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GŁÓWNE CELE WIZYTY:  
 

 

 

 

 

pobudzenie kontaktów gospodarczych z miastem partnerskim Darmstadt, w 
tym z Izbą Przemysłowo - Handlową w aspekcie wspólnej promocji 
gospodarczej projektów zmierzających do rozwoju gospodarczego miasta 
Płocka i zwalczania skutków bezrobocia, oraz wykorzystywania funduszy 
europejskich w ramach europejskich programów badawczych  
nawiązanie współpracy gospodarczej  z Parkiem Technologicznym Hoesta we 
Frankfurcie nad Menem oraz Parkami technologicznymi w regionie Aachen 
(Akwizgranu) 
udział w Seminarium Centra technologii/inkubatory firm narzędziem 
restrukturyzacji regionów i podnoszenia konkurencyjności przedsiębiorstw - 
organizowanym przez Wydział Ekonomiczno – Handlowy Konsulatu RP w 
Kolonii oraz Wydział Wspierania Gospodarki i Spraw Europejskich Zarządu 
Miasta Aachen – nawiązanie współpracy gospodarczej z regionem Aachen i 
zlokalizowanymi tam centrami technologicznymi 
analiza praktycznych możliwości wykorzystania funduszy europejskich oraz 
pozyskiwania partnerów dla realizacji projektów finansowanych ze środków 
unijnych 
promocja gospodarcza miasta Płocka i Projektów zmierzających do rozwoju 
gospodarczego miasta Płocka i zwalczania skutków bezrobocia  

 
 

DELEGACJA URZĘDU MIASTA PŁOCKA: 
 
Krzysztof Lewandowski - Pełnomocnik Prezydenta Miasta Płocka  ds. Rozwoju      

                                                Gospodarczego i Aktywnych Form Zwalczania Bezrobocia 

Iwona Lewandowska      -  Pełnomocnik Prezydenta Miasta Płocka  ds. Integracji Europejskiej 
Piotr Brzeski                    - Główny Specjalista w Oddziale Planowania Strategicznego 

 
Iwona Wiśniewska               -  Płocki Ośrodek Kultury i Sztuki  - Tłumacz 
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CZĘŚĆ I - SPRAWOZDAWCZA 
 

POBYT W DARMSTADT W DNIU 10 CZERWCA 2003 ROKU 
 
Godz. 600 – przyjazd do Darmstadt 
 
 
Godz. 1100 – spotkanie w Urzędzie Miasta Darmstadt z Panem Wernerem Vauth Dyrektorem 

ds. Rozwoju Gospodarczego Miasta Darmstadt. 

Cel wizyty: pobudzenie współpracy gospodarczej pomiędzy miastami partnerskimi poprzez 

przedstawienie projektów zmierzających do pobudzenia rozwoju gospodarczego i zwalczania 

skutków bezrobocia w mieście Płocku.  

 

Na wstępie Pełnomocnik Ds. Rozwoju Gospodarczego i Aktywnych Form Zwalczania 

Bezrobocia Pan Krzysztof Lewandowski odnosząc się do dotychczasowej współpracy 

pomiędzy miastmi partnerskimi zauważył, iż odbywała się ona w dużej mierze w sferze 

kulturalnej, a sfera gospodarcza pozostała niejako na uboczu wzajemnych kontaktów.  

Jednakże Polsko – Niemiecka Konferencja Biznesowa, która odbyła się w czasie V Pikniku 

Europejskiego stanowi doskonały początek dla pobudzenia wzajemnych kontaktów 

gospodarczych, dla których osobiste kontakty biznesowe są najbardziej efektywną formą. 

Przedstawił Panu Wernerowi Vauth zarys sytuacji gospodarczej Płocka i regionu, jak również 

wskazał na najważniejszych inwestorów w mieście i regionie, w tym również inwestorów 

zagranicznych i firmy z kapitałem zagranicznym.  

 

Pełnomocnik zaproponował współpracę pomiędzy działami odpowiedzialnymi za rozwój 

gospodarczy w Płocku i Darmstadt w zakresie informacji gospodarczej dla firm polskich i 

niemieckich związanej z projektami realizowanymi w obu miastach, w tym głównie Projektem 

Płockiego Parku Technologicznego. 

 

W trakcie rozmowy Pan Krzysztof Lewandowski przedstawił szczegółowo projekty 

zmierzające do pobudzenia rozwoju gospodarczego i zmniejszenia bezrobocia realizowane 

w mieście Płocku. Szczególny nacisk położył na projekt Płockiego Parku Technologicznego 

dla realizacji, którego miasto Płock poszukuje inwestorów. Przedstawił główne cele 

realizacyjne projektu, stan zaawansowania prac oraz warunki finansowe w postaci  ulg i 

zwolnień na jakich firmy mogą przystępować do Płockiego Parku Technologiczno -

Przemysłowego . Wskazał również na PKN ORLEN S.A. jako głównego partnera miasta w 

realizacji projektu i jednocześnie na jego pozycję strategiczną związaną z realizacją, 

funkcjonowaniem i rozwojem Płockiego Parku Technologiczno – Przemysłowego. Zapewnił 
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również, iż koncern WELLA, który jest jednym z największych inwestorów w Darmstadt 

znalazł by bardzo korzystne warunki dla prowadzenia działalności w Płockim Parku 

Technologiczno – Przemysłowym.   

Pełnomocnik Prezydenta Miasta Płocka ds. Integracji Europejskiej Pani Iwona Lewandowska 

przedstawiła możliwości finansowania związane z realizacją projektu Płockiego Parku 

Technologicznego, kładąc szczególny nacisk na możliwości wykorzystania funduszy 

strukturalnych w Polsce, a także możliwości pozyskiwania funduszy unijnych poprzez firmy 

zlokalizowane na terenie Płockiego Parku uwzględniając możliwość współpracy firm polskich 

i niemieckich w aspekcie pozyskiwania funduszy w ramach VI Programu Ramowego Unii 

Europejskiej. 

 

Pan Piotr Brzeski Główny Specjalista w Oddziale Planowania Strategicznego przedstawił 

główne założenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego związane z 

obszarem, na którym zaplanowano lokalizację Płockiego Parku Technologiczno – 

Przemysłowego.  

 

Efektem rozmowy z Panem Wernerem Vauth było uzyskanie zapewnienia o przekazywaniu 

informacji do przedsiębiorców niemieckich o realizacji projektu Płockiego Parku 

Technologiczno – Przemysłowego w zakresie działania Urzędu Miasta Darmstadt i Wydziału 

Rozwoju Gospodarczego. Jak również zapewnił, iż weźmie udział w negocjacjach z WELLĄ 

w momencie kiedy zakończy się proces przejmowania Welli przez Proctel&Gamble. 

 
Godz. 1230 – wizyta z Panem Wernenrem Vauth Dyrektorem ds. Rozwoju Gospodarczego 

Miasta Darmstadt w EUMETSAT/ESOC 

Cel wizyty: Zapoznanie się z innowacyjnym projektem Europejskiego Satelitarnego Centrum 

Meteorologicznego  EUMETSAT/ESOC zlokalizowanym w Darmstadt. 

