
DPr-BRM-II.0012.12.1.2020 

Protokół Nr 14/I/2020 

posiedzenia wyjazdowego  

Komisji Promocji i Współpracy Zagranicznej 

Rady Miejskiej w Łodzi 

z dnia 27 stycznia 2020 r. 

 

I. Obecność na posiedzeniu: 

stan Komisji   - 11 radnych 

obecnych   -  10 radnych 

nieobecnych   -  1 radny 

oraz zaproszeni goście. 

Listy obecności stanowią załącznik nr 1 i 2 do protokołu. 

Zaproszenia stanowią załącznik nr 3 do protokołu. 

II. Posiedzeniu Komisji przewodniczyła: 

Przewodnicząca Komisji p. Monika Malinowska – Olszowy 

III. Proponowany porządek posiedzenia: 

1. Przyjęcie protokołu nr 13/XI/2019 z dnia 9 grudnia 2019 r. 

2. Wybór Wiceprzewodniczącego/Wiceprzewodniczącej Komisji. 

3. Przyjęcie sprawozdania z działalności Komisji za okres od 29 listopada 2018 r. do 10 grudnia 
2019 r. 

4. Przyjęcie planu pracy Komisji na rok 2020. 

5. „Szuflandia” jako miejsce promocji Łodzi. 

6. Sprawy różne i wniesione. 

IV. Przebieg posiedzenia i przyjęte ustalenia. 

Przewodnicząca Komisji p. Monika Malinowska - Olszowy powitała radnych, zaproszonych gości i 
po stwierdzeniu quorum (na podstawie podpisów radnych złożonych na liście obecności) otworzyła 
posiedzenie Komisji.  

Przedstawiła proponowany porządek posiedzenia. Poinformowała, że na podstawie aneksu do porządku 
obrad zostały wprowadzone trzy punkty: 

4a. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na realizację przez Miasto Łódź 
projektu pn. „Promocja gospodarcza województwa łódzkiego poprzez działania prowadzone w 
zakresie promocji gospodarczej regionu przez Miasto Łódź”, współfinansowanego ze środków 
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - druk nr 15/2020. 

4b. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na realizację przez Miasto Łódź 
projektu pn. „Internacjonalizacja gospodarcza przedsiębiorstw z regionu łódzkiego poprzez 
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dedykowane działania promocyjne i terytorialny marketing gospodarczy – część III”, 
współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – druk nr 
16/2020. 

4c. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na realizację przez Miasto Łódź 
projektu pn. „Łódź OdNowa – promocja gospodarcza Łodzi i regionu łódzkiego podczas 
organizowanego w Łodzi międzynarodowego kongresu gospodarczego” - druk nr 17/2020. 

Uwag nie zgłoszono. 

Komisja przyjęła porządek posiedzenia przez aklamację. 

Ad pkt 1. Przyjęcie protokołu nr 13/XI/2019 z dnia 9 grudnia 2019 r. 

Przewodnicząca Komisji poinformowała, że protokół został przesłany radnym pocztą elektroniczną. 
Zapytał, czy radni zgłaszają uwagi do zapisu? 

Uwag nie zgłoszono. 

Przewodnicząca poddała pod głosowanie protokół nr 13/XI/2019 z dnia 9 grudnia 2019 roku. 

Komisja w głosowaniu przy 6 głosach „za” , braku  głosów „przeciw”  i 1 głosie „wstrzymuj ącym 
się”  przyjęła protokół nr 13/XI/2019 z dnia 9 grudnia 2019 roku. 

 

Ad pkt 2. Wybór Wiceprzewodniczącego/Wiceprzewodniczącej Komisji. 

Przewodnicząca Komisji zaproponowała kandydaturę pani radnej Małgorzaty Bartosiak – 
Sikorzyńskiej. 

Innych kandydatur nie zgłoszono. 

Radna p. Małgorzata Bartosiak – Sikorzyńska wyraziła zgodę na kandydowanie. 

Przewodnicząca poddała pod głosowanie wybór radnej p. Małgorzaty Bartosiak – Sikorzyńskiej na 
funkcję Wiceprzewodniczącej Komisji. 

