
POMORSKI PARK NAUKOWO-TECHNOLOGICZNY GDYNIA ZAPRASZA

Szanowni Państwo,
Przedstawiamy Pomorski Park Naukowo-Technologiczny Gdynia, który jest 

największą w Polsce instytucją łączącą naukę, biznes i nowe technologie. Mam 
nadzieję, że dzięki cyklicznemu informatorowi o gdyńskich innowacjach, przybliży-
my działania naszego miasta dla rozwoju przedsiębiorczości i tworzenia nowych 
miejsc pracy. Będziemy regularnie przedstawiać wynalazki i nowe technologie, 
które powstają przy Alei Zwycięstwa w Redłowie, a znane i wykorzystywane 
są na całym świecie. PPNT Gdynia to również miejsce spotkań dla wszystkich 
mieszkańców Gdyni i Trójmiasta. Tu spotykają się nauka, biznes i pasja. Zapra-
szamy także Państwa.

Pomorski Park Naukowo-Technologiczny Gdynia od 
blisko 14 lat wspiera rozwój przedsiębiorczości i in-
nowacji na Pomorzu. Na świecie parki są sprawdzo-

nym sposobem wspierania przedsiębiorców, którzy realizują 
innowacyjne projekty oraz wymyślają nowe technologie                   
i produkty. PPNT sprzyja powstawaniu nowych miejsc pra-
cy, nowatorskich pomysłów oraz wymianie wiedzy. To tu 
podejmowane są często projekty ryzykowne czy ekspery-
mentalne, mogące stać się rewolucyjnymi.

Sukces Parku mierzony jest sukcesami firm i tworzeniem 
dobrych miejsc pracy. Powstała i rozwinęła się tutaj firma 
IVONA, którą w 2013 roku zakupił koncern Amazon.com. 
Produkty firm z Gdyni są znane i cenione na całym świe-
cie – kilka miesięcy temu główna kwatera ONZ wzbogaciła 
się o rewolucyjną tablicę informacyjną (współrealizowaną 
przez firmę Mpicosys) opartą na technologii ePapieru, która 
umożliwia wyświetlanie informacji przy ekstremalnie niskim 
poziomie mocy. Parkowe produkty są nie tylko nowoczesne, 
ale i dobrze zaprojektowane. Firma Flowair, która produkuje 

urządzenia do ogrzewania i wentylacji, zwyciężyła w kon-
kursie DOBRY WZÓR na najlepiej zaprojektowane produkty 
na polskim rynku oraz otrzymała dwa z najważniejszych 
wyróżnień w dziedzinie projektowania - Red Dot Award: 
Product Design oraz iF Design Award.

W PPNT Gdynia działa obecnie blisko 200 firm i pracuje 
około 2000 osób.

  
      

  
  
       

Szanowni Państwo,
PPNT Gdynia to najbardziej spek-

takularna inwestycja gdyńskiego             
samorządu ostatnich lat – inwestycja 
w innowacje, czyli w przyszłość. Jej 

znaczenie dla miasta i całego regionu 
jest porównywane z budową polskie-
go portu w Gdyni w latach 20-tych,          
XX wieku. Rezydujące tutaj firmy od-
noszą sukcesy na światowych rynkach, 
notują stały wzrost przychodów, do-
starczają nowoczesne produkty i roz-
wiązania. Dla regionu oznacza to po-
wstawanie dobrych miejsc pracy oraz 
przyciąganie kolejnych inwestorów. 

Każdy może wybrać coś dla siebie     
z bogatej oferty wydarzeń kulturalnych, 
rozrywkowych czy zajęć edukacyjnych. 

PPNT łączy pokolenia – dla najmłod-
szych działa Centrum Nauki Expery-
ment, dla młodzieży – Wymiennikownia,  
dla seniorów – Laboratorium Innowa-
cji Społecznych, dla przedsiębiorców 
przygotowana jest szeroka gama na-
rzędzi wsparcia rozwoju biznesu. To 
również miejsce relaksu i inspiracji. 

Zachęcam Państwa do zapoznania 
się z ciekawą propozycją, jaką posiada 
na co dzień Pomorski Park Naukowo-
Technologiczny Gdynia.

