– zapewnienie warunków, w których duże, międzynarodowe firmy będą mogły się
rozwijać i nawiązywać bliskie relacje z centrami technologii, co w następstwie
przyczyni się do obustronnych korzyści;
–– bezpośrednie relacje z centrami technologii, takimi jak uniwersytety, szkoły
wyższe i inne instytuty badawcze”.
Jak zatem widać, definicje parku naukowego i parku technologicznego są zbliżone. Definicja parku naukowego zaproponowana przez UNESCO pokrywa się z przytoczonymi, ponieważ opisuje park jako „ekonomicznie i technologicznie rozwinięty
kompleks, którego celem jest rozwój i adaptacja wysokich technologii w celu wprowadzenia ich na rynek. Kompleks ten powiązany jest z centrum technologicznym,
najczęściej uniwersytetem”12.
Stowarzyszenie Uniwersyteckich Parków Badawczych (Association of University Research Parks) działające w Stanach Zjednoczonych proponuje taką oto definicję parku badawczego: „to przedsięwzięcie, którego plan zagospodarowania przestrzennego przystosowany jest do badań i ich komercjalizacji. Ma on za zadanie
kreować partnerstwo między uniwersytetami a jednostkami badawczymi, wspierać
rozwój nowych przedsiębiorstw, kreować transfer technologii oraz prowadzić do
rozwoju wysokich technologii”13. Analizując te i inne definicje parków technologicznych, naukowych, naukowo-technologicznych, można zauważyć powtarzające
się elementy wspólne, określające, czym charakteryzują się jednostki tego typu,
przedstawione w tabeli 1.
Tabela 1. Wspólne cechy inicjatyw parkowych
Cel
Infrastruktura
Powiązania
Dostęp

Wspieranie transferu wiedzy między uniwersytetami a przedsiębiorstwami, a także
wspieranie przedsiębiorczości i nowo powstałych firm.
Wysokiej jakości, głównie niskokondygnacyjna, wyposażona w usługi wspierające
biznes oraz odpowiednie zaplecze techniczne.
Uniwersytet lub porównywalna jednostka B+R powinna odgrywać ważną rolę
w zarządzaniu parkiem.
Ograniczony do jednostek wspierających rozwój technologii opartych na wiedzy,
z możliwymi preferencjami branżowymi.

Źródło: opracowanie na podstawie: A. Almeida, C. Santos, M.R. Silva, Bridging science to economy:
the role of Science and Technologic Parks in innovation strategies in „follower” regions, Working Papers, Universidade do Porto, 2009.

Niezależnie zatem od nazewnictwa, parki spełniają podobną funkcję – mają stymulować przepływ wiedzy i umożliwiać rozwój przedsiębiorczości oraz innowacji.
Różnice definicyjne wynikają z uwarunkowań własnościowych, prawnych oraz kulturowych. Zadania i usługi inicjatyw parkowych są podobne.
12
13