Komisja w głosowaniu przy 7 głosach „za” , przy braku  głosów „przeciw”  oraz 1 głosie 
„wstrzymuj ącym się”  wybrała radną p. Małgorzatę Bartosiak – Sikorzyńska na funkcję 
Wiceprzewodniczącej Komisji. 

 

Ad pkt 3. Przyjęcie sprawozdania z działalności Komisji za okres od 29 listopada 2018 r. 
do 10 grudnia 2019 r. 

Przewodnicząca Komisji poinformowała, że sprawozdanie zostało przesłane radnym pocztą 
elektroniczną.  

Zapytała, czy radni zgłaszają uwagi? 

Uwag nie zgłoszono. 

Przewodnicząca poddała pod głosowanie przyjęcie sprawozdania z działalności Komisji za okres od 
29 listopada 2018 r. do 10 grudnia 2019 r. 

Komisja w głosowaniu przy 7 głosach „za” , braku  głosów „przeciw”  i 1 głosie „wstrzymuj ącym 
się”  przyjęła sprawozdanie z działalności Komisji za okres od 29 listopada 2018 r. do 10 grudnia 
2019 r. 
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Ad pkt 4. Przyjęcie planu pracy Komisji na rok 2020. 

Przewodnicząca Komisji poinformowała, że plan pracy został przesłany radnym pocztą 
elektroniczną.  

Zapytała, czy radni zgłaszają uwagi? 

Uwag nie zgłoszono. 

Przewodnicząca poddała pod głosowanie przyjęcie planu pracy Komisji na rok 2020. 

Komisja w głosowaniu przy 8 głosach „za” , braku  głosów „przeciw”  i braku głosów 
„wstrzymuj ących się”  przyjęła plan pracy Komisji na rok 2020. 

 

Przewodnicząca zaproponowała, aby pkt 4a, 4b i 4c omówić łącznie. 

Uwag nie zgłoszono. 

 

Ad pkt 4a. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na realizację przez 
Miasto Łódź projektu pn. „Promocja gospodarcza województwa łódzkiego poprzez 
działania prowadzone w zakresie promocji gospodarczej regionu przez Miasto Łódź”, 
współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - 
druk nr 15/2020. 

Ad pkt 4b. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na realizację przez 
Miasto Łódź projektu pn. „Internacjonalizacja gospodarcza przedsiębiorstw z regionu 
łódzkiego poprzez dedykowane działania promocyjne i terytorialny marketing 
gospodarczy – część III”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego – druk nr 16/2020. 

Ad pkt 4c. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na realizację przez 
Miasto Łódź projektu pn. „Łód ź OdNowa – promocja gospodarcza Łodzi i regionu 
łódzkiego podczas organizowanego w Łodzi międzynarodowego kongresu 
gospodarczego” - druk nr 17/2020. 

p.o. Dyrektora Biura Rozwoju Gospodarczego i Współpracy Mi ędzynarodowej p. Michał 
Śmiechowicz omówił projekty uchwał opisane w drukach nr 15, 16 i 17. 

Pytania i dyskusja. 

Przewodnicząca Komisji p. Monika Malinowska – Olszowy: jaki jest okres trwania tych 
projektów? 

p.o. Dyrektora Biura Rozwoju Gospodarczego i Współpracy Mi ędzynarodowej p. Michał 
Śmiechowicz: od końca 2020 roku do 2023 roku. 

Przewodnicząca Komisji p. Monika Malinowska – Olszowy: wspomniał pan, że w tych dwóch 
pierwszych projektach mogą uczestniczyć przedsiębiorcy, którzy będą mogli wyjeżdżać na misje 
gospodarcze. W jaki sposób taki przedsiębiorca może skorzystać z tego programu? 

p.o. Dyrektora Biura Rozwoju Gospodarczego i Współpracy Mi ędzynarodowej p. Michał 
Śmiechowicz: nawiązując kontakty handlowe. Szukamy firm, które już mają relacje oraz tych, które 
mogłyby nawiązać te  relacje w zakresie stricte prowadzenia działalności.  
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Przewodnicząca Komisji p. Monika Malinowska – Olszowy: jeśli chodzi o ten ostatni projekt, czy 
jest zaplanowana data tego wydarzenia? 