 

Podczas wizyty Dyrektor Generalny Peter Czada przedstawił dane dotyczące działalności 

EUMETSAT. Zapoznano się nie tylko z przedmiotem działalności Centrum ale również 

metodami zarządzania Centrum, polityką rozwoju Centrum i przesłankami jakie kierowały 

inwestorami przy lokalizacji Centrum w Darmstadt. 

 

EUMETSAT jest międzynarodową organizacją powstałą na podstawie umów 

międzynarodowych z poszczególnymi jej członkami. Obecnie do EUMETSAT należy 18 

krajów europejskich (Austria, Belgia, Dania, Finlandia, Francja, Niemcy, Grecja Irlandia, 

Włochy, Luksemburg,  Holandia, Norwegia, Portugalia, Hiszpania, Szwecja, Szwajcaria, 

Turcja i Wielka Brytania. W programie uczestniczą również członkowie stowarzyszeni - 
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kooperanci: Słowacja, Węgry, Polska (przystąpiła do EUMETSAT w 2000 r.) Chorwacja i 

Jugosławia. 

Zadaniem EUMETSAT jest zapewnianie serwisu meteorologicznego dla krajów - członków 

oraz krajów - członków stowarzyszonych, jak również dla innych organizacji 

międzynarodowych i krajów, o ile zachodzi potrzeba otrzymania przez nie serwisów 

meteorologicznych z obszarów kontrolowanych przez satelity EUMETSAT. 

EUMETSAT jest wciąż najmniejszym na .świecie satelitarnym centrum meteorologicznym, 

które współpracuje z tak wieloma krajami. Sukces swojej działalności i ciągły rozwój 

zawdzięcza stosowaniu wysokich technik automatyzacji procesów oraz zapewnieniu dostępu 

do informacji i serwisów meteorologicznych przez 24 godziny na dobę. Jednocześnie 

stosowane techniki organizacji pracy nie prowadzą do rozrostu sfery administracyjnej i 

zarządzającej mimo ciągłego rozwoju EUMETSAT związanego z przystępowaniem nowych 

członków. Przyrost miejsc pracy notuje się natomiast w sferze specjalistycznej obsługi 

procesów oraz w sferze obsługi technicznej. 

 

O lokalizacji Centrum w Darmstadt decydowała w dużej mierze dostępność do dróg 

szybkiego ruchu, stacji kolejowej, bliskość międzynarodowego lotniska we Frankfurcie nad 

Menem (ok. 30 km), jak również atrakcyjna baza hotelowa. 

Ponadto  Darmstadt jest miastem, w którym rozwijają się firmy stosujące nowoczesne 

technologie, działają Uniwersytet i Politechnika na których kierunki matematyczno – 

techniczne prowadzone są na bardzo wysokim poziomie, co tworzy korzystny klimat dla 

rozwoju EUMETSAT i badań prowadzonych przez Centrum.  

Polityka rozwoju EUMETSAT zakłada ciągłą racjonalizację  kosztów działalności Centrum 

związanych z obsługą wielu krajów europejskich dlatego też poza lokalizacją głównej 

siedziby w Darmstadt otworzono przedstawicielstwa we Francji, Włoszech i Wielkiej Brytanii, 

a obecnie trwa budowa nowoczesnej filii Centrum w Hiszpanii.  

Ponadto w Centrum i jego filiach istnieje możliwość odbywania staży i praktyk dla 
osób z kierunkowym wykształceniem oraz znajomością języków angielskiego i 
francuskiego, które są językami oficjalnymi w Centrum.  
W czasie spotkania Pełnomocnik Prezydenta Miasta Płocka ds. Rozwoju Gospodarczego i 

Aktywnych Form Zwalczania Bezrobocia rozpoznał możliwość zlokalizowania filii Centrum w 

Polsce, w Płocku. Jednakże do czasu, do kiedy Polska jest członkiem stowarzyszonym 

polityka rozwojowa Centrum nie zezwala na lokalizację filii w Polsce.  
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Europejskie Satelitarne Centrum Meteorologiczne EUMETSAT/ESOC w Darmstadt. 

 
 
Godz. 1330 – 1530  Wizyta z Panem Wernenrem Vauth Dyrektorem ds. Rozwoju 

Gospodarczego Miasta Darmstadt w Oddziale ds. Rozwoju Miasta Darmstadt oraz wizytacja 

zachodniej części miasta przeznaczonej dla lokalizacji Regionalnego Centrum 

Technologicznego – Parku Technologicznego. 

 
Cel wizyty: Pobudzenie współpracy gospodarczej pomiędzy miastami partnerskimi poprzez 

przedstawienie projektów zmierzających do pobudzenia rozwoju gospodarczego i zwalczania 

skutków bezrobocia w mieście Płocku. 

 

W czasie wizyty szef Oddziału Pan Rolf Gerner przedstawił  formułę działania Oddziału,  

polegającą na wyznaczaniu kierunków rozwojowych miasta, które są przedstawiane Radzie 

Miasta oraz na opracowywaniu miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego 

zapewniających realizację wyznaczonych celów. Oddział zajmuje się również promocją 

gospodarczą miasta w czasie targów i imprez wystawienniczych oraz wśród potencjalnych 

inwestorów dla miasta Darmstadt.  

 

Dla potrzeb pozyskania inwestorów do strefy zachodniej miasta, gdzie jest zlokalizowane 

Regionalne Centrum Technologiczne – Park Technologiczny, Oddział opracował plan 

zagospodarowania i przeprowadził promocję. Jednym z głównych inwestorów w nowej strefie 

Parku Technologicznego jest Deutsche Telekom, który zatrudnia ok. 4.000 osób.  

 

Czynniki, jakie przyciągają do Centrum Technologii inwestorów, są podobne do wskazanych 

przez EUMETSAT, tj.: bliskość głównych węzłów komunikacyjnych (drogowych i kolejowych), 
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międzynarodowego lotniska, bliskość rozbudowywującej się dzielnicy mieszkaniowej, 

atrakcyjna baza hotelowa, jak również bardzo istotne było właściwe przygotowanie przez 

miasto terenów inwestycyjnych zarówno od strony planistycznej jak i infrastrukturalnej.  

 

Jednakże miasto Darmstadt nie proponuje dla potencjalnych inwestorów ulg i zwolnień 

podatkowych związanych z lokalizacją firmy czy prowadzeniem inwestycji w mieście. Rolą 

władz miasta i Oddziału jest zapewnienie terenów inwestycyjnych z właściwą infrastrukturą i 

opracowaniami planistycznymi. Natomiast firmy indywidualnie korzystają ze środków 

unijnych. 

 

Zapoznano się również z zasadami planowania przestrzennego w mieście Darmstadt 

zapewniającego właściwe przygotowanie i rozwój terenów inwestycyjnych dla potrzeb 

potencjalnych inwestorów. Pan Rolf Gerner przedstawił również prezentację projektów 

miasta Darmstadt i omówił sposoby ich promocji wśród potencjalnych inwestorów.  

