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Wybrane ekonomiczne aspekty rozwoju regionu 
na przykładzie województwa świętokrzyskiego

Selected economic aspects 
of the region’s development to the place of the province Swietokrzyski

Regional development is defined as positive quantitative and 
qualitative processes in the economy. This concept can be consid-
ered in many aspects. The following article presents an analysis of the 
growth of socio-economic value on the example of the Świętokrzyskie 
region. The factors influencing the determination of the unit’s devel-
opment level are min. opportunity to obtain education, location, infra-
structure and technological innovations. Świętokrzyskie Voivodeship is 
located in the southern part of central Poland. Due to its history, the 
Austrian partition and location is one of the less developed voivodships 
in Poland. The voivodship’s potential is hidden in rich natural resources 
located in the Małopolska Upland, composed of min. Landscape and 
national parks. It was shown that the dynamic rate of unemployment 
was depreciating. Each time the decrease in the unemployment rate 
is interpreted as a positive phenomenon. Another notable conclu-
sion from the conducted research was the demonstration that the 
Świętokrzyskie province, taking into account economic development, 
is guided by the policy of corporate social responsibility. Thanks to the 
chosen strategy, foreign corporations are willing to invest in economic 
projects, raising the value of production factors of individuals.

Keywords: tourism, Świętokrzyskie Voivodeship, economic develop-
ment, air quality, natural environment.

Rozwój regionalny określa się mianem pozytywnych procesów ilo-
ściowych i jakościowych w gospodarce. Pojęcie to można rozpatrywać 
w wielu aspektach. Niniejszy artykuł przedstawia analizę wzrostu war-
tości społeczno-ekonomicznej na przykładzie regionu świętokrzyskiego. 
Czynnikami wpływającymi na określenie stopnia rozwoju jednostki są 
m.in. możliwość uzyskania wykształcenia, lokalizacja, infrastruktura i in-
nowacje technologiczne. Województwo świętokrzyskie położone jest 
w południowej części centralnej Polski. Ze względu na swoją historię – 
zabór austriacki i usytuowanie należy do jednych ze słabiej rozwiniętych 
województw. Jego potencjał ukryty jest w bogatych zasobach natural-
nych zlokalizowanych na wyżynie Małopolskiej, w których skład wchodzą 
m.in. parki krajobrazowe i narodowe. Stopa bezrobocia w ujęciu dyna-
micznym ulegała deprecjacji, co interpretowane jest jako pozytywne zja-
wisko, które w przytoczonym przykładzie powiat ostrowiecki zawdzię-
cza wybudowaniu nowego kompleksu turystycznego. Województwo 
świętokrzyskie uwzględniając ekonomiczny rozwój kieruje się polityką 
społecznej odpowiedzialności biznesu. Dzięki obranej strategii korpora-
cje zagraniczne chętnie inwestują w ekonomiczne projekty podnosząc 
wartość czynników wytwórczych jednostek.

Słowa kluczowe: turystyka, województwo świętokrzyskie, rozwój eko-
nomiczny, jakość powietrza.

Typ artykułu: oryginalny artykuł naukowy.
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Według danych Raportu Diagnozy Społecznej 2015 dotyczącego 
warunków jakości życia Polaków, województwo świętokrzyskie osią-
gnęło jeden z niższych pułapów oceny i sklasyfikowane zostało w trze-
ciej z czterech możliwych grup (https://www.torun.pl/sites/default/
files/pictures/diagnoza_raport_2015.pdf 2019). Grupę pierwszą cha-
rakteryzowała najwyższa ocena, a grupę czwartą najniższa. W artykule 
przedstawiono wybrane czynniki ekonomiczne wpływające na rozwój 
województwa świętokrzyskiego. Na podwyższenie wskaźnika jakości 
życia i poprawy notowań regionu w przyszłości mogą wpłynąć nakłady 
finansowe na inwestycje w regionie. Mimo niskich notowań dotyczą-
cych diagnozy społecznej, województwo świętokrzyskie charakteryzuje 
najlepiej rozwinięty kompleks turystyczny w Polsce – Bałtowski Kom-
pleks Turystyczny, który dzięki zagospodarowaniu nieużytków obniżył 
wskaźnik bezrobocia w powiecie ostrowieckim. Kolejnym przykładem 
świadczącym o rozwoju regionu jest powstanie Kieleckiego Parku 
Technologicznego (dalej KPT), który dzięki połączeniu biznesu i nauki 
umożliwia rozpoczęcie działalności nowym podmiotom gospodarczym. 
Czynnikami decydującymi o rozwoju regionu są m.in. możliwość uzy-
skania wykształcenia, obniżenie stopy bezrobocia, wprowadzenie in-
nowacji, liczba nowo powstałych podmiotów gospodarczych i wskaźnik 
napływu turystów. Celem artykułu jest wskazanie czynników rozwoju 
woj. świętokrzyskiego poprzez pryzmat wybranych aspektów ekono-
micznych. Głównymi przesłankami decydującymi o poprawie sytuacji 
były: stopa bezrobocia, liczba turystów odwiedzających powiat, po-
ziom zanieczyszczenia powietrza oraz utworzenie nowych obiektów, 