p.o. Dyrektora Biura Rozwoju Gospodarczego i Współpracy Mi ędzynarodowej p. Michał 
Śmiechowicz: to wydarzenie było już zaplanowane, ale zostało zmienione, dlatego że powstał pomysł 
z projektem. Początkowo miało być w kwietniu tego roku, natomiast musieliśmy od tego odstąpić z 
uwagi na to, że pojawiła się możliwość otrzymania dofinansowania i nie musielibyśmy ponosić 
kosztów z budżetu. Wydarzenie jest wstępnie planowane na końcówkę tego roku albo na wiosnę 2021 
roku. Nie mogę podać dokładnej daty, ponieważ jesteśmy przed spotkaniem rady programowej.  

Radna p. Paulina Setnik: wspomniał pan, że te projekty ruszą pod koniec tego roku, a kiedy ruszy 
promocja zintensyfikowana?  

p.o. Dyrektora Biura Rozwoju Gospodarczego i Współpracy Mi ędzynarodowej p. Michał 
Śmiechowicz: my nie promujemy samych projektów, bo projekt to nie jest produkt sam w sobie, tylko 
to jest zbiór rzeczy, które my realizujemy. To jest promocja w mediach, zaproszenie dziennikarzy, to 
są poszczególne działania promowane na każdym etapie.  

Radna p. Małgorzata Bartosiak – Sikorzyńska: ponieważ te dwa projekty to jest kontynuacja tych 
dwóch, które już funkcjonowały. W związku z tym myślę, że pisząc te projekty zrobiliście 
podsumowanie tamtych, ewaluację, jakieś wnioski i co w tamtych przyniosło największe korzyści dla 
miasta i co się nie sprawdziło. Czy uwzględniliście te uwagi, jeżeli tak to, czego innego możemy się 
spodziewać po tych nowych projektach? Co wyszło a co nie? Czy w tych projektach jest przewidziany 
wkład własny pieniężny miasta?  

p.o. Dyrektora Biura Rozwoju Gospodarczego i Współpracy Mi ędzynarodowej p. Michał 
Śmiechowicz: oczywiście, jest to 15% projektu co wynika ze specyfiki projektów unijnych.  
Natomiast jeśli chodzi o pierwsze pytanie to zmieniliśmy kierunki działań, koncentrujemy się na tym 
co nam może dać konkretny biznes i to jest pierwsza konsekwencja, a druga to wychodzimy z 
niektórych wydarzeń, które organizowaliśmy a w naszej ocenie nie spełniają tych wymogów jakie 
sobie postawiliśmy. Trzecia rzecz to rozszerzamy te projekty o działania jakie weszły w tamtym roku, 
to jest o projekt skierowany głównie przez budowanie kapitału ludzkiego. Dlatego musimy 
koncentrować się na działaniach polegających na tym, żeby po pierwsze namawiać wszystkich 
możliwych maturzystów aby wybierali łódzkie uczelnie, bo zdajemy sobie sprawę z tego, że bez 
pomocy uczelnie same sobie nie poradzą. (zapis nieczytelny) Chcemy pokazać, że Łódź się zmieniła i 
się zmienia, że warto tu przyjechać i studiować. Druga rzecz to jest ten projekt, który rozpoczęliśmy, 
skierowany do cudzoziemców, mówimy tu głównie o cudzoziemcach ze wschodu, którzy przyjeżdżają 
do Polski w celu zarobkowym, a także dla kierunku, który okazał się dla nas zaskoczeniem czyli dla 
Hiszpanów, Włochów i Portugalczyków. 

