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inspirująca przestrzeń 
do dzielenia się wiedzą. 
już od 15 lat

Pomorski Park Naukowo-Technologiczny Gdynia powstał w 2001 
roku z inicjatywy Stowarzyszenia Pomorskie Centrum Technologii oraz 
Miasta Gdynia. Naszą misją jest aktywne wspieranie działań biznesowych 
i kreowanie warunków sprzyjających rozwojowi innowacji. To miejsce 
spotkań i  wymiany doświadczeń przedsiębiorców, naukowców, 
projektantów, pasjonatów. Wszystko po to, by tworzenie było czystą 
przyjemnością. 

Park to inicjatywy, idee i ludzie. 

Aktualnie swoje projekty rozwija u nas ponad 250 firm z branży 
teleinformatycznej, ochrony środowiska, automatyki, robotyki, grafiki 
i wzornictwa przemysłowego. Firmy parkowe mają dostęp do największej 
w  Polsce, nowoczesnej infrastruktury biurowej, prototypowni 
i laboratoriów. Mogą również liczyć na aktywne wsparcie zespołów 
merytorycznych PPNT Gdynia: konsultacje z zakresu prowadzenia 
biznesu, prawa, marketingu, designu. 

Park tworzą: 

 � innowacyjne firmy

 � zespoły merytoryczne: Strefa Startup z coworkingiem, Centrum 
Designu, Informacja Patentowa, Bio Laboratorium 

 � Centrum Konferencyjne

 � specjalistyczne pracownie 
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inspiring space for 
sharing knowledge.  
15 years and counting 

The Pomeranian Science and Technology Park was established in 2001, 
initiated by the Pomeranian Centre of Technology Association and the 
City of Gdynia. Our mission is to support business growth and create 
conditions conducive to the development of innovation. It is a place for 
meetings and the exchange of entrepreneurial experience, facilitated by 
scientists, designers and hobbyists. All to help to make the process of 
creating a real pleasure. 

The Park involves initiatives, ideas and people. 

At present, over 250 companies develop their projects through us, 
representing ICT, environmental protection, automation, robotics, 
graphics and industrial design. The Park provides the largest modern 
office space in Poland, along with workshops and labs. Users can also 
count on active support from the PPNT Gdynia consultancy teams: 
providing advice on how to develop businesses, legal matters, marketing 
and design. 

The Park includes:

 � innovative firms 

 � support teams: Startup Zone with coworking, Design Centre,  
Patent Information, Bio Laboratory 

 � Conference Centre

 � specialist workshops
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swój biznes 
PPNT Gdynia to miejsce stworzone z myślą 
o rozwijaniu innowacyjnych projektów.

Nowoczesna infrastruktura, wsparcie merytoryczne, inspirujące 
środowisko parkowej społeczności, networking „drzwi w drzwi” 
z innymi startupami – to tylko niektóre korzyści, jakie płyną z obecności 
w Parku!
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business with us
PPNT Gdynia was established with the idea of 
developing innovative projects. 

It features modern infrastructure, practical support, inspirational 
environments for the Park community, networking “door to door” with 
other startups – these are only some of the benefits which come from 
joining us!
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Park

Dołączając do PPNT Gdynia jako firma parkowa otrzymujesz biuro, 
a razem z nim pakiet korzyści – konsultacje biznesowe, prawnicze, 
pomoc w promocji swojego projektu oraz możliwość korzystania 
z infrastruktury i wydarzeń PPNT Gdynia na preferencyjnych warunkach. 

Coworking 

Dedykowany freelancerom oraz firmom, które nie potrzebują 
wynajmować biura. Coworking to przytulna przestrzeń do pracy. Oprócz 
biurka z komputerem, znajdziesz tutaj internet, pyszną kawę, kreatywną 
atmosferę i ludzi takich jak Ty!

Park Konstruktorów 

To przestrzeń dla inżynierów i twórców. Miejsce tworzą nowoczesne 
prototypownie i  laboratoria, które umożliwiają pracę na każdym 
etapie projektowania – od koncepcji do produkcji. Park Konstruktorów 
znajduje się w zrewitalizowanej części Stoczni Gdynia. Aktualnie 
pełni funkcję zaplecza wdrożeniowego dla Pomorskiego Parku 
Naukowo-Technologicznego Gdynia oraz Gdańskiego Parku Naukowo-
Technologicznego. 