 

W trakcie wizyty przedstawiono również projekt Płockiego Parku Technologiczno – 

Przemysłowego w celu nawiązania współpracy w zakresie informacji gospodarczej dla 

inwestorów jak również w aspekcie promocji gospodarczej miast partnerskich.  

 
 
Godz. 1530 1715-  Spotkanie z Panem Axelem Scheer Zastępcą Dyrektora ds. Stosunków 

Międzynarodowych w Izbie Przemysłowo – Handlowej. 

 
Cel wizyty: pobudzenie współpracy gospodarczej poprzez przedstawienie projektów 

zmierzających do pobudzenia rozwoju gospodarczego i zwalczania skutków bezrobocia w 

mieście Płocku oraz nawiązanie współpracy w aspekcie wspólnego oferowania projektu 

Płockiego Parku Technologiczno – Przemysłowego dla inwestorów niemieckich. 

 

W czasie wizyty Pełnomocnik Prezydenta Miasta Płocka ds. Rozwoju Gospodarczego i 

Aktywnych Form Zwalczania Bezrobocia przedstawił Program działań zmierzających do 

rozwoju gospodarczego miasta Płocka i zwalczania skutków bezrobocia. W szczególności 

omówił projekt Płockiego Parku Technologiczno – Przemysłowego, stan zaawansowania 

prac oraz możliwości zwolnień i ulg proponowanych dla firm lokujących swą działalność w 

strefie parku. Zaproponował nawiązanie współpracy w zakresie promocji płockiego projektu  

wśród przedsiębiorców niemieckich.  
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W trakcie spotkania omówiono również możliwości finansowe jakie otwierają się dla 

niemieckich przedsiębiorców w związku z przystąpieniem Polski do Unii Europejskiej, 

szczególnie w aspekcie unijnych programów innowacyjnych i naukowo – badawczych. 

 

W czasie rozmowy ustalono, iż po uchwaleniu miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego dla terenu Płockiego Parku Technologiczno – Przemysłowego zostanie 

przesłana do Izby Przemysłowo Handlowej pełna prezentacja projektu, a Pan Axel Scheer 

zobowiązał się do rozesłania prezentacji wśród przedsiębiorców zrzeszonych w Izbie i do 

promocji projektu w czasie imprez handlowo – wystawienniczych w Niemczech, w których 

będzie uczestniczyła Izba Przemysłowo – Handlowa. Pan Axel Scheer wyraził również duże 

zainteresowanie projektem organizowania misji gospodarczych w Płocku i wyraził wolę 

uczestniczenia Izby Przemysłowo Handlowej i przedsiębiorców w niej zrzeszonych w misji 

gospodarczej, w Płocku najpóźniej w maju 2004 roku.  

 

 

 

POBYT WE FRANKFURCIE NAD MENEM W DNIU 11 CZERWCA 2003 ROKU 
 
 

Godz. 1100 - 1700 – Spotkanie z Panem dr Andreasem Brockmeyerem Dyrektorem ds. 

Marketingu i Promocji w Parku Przemysłowym Hoechst we Frankfurcie nad Menem 

połączone ze zwiedzaniem Parku Technologicznego. 

 
Cel wizyty: Nawiązanie współpracy gospodarczej poprzez przedstawienie projektów 

zmierzających do pobudzenia rozwoju gospodarczego i zwalczania skutków bezrobocia w 

mieście Płocku oraz nawiązanie współpracy w aspekcie wspólnego oferowania projektu 

Płockiego Parku Technologiczno – Przemysłowego dla inwestorów niemieckich, w tym 

również dla inwestorów zlokalizowanych w Parku Technologicznym Hoechst’a. 
 
W czasie spotkania Pan Andreas Brockmeyer przedstawił genezę powstania i obecne 

zasady funkcjonowania Parku Technologicznego.  

 

Park Technologiczny Hoesta jest jednym z największych i najbardziej dynamicznych w 

dziedzinie badań i rozwoju przemysłu w branżach: chemicznej, farmaceutycznej, 

biotechnologii. Spółka zarządzająca Parkiem – Infraserv Hoechst jest właścicielem 

wszystkich gruntów należących do Parku. 
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Spółka zarządzająca odpowiada za przygotowanie właściwej dla poszczególnych inwestorów 

infrastruktury, z tego też tytułu inwestuje corocznie w budowę nowej i modernizację 

dotychczasowej infrastruktury, w roku 1999 było to 150  mln EURO, w 2000 – 350 mln 

EURO, w 2001 -  450 mln EURO a w 2002 – 400 mln EURO. 

 

Spółka zarządzająca prowadzi również serwis techniczny i przemysłowy na terenie Parku, 

prowadzi inwestycje w imieniu firm wchodzących do Parku rozpoczynając od uzyskania 

wszelkich wymaganych praw zezwoleń aż do budowy budynków i instalacji dla potrzeb 

inwestorów Parku. Ponadto spółka zarządzająca odpowiada za transport na terenie parku 

(własne linie autobusowe), sieć usług (stacje kontroli pojazdów, warsztaty samochodowe, 

stacje paliw, restauracje, usługi poligraficzne, centrum finansowe obsługujące firmy 

zlokalizowane w Parku, straż pożarna, ochrona obiektów i obszaru Parku, centrum 

medyczne, siły szybkiego reagowania chemicznego, itp.). warto zaznaczyć, iż Park stanowi 

swoiste miasto i rządzi się własnymi prawami, np. reguł ruchu drogowego (ograniczenia 

prędkości - różne w różnych strefach Parku). 

 

Ponadto spółka zarządzająca prowadząc własne inwestycje na terenie parku dostarcza 

powierzchni biurowych i laboratoryjnych, jak również hal produkcyjnych dla potrzeb 

mniejszych inwestorów. Cena wynajmu 1 m2 powierzchni bez usług to 1,30 EURO, natomiast 

z usługami to ok. 1,70 EURO. Roczny obrót spółki zarządzającej z tytułu wynajmu 

powierzchni inwestorom i świadczenia na ich rzecz usług to ok. 30 mld EURO. 

 

Na 460 ha zlokalizowanych jest 80 dużych, małych i średnich przedsiębiorstw, które w ciągu 

lat 1999-2002 zainwestowały w Parku około 450 mln EURO i w których zatrudnienie znajduje 

22.000 osób, z czego 4.000-5.000 tys. osób pracuje w sferze badawczej, ok. 4.000 tys. w 

usługach prowadzonych w Parku, ok. 4.000 osób w szeroko pojętej administracji, a pozostali 

w sferze produkcyjnej.  

 

Warto zaznaczyć, iż w Parku działa Centrum Szkoleniowe, w którym kształci się 20 tys. osób 

w branżach i technologiach, które są stosowane przez firmy zlokalizowane na terenie Parku. 

Osoby kształcące się w Centrum rekrutują się w dużej mierze z wyższych uczelni we 

Frankfurcie nad Menem i stanowią przyszłe kadry dla firm zlokalizowanych na terenie Parku. 