Radna p. Marta Przywara: wiadomo, że w Łodzi koncentrują się w dużej mierze firmy związane 
z outsourcingiem, logistyką czy w ramach tych działań doszliście do wniosków, że warto postawić na 
inne kierunki? Czy będą rozwijane inne branże, aby przyciągnąć inwestorów? 

p.o. Dyrektora Biura Rozwoju Gospodarczego i Współpracy Mi ędzynarodowej p. Michał 
Śmiechowicz: jeżeli chodzi o rynek magazynowy, logistyczny to w poprzednich projektach on też nie 
był szczególnie (zapis nieczytelny) to jest rynek, który samoistnie się rozwija i nie potrzebuje naszej 
pomocy. Łódź jako najlepiej skomunikowane miasto świetnie sobie radzi pod tym względem. My 
raczej nie chcielibyśmy się koncentrować na tym co się świetnie rozwija tylko pompować to, co w 
naszej ocenie jest warte uwagi. Więc jeśli mówimy o kierunku takim typowo gospodarczym, którym 
byśmy chcieli iść i promować Łódź to jest biotechnologia. 
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Oczywiście też rozwój informatyki, ale to już się dzieje we współpracy z uczelniami: Łódzką 
Politechniką i Uniwersytetem Łódzkim. 

Radny p. Sebastian Bulak: czy w ramach realizacji i obsługi tych projektów wydział planuje wzrost 
zatrudnienia? 

p.o. Dyrektora Biura Rozwoju Gospodarczego i Współpracy Mi ędzynarodowej p. Michał 
Śmiechowicz: bardzo bym chciał, ale niestety będziemy pracowali w tym samym zespole.  

Radny p. Sebastian Bulak: ale fundusze dają dodatkowe środki na obsługę. 

p.o. Dyrektora Biura Rozwoju Gospodarczego i Współpracy Mi ędzynarodowej p. Michał 
Śmiechowicz: są dwie osoby, które realizują projekt i siedzą obok mnie. Dużą pracę wykonała firma 
zewnętrzna. Po naszej stronie leży koordynacja, dotrzymanie terminów i dotrzymanie kwestii 
formalnej. Nie wymaga to większych nakładów sił tylko osoby, która będzie zawsze na miejscu, 
zawsze dostępna, aby była zachowana ciągłość.  

Więcej pytań nie zadano. Głosów w dyskusji nie zabrano. 

Przewodnicząca poddała pod głosowanie projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na realizację 
przez Miasto Łódź projektu pn. „Promocja gospodarcza województwa łódzkiego poprzez działania 
prowadzone w zakresie promocji gospodarczej regionu przez Miasto Łódź”, współfinansowanego ze 
środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - druk nr 15/2020. 

Komisja w głosowaniu przy 10 głosach „za” , braku  głosów „przeciw”  i braku  głosów 
„wstrzymuj ących się”  pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na 
realizację przez Miasto Łódź projektu pn. „Promocja gospodarcza województwa łódzkiego poprzez 
działania prowadzone w zakresie promocji gospodarczej regionu przez Miasto Łódź”, 
współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - druk nr 15/2020. 

Przewodnicząca poddała pod głosowanie projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na realizację 
przez Miasto Łódź projektu pn. „Internacjonalizacja gospodarcza przedsiębiorstw z regionu łódzkiego 
poprzez dedykowane działania promocyjne i terytorialny marketing gospodarczy – część III”, 
współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – druk nr 16/2020. 

Komisja w głosowaniu przy 10 głosach „za” , braku  głosów „przeciw”  i braku  głosów 
„wstrzymuj ących się”  pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na 
realizację przez Miasto Łódź projektu pn. „Internacjonalizacja gospodarcza przedsiębiorstw z regionu 
łódzkiego poprzez dedykowane działania promocyjne i terytorialny marketing gospodarczy – część 
III”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – druk nr 
16/2020. 

Przewodnicząca poddała pod głosowanie projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na realizację 
przez Miasto Łódź projektu pn. „Łódź OdNowa – promocja gospodarcza Łodzi i regionu łódzkiego 
podczas organizowanego w Łodzi międzynarodowego kongresu gospodarczego” - druk nr 17/2020. 

Komisja w głosowaniu przy 10 głosach „za” , braku  głosów „przeciw”  i braku  głosów 
„wstrzymuj ących się”  pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na 
realizację przez Miasto Łódź projektu pn. „Łódź OdNowa – promocja gospodarcza Łodzi i regionu 
łódzkiego podczas organizowanego w Łodzi międzynarodowego kongresu gospodarczego” - druk nr 
17/2020. 
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Ad pkt 5. „Szuflandia” jako miejsce promocji Łodzi. 