Kontakt:

ppnt@ppnt.pl  
58 880 81 40 
58 880 81 41
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Park

By joining PPNT Gdynia as a Park Firm you will have access to office 
space, and with it a package of benefits – business consultancy, legal 
advice, help with promoting your project and the ability to utilise the 
infrastructure and events taking place at PPNT Gdynia, on very attractive 
terms. 

Coworking 

Tailored for freelancers and firms which do not need to rent their own 
offices. Coworking is a cosy professional space. As well as a desk for your 
computer, you will have access to the internet, delicious coffee, creative 
atmosphere and people such as yourself! 

Constructors’ Park 

This is a space designed for engineers and creators. It features modern 
prototyping facilities and lab spaces which allow you to work on every 
stage of your project – from ideas to production. The Constructors’ Park 
can be found in the revitalised section of Gdynia Shipyard. It currently 
serves as the implementation base for the Pomeranian Science and 
Technology Park Gdynia and the Gdansk Science and Technology Park. 

Contact:

ppnt@ppnt.pl 
+48 58 880 81 40 
+48 58 880 81 41



10

Do Strefy Startup zapraszamy w  szczególności początkujących 
przedsiębiorców, środowiska naukowe oraz studentów. 

Masz pomysł na projekt biznesowy?  
Pomożemy Ci go rozwinąć! 

Czekamy na osoby z branż takich jak: ICT, automatyka, robotyka, 
biotechnologia, ochrona środowiska oraz przemysł kreatywny, m.in. 
design, wzornictwo przemysłowe, multimedia, architektura.  

Strefa Startup to:

 � coworking  z dostępem 24/7

 � wsparcie merytoryczne: konsultacje indywidualne, w każdym miesiącu 
warsztaty dla przedsiębiorców, projektantów, naukowców 

 � kreatywna atmosfera

Kontakt: 

startup@ppnt.pl  
58 880 81 72

strefa startup
Wygodne miejsce do pracy, solidna dawka 
praktycznej wiedzy od zespołu Strefy oraz 
codzienny networking.  
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startup zone 
A comfortable place to work, plenty of practical 
knowledge from the Zone team and everyday 
networking opportunities. 

Our Startup Zone especially welcomes entrepreneurs who are starting 
out, scientific groups and students. 

Do you have an idea for a business?  
We can help you develop it! 

We are waiting for people from sectors such as: ICT, automation, 
robotics, biotech, environmental protection and the creative industries, 
including design, industrial crafts, multimedia and architecture. 

The Startup Zone offers: 

 � coworking space with 24/7 access 

 � practical support: individual consultations, monthly workshops held  
for entrepreneurs, designers and researchers 

 � a creative work environment

Contact:

startup@ppnt.pl  
+48 58 880 81 72
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informacja 
patentowa
Podpowiemy Ci, jak korzystać z prawa własności 
intelektualnej i chronić swoje znaki oraz 
wynalazki. 
Dyżur zespołu Informacji Patentowej

Informacje na wyciągnięcie ręki: codziennie, bezpłatnie i dla 
wszystkich: 
poniedziałek 10:00-18:00 
wtorek - piątek  8:00-16:00

Konsultacje rzecznika patentowego

Chcesz wiedzieć, czy możesz opatentować swój produkt/usługę? 
Przyjdź na bezpłatne spotkanie indywidualne z rzecznikiem 
patentowym: 
środa 8:00-14:00 

Warsztaty

Informacja Patentowa to również regularne spotkania – prelekcje i 
warsztaty – o tematyce prawa własności intelektualnej: od procesu 
patentowania, przez prawo w Internecie, aż po ochronę know-how. 