Ponadto w strukturze Parku spółka zarządzająca prowadzi firmę, która zajmuje się 

szkoleniem, kształceniem zawodowym i doskonaleniem umiejętności dla pracowników 

wszystkich firm zlokalizowanych na terenie Parku. Zajmuje się ona dostarczaniem informacji 

nowych technologiach, metodach zarządzania i know – how a następnie na zlecenie danej 

firmy organizuje procesy szkoleniowe w danej firmie.  
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W czasie spotkania przedstawiono projekt Płockiego Parku Technologiczno – 

Przemysłowego w celu nawiązania współpracy gospodarczej i wspólnego ofertowania 

inwestorów do Płockiego Parku Technologiczno – Przemysłowego. Propozycja 

przedstawiona przez Pełnomocnika ds. Rozwoju Gospodarczego i Aktywnych Form 

Zwalczania Bezrobocia spotkała się z dużym zainteresowaniem głównie z uwagi na pozycję 

PKN ORLEN jak również na obecność w Parku Hoesta spółki Basell, która również inwestuje 

w Płocku. Spółka Basell inwestująca w Parku Hoesta i w płockim PKN ORLEN S.A. mogła by 

się stać pierwszym ogniwem gospodarczego powiązania obu parków.  

 

Uzgodniono, iż ok. 10 lipca Pan Andreas Brockmeyer odwiedzi Płock w celu omówienia 

szczegółów współpracy Płockiego Parku Technologiczno – Przemysłowego oraz Parku 

Technologicznego Hoechst’a jak również określenia ram współpracy w zakresie promocji 

firm zlokalizowanych w obu Parkach.  
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POBYT W KOLONII W DNIACH 12 – 14 CZERWCA 2003 ROKU 
 
Cel wizyty: Seminarium - Centra technologii/inkubatory firm narzędziem 

restrukturyzacji regionów i podnoszenia konkurencyjności przedsiębiorstw 

Organizowane przez Wydział Ekonomiczno – Handlowy Konsulatu RP w Kolonii oraz 

Wydział Wspierania Gospodarki i Spraw Europejskich Zarządu Miasta Aachen . 
 

12 czerwca 2003 roku 
Godz. 1000 – 1830  1 dzień Seminarium  
Wygłoszone referaty: 
 

 

 
 
Rozwój centrów 
technologicznych – 
Bernd Thomas – Prezes 
Zarządu Centrum 
Technologicznego AGIT 
mbH 

 

Doradztwo w 
zakładaniu i 
rozwoju 
przedsiębiorstw 
zorientowanych na 
nowoczesne 
technologie – 
Havva Coskun – 
Kierownik Wydziału 
Doradztwa Firmom 
Zorientowanym na 
Nowoczesne 
Technologie w AGIT 
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Polskie Centra 
Zaawansowanych 
Technologii i 
Centra 
Doskonałości w 
kontekście 
współpracy 
europejskiej i 
regionalnej – dr 
Piotr Świątek 
„KOWI” 

       

 
Dalsza działalność 
biznesowa po 
opuszczeniu 
Centrum 
Technologicznego 
– Ulrich Mertz 
Dyrektor SojusIT 
GbR 

       

Z akademika do 
centrum 
technologicznego: 
tworzenie 
przedsiębiorstwa w 
Aachen – Marc 
Althoff Dyrektor 
Generalny Exasonic 
GmbH 
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Różnorodność 
centrów technologii 
w regionie Aachen – 
Dirk Pfeifferling – 
Dyrektor 
Międzynarodowego 
Centrum Technologii i 
Usług (ist) – Park 
Technologiczny 
Aachen) 

 

Głównym celem części teoretycznej seminarium  było zapoznanie pracowników zarządów 

miast, urzędów marszałkowskich, agencji rozwoju regionalnego, izb przemysłowo-

handlowych oraz specjalnych stref ekonomicznych z doświadczeniami niemieckich 

partnerów w zakresie wykorzystania centrów technologii w procesie restrukturyzacji 

regionów oraz tworzenia firm z wybranych branż. W czasie prezentacji przedstawiono 

również aspekty pozyskiwania środków finansowych na realizację tego typu przedsięwzięć, 

w tym również środków z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej. Poinformowano również, 

iż w październiku 2003 zostanie zorganizowane Seminarium w całości poświęcone 

możliwościom związanym z absorbcją środków finansowych Unii Europejskiej. 

 

Uczestnicy seminarium mieli możliwość informacji z "pierwszej ręki" nt. możliwości i 

celowości tworzenia centrów technologii w ramach ogólnej strategii rozwoju regionu/miasta: 

od opracowania koncepcji, poprzez problemy organizacyjne związane z wybraniem 

udziałowców spółki zarządzającej centrum, sposobami rekrutacji firm do centrum, 

organizowaniem pomocy doradczej w pierwszym okresie działania powstałej firmy aż do 

pomocy w pozyskiwaniu źródeł finansowania. Centra technologii nie wyręczają nowo 

powstałych firm w opracowaniu business-planu, wybraniu formy spółki, znalezieniu kapitału, 

prowadzeniu spraw podatkowo-biurowych, ale im w pierwszym okresie działalności (6-9 

miesięcy) nieodpłatnie pomagają.  

 

Region Aachen nie przypadkiem został wybrany jako partner do zorganizowania wyżej 

wymienionego wyjazdu studyjnego. Jest on bowiem spektakularnym przykładem powodzenia 

przeobrażeń restrukturyzacyjnych z pomocą m.in. centrów technologii. 
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Na początku lat 80-tych region ten borykał się z problemami typowymi dla przestarzałego 

przemysłu ciężkiego (tj. bezrobocie, zanieczyszczenie środowiska). Opracowana na 

początku lat 80-tych nowa strategia rozwoju pozwoliła odejść od tradycyjnych branż 

przemysłu ciężkiego (w połowie lat 80-tych zamknięte zostały na tym terenie ostatnie 

kopalnie węgla kamiennego) i zbudować silne podstawy dla gałęzi przyszłościowych: 

informatyki, biomedycyny (biotechnika, techniki genetyczne), jak również techniki tworzyw 

sztucznych i przemysłu samochodowego. Wypracowana wówczas koncepcja dalszego 

rozwoju obejmowała nie tylko region Aachen ale również sąsiadujące tereny w Belgii i 

Holandii. Taka konstrukcja koncepcji dawała możliwość korzystania  ze środków Unii 

Europejskiej przeznaczonych na współpracę regionów przygranicznych – Inicjatywa 

INTEREEG. 

 

W roku 1983 miejskie władze samorządowe (gminne i powiatowe) wraz z Izbą Przemysłowo-

Handlową i Izbą Rzemieślniczą, Kasą Oszczędnościową Aachen, powołały do życia 

Towarzystwo Wspierania Innowacyjności i Transferu Technologii (Aachener Gesellschaft für 

Innovation und Technologietransfer - AGIT). Stowarzyszenie to utworzyło w 1984r. pierwsze 

w Niemczech centrum technologii. Główne cele AGIT to: 

 

 

 

 

 

promocja gospodarcza regionu i pozyskiwanie inwestorów strategicznych, 

wspieranie rozwoju przedsiębiorstw zorientowanych na nowoczesne technologie, 

wspieranie rozwoju technologii, przede wszystkim w dziedzinie: medycyny, 

biotechnologii, technik informacyjnych i komunikacyjnych, nowoczesnych technologii 

produkcji, 

doradztwo dla firm opuszczających Centrum AGIT 

zarządzanie i prowadzenie Centrum Technologicznego. 

