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Znaczenie Parków dla 
gospodarki

Efekty działalności parków przemysłowych i technologicznych:

• rewitalizacja - przeobrażenie przestrzenne części miast i pozytywne 
 oddziaływanie na środowisko  naturalne

• ożywienie działalności gospodarczej

•napływ nowych inwestycji do regionu 

• powstanie nowych firm technologicznych i rozwój dotychczasowych

• współpraca z instytucjami naukowymi
 



Stowarzyszenie Krajowego Forum Parków 
Przemysłowych i Parków Technologicznych 

Ma charakter otwarty i deklaruje wolę współpracy z 
instytucjami, organizacjami, zrzeszeniami oraz z innymi 
podmiotami gospodarczymi, a w szczególności parkami 
technologicznymi, inkubatorami przedsiębiorczości, strefami 
ekonomicznymi w celu wypracowania wspólnych dla 
zainteresowanych stron rozwiązań i osiągnięć.



Cele Stowarzyszenia:

Ø wspieranie rozwoju i rozbudowy parków przemysłowych 
oraz technologicznych w Polsce

Ø wychodzenia naprzeciw potrzebom przedsiębiorstw 
zlokalizowanych na terenie parków



Potencjał parków:

Obecnie w Stowarzyszeniu funkcjonują 34 parki

ulokowane na 3 200 000 m2 powierzchni 

działa w nich 1200 firm,

które zatrudniają 26 000 pracowników.



Współpraca  na skalę krajową 



Rewitalizacja i firmy nowoczesnych 
technologii w Parkach

 

Na wybranych przykładach parków przemysłowych oraz 
technologicznych Stowarzyszenia



Case study na przykładzie Parku Naukowo-
Technologicznego Euro-Centrum



Koncentruje się na rozwoju technologii energooszczędnych oraz 
poszanowaniu energii w budynkach

Grupa Euro-Centrum

Grupa Euro-Centrum



Droga ku energooszczędności

Krok 1 
rewitalizacja terenów poprzemysłowych. Zastosowanie w budynkach różnych

technologii energooszczędnych. Badanie efektywności budynków.

Krok 3 
     budowa pasywnego biurowca usługowo-biurowego. Współpraca z polskimi  
 
     ośrodkami badawczymi, uczelniami technicznymi oraz czołowymi 
     firmami z branży.

Krok 2
     budowa energooszczędnego obiektu potrzebującego zaledwie 1/3 energii 
     w porównaniu z tradycyjnymi budynkami. Współpraca z partnerem z Austrii.



Wyłanianie z przeszłości



Wyłanianie z przeszłości

13

Budynek nr 2



Wyłanianie z przeszłości
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Budynek nr 5



Wyłanianie z przeszłości

15

Budynek nr 9



Wyłanianie się z przeszłości

Budynek nr 4



Budynek energooszczędny Euro-
Centrum - 2009 rok

Inwestycja współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego.

zużywa 32 kWh/m2/rok 
na cele grzewcze

•  Transfer technologii z Austrii – 
projekt Weizer Energie-Innovations-
Zentrum

•  Powierzchnia: 2 400 m2

•  Koszt budowy: ok.10,5 mln zł



• zużywa na ogrzewanie

  15 kWh/m2/rok 
•  Powierzchnia użytkowa: 7 500 

m2
•  Koszt całkowity:  35 800 mln 

zł
• Koszt m2 powierzchni pasywnej: 

3 700 zł

 Projekt „Utworzenie Parku Naukowo-Technologicznego Euro-Centrum – rozwój i zastosowanie nowych technologii w obszarze 
poszanowania energii i jej odnawialnych źródeł” jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego, (Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 5.3).

Budynek pasywny 
Euro-Centrum – 2014 r.