http://www.unesco.org/new/en/natural-sciences/science-technology/science-legislation/.
http://www.aurp.net/index.php?option=com_content&view=article&id=120&Itemid=88.
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3. Cele i zadania parków naukowo-technologicznych
Parki technologiczne stały się ważnym elementem struktur gospodarczych obecnego
wieku. Infrastruktura, połączenie z jednostkami naukowo-badawczymi oraz rozwinięte struktury organizacyjne pozwalają łączyć na jednym terenie14:
–– instytucje naukowo-badawcze, oferujące nowe rozwiązania technologiczne,
oraz innowacyjne firmy, poszukujące nowych szans rozwoju;
–– bogate otoczenie biznesu w zakresie finansowania, doradztwa, szkoleń i wspierania rozwoju innowacyjnych firm;
–– parabankowe instytucje finansujące przedsięwzięcia wysokiego ryzyka;
–– wysoką jakość infrastruktury i walory otoczenia;
–– wysoki potencjał przedsiębiorczości i klimat biznesu, przyciągający kreatywne
osoby z innych regionów;
–– rządowe, regionalne i lokalne programy wspierania przedsiębiorczości, transferu
technologii i rozwoju nowych firm technologicznych.
Połączenie wyżej wymienionych elementów pozwala realizować specyficzne
cele, które stoją przed parkami technologicznymi. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości wymienia 7 głównych zadań15:
–– Inkubowanie firm rozpoczynających działalność – ogólne wspieranie przedsiębiorczości, jak również firm rozwijających konkretne wysokie technologie jest
jednym z podstawowych zadań parków technologicznych. Zazwyczaj inkubowane firmy otrzymują ofertę wynajmu powierzchni na preferencyjnych warunkach. Wsparcie dotyczy również usług szkoleniowych, zarządczych, prawnych i
księgowych.
–– Świadczenie usług biznesowych – usługa ta obejmuje doradztwo w obszarze
zakładania i rejestracji działalności gospodarczej, tworzenia biznesplanu oraz
pozyskiwania funduszy. Usługa nie ogranicza się jedynie do firm inkubowanych,
dostępna jest zarówno dla lokatorów parku, jak i dla firm spoza jego obrębu.
–– Wynajem powierzchni biurowej, produkcyjnej i laboratoryjno-produkcyjnej –
powierzchnia może być przeznaczona dla firm opuszczających inkubator, jak
również innych firm poszukujących takiej powierzchni.
–– Usługi badawcze – dotyczy to usług prowadzonych przez laboratoria ulokowane
w parku.
–– Usługi w zakresie transferu technologii – jest to również jeden z podstawowych
celów funkcjonowania parków technologicznych. Transfer technologii między
przedsiębiorstwami a jednostkami B+R jest realizowany, gdy park może zapewnić specjalistyczne usługi, takie jak zarządzanie projektami innowacyjnymi,
usługi marketingowe, badania rynku.
K.B. Matusiak, Park technologiczny, [w:] Innowacje i transfer technologii – słownik pojęć,
wyd. II, PARP, Warszawa 2008.
15
K.B. Matusiak, A. Bąkowski, wyd. cyt., s. 109.
14
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–– Zarządzanie terenami inwestycyjnymi – niektóre z parków dysponują powierzchnią pod inwestycje, którą przeznaczają dla rozwijających się firm.
–– Działalność szkoleniowo-edukacyjna – jest to kluczowa sprawa dla inkubowanych przedsiębiorstw. Firmy te często dopiero uczą się funkcjonowania na rynku, dlatego każde szkolenie dotyczące prowadzenia firmy, pozyskiwania kapitału czy marketingu jest dla nich korzystne.
IASP cyklicznie przeprowadza badania wśród swoich członków, które mają na
celu badanie aktualnej sytuacji parków naukowo-technologicznych. Ostatnie z badań przeprowadzone zostało w roku 2012 na próbie 119 parków z 38 krajów, w tym
Polski. Dane zbierane były za pomocą kwestionariusza on-line, który składał się z
58 pytań (54 pytania zamknięte, 4 pytania otwarte) podzielonych na 9 sekcji. Wyniki badań odpowiadają m.in. na pytanie, jakie usługi świadczą parki naukowo-technologiczne, co przedstawia tab. 2.
Tabela 2. Usługi świadczone przez parki technologiczne
Usługi
1
Sale spotkań
Sale konferencyjne
Sieciowanie (wewnętrzne)
Kawiarnie
Sieciowanie (zewnętrzne)
Dostęp do kapitału zalążkowego
Usługi rozwoju biznesu
Wsparcie zarządzania
Catering
Ochrona całodobowa
Elektroniczny system ochrony części wspólnych
Szkolenia
Konsultacje dotyczące własności intelektualnej
Transport publiczny
Wsparcie/usługi prawne i księgowe
Powierzchnie i urządzenia laboratoryjne na wynajem
Planowanie imprez
Wsparcie w nawiązaniu relacji między sektorem publicznym
a inwestorami
Marketing i promocja
Sale do wideokonferencji
Usługi bankowe
Centra sportowe
Rozwój lokatorów
Usługi sekretariatu
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Liczba parków na świecie
świadczących daną usługę (w %)
2
94,1
92,4
86,6
85,7
83,2
80,7
79,8
76,5
73,1
71,4
69,7
68,9
68,1
65,5
63,9
63,9
60,5
59,7
58,0
56,3
49,6
46,2
42,0
41,2
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1
Wsparcie przeniesienia firmy
Własne fundusze zalążkowe
Przedszkole
Usługi medyczne
Pole golfowe (w parku lub w odległości 10 km)
Hotel
Sklepy, centra handlowe
Biura podróży
Usługi mieszkaniowe
Inne

2
36,1
31,9
27,7
26,9
23,5
23,5
21,0
18,5
17,6
5,8

Źródło: IASP General Survey, 2012.