które zagospodarowały niewykorzystane zdolności ekonomiczne regio-
nu. Do opracowania danych posłużyły metody statystyczne.

Rozwój regionalny

Rozwój regionalny to proces, dzięki któremu zauważyć można 
wzrost wartości ekonomicznej bądź społecznej badanej jednostki.  
G. Meier i J. Stigliz (2001: 26) określają rozwój regionalny jako nie tylko 
wzrost, ale i konieczność zmian, decydowanie o celu i realizacji go, co 
skutkuje przyrostem PKB per capita. P. Churski (2008: 18) przedsta-
wia rozwój regionalny jako: „ciąg ukierunkowanych i nieodwracalnych 
zmian w strukturze obiektu ujmowanego systemowo”. R. Bartkowiak 
(2003: 12) definiuje rozwój gospodarczy jako zmiany w gospodarce, 
poprawiające jej stan i warunki życia społeczności. Inną definicją roz-
woju regionalnego przedstawioną przez A. Pike jest porównanie go do 
cytatu Stowarzyszenia Samorządów Lokalnych Stanów Zjednoczonych. 
Według tego stanowiska uważa się, że rozwój gospodarczy opiera się 
przede wszystkim na społeczeństwie, które akceptując wzrost gospo-
darczy podnosi własną jakość życia (Pike, Rodrigez-Pose, Tomaney 
2006: 2). Z powyższych definicji wynika, że rozwój regionalny można 
określić mianem wzrostu istotności badanego obszaru. Rozpatrując 
problematykę rozwoju regionalnego z punktu widzenia konsumenta-
-mieszkańca regionu, im wyższy poziom prezentuje dany obszar, tym 
wyższy odsetek osób go zamieszkujących i ich satysfakcja. Analiza li-
teratury umożliwia określenie pytań istotnych dla tego zagadnienia, 
takich jak: co stanowi sukces i co wpływa na rozwój danych miejsco-
wości? (Pike, Rodrigez-Pose, Tomaney 2016: 4). Rozwój regionalny 
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moteli, hoteli, pensjonatów i uzdrowisk zwiedzający wybierają najczę-
ściej niewygórowany, trzygwiazdkowy standard. Grupa ta liczyła nie-
spełna czterdzieści procent wszystkich zwiedzających (Morąg 2018). 
Istotnym aspektem z punktu widzenia promocji i innowacyjności wo-
jewództwa jest podział turystów na polskich i zagranicznych. Z danych 
przedstawionych w raporcie Urzędu Statystycznego w Kielcach wyni-
ka, że województwo świętokrzyskie odwiedziło w 2017 roku 580,3 
tys. turystów, z czego 37,5 tys. stanowili turyści zagraniczni. Liczba 
odwiedzających pochodzących z zagranicy przedstawia wykres 1.

Wykres 1. Liczba turystów zagranicznych odwiedzających woj. świętokrzy-
skie w 2017 roku według miejsca pochodzenia
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Źródło: opracowanie własne na podstawie GUS 2019.

