
Oni wybrali gdański Park 
Pod skrzydłami Gdańskiego Parku Naukowo-Technologicznego działa w tej chwili 120 firm. Są wśród nich uznane marki, 
m.in. Zakłady Farmaceutyczne Polpharma. Tu też znajduje się studio zdobywcy Oscara 

Ilona Godlewska 

W gdańskim Parku znajdziemy zna
ne i cenione firmy. Wśród nich jest li
der polskiego rynku farmaceutyczne
go. - Nasze laboratoriapowstałypo to, 
żeby rozwijać przeciwciała monoklo-
nalne, które są lekami biotechnolo
gicznymi. Teraz skupiamy się głównie 
na produkcji leków biopodobnych. Le
ki biotechnologiczne wytwarzane są 
przez żywe organizmy wprocesie bio-
reakcji, zazwyczaj są skuteczniejsze 
niż leki tradycyjne, gdyż odtwarzają 
naturalne mechanizmy zwalczania 
chorób i są bardziej selektywne. Uży
wając narzędzi inżynierii genetycznej, 
tworzymy przeciwciała, które są pra
wie takie same jak te naturalne, i do-
starczamyje człowiekowi z zewnątrz. 
Leki, które tworzymy, mają zastoso
wanie wleczeniu ciężkich chorób jak 
stwardnienie rozsiane czy nowotwo
ry - mówi dr Piotr Zień, dyrektor ds. 
rozwoju technicznego Polpharmy Bio-
logics. 

Laboratorium Polpharmy w GPNT 
jest jednym z najnowocześniejszych 
w Polsce. - Od samego początku to la
boratorium było zaprojektowane ja
ko kompleksowe. W jednym miejscu 
my możemy rozwijać lek, badać jego 
jakość, a potem go produkować. Na
sze laboratorium jest wyposażone 
w sprzęt najnowszej generacji - tłuma
czy dr Zień. 

Dlaczego firma wybrała właśnie 
gdański Park? - Gdański Park Nauko-
wo-Technologiczny został stworzony 
właśnie po to, by prowadzić i wspie
rać innowacyjne projekty w różnych 
dziedzinach, w tym również w obsza
rze biotechnologii. Polpharma od lat 
plasuje się w czołówce najbardziej in
nowacyjnych firm w Polsce, dlatego 
zdecydowaliśmy się ulokować naszą 
inwestycję w środowisku, które sprzy-
ja innowacjom i stymuluje rozwój. 
Współpraca pomiędzy naszą firmą 
a Pomorską Strefą Ekonomiczną, któ
ra jest zarządcą GPNT, układa się 
w sposób wzorcowy - mówi Magdale
na Rzeszotalska, dyrektor ds. komu
nikacji korporacyjnej i CSR Polphar
my. 

Park tworzy dobrą przestrzeń 
do rozwoju 
W gdańskim Parku działa także Blirt 
- polska firma biotechnologiczna. Fir