Czym jest PPNT Gdynia?
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Wojciech Szczurek – Prezydent Gdyni

Michał Guć – Wiceprezydent Gdyni



Nadchodzące wydarzenia w PPNT Gdynia:
 Pomorski Park Naukowo-Tech-

nologiczny Gdynia oferuje 
przez cały rok mieszkańcom 

i gościom odwiedzającym Trójmia-
sto bezpłatne wydarzenia kulturalne, 
wystawy, pokazy naukowe, ale też 
tereny spacerowe z placem zabaw, 
doskonałe np. na rodzinny piknik. 

Najbliższą okazją do wspólnego 
spotkania będzie finał rowerowej ry-
walizacji European Cycling Challen-
ge. W ostatni dzień maja zaprasza-
my wszystkich na święto zdrowego 
trybu życia. Będziemy się bawić na 
terenach zielonych pomiędzy bu-
dynkiem biurowo-laboratoryjnym         
i wystawienniczo-konferencyjnym.

Więcej wydarzeń i informacje o 
zapisach na www.ppnt.pl/kalendarz 
oraz na www.wymiennikownia.org
Zapraszamy Państwa do udziału.

Park kreuje miasto – mieszkańcy kreują Park

Obok informatyków, biotechnologów, inżynierów czy 
projektantów, również innowatorzy społeczni mają 
swoje miejsce w PPNT Gdynia. Miasto intensywnie 

wspiera i rozwija korzystne dla społeczeństwa nowatorskie 
idee. Mogą być nimi zarówno  nowe produkty czy usługi, 
jak i modele działania –zwane innowacjami społecznymi. 

Właśnie dlatego w Parku działa Laboratorium Innowa-
cji Społecznych, które wspólnie z mieszkańcami tworzy 
projekty ułatwiające codzienne życie. Podobna idea przy-
świeca także Centrum Designu Gdynia, które poza spek-
takularnym świętem designu  – Gdynia Design Days (na 
które zapraszamy już w lipcu) – przez cały rok organizuje 
warsztaty, wernisaże i wystawy. Tym samym nie tylko 
wspiera młodych twórców i designerów, ale także popu-

laryzuje piękno i dobrze zaprojektowane otoczenie. 
W czerwcu Centrum Designu Gdynia zaprasza m. in. na 

takie wydarzenia jak Trawa Do Rzeczy i Gdynia Playground. 
Więcej informacji: www.centrumdesignu.gdynia.pl

PPNT Gdynia dla wszystkich mieszkańców Trójmiasta

DATA

31
maja

GODZINA i MIEJSCE

12:00 – 15:00
PPNT Gdynia

TEMATYKA

Piknik rodzinny dla mieszkańców Gdyni na zakończenie rywalizacji 
European Cycling Challenge

Dzień Dziecka w PPNT – gra „miejska” dla młodzieży połączona z po-
znawaniem firm parkowych (Wymiennikownia)

Warsztaty z firmami parkowymi: o innowacyjnych kampaniach rekla-
mowych (Yoberi)

Warsztaty z firmami parkowymi: Strategiczny e-marketing 
(Alianci.pl)

Rozwój nie tylko osobisty (Wymiennikownia)

Warsztaty dziennikarskie (Wymiennikownia)

Bezpłatne konsultacje biznesowe dla wszystkich, którzy pracują nad 
własnym pomysłem na firmę

Warsztaty twórcze „Do it Yourself” (Wymiennikownia)

Trawa do Rzeczy. Twórzmy wspólnie przestrzeń Gdyni!

Warsztaty dla młodych przedsiębiorców dot. wykorzystywania me-
diów społcznościowych do budowania wizerunku marki

Warsztaty kulinarne nt. zdrowego żywienia (Wymiennikownia)

Spotkanie dot. grywalizacji. Dowiedz się jak wykorzystać ją w biznesie

Noc z grami planszowymi i premiera gry komputerowej „Współczesne 
Ryzyka” stworzonej przez młodzież (Wymiennikownia)

Gdynia Open Festiwal Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej (Wymiennikownia)

Startup Your Weekend vol. 5 - spotkanie networkingowe dla młodych 
przedsiębiorców

Warsztaty z firmami parkowymi: o e-commerce (Alekseon)

Otwarcie Gdynia Playground - miejskich instalacji interaktywnych 

Gdynia Design Days - największy letni festiwal designu w Polsce
www.gdyniadesigndays.eu