 

Wizyta w Centrum 
Technologicznym 
AGIT            
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Wizyta w 
Centrum 
Technologicznym 
AGIT            
(w środku Pani 
Konsul Danuta 
Dominiak Wożniak 
Kierownik Wydziału 
Ekonomiczno – 
Handlowego 
Konsulatu RP w 
Kolonii) 

 
 

Firma wchodząca do Centrum Technologicznego ma możliwość wy

biurowych i laboratoriów. Umowa jest zawierana na 3 lata bez możliw

przez Centrum. Możliwe jest przedłużenie umowy o kolejne 2 lata

powinna opuścić Centrum.  

 

Dotychczasowe doświadczenia wskazują, że firmy, które rozwinęły

nierzadko chcą w nim pozostać, dlatego też stosuje się rozwiązani

samodzielne inwestycje (budowa biur, hal, laboratoriów) firm na t
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Plan Centrum 
Technologicznego 
AGIT 
najęcia hal, powierzchni 

ości jej wypowiedzenia 

. Po tym okresie firma 

 w Centrum działalność 

a umożliwiające własne 

erenach przyległych do 

oku 15 



Centrum co skutkuje rozrostem Centrum w formę Parku Technologicznego. W ten sposób w 

Międzynarodowym Centrum Technologii i Usług (ist) w Baesweiler powstał Park 

Technologiczny dla małych i średnich przedsiębiorstw.  

Firmy, które po okresie inkubacji wybrały taką drogę mogą w dalszym ciągu korzystać z 

usług Centrum jednakże nie są już objęte pełnym systemem preferencji.  

 

W początkowej fazie struktura finansowania działalności Centrów Technologicznych 

warunkowana była przez dotacje udziałowców – ok. 85% i środki finansowe Unii 

Europejskiej, natomiast obecnie dotacje udziałowców stanowią średnio tylko ok. 15% 

przychodów Centrów. Ponadto firmy lokujące się w Centrach korzystają ze środków Unii 

Europejskiej jak również środków finansowych na rozwój innowacyjnych małych i średnich 

przedsiębiorstw wg przepisów obowiązujących w Północnej Nadrenii-Westfalii.  

 

Obecnie w regionie Aachen działa 13 centrów technologii, tworzących 4 tys. miejsc pracy w 

470 firmach. Przedsiębiorstwa, które powstały w 13 aacheńskich centrach technologii, 

utworzyły w sumie 10 tys. miejsc pracy - najczęściej w nowoczesnych branżach 

przyszłościowych, wykorzystując przy tym potencjał naukowy wyższych uczelni z Aachen i 

przyczyniając się w dużym stopniu do podniesienia konkurencyjności regionu w skali 

federalnej i międzynarodowej. 

 

Po wystąpieniach zaproszonych prelegentów Pełnomocnik Ds. Rozwoju Gospodarczego i 

Aktywnych Form Zwalczania Bezrobocia omówił zasady funkcjonowania i osiągnięcia 

Regionalnego Centrum Technologii – Inkubator Przedsięwzięć Innowacyjnych w Płocku oraz 

przedstawił uczestnikom Seminarium i zaproszonym gościom projekt Płockiego Parku 

Technologiczno – Przemysłowego oraz Europejskiego Centrum Kultury z Nadwiślańskim 

Bulwarem Narodów i Kultur.  

Przedstawione projekty spotkały z dużym zainteresowaniem zarówno ze strony 

przedstawicieli władz miasta Aachen jak również przedsiębiorców niemieckich obecnych na 

Seminarium.  

Pan Olaf Mueller Dyrektor Wydziału Wspierania Gospodarki i Spraw Europejskich Zarządu 

Miasta Aachen wyraził wolę współpracy przy realizacji projektu Europejskiego Centrum 

Kultury z Nadwiślańskim Bulwarem Narodów i Kultur. Stwierdził, iż w aspekcie atrakcyjności 

turystycznej Aachen (historyczna zabudowa Starego Miasta ) i Płocka współdziałanie przy 

takim projekcie mogłoby uzupełniać doskonale sferę współpracy gospodarczej. Dodał, iż 

Zarząd Miasta Aachen pozyskał środki finansowe z Unii Europejskiej na realizację projektu 

Placu Europejskiego z fontanną, przy którym obecnie jest również zlokalizowane Centrum 

technologiczne AGIT. 
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Prezentacja projektu 
Płockiego Parku 
Technologiczno – 
Przemysłowego oraz 
Europejskiego Centrum 
Kultury z Nadwiślańskim 
Bulwarem Narodów i Kultur  
przez Pełnomocnika 
Prezydenta Miasta Płocka ds. 
Rozwoju Gospodarczego i 
Aktywnych Form Zwalczania 
Bezrobocia Pana Krzysztofa 
Lewandowskiego 
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Pan Olaf Mueller zapewnił również, iż jest zainteresowany wspólną promocją obu projektów 

na terenie regionu Aachen. Poinformował również o możliwości podjęcia przez Polaków 

praktyk i staży w centrach technologicznych regionu Aachen oraz podejmowania studiów na 

Politechnice w Aachen. Wskazał również na możliwości organizowania imprez targowo – 

wystawienniczych w centrach technologicznych (nieodpłatne korzystanie z pomieszczeń 

centrów)  w Aachen przez polskie samorządy czy też izby przedsiębiorców. 

 

 

Zakończenie 
pierwszego dnia 
seminarium  
Konsulat RP w 
Kolonii 
 

Uczestnicy 
Seminarium  
 
 
 
 
 
 
Delegacja Urzędu 
Miasta Płocka z 
Konsulem Panem 
Zenonem 
Godziejewskim  
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13 czerwca 2003 roku 
Godz. 1000 – 1830  2 dzień Seminarium  
 

 

Drugiego dnia uczestnicy seminarium udali się wynajętym autokarem do Aachen i okolic. W 

programie zwiedzania były m.in.: Klinika Uniwersytecka, Centrum Techniki Medycznej oraz 

Centrum Technologiczne AGIT, będące inkubatorem firm elektronicznych (w tym centrum 

"narodził" się m.in. koncern Aixtron (założyły go 2 osoby!), będący obecnie jednym z 

największych producentów specjalnych półprzewodników w Niemczech i na świecie, od 4 lat 

notowany na giełdzie i zatrudniający ok. 480 pracowników). 

 

W czasie wizyty odwiedzono również Międzynarodowe Centrum Technologii i Usług  (ist) 

gdzie odbyło się spotkanie z nadburmistrzem Baesweiler p. dr Linkens’em. Nadburmistrz 

Aachen wyraził ogromne zainteresowanie projektem Płockiego Parku Technologiczno – 

Przemysłowego oraz możliwością zorganizowania w Płocku misji gospodarczych dla 

przedsiębiorców regionu Aachen, a ze swej strony zapewnił o możliwości podjęcia przez 

Polaków praktyk i staży w centrach technologicznych regionu Aachen jak również możliwości 

organizowania imprez targowo – wystawienniczych w centrach technologicznych 

(nieodpłatne korzystanie z pomieszczeń centrów)  w Aachen przez polskie samorządy czy 

też izby przedsiębiorców. 