Łódzka Spółka Infrastrukturalna p. Marcin Obijalski  przedstawił informację: 

Budynek, a właściwie – trzy budynki – przekazane zostały Łódzkiej Spółce Infrastrukturalnej 
w grudniu 2015 roku. Wszystkie były wyłączone z użytkowania. W „Szuflandii” był zarwany dach, 
uszkodzone elementy konstrukcyjne i zarwane schody. Zachowała się jedynie elewacja frontowa. 
Renowacja i odbudowa poszczególnych części budynku rozpoczęła się w 2017 roku. Budynek został 
wyremontowany i udało się zachować niektóre oryginalne, architektoniczne elementy wystroju, m.in. 
ozdobne detale elewacji, zewnętrzne kraty okienne,  fragmenty sztukaterii, oryginalne płytki 
podłogowe w wiatrołapie budynku. Pozostałe dwa budynki zostały przebudowane, częściowo 
rozebrane, odbudowane i powiększone o dodatkową kondygnację. Powierzchnia użytkowa  
wszystkich budynków wynosi prawie 2 tys. metrów kwadratowych. Zewnętrzna architektura została 
odtworzona zgodnie z historycznym charakterem tego obiektu. Jeśli chodzi o wnętrza to w większości 
są to wtórne pomysły aranżacyjne projektantów, ponieważ tutaj nie było zachowanych zdjęć 
archiwalnych, nie było jakiś szczególnych sztukaterii w tych pomieszczeniach, więc przede wszystkim 
zachowaliśmy zabytkowe wejście i w holu wejściowym czarno białe kafle, zabytkowe, ponad 
stuletnie.  

Cały obiekt dostosowany został do potrzeb osób niepełnosprawnych. Jest też przyjazny dla 
środowiska, między innymi dzięki zainstalowanym ogniwom fotowoltanicznym i pozyskiwaniu 
energii z promieni słonecznych, ale także dzięki zagospodarowaniu przestrzeni na ogród deszczowy, 
który będzie zatrzymywał deszczówkę w miejscu jej opadu. Całkowity koszt inwestycji to  11 mln zł.  

Od 29 listopada 2019 roku Łódzka Spółka Infrastrukturalna funkcjonuje już w tym miejscu i jest tu 
gospodarzem. 

Działania podejmowane przez Łódzką Spółkę Infrastrukturalną w celu promowania Szuflandii, jako 
miejsca na mapie filmowej Łodzi i jednocześnie obiektu zabytkowego: 

1. Galeria fotosów filmowych i elementów scenografii z KINGSAJZA. 

2. Rzeźba Jacka Chmielnika jako Ola z filmu KINGSAJZ umieszczona przed budynkiem ŁSI. 

3. Polówka – projekcja filmu KINGSAJZ zorganizowana jako wydarzenie (konkurs, stroje, gra 
plenerowa). 

4. Zwiedzanie Szuflandii – współpraca z Łódzką Organizacją Turystyczną (do tej pory w ramach 
dni otwartych odwiedziło Szuflandię  ok. 600 osób i ok. 90 osób poza dniami otwartymi). 

5. Plany na wiosnę to w weekend zorganizować Foto Day dla miłośników fotografii, architektury 
i filmowców. 

6. Prowadzenie wynajmu sal konferencyjnych na spotkania biznesowe, szkolenia itp., we 
współpracy z ŁOT. 

Na otwarcie byli goście honorowi Jerzy Stuhr i Katarzyna Figura, którzy uczestniczyli w odsłonięciu 
gwiazd na ul. Piotrkowskiej.  

Radni obejrzeli film dokumentalny dot. realizacji filmu Kingsajz. Następnie udali się na zwiedzanie 
obiektu. 
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 Ad pkt 6. Sprawy różne i wniesione. 

Spraw różnych i wniesionych nie zgłoszono. 

Przewodnicząca Komisji p. Monika Malinowska - Olszowy podziękowała za udział w obradach 
i zamknęła posiedzenie Komisji. 

 

 

Protokół sporządziła     Komisja przyjęła protokół 

Anna Czyżykowska      Monika Malinowska - Olszowy 

 

Sekretarz Komisji     Przewodnicząca Komisji 