Kontakt:

patent@ppnt.pl 
58 880 81 98



13

patent 
information
We will advise you how to use intellectual property 
laws and how to register your designs and 
inventions. 
Patent Information Services Team

Handy information service: daily, free of charge and for everyone:  
Mondays 10.00am-6.00pm 
Tuesdays - Fridays 8.00am-4.00pm 

Consulting with the patent attorney 

Would you like to know if you can patent your products or services?  
Individual meetings with our patent attorney are free of charge:  
Wednesdays 08.00am-2.00pm 

Workshops

Patent Information also provides regular meetings – lectures and 
workshops – covering the topic of intellectual property rights: from the 
process of patenting, through to Internet laws and protection of know-
how. 

Contact: 

patent@ppnt.pl  
+48 58 880 81 98
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Centrum Designu z jednej strony wspiera 
rozwój i promocję sektorów kreatywnych oraz 
praktyk dobrego projektowania, z drugiej jest 
platformą współpracy między branżą projektową, 
środowiskiem naukowym i przedsiębiorcami.  

Program Centrum Designu obejmuje organizację wystaw, warsztatów, 
wykładów, dyskusji, projekcji filmowych i konkursów. Wydarzenia są 
doskonałą okazją do wymiany doświadczeń, nawiązywania kontaktów, a 
przede wszystkim podnoszenia swoich kompetencji zawodowych. Nasze 
inicjatywy skierowane są nie tylko do profesjonalistów i studentów 
kierunków związanych z projektowaniem, ale również do entuzjastów 
zainteresowanych wzornictwem. 

Centrum Designu jest organizatorem corocznego festiwalu Gdynia 
Design Days, podczas którego, Gdynia staje się najważniejszym miejscem 
spotkań branży kreatywnej Wydarzenie to prezentuje najnowsze trendy 
w projektowaniu i inspiruje do twórczego działania. 

Kontakt: 

info@centrumdesignu.gdynia.pl 
58 880 82 33

centrum designu
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Our Design Centre supports the development and 
promotion of creative sector partners, along with 
good design practices, as well as being a platform 
for cooperation between the design industry,  
the scientific community and entrepreneurs. 

The Design Centre programme includes organisation of exhibitions, 
workshops, lectures, discussions, film screenings and competitions. 
These events are an excellent opportunity to exchange experiences, 
create connections and above all increase professional competencies. 
Our projects are aimed not only at professionals and students involved 
in design, but also at enthusiasts and hobbyists within the field. 

The Design Centre organises the annual Gdynia Design Days festival – 
this is when our city becomes the most important place for the creative 
industries to meet. The GDD festival showcases the latest design trends 
and inspires everyone to greater creative efforts. 

Contact:

info@centrumdesignu.gdynia.pl  
+48 58 880 82 33

design centre 
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Specjalistyczne pracownie znajdują się w dwóch 
lokalizacjach: w PPNT Gdynia oraz w Parku 
Konstruktorów (na terenie byłej Stoczni Gdynia). 

Dzięki nim firmy parkowe oraz zewnętrzni twórcy i przedsiębiorcy 
mogą tworzyć zaawansowane technologicznie rozwiązania dla różnych 
sektorów gospodarki polskiej i światowej. 

Na terenie PPNT Gdynia prężenie działają:

 � Pracownia Druku 3D

 � Pracownia Elektroniczna 

 � Bio Laboratorium 

Na terenie Parku Konstruktorów swoje usługi oferują:

 � Pracownia Badań Niszczących i Nieniszczących 

 � Pracownia Wzorcowania Przyrządów Pomiarowych 

pracownie
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Specialist workshops can be found in two 
locations: PPNT Gdynia and the Constructors’ 
Park (on the site of the former Gdynia Shipyard). 

They help Park Firms and external creators and entrepreneurs to make 
technologically advanced solutions for a range of commercial sectors 
both in Poland and abroad.  

The PPNT Gdynia is home to: 

 � 3D Printing Workshop  

 � Electronic Laboratory

 � Bio Laboratory  

The Constructors’ Park offers the following services:

 � Laboratory of Destructive and Non-Destructive Research 

 � Laboratory of Calibration of Measuring Instruments 

workshops
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bio laboratorium 
Nasze laboratorium biotechnologiczne wspiera 
sektor life science oraz realizuje projekty 
badawczo-rozwojowe, edukacyjne i komercyjne. 