Do przyczyn wysokiego wskaźnika napływu turystów do woj. 
świętokrzyskiego można zaliczyć m.in. szeroko promowane wydarzenia 
odbywające się w Amfiteatrze Kadzielnia tj. Festiwal Muzyki Tanecznej. 
Cykliczne imprezy w nowo wyremontowanym obiekcie, który może 
pomieścić aż 5 430 osób zwiększają aktywność turystów w regionie. 
Duża ilość wydarzeń organizowana w sezonie koncertowym zgroma-
dziła blisko 100 000 odwiedzających (https://kielce.tvp.pl/39765660/
ustalono-termin-festiwalu-muzyki-tanecznej-2019-czy-kadzielnia-pobi-
je-frekwencyjny-rekord 2019). Nieopodal centrum stolicy wojewódz-
twa świętokrzyskiego znajduje się podziemna trasa turystyczna zali-
czana do rezerwatu przyrody Kadzielnia. Z badań przeprowadzonych 
przez Ł. Cisło (2013: 17) wynika, że kielecki rezerwat Kadzielnia jest 
najbardziej rozpoznawalnym i reklamowanym rezerwatem w woje-
wództwie świętokrzyskim. W dobie wszechobecnych problemów z czy-
stością powietrza, ogromnego smogu nad miastami, region ten staje 
się niebywale atrakcyjny dla potencjalnych odwiedzających. Analiza 
danych dotyczących monitoringu powietrza pozwala wnioskować, że 
jednym z wielu czynników wpływających na popularność turystyczną 
województwa świętokrzyskiego jest niski, w porównaniu z największą 
Polską aglomeracją, poziom zanieczyszczenia powietrza (http://powie-
trze.gios.gov.pl/pjp/current/station_details/table/530/1/0 2019). Tury-
ści przybywający z Polskich metropolii cenią sobie doskonałą jakość 
powietrza, często korzystając z możliwości pobytu w miejscowościach 
uzdrowiskowych tj. np. Busko-Zdrój. Z danych Urzędu Statystycznego 
w Krakowie wynika, że w 2010 roku, tylko w Busku-Zdroju odnoto-
wano 25 209 odwiedzin kuracjuszy (https://stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/
gus/ZOS_Lecznictwo_uzdrowiskowe_w_Polsce_w_latach_2000-2010.
pdf 2019). Kompleks uzdrowiskowy zawdzięcza swoją popularność 
doskonale wyszkolonej kadrze medycznej, okulistycznej i jest jednym 
z lepszych ośrodków rehabilitacyjnych w Polsce. Kurort ten stał się tak 

oparty jest przede wszystkim na wprowadzeniu nowych technologii, 
udoskonalaniu lokalnego rynku i działań na rzecz środowiska natural-
nego. Czynnikami wpływającymi na rozwój regionalny są m.in.: lokali-
zacja, poziom kształcenia i możliwości uzyskania zawodu zaliczany do 
kapitału społecznego i ludzkiego oraz poziom bezrobocia jako jeden 
z istotniejszych wskaźników ekonomicznych (Legendijk, Cornford 2000: 
209). Rozwój regionalny jest ściśle połączony z rozwojem całego kra-
ju. Państwo odgrywa kluczową rolę w motywowaniu poszczególnych 
jednostek do rozwoju m.in. przez dotacje czy subwencje. Ph. Aydalot 
(1986) podkreślał, że: „rozwój endogeniczny jest fundamentalny dla 
osiągnięcia sukcesu przez społeczeństwo innowacyjne”. Kluczowym 
czynnikiem świadczącym o rozwoju w województwie świętokrzyskim 
jest obniżanie stopy bezrobocia. Poziom bezrobocia w Polsce w 2019 
roku jest najniższym porównując go w przeciągu ostatnich dziewiętna-
stu lat, tj. od roku 2000 (Yolcuk, Bas 2016: 20). Analiza tego wskaźnika 
to istotna czynność w rozważaniach dotyczących rozwoju regionalne-
go. Regiony wysokorozwinięte charakteryzuje niski stopień bezrobocia, 
ze względu m.in. na zaawansowane uprzemysłowienie. 