Budynek pasywny – 
laureat nagrody EU 
Green Building 2013



Działalność Parku Naukowo-
Technologicznego Euro-Centrum

Szkolenia | Badania | Infrastruktura | Doradztwo | Edukacja | Networking



103 przedsiębiorstwa w Parku 

ok. 1500 miejsc pracy w Parku 

28,000 m² powierzchni biurowej, magazynowej,     
   produkcyjnej

6 hektarów zrewitalizowanego terenu

5 nowo wybudowanych budynków

10 przebudowanych i zmodernizowanych budynków

Statystyki



Blumenbecker Polska
- produkcja oraz projektowanie rozdzielnic 
- produkcja szaf sterowniczych
- projektowanie i uruchamianie układów automatyki

DisplayLink
Dostawca układów scalonych oraz technologii 
wielomonitorowej m.in. dla koncernów 
Toschiba, Dell, Sony, Samsung i Kensington. 



Doświadczenia innych członków 
Stowarzyszenia Krajowego Forum 
Parków Przemysłowych i Parków 
Technologicznych



Jaworznicki Park Przemysłowy
 i Jaworznicki Inkubator Technologiczny

Przemiany 2004  - 2008

Jaworzno



Jaworznicki Park Przemysłowy
 i Jaworznicki Inkubator  Technologiczny

Przemiany 2004  - 2008

Jaworzno



163 ha terenów o ponad 100 letnich tradycjach przemysłowych

Ponad 250 firm prowadzących działalność w Parku, m.in.

Air Products 
- Firma międzynarodowa
- Branża: gazy techniczne, chemia, 

urządzenia i usługi (kogeneracja, skraplanie 
gazu ziemnego)

Alstom Polska
- światowy lider w dziedzinie energetyki i 

transportu
- obecny w 70 krajach, 80 000 zatrudnionych

Wrocław



Toruński Park Technologiczny

37 firm na 14 ha

Branże:
•telekomunikacja
•automatyka przemysłowa
•usługi finansowe
•odnawialne źródła energii
•elektronika
•logistyka
•teleinformatyka
•Elektrotechnika
•Centrum Transferu Technologii CTT

Toruń



ZPAS S.A.

- Zakład produkcyjny o powierzchni 10 tys. m2 

- Produkty: obudowy teleinformatyczne i energetyczne, pulpity 
sterownicze i tablice synoptyczne

Nowa Ruda

 



- budynek produkcyjno-biurowy
 - 4 hale o pow. użytkowej 5 783,62 m2
- sale wystawowe i konferencyjne 1053 m2 

Częstochowa



Park Naukowo-Technologiczny
Technopark Gliwice

•firmy innowacyjne technologicznie
•transfer technologii do małych i średnich

  przedsiębiorstw
•pozyskiwanie środków z UE
•prace badawcze
•usługi pomiarowo kontrolne

Gliwice



Regionalny Park Przemysłowy Świdnik

43 firmy na 50 ha

•obiekty biurowe, magazynowe, produkcyjne
•zrewitalizowana infrastruktura techniczna
•zaplecze do prac badawczo-wdrożeniowych

 w regionie
•bliskość do Lotniska Świdnik

Świdnik



Park przemysłowy, park technologiczny i park naukowo- badawczy 
w Płocku 

– współpraca miasta z koncernem naftowym

•branża projektowa i inżynierska
•branża informatyczna
•branża budowlana, elektryczna
•branża elektrotechniczna i automatyczna 
•branża  chemiczna 
•Centrum Komercjalizacji Technologii Sp. z o.o.
•Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości

Płock



Lotnisko

i hale produkcyjne

Kaniów



Na terenach zrewitalizowanych

Kaniów



Krakowski Park Technologiczny

Powierzchnia specjalnej strefy ekonomicznej:
528,84 ha

Powierzchnia inkubatora technologicznego:
3 600 m2.

•powierzchnia administracyjno-biurowa
•branże z obszaru nowych technologii:

• informatyka
• telekomunikacja
• inżynieria

•Centrum Business in Małopolska

Kraków



ROMAN TRZASKALIK

Prezes Stowarzyszenia 

Krajowego  Forum Parków 

Przemysłowych i Parków 

Technologicznych

DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ
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