W ramach Bio Laboratorium działają pracownie: chemii analitycznej, 
mikrobiologii, hodowli in vitro i biologii molekularnej.

Oferta dla firm 

Masz firmę? Współpracując z Bio Laboratorium możesz: 

 � wynająć specjalistyczny sprzęt i pomieszczenia laboratoryjne 

 � zlecić badania  

 � rozpocząć pracę nad projektem badawczo-rozwojowym 

 � uczestniczyć w organizowanych kursach i warsztatach 

 � skorzystać z konsultacji oraz wsparcia w interpretacji wyników badań  

Program InnovaBio Pomorze

InnovaBio Pomorze to szansa dla studentów nauk przyrodniczych na 
zdobycie praktycznych umiejętności. Uczestnicy biorą czynny udział w 
projektach badawczo-rozwojowych przekazanych od firm z sektora life 
science i realizowanych w naszym Bio Laboratorium. 

Zdobyte doświadczenie pozwala łatwiej znaleźć zatrudnienie lub założyć 
własną firmę.

Kontakt: 

biolaboratorium@ppnt.pl  
58 880 81 34
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bio laboratory 
Our biotechnological laboratory  supports the life 
science sector and runs research and development 
initiatives, as well as educational and commercial 
projects. 

Our Bio Laboratory includes the following labs: analytical chemistry, 
microbiology, in vitro and molecular biology facility.   

Offer for business

Do you run a company? Working with Bio Laboratory you can: 

 � rent out professional equipment and lab spaces

 � conduct research  

 � begin work on a research and development project

 � participate in courses and workshops organised by us

InnovaBio Pomorze programme 

InnovaBio Pomorze is a chance for students of natural sciences to 
gain practical skills. Participants are actively involved in research and 
development projects, provided by companies in the life science sector 
and performed by our Bio Laboratory. 

The experience thus gained makes it easier to find employment and set 
up your own firm. 

Contakt: 

biolaboratorium@ppnt.pl  
+48 58 880 81 34
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centrum 
konferencyjne 
To miejsce spotkań, szkoleń i inicjatyw 
związanych z nauką, technologią, biznesem oraz 
designem.

Rocznie odbywa się u nas około 500 wydarzeń, w tym tak prestiżowe 
jak: Forum Gospodarcze, Gdynia Design Days, Product Camp, Festiwal 
Młodych Naukowców E(x)plory, Kolosy, TEDx Gdynia, Pipeline Summit. 

W Centrum Konferencyjnym znajduje się 35 nowoczesnych i w pełni 
wyposażonych sal. Udostępniamy salki szkoleniowe dla kilkunastu osób 
oraz sale na spotkania i konferencje dla kilkuset uczestników. Największa 
sala audytoryjna pomieści 300 osób. 

Na terenie PPNT Gdynia znajduje się płatny parking dla samochodów 
osobowych i autokarów. Organizatorzy wydarzeń mogą skorzystać z 
usług parkowych restauracji. W sąsiedztwie Centrum Konferencyjnego 
znajduje się również Centrum Nauki Experyment, Laboratorium 
Innowacji Społecznych oraz Biblioteka z Pasją. 

Kontakt: 

rezerwacje@ppnt.pl  
58 880 81 43
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This is a place for meetings, training and 
initiatives connected with science, technology, 
business and design.  

Each year, we host around 500 events, including prestigious highlights 
such as: Economic Forum, Gdynia Design Days, Product Camp, Young 
Scientists Festival E(x)plory, Kolosy, TEDx Gdynia and Pipeline Summit.   

The Conference Centre contains 35 modern, fully equipped rooms. We 
have at our disposal training rooms for more than ten people, as well as 
meeting rooms and conference halls for hundreds of guests. Our largest 
space can accommodate 300 persons. 

The PPNT Gdynia site features a parking lot (paid) for private cars and 
coaches. Organisers of events can make use of the services offered by 
restaurants located on our premises. Close to the Conference Centre 
there is also the Experyment Science Centre, the Social Innovation 
Laboratory and the Library. 

Contact:

rezerwacje@ppnt.pl  
+48 58 880 81 43

conference  
centre
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