10:00 – 15:00
PPNT Gdynia

12:00 – 14:00
Strefa Startup Gdynia

15:00 – 17:00
Strefa Startup Gdynia

18:00 – 20:00
PPNT Gdynia

10:00 – 18:00
Strefa Startup Gdynia

14:00 – 19:00
Park Rady Europy

17:00 – 20:00
Strefa Startup Gdynia

17:00 – 19:00
Strefa Startup Gdynia

od 18:00
Strefa Startup Gdynia
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18:00 – 21:00
Strefa Startup Gdynia
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od 10:00
Bulwar Nadmorski oraz inne 
lokalizacje w centrum miasta

28
czerwca

Terminal Designu na Placu 
Kaszubskim, PPNT Gdynia 
oraz inne lokalizacje w cen-
trum Gdyni
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Potrzebne technologie

PPNT Gdynia dla debiutujących przedsiębiorców i młodzieży

Strefa Startup Gdynia to miejsce 
gdzie PPNT pomaga stawiać 
pierwsze kroki w biznesie i te-

stować własne pomysły w działającym 
tu coworkingu. Na co dzień w Strefie 
Startup Gdynia odbywają się liczne 
warsztaty i inspirujące prelekcje dla 
studentów oraz wszystkich, którym 
marzy się własny biznes. Można także 
otrzymać wsparcie doświadczonych 
przedsiębiorców z PPNT. 

Dodatkowa inicjatywa „Biurko dla 
Rodziców” stworzona została z myślą 
o przedsiębiorczych rodzicach, rozpo-
czynających własny biznes i poszuku-
jących przestrzeni do pracy poza do-

mem. Podczas gdy rodzice są aktywni 
w pracy, dzieci  pod czujnym okiem 
opiekunek z parkowego przedszkola 
Mały Einstein  bezpiecznie poznają 
świat. Więcej informacji: www.ppnt.pl/
startup

10 000 złotych to nagroda, przyzna-
wana przez Prezydenta Gdyni, która 
czeka na autora najlepszej pracy dyplo-
mowej z zakresu nowoczesnych tech-
nologii, przygotowanej na Politechnice 
Gdańskiej. Wszystko to wzramach 13. 
edycji konkursu im. prof. Romualda 
Szczęsnego, adresowanego do stu-
dentów gdańskiej uczelni. 

PPNT zaprasza młodzież do uczest-
nictwa w projekcie „Wymiennikownia”. 
Pod tą tajemniczą nazwą kryją się m.in. 
warsztaty z tworzenia stron www, gier 
komputerowych, treningi sportowe, za-
jęcia językowe oraz warsztaty kulinarne 
i dziennikarskie. Całość prowadzona 
jest przez młodzież i dla młodzieży. 
Udział we wszystkich zajęciach jest  
całkowicie bezpłatny. Aktualny grafik 
znajduje się na Facebook’u: www.fa-
cebook.com/wymiennikownia. 

Na rynku pojawia się coraz więcej urządzeń i aplikacji 
poprawiających komfort życia oraz zwiększających 
niezależność osób z różnymi dysfunkcjami. Firmy z 

PPNT Gdynia mają istotny wkład w ułatwianie życia oso-
bom z różnymi potrzebami i niepełnosprawnościami.

Gdynia, jako pierwsze miasto w Polsce, udźwiękowiła 
swoją stronę internetową za pomocą usługi iWebReader, 
która wspiera osoby niedowidzące. Uruchomiła także Wir-
tualnego Urzędnika, ułatwiającego mieszkańcom i przedsię-
biorcom załatwienie wielu spraw bez konieczności osobistej 
wizyty w Urzędzie. Innowacyjną technologię dostarczyły 
firmy IVONA Software i InteliWISE z PPNT Gdynia.

Jeden z partnerów PPNT Gdynia – firma Sevenet -  
także pracuje nad rewolucyjnymi rozwiązaniami. W swojej 
ofercie posiada m.in. System Komunikacji Niewerbalnej 
(SKN). Działa on w oparciu o nowoczesne rozwiązania te-
leinformatyczne i ułatwia komunikację  osoby niesłyszącej 
np. z pracownikiem urzędu.  

Voicelab rozwija technologię rozpoznawania mowy ludz-
kiej, która poza telekomunikacją, bankowością i medycyną, 
znajduje zastosowanie w życiu codziennym. Interakcja czło-
wiek-maszyna za pomocą głosu jest szczególnie istotna 
dla osób niepełnosprawnych, które dzięki wydawanym ko-
mendom głosowym są w stanie komunikować się z różnymi 
urządzeniami. 