Charakterystyka województwa świętokrzyskiego
i czynniki rozwoju regionalnego

Województwo świętokrzyskie położone jest w południowej 
części centralnej Polski. Obszar województwa położony jest wzdłuż 
trzech wyżyn: Kieleckiej, Nidziańskiej i Przedborskiej, które tworzą 
trzy geograficzne krainy Gór Świętokrzyskich. Ich położenie i nieska-
zitelności natury przyciąga turystów z całej Polski i zagranicy do tej 
części kraju. 160 000 hektarów z obszarów zielonych województwa 
to obszary chronione m.in. przez zakwalifikowanie ich do Parków Na-
rodowych. Do takich terenów zaliczyć można m.in. Świętokrzyski Park 
Narodowy i osiem parków krajobrazowych (https://sites.google.com/
site/szkolnyprojekt222/polozenie-geograficzne 2019). Jest to jeden 
z wielu czynników, jakie wpływają na rosnącą popularność regionu 
świętokrzyskiego. Malownicze krajobrazy województwa z roku na 
rok zwiększają zainteresowanie turystów tym obszarem. Permanent-
nie rozwijający się region oferuje wiele atrakcji turystycznych, a jego 
naturalne uwarunkowania sprzyjają promocji zarówno w Polsce, 
jak i za granicą. Położenie województwa blisko dużych miast Polski, 
w niedalekiej odległości od granicy ze Słowacją i Ukrainą, powoduje 
wzrost atrakcyjności inwestycyjnej regionu. Gospodarka oparta jest 
na przemyśle budowlanym, a przedsiębiorstwa z branży budowla-
nej należą do najbardziej znanych i cenionych w Polsce. Na swoim 
obszarze posiada czternaście placówek umożliwiających uzyskanie 
wyższego wykształcenia (http://www.rgsw.edu.pl/katalog-uczelni/
swietokrzyskie 2019). Wyróżnić należy zarówno uczelnie państwowe, 
jak i prywatne. Absolwenci kierunków technicznych znajdują zatrud-
nienie w międzynarodowych korporacjach na całym świecie. Istot-
nymi wskaźnikami określającymi poziom rozwoju turystyki regionu 
są wskaźniki rozwoju bazy noclegowej i punktów gastronomicznych. 
Urząd Statystyczny w Kielcach w 2017 roku odnotował 1,9% wzrost 
liczby udzielonych noclegów w stosunku do 2016 roku. Turyści mimo 
możliwości skorzystania z noclegów w wielu obiektach w 2017 roku 
nie mogli liczyć na usługi w obiektach o wysokim standardzie (co naj-
mniej cztery gwiazdki). Wskaźnik baz noclegowych wykazuje, że 16,6 
tys. miejsc noclegowych, co stanowi jedynie 39% obiektów, może 
wskazywać wysoki, czterogwiazdkowy standard. W bogatej ofercie 
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koncepcji wywodzącej się z CSR, skutkując zmniejszeniem stopy bez-
robocia, co zostało przedstawione na wykresie 2.

Tabela. Liczba turystów odwiedzających gminę Bałtów oraz miejsc noclego-
wych w latach 2005-2016

Rok
Liczba 

turystów 
[w tys.]

Przyrost turystów 
odwiedzających gminę Bałtów 

[r/r]

Liczba miejsc 
noclegowych

2005 80 - bd.
2006 108 1,35 bd.
2007 250 2,31 bd.
2008 360 1,44 40
2009 498 1,38 31
2010 320 0,64 30
2011 325 1,01 33
2012 360 1,10 49
2013 310 1,03 49
2014 300 0,96 49
2015 320 1,06 56

Źródło: opracowanie własne na podstawie GUS 2019.

Wykres 2. Stopa bezrobocia w latach 2005-2016 w %

14,5

17,6

19,1

22,5

22,2

20,4

20,6

20,9

16,1

18,8

22,6

25,7

10,8

12,5

14,1

16

15,2

15,2

15,1

13,7

14,9

17,7

20,6

22

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

bezroboie w województwie swiętokrzyskim bezrobocie w powiecie ostrowieckim

Źródło: opracowanie własne na podstawie GUS 2019.