Międzynarodowe Stowarzyszenie Parków Technologicznych zdefiniowało, jakie usługi oferują parki na świecie, i podzieliło je na usługi strategiczne oraz pomocnicze. Usługami strategicznymi są takie działania, które mają wysokie znaczenie,
wysoką wartość dodaną dla najemców parku. Do tej grupy zaliczyć należy m.in.
wsparcie zarządzania, dostęp do kapitału zalążkowego, własny kapitał zalążkowy,
sieciowanie, szkolenia, wsparcie księgowe i prawne. Większość z wymienionych
usług dostępna jest w ponad 60% badanych parków. Usługi te mają na celu rozwój
mniej rozwiniętych firm, start-upów, ale jak widać to w ofercie parków, znajdują się
także inne usługi, nazywane pomocniczymi. Są to sale konferencyjne, catering, kawiarnie, ochrona, centra sportowe, kawiarnie itp. Wszystkie usługi dodatkowe mają
na celu stwarzanie środowiska proinnowacyjnego, przyjaznego pracownikom, które
pobudzać będzie kreatywność. Jednocześnie są to usługi, które odróżniają parki
technologiczne od zwykłych biurowców. Analizując świadczone przez parki usługi
z deklarowanymi specjalizacjami parków, należy uznać, że mogą one przyczynić się
do rozwoju przedsiębiorstw z wymienionych sektorów. Najczęściej wymienianymi
sektorami, w których parki się specjalizują, są16:
–– IT/telekomunikacja			
88,1% badanych parków
–– informatyka				
86,6%
–– biotechnologia			
83,2%
–– usługi i technologie internetowe
79,8%
–– software				
76,3%

4. Podsumowanie
Rozwój gospodarczy oraz globalizacja spowodowały, że coraz większą wagę przywiązuje się do innowacyjności, która ma być kluczem do zdobycia przewagi konkurencyjnej. Parki naukowe, naukowo-technologiczne, technologiczne, niezależnie od
16

IASP General Survey, 2012.
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różnic definicyjnych, z założenia mają wspomagać rozwój innowacji i przedsiębiorczości. Statutowymi celami parków są transfer wiedzy, inkubowanie firm, świadczenie usług biznesowych, badawczych czy też rozwój pracowników firm zlokalizowanych na terenie parku poprzez szkolenia i konferencje. Wyniki badań przeprowadzonych przez IASP w roku 2012 pozwalają wierzyć, że parki technologiczne dzięki
świadczonym usługom mogą być miejscem rozwoju innowacji. Osobnym tematem
badań jest to, czy oferowane usługi rzeczywiście przyczyniają się do wzrostu efektywności inkubowanych bądź ulokowanych na terenie parku firm. W teorii, jak się
wydaje, bogaty portfel usług parków technologicznych jest dobrze dobrany do firm
lokatorów parków, które przeważnie są przedstawicielami branż uznawanych za wysokie technologie.
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SCIENCE AND TECHNOLOGY PARKS −
SUPPORT FOR INNOVATIVE BUSINESS
Summary: Science and technology parks (STPs) have been studied since the 50s of the
twentieth century, when the first STP was founded. The number of technology parks in the
world increased in decades. We could see a real boom on STPs in Europe at the beginning of
the twenty-first century thanks to the availability of EU funds. The aim of this article is to
systematize the definition of a technology park, science and technology park, science park and
to show the goals for STPs, as well as to determine whether science and technology parks
provide opportunities for the development of innovation. The author presents services by
which parks are trying to create a pro-innovation environment, while showing characteristics
that distinguish them from traditional office buildings. In the paper there were used data from
the International Association of Science Parks and Areas of Innovation study conducted in
2006-2007 and 2012, and observations of the author.
Keywords: technology park, innovations, business support.
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