 

 

Wizyta w 
Międzynarodowym 
Centrum 
Technologii i Usług 
ITS oraz Parku 
Technologicznym 
w Baesweiler 
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Centrum ITS jest zlokalizowane w centrum Parku Technologicznego Baesweiler. 

Funkcjonuje w nim ok. 40 firm. Ponadto w ramach Parku Technologicznego działa 120 firm, 

które stanowią potencjalnych partnerów gospodarczych dla firm zlokalizowanych w Centrum 

ITS (efekt synergii). 

 

 

Rejon Parku Technologicznego Baesweiler. 
 

 

 

 

Powiązania regionalne – Region 
Technologiczny Aachen 
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Wizyta w 
Międzynarodowym 
Centrum Technologii 
i Usług ITS oraz 
Parku 
Technologicznym w 
Baesweiler – 
wystąpienie 
Nadburmistrza 
Baesweiler Pana dr 
Linkens’a 

 

 

15 czerwca 2003 roku 
Pobyt w Berlinie 
 
Godz. 1100 - 1300 
Pobyt w Centrum  Targowo- Wystawienniczym – Berlin Messe  
 
Konsul Zenon Godziejewski z Wydziału Ekonomiczno – Handlowego Konsulatu RP  w 

Kolonii polecił delegacji Urzędu Miasta Płocka wizytę w Centrum  Targowo- 

Wystawienniczym – Berlin Messe. Poinformował, iż w targach w Berlinie bierze udział wiele 

firm, które chcą inwestować w Polsce, dlatego też osobista wizyta była by wskazana ze 

względu na poszukiwanie inwestorów do Płockiego Parku Technologiczno – 

Przemysłowego.  
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Ponadto w aspekcie lokalizowania w Płockim Parku Technologiczno – Przemysłowym 

Centrum Wystawienniczno – Targowego zapoznano się z rozwiązaniami architektoniczno 

planistycznymi Centrum  Targowo- Wystawienniczym – Berlin Messe. 

 

Centrum  
Targowo- 
Wystawiennicze 
– Berlin Messe 

 

Centrum  
Targowo- 
Wystawiennicze 
– Berlin Messe – 
fragment hali 
wystawienniczej 
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Godz. 1330 - 1600 
Pobyt w Parku technologicznym zlokalizowanym w okolicach obwodnicy berlińskiej – 
Wissenschafts und Technologiepark Adlershoft. 
 

Konsul Zenon Godziejewski z Wydziału Ekonomiczno – Handlowego Konsulatu RP  w 

Kolonii polecił delegacji Urzędu Miasta Płocka również wizytę w Parku Technologicznym 

zlokalizowanym w Berlinie, jako jednego z możliwych dla współpracy dla realizacji projektu 

Płockiego Parku Technologiczno – Przemysłowego.  

 

Główne założenia jakie towarzyszyły powstawaniu Parku Technologicznego jako wizji 
parku naukowo – przemysłowego to: 

 naukowa doskonałość i produktywność  

 multiplikator naukowego kapitału Berlina  

 pośrednik pomiędzy uniwersytetami, instytutami naukowymi i przemysłem  

 katalizator nowych technologii  

 inkubator inteligentnych przedsięwzięć w dwudziestym pierwszym wieku  

 model zapewnienia przyszłości przemysłowej "Okręgu Niemcy" i "Przedsiębiorstwa 

Berlin"  

 połączenie między Wschodem i Zachodem, brama dla nauki i rynków nowych 

demokracji w Europie Wschodniej  

 miejski krajobraz dla pracy, uczenia się i nauczania, dla życia i kultury blisko centrum 

stolicy Niemiec  
 model kreatywnego sąsiedztwa przedsięwzięć high-tech i rekreacji w pobliżu jezior i 

lasów 

 

Układ 
infrastruktury 
komunikacyjnej 
wokół Parku 
Technologicznego 
Adlershof 

Sprawozdanie z wizyty roboczej w Niemczech w dniach  09– 15 czerwca 2003 roku 23 



 

 
Park 
Technologicznego 
Adlershof - Berlin 

 

Podstawowe dane na temat Parku Adlershoft 

Powierzchnie: 

Park Technologiczny 83 ha 
Centrum Uniwersyteckie - Uniwersytet Berliński  21 ha 
Park Przedsiębiorczości i służby obsługi 122 ha 
Centrum Medialne 23 ha 
Lokatorzy Parku - inwestorzy 94 ha 
Park Przemysłowy 69 ha 
Drogi 8 ha 
Całkowita powierzchnia 420 ha 

 
W parku zlokalizowane są również niewielkie publiczne tereny zielone o łącznej pow. ok. 16 
ha. Łączna długość nowowybudowanych dróg wewnętrznych wynosi 38 km. 
 

Firmy i miejsca pracy 
 

 360 małych i średnich przedsiębiorstw w sektorze naukowo – technologicznym – 
3.600 miejsc pracy (docelowo 20.000 do roku 2010) 
 12 uniwersyteckich centrów badawczych – 1.450 miejsc pracy 
 124 firmy z sektora mediów – 970 miejsc pracy 
 175 firm w Parku Przedsiębiorczości i związanych obsługą Parku – 4.100 miejsc 

pracy 
 Centrum Uniwersyteckie - Uniwersytet Berliński – 360 osób kadry naukowej, 2.750 

studentów (docelowo 6.000 studentów) 
 Ogółem: 674 podmioty, 10.480 – miejsc pracy + 2.750 studentów (docelowo w 2010 

roku 20.000 miejsc pracy i 6.000 studentów) 
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Inwestycje w Parku  
Inwestycje publiczne 1994- 2001 700 mln EURO docelowo do 2010 r. – 1.1 bilionów EURO 
Inwestycje prywatne 1994 – 2001 800 mln EURO docelowo do 2010 r. – 2.8 bilionów EURO 
 
 Wzrost liczby miejsc pracy w okresie 1994 – 2000 w odniesieniu do wzrostu 
zatrudnienia w Berlinie 
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CZĘŚĆ II – OMÓWIENIE 
 

Z uwagi na fakt, iż aspekty finansowe związane z powstawaniem i finansowaniem Parków 

Technologicznych, Centrów Technologicznych czy Inkubatorów Przedsiębiorczości, w tym 

również w aspekcie pozyskiwania środków z funduszy Unii Europejskiej  w Niemczech 

zostały omówione w części sprawozdawczej poniżej przedstawione zostanie omówienie 

dotyczące aspektów planowania przestrzennego i przygotowania inwestycji. 