Najnowszy produkt firmy CT Adventure – zwycięzcy 
konkursu infoShare 2014 na najlepszy startup w Europie – 
Professor Why (www.professor-why.pl), pomaga dzieciom 
w zrozumieniu świata nauk ścisłych i rozbudzeniu w nich 

pasji do zdobywania wiedzy. Ułatwia także przeprowadza-
nie własnych eksperymentów chemicznych w bezpiecznym, 
wirtualnym laboratorium. Jego twórcy doszli do wniosku, 
że dosępne programy i aplikacje nie są w stanie konkuro-
wać z całą gamą gier komputerowych typu „bij – zabij”, 
dlatego wpadli na pomysł stworzenia nowej interaktywnej 
gry edukacyjnej.  

fot. vidoq.pl

fot. Strefa Startup Gdynia

fot. Wymiennikownia



Szukaj nas na:
www.ppnt.gdynia.pl
oraz
www.facebook.com/ppntgdynia

Zespół redakcyjny:

Pomorski Park Naukowo-Technologiczny
Gdynia
Al. Zwycięstwa 96/98 81-451 Gdynia
tel: 58 698 21 50

Napisz do nas:
e-mail: komunikacja@ppnt.gdynia.pl

Budynek III

Budynek II

Budynek I

Centrum Nauki EXPERYMENT (p. 0)

Centrum Konferencyjne (p. 0 - 1)

Strefa Startup Gdynia (p. 1)

Regionalny Ośrodek Informacji
Patentowej (p. 1)

Centrum Designu Gdynia (p. 1)

Galeria (p. 1)

Restauracja (p. 0)

Sklep (p. 0) 

Prototypownie (p. 0)

Laboratoria Biotechnologiczne (p. 0)

Biura (p. 0 - 1)

Centrum Konferencyjne (p. 0)

Galeria (p. 0)

Restauracja (p. 0) 

Laboratorium PPNT Gdynia (p. 2)

Biura (p. 0 - 2)

Budynek IV

Laboratoria Biotechnologiczne (p. 0)

Laboratoria Elektroniczne (p. 0)

Prototypownie (p. 0)

Biura (p. 1 - 5)

Laboratorium Innowacji
Społecznych (p. 0)

Kawiarnia (p. 0)

Przedszkole (p. 0)

Legenda
Wejście do budynku

Parking

Parking dla autobusów

Przystanek autobusowy

Strefa zieleni

Parking podziemny 
(dla uprawnionych użytkowników)

W PPNT Gdynia wielkie święto 
nauki trwa cały rok. Odby-
wa się tutaj wiele konkursów, 

olimpiad, warsztatów, pokazów, a tak-
że Międzynarodowy Festiwal Nauko-
wy E(x)plory. Młodzi naukowcy czują 
się w Gdyni dobrze nie tylko od święta. 
Identyfikacja molekularna bakterii śro-
dowiskowych, opracowanie metody 
konstrukcji sztucznego rozsiewu roślin, 
czy  badanie czystości mikrobiologicznej 
zbiorników wodnych… to tylko niektóre 
z zagadnień, którym przyglądają się bli-
żej uczestnicy niezwykłych warsztatów 
w ramach projektu Uczeń-Naukowiec. 
Całość realizowana jest w Laboratorium 

PPNT Gdynia, a do udziału w ciekawych 
eksperymentach zaprosiliśmy młodzież 
z pomorskich szkół ponadgimnazjalnych. 
Czy dokonają jakiegoś niecodziennego 
odkrycia? Wszystkich żądnych wiedzy 
zapraszamy do udziału w ciekawych wy-
kładach. Więcej informacji: www.ppnt.pl/
uczen-naukowiec. 

Najmłodsi i starsi naukowcy z pewno-
ścią będą świetnie bawić się w Centrum 
Nauki EXPERYMENT, będącego częścią 
PPNT Gdynia. Kilka godzin atrakcji dla 
całej rodziny, fascynujące pokazy na-
ukowe i warsztaty w Akademii EXPE-
RYMENTU to dopiero początek! Więcej 
informacji: www.experyment.gdynia.pl

Zachęcamy do korzystania z bogatej 
oferty PPNT Gdynia.

Dla młodych (i nie tylko!) naukowców

fot. vidoq.pl fot. vidoq.pl

Pomorski Park Naukowo - Technologiczny Gdynia
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