Stopa bezrobocia to jeden z podstawowych wskaźników makro-
ekonomicznych (Pasierbek 2014). Województwo świętokrzyskie ze 
względu na swoje położenie, historię i wysoko rozwinięty przemysł 
rolniczy od wielu lat charakteryzowała wyższa stopa bezrobocia. Wie-
le powiatów posiadało rekordowo niski wskaźnik oscylujący w gra-
nicach 5%. Wspomniany wyżej przykład Uzdrowiska w Busku-Zdroju 
znajdującego się w powiecie buskim, w którym stopa bezrobocia 
osiągnęła poziom 4,6%, czy Miasta Kielce znajdującego się na teryto-
rium województwa świętokrzyskiego – 2,5% (Wojewódzki Urząd Pracy 
w Kielcach 2018). Powiat ostrowiecki, w którym znajduje się Bałtowski 
Kompleks Turystyczny od lat wyróżniał się podwyższoną stopą bezro-
bocia w stosunku do całego województwa. Uruchomienie inwestycji, 
napływ kapitału i turystów umożliwił wyrównanie niedoboru popytu 
na pracę. Choć w dalszym ciągu w powiecie ostrowieckim jest pod-
wyższona stopa bezrobocia, należy podkreślić, że bez napływu tury-
stów i utworzenia nowych miejsc pracy Bałtów cechowałby się jeszcze 
wyższym wskaźnikiem bezrobocia. Podstawą do uznania województwa 
świętokrzyskiego za ekonomicznie rozwiniętą część Polski jest wyka-
zanie procesów uprzemysłowienia regionu. Do czynników wpływają-
cych na to określenie można zaliczyć wybudowanie Kieleckiego Parku 
Technologicznego. KPT to jedno z największych przedsięwzięć realizo-
wanych przez Miasto Kielce. Idea powstania parku zapoczątkowana 
została w 2006 roku, poprzez dokument Strategia dla miasta Kielce 
2007-2020, a jego powołanie nastąpiło w 2008 roku przy pomocy śro-
dowisk biznesowych i naukowych (http://www.technopark.kielce.pl/
pl/o_kpt/historia 2019). Istotą parków naukowo-technologicznych jest 
promocja gospodarki oparta na transferze nowych technologii, pro-

popularny, że skonsolidowano kilka ośrodków w jedną spółkę akcyjną 
o nazwie Uzdrowisko Busko-Zdrój SA. Przychody spółki w 2017 roku 
wynosiły 80 mln zł, co w porównaniu z 2016 rokiem wykazuje 109,73% 
większą wartość (https://www.pb.pl/gazele/gazela/18074 2019). 
Głównym źródłem przychodów są wykonywane w lecznicach zabiegi, 
których koszt pokrywa Narodowy Fundusz Zdrowia i prywatny kapitał 
odwiedzających sanatoria. Uzdrowisko prowadzi również dodatkowe 
działalności, jakimi są produkcja i sprzedaż dermokosmetyków i wody 
mineralnej „Buskowianka-Zdrój”. Dystrybucja wody mineralnej opa-
trzonej nazwą miejscowości zwiększa zainteresowanie potencjalnych 
klientów promując leczniczą miejscowość w większej części Polski. Ko-
lejnym kryterium, na podstawie którego można oceniać ekonomicz-
ny wzrost wartości turystycznej województwa jest liczba dostępnych 
punktów gastronomicznych. Atrakcyjność bazy noclegowej podnosi 
możliwość skorzystania z usług gastronomicznych. Urząd Statystyczny 
w Kielcach podał, że na dzień 31 lipca 2017 roku w obiektach nocle-
gowych w 204 placówkach można było skorzystać z oferty żywienia. 
Analizując powyższe wartości w stosunku do roku 2016 roku odnoto-
wano spadek o 1,9 p.p. Ponad połowa placówek w 2017 roku (64%) 
zlokalizowana była w hotelach, a pozostała część w barach i stołów-
kach (36%). Mimo spadku wskaźnika dogłębna analiza oparta na infor-
macji o preferencjach noclegowych – częściej wybierana oferta trzy-
gwiazdkowego hotelu, połączona z informacją o zwiększeniu się 4,8 
p.p. punktów gastronomicznych zlokalizowanych w hotelach informuje 
o dobrym kierunku ich rozwoju (Morąg 2018). Przykładem idealnie 
wpisującym się w tematykę pracy jest Bałtowski Kompleks Turystyczny. 
Swoją działalność prowadzi od 2004 roku, nieustannie powiększając 
ofertę turystyczną. Wczasowicze mogą skorzystać ze zwiedzania m.in. 
Parku dinozaurów, rozrywki czy Muzeum Jarskiego. Powierzchnia 
kompleksu wynosi ok. 100 hektarów, a według statystyk w 2013 roku 
odwiedziło go ok. 320 tys. turystów. Jest to przykład jednego z naj-
większych parków rozrywki w Polsce (Kruczek 2014). Zagospodarowa-
nie blisko 100 hektarów ziemi w miejscowości z brakiem perspektyw 
rozwoju ekonomicznego pobudziło gospodarkę Bałtowa tworząc nowe 
miejsca pracy, zmniejszając stopę bezrobocia. Wzrost liczby odwiedza-
jących turystów doprowadził do utworzenia kilku gospodarstw agro-
turystycznych, których właścicielami są osoby zamieszkujące gminę 
Bałtów. Zależności te przedstawia tabela 1. W latach 2005-2015 licz-
ba osób odwiedzających gminę Bałtów wzrosła blisko czterokrotnie. 
Wraz z nimi pojawiły się miejsca noclegowe, w których turyści mogą 
skorzystać z opcji wyżywienia lokalnymi specjałami. Istotnym czynni-
kiem podnoszącym atrakcyjność kompleksu jest możliwość noclegu 
w gospodarstwach agroturystycznych, w których sukcesywnie wzrasta 
liczba miejsc noclegowych. Tak liczny napływ zarówno kapitału z dota-
cji i subwencji państwowych, jak i korzystanie z funduszy unijnych spra-
wił, że stopa bezrobocia w gminie Bałtów w latach 2005-2016 spadła 
z 29% do 14,5% (http://ostrowiecki.eu/wp-content/uploads/2018/01/
Program-Rozwoju-Turystyki-i-Promocji-Powiatu-Ostrowieckiego.pdf 
2019). Był to rekordowy spadek wskaźnika w skali krajowej w tak krót-
kim okresie. W ciągu 11 lat wskaźnik ten spadł o 11,2 p.p. Aktywiza-
cja biernych zawodowo należy do zadań części ekonomii społecznej. 
Oznacza to, że oprócz maksymalizacji zysku Bałtowski Kompleks Tury-
styczny skupia swoje działania na lokalnej społeczności. Jest to jeden 
z elementów społecznej odpowiedzialności biznesu (ang. Corporate 
Social Responsibility – CSR), którym często mogą chwalić się ogromne 
korporacje (Carroll 1999: 268). Strategia Bałtowa oparta została na 
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mocji i wspieraniu przedsiębiorczości i innowacji. Innowacje wdrożone 
dzięki specjalistycznym badaniom naukowym promują często region 
nie tylko w zasięgu krajowym, ale często również i zagranicznym (Mi-
nisterstwo Gospodarki 2019). Idea KPT zamknięta jest w przepływie 
informacji technicznych i naukowych. Najemcy lokali mogą liczyć rów-
nież na pomoc w pozyskaniu finansowania zewnętrznego poszczegól-
nych projektów (KPT 2012: 4). Parki technologiczne są swego rodzaju 
łącznikiem między nauką a biznesem, pełnią istotną rolę w przemyśle 
gospodarczym. Są jednym z czynników wpływających na rozwój gospo-
darczy regionu, ponieważ umożliwiają realizację pomysłu w sprawnie 
działający biznes. Wsparcie, jakie oferują nowo powstałym przedsię-
biorstwom odzwierciedlają statystyki. Część z 5 279 nowo zarejestro-
wanych przedsiębiorstw w województwie świętokrzyskim w 2018 roku 
powstało dzięki pomocy KPT (https://www.coig.com.pl/nowe-firmy-
-Kielce_rejestr_ceidg_krs_2017_2016_swietokrzyskim.php 2019).

Podsumowanie 

Województwo świętokrzyskie to malowniczy, nieskażony teren 
bogaty w wiele atrakcji turystycznych. Ekonomiczna rola turystyki 
odgrywa bardzo dużą rolę dla wielu poszczególnych regionów. Ro-
snący wskaźnik udzielonych noclegów, wraz z rozwijającymi się kom-
pleksami turystycznymi polepszyły sytuację słabo rozwijających się 
powiatów. Zmniejszony wskaźnik punktów gastronomicznych, należy 
interpretować jako pozytywne zjawisko, ponieważ skłonił on właści-
cieli hotelów do dostosowania ich do potrzeb zwiedzających. Należy 
jednak podkreślić pozytywne przesłanki świadczące o rozwoju regio-
nu. Jednym z nich są przytoczone powyżej przykłady Buska-Zdroju, 
Bałtowa czy Kieleckiego Parku Technologicznego. Udowadniają one, 
że dobry pomył, zagospodarowanie kapitału i sprawne zarządzanie 
jednostką mogą generować korzyści zarówno dla przedsiębiorstwa, 
jak i społeczeństwa. Każda z wyżej wymienionych jednostek znana jest 
ze swojej działalności nie tylko w całej Polsce, ale i na świecie. W ni-
niejszym artykule ze względu na mnogość czynników ekonomicznych 
nie ujęto wszystkich, które mają wpływ na rozwój regionu. Wybór 
pozostałych przesłanek może stanowić przedmiot dalszych rozważań 
naukowych w przedstawionej tematyce. 
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