 

Warto w tym miejscu zaznaczyć, iż wskazane dla projektu Płockiego Parku 

Technologicznego ścieżki finansowania inwestycji, w tym również ścieżka pozyskiwania 

środków z funduszy strukturalnych są właściwe i wpisują się w rządowy Sektorowy Program 

Operacyjny Wzrost Konkurencyjności Gospodarki. Ponadto jak potwierdził, dr Piotr Świątek z 

„KOWI” – niemieckiej organizacji, która zajmuje się promocją możliwości finansowych jakie 

otwierają programy badawcze Unii Europejskiej (VI Program Ramowy) istnieje możliwość 

wykorzystywania przez inwestorów w Parku nie tylko środków finansowych Unii Europejskiej 

przeznaczonych na rozwój przedsiębiorstw (również w ramach Sektorowego Programu 

Operacyjnego Wzrost Konkurencyjności Gospodarki), ale również wykorzystywania środków 

związanych z tworzeniem Europejskiego Obszaru Badawczego i w tym aspekcie konieczne 

jest pozyskiwanie przez polskie firmy kooperantów z innych krajów UE, np. właśnie z 

Niemiec.  

 

Ponadto warto wspomnieć, iż rozwiązania finansowe stosowane w wizytowanych parkach 

technologicznych, centrach technologicznych i inkubatorach przedsiębiorczości wykazują 

różnorodność od braku wsparcia ekonomiczno – finansowego dla lokatorów parków i 

centrów (opracowanie tylko sfery planistycznej i przygotowanie terenów inwestycyjnych)  – 

Darmstadt, poprzez finansowanie powstania i finansowania przez spółkę założyciela Parku i 

władze regionalne ale bez dodatkowych preferencji czy ulg finansowych dla inwestorów w 

Parku – Park Technologiczny Hoechsta we Frankfurcie nad Menem po wysoki udział władz 

samorządowych w finansowaniu powstania centrów technologicznych i inkubatorów 

przedsiębiorczości i stosowanie lokalnych preferencji dla firm – centra technologiczne, parki 

technologiczne i inkubatory przedsiębiorczości w regionie Aachen.  Jednak w każdym z 

cytowanych przypadków wykorzystywane były środki finansowe Unii europejskiej zarówno 

przez podmioty założycielskie jak również firmy lokujące swą działalność w cytowanych 

centrach.  
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Parki Technologiczne oraz Inkubatory Przedsiębiorczości (Centra Technologiczne) w 
aspekcie planowania przestrzennego i przygotowania inwestycji. 

 
 

 INFRASTRUKTURA KOMUNIKACYJNA 
 

Pierwszym i zarazem najważniejszym elementem pobudzenia gospodarczego 

miasta/regionu jest właściwe wykorzystanie istniejącego działającego czynnika 

przemysłowego lub bazy pozostałej po zamknięciu działających dotychczas zakładów 

przemysłowych. W obecnej sytuacji gospodarczej kraju częściej występującym czynnikiem 

jest istniejąca zdegradowana duża liczba zakładów przemysłowych, które stoją na skraju 

bankructwa.  

 

W obu przypadkach podstawowym i najważniejszym czynnikiem jest dobre powiązanie 

Parku Technologicznego z układem komunikacyjnym regionu, województwa. Przebiegająca 

w pobliżu obwodnica lub autostrada są oknem na świat. Dzięki powiązaniu parku z 

systemem autostrad, tras szybkiego ruchu o znaczeniu ponad lokalnym i międzynarodowym 

powstały park funkcjonuje jako element większej całości. 

 

W przypadku przemysłu ciężkiego, dla którego niewystarczający jest transport kołowy 

istotnym elementem staje się sąsiedztwo trasy kolejowej, która w odróżnieniu od transportu 

kołowego może zapewnić stały dostęp do surowców i produktów w znacznie większej ilości. 

Ważnym elementem w sytuacji lokowania w parku technologicznym firm międzynarodowych 

jest dostępność do lotniska pasażerskiego, ewentualnie do nadzorowanego lotniska 

lokalnego funkcjonującego okrągłym rokiem, ze względu na łatwość przemieszczania się na 

duże odległości. Oszczędność czasu w przypadku firm działających na scenie 

międzynarodowej jest bardzo ważna. 

 

Podsumowując pierwszym ważnym czynnikiem jest istniejąca infrastruktura komunikacyjna 

lub możliwość jej budowy lub rozbudowy. 
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The Frankfurt Hoechst Industrial Park (Frankfurt) – Przykład lokalizacji parku technologicznego 

powiązanego w układzie komunikacyjnym z koleją, układem autostrad, sąsiedztwem lotniska 

międzynarodowego oraz położonego nad rzeką. 

 

 

 

 

 

 

 
ITS Baesweiler GmbH (Aachen) – Park technologiczny o zupełnie odmiennym charakterze również 

płożony w pobliżu węzłów komunikacyjnych. 

Sprawozdanie z wizyty roboczej w Niemczech w dniach  09– 15 czerwca 2003 roku 28



    
 

Park Technologiczny w Darmstadt przykład parku powstałego na dawnych terenach 

przemysłowych. 

 

 
 
Park Technologiczny w Berlinie   
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 Układ powiązań komunikacyjnych w projektowanym Płockim Parku Technologiczno –  

      Przemysłowym 
 

 INFRASTRUKTURA TECHNICZNA 
 

Kolejnym istotnym elementem jest infrastruktura techniczna. Park technologiczny, na terenie 

którego znaleźć się może różnego rodzaju przemysł, powinien mieć stały dostęp do sieci: 

wodno-kanalizacyjnej, energii elektrycznej, sieci teletechnicznej itp. 

 

Przemysł ciężki powinien mieć niezależne dwa źródła zasilania, więc najkorzystniejszym 

rozwiązaniem jest połączenie istniejącego parku z istniejącym zakładem przemysłowym lub 

wybudowanie lokalnych źródeł zasilania. W przypadku przeprowadzania rewaloryzacji 

upadłego zakładu sytuacja jest prostsza, ponieważ działania sprowadzają się do 

modernizacji istniejącej sieci infrastruktury i koszty są niższe. 

Jeżeli program i profil parku technologicznego nie jest z góry założony i będzie on wynikał z 

potrzeb rynku (najkorzystniejsze rozwiązanie), wskazane jest zarezerwowanie na terenie 

parku obszarów przeznaczonych na różnego rodzaju inwestycje infrastrukturalne 

(elektrownia, oczyszczalnia, spalarnia, elektrociepłownia itp.). 

Lokalizacja przemysłu ciężkiego, rafineryjnego itp. wymaga stałego dozoru i monitoringu, 

dlatego fragment parku lub cały obszar powinien być nadzorowany przez wewnętrzne służby 

szybkiego reagowania (pogotowie, straż, ochrona). W takiej sytuacji czytelny i jasny układ 

drogowy wraz z infrastrukturą podziemną i nadziemną, lokalizowaną w pasach komunikacji 

jest jedynym słusznym rozwiązaniem. 
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Park Technologiczny Hoechsta – Porty przeładunkowe na Menie 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

DZIAŁANIA PLANISTYCZNE 
 

Analizując zakres działań konieczny do przeprowadzenia całej procedury powstania parku 

technologicznego widać, że proces dokładnego zaplanowania i przygotowania strategii 

rozwoju parku jest pierwszym elementem, który wpływa na ostateczny wizerunek obszaru. 

Na etapie wstępnym powinien zostać opracowany program który będzie wyznaczać główne 

tendencje i kierunki rozwoju.  Nie powinno się precyzować zbyt ściśle przebiegu dróg lub 

wyznaczać konkretnych działek pod zabudowę. Program taki powinien precyzować sposób 

organizacji parku, a szczególnie wyznaczać strefy na lokalizowanie poszczególnych działów i 

gałęzi przemysłu, usług, terenów obsługi oraz układu komunikacyjnego. Przy założeniu, że 

park ma być rozwojowy plan taki powinien zakładać przewidzieć możliwości rozbudowy i 

wyznaczać kierunki jego rozwoju. W programie powinien zostać określony sposób 

powiązania parku ze światem (węzły kolejowe, wjazdy na autostrady, dojazdy do lotniska 

itp.)  

 

W parku powinny się znaleźć wydzielone strefy na poszczególne branże np.: 

telekomunikacja, elektronika, komputery, informatyka,  

przetwórstwo rolno – spożywcze, inżynieria genetyczna, biologia molekularna,  

urządzenia i materiały medyczne, farmaceutyka,  

ochrona środowiska, energetyka,  

chemia, nowe materiały, tworzywa sztuczne,  

automatyka, aparatura pomiarowa i laboratoryjna, mechanika precyzyjna,  

przemysł rafineryjno - petrochemiczny 
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Na podstawie tak opracowanego programu powinien zostać sporządzony szczegółowy plan 

zagospodarowania przestrzennego, w którym jednoznacznie powinno się ustalić zasady 

kształtowania zabudowy, przebiegi dróg, przeznaczenie poszczególnych terenów, układ 

wjazdów i wyjazdów na teren parku, a także wyznaczyć zasadę obsługi infrastruktury. 

Istotne jest, aby forma i architektura obiektów lokalizowanych na terenie parku nie była 

przypadkowa. Park jako „zamknięty samowystarczalny organizm urbanistyczny” powinien 

mieć swoje centrum i strefę reprezentacyjna, a także część produkcyjną oraz obsługę 

komunikacyjną.  

 

 
The Frankfurt Hoechst Industrial Park – Układ głównych stref funkcjonalnych parku: The Center for Research 

and Development (strefa badawczo rozwojowa);  The Logistics Area (strefa logistyczna wraz z magazynami); 

Classic Chemical Manufacturing (przemysł chemiczny); Administration and Service Facilities (obsługa 

administracyjna i służb porządkowych) 
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Dzielnica Parku Technologicznego w Darmstadt przykład rewaloryzacji dawnych terenów 

przemysłowych  
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W parku technologicznym lub w bezpośrednim jego sąsiedztwie powinny się znaleźć obiekty 

badawczo-rozwojowe. Interesującym rozwiązaniem jest włączenie w działania parku 

instytutów powiązanych z uczelniami technicznymi w kraju i za granicą. Takie rozwiązanie 

daje podwójne korzyści, ponieważ pozwala na praktyczne wdrażanie prac naukowych do 

produkcji, a także jest źródłem dobrze wyszkolonej kadry technicznej. 

 

Architektura obiektów powinna być zróżnicowana, podporządkowana pewnym zasadom i 

regułom, które wyznaczone zostaną w planie zagospodarowania. Zupełnie inaczej będzie 

kształtowana architektura strefy przemysłowej, a inaczej biurowo badawczej. 

Na tak przygotowany teren można dopiero zacząć wprowadzać szkielet całego układu, jakim 

jest komunikacja i infrastruktura. 
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Z uwagi na przepisy prawa oraz zaostrzone wymogi, jakie dotyczą obiektów przemysłowych 

ważne jest, aby teren, na którym znajduje się park był własnością jednego właściciela.  

W takiej sytuacji przedstawiciel lub firma dozorująca i organizująca park może w ramach 

jednego inwestora lokalizować różnego rodzaju obiekty przemysłowe w bezpośrednim 

sąsiedztwie. To ona występuje o pozwolenie na budowę na wszystkie obiekty znajdujące się 

na terenie parku.  

Podobnie wygląda sytuacja, gdy park technologiczny powstaje na terenach dawnych 

upadłych zakładów przemysłowych. W takiej sytuacji mamy już zastany układ drogowy i 

pewne naniesienia w gruncie. Pierwszym etapem przy przeprowadzeniu rewitalizacji takiego 

obszaru to sporządzenie dokładnej analizy i ustalenie, które obiekty należy zachować, które 

modernizować, a które wyburzyć. 

Na podstawie tak przeprowadzonych badań sporządza się plan, w którym podobnie jak w 

sytuacji lokalizacji nowego parku, ustala się zasady kształtowania zabudowy i przestrzeni. 

 

Istotnym elementem, jaki odróżnia oba rodzaje parków technologicznych to fakt, że parki 

powstałe w istniejących strukturach rewitalizują fragmenty terenów przemysłowych oraz są 

mniej pojemne i wszechstronne. Maja ograniczenia w postaci z góry narzuconego 

sąsiedztwa i układu komunikacyjnego. Park powstały w pobliżu zakładu przemysłowego 

może bazować na jego infrastrukturze oraz półproduktach. Z reguły jest oddalony od miasta i 

otoczony strefa ochronną zieleni. 

 

 PARK JAKO STRUKTURA SAMOWYSTARCZALNA 
Istotą parku technologicznego jest rozwój gospodarczy regionu, tworzenie nowych miejsc 

pracy oraz najszybszy transfer technologiczny od pomysłu do przemysłu. Można powiedzieć, 

że park jest „kołem zamachowym”, które przy dobrze przeprowadzonych działaniach 

organizacyjnych jest w stanie w ciągu kilku lat wygenerować duże ilości miejsc pracy i 

zmienić gospodarkę regionu. Bardzo dobry instrument dla regionów zdegenerowanych, w 

których nastąpił upadek istotnej gałęzi przemysłu. Dobrym przykładem ilustrującym taką 

sytuację jest park technologiczny w ITS Baesweiler w powiecie Aachen: po upadku 

przemysłu górniczego znaleziono sposób na uaktywnienie i stworzenie miejsc pracy, które 

zostały utracone. 
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The Frankfurt Hoechst Industrial Park – Wjazdy na teren parku; szczegółowy plan strukturalny 
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 PARK I JEGO ARCHITEKTURA 
Należy zauważyć że ze względu na specyfikę parku technologicznego architektura obiektów 

jakie się tam pojawią będzie bardzo zróżnicowana. Błędem jest jednak twierdzenie że park 

musi wyglądać jak rozgrzebany plac budowy lub zakład przemysłowy z instalacjami na 

wierzchu. W zależności od strefy parku bądź też jego specyfiki może się pojawić w nim 

dobra architektura. Poniżej przedstawiono przykłady takich rozwiązań. 

 

 

    

 
Baesweiler–Centrum technologiczne ITS 
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Darmstadt – Park Technologiczny 
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Frankfurt – Park Technologiczny  
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Park Adlershof – Berlin - Inkubator Przedsięwzięć Technologicznych  
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