
Protokół 
ze spotkania Zespołu Doradców Społecznych Prezydenta Miasta Łodzi, 

które odbyło się w dniu 11 maja 2013 r. 
 
Tematem spotkania była sprawa rozwoju Technoparku w Łodzi. Spotkanie poprowadził 
Szymon Midera.  
 
W spotkaniu udział wzięli: 

• Hanna Zdanowska - Prezydent Miasta Łodzi 
• Marek Cieślak - Pierwszy Wiceprezydent Miasta Łodzi 
• Andrzej Styczeń - Prezes Łódzkiego Regionalnego Park Naukowo-

Technologicznego Sp. z o.o. 
• Jarosław Bauc – Społeczny Doradca Prezydenta Miasta 
• Eryk Misiewicz - Społeczny Doradca Prezydenta Miasta 
• Andrzej Walczak -  Społeczny Doradca Prezydenta Miasta 
 

Prezentację pn. „Technopark Łódź miejscem wspierania innowacyjnej przedsiębiorczości” 
przedstawił Andrzej Styczeń - prezes miejskiej spółki Łódzki Regionalny Park Naukowo-
Technologiczny Sp. z o.o., który także oprowadził zebranych po terenie Technoparku.  
Pan Andrzej Styczeń wyjaśnił, że specyfiką parku technologicznego jest tworzenie warunków 
do powstawania firm opartych na innowacjach w zakresie nowych technologii. Poinformował 
także, że Technopark składa się z inkubatora oraz laboratorium. Część inkubatora 
przeznaczona jest wyłącznie dla tzw. start-up’ów - małych firm, które dopiero próbują wejść 
na rynek, natomiast część laboratoryjna jest skomercjalizowana i przeznaczona dla 
wszystkich zainteresowanych. Spółka podejmowała szereg działań promocyjnych wśród firm 
farmaceutycznych oraz uczelni wyższych informując o świadczonych usługach  
i zapraszając do współpracy także studentów i doktorantów. Szeroka promocja w różnych 
środowiskach powinna zaowocować pozyskaniem środków finansowych, które pozwolą  
nie tylko na rozliczenie środków unijnych, ale zapewnią również progres dochodu 
przeznaczony na jej funkcjonowanie. Stwierdził także, że Technopark cechuje się obecnie 
największą dynamiką rozwoju spośród Parków działających na terenie Polski (Poznań, 
Wrocław). Pan Andrzej Walczak zauważył, że w tej chwili najlepszym rozwiązaniem 
finansowym dla Spółki będzie jak najszybsze wynajęcie całej powierzchni. Obecnie 
Technopark jest w okresie przejściowym, w pierwszej fazie po zakończeniu inwestycji, 
w której najtrudniej generuje się dochody. Dlatego ważne jest, aby na tym terenie pojawiło się 
jak najwięcej firm. Andrzej Styczeń stwierdził, że Technopark dobrze wpisuje się w strategię 
Łodzi jako Miasta akademickiego oraz jako Miasta przemysłów kreatywnych.  
Na tym spotkanie zakończono. 
Protokół sporządził: Szymon Midera. 
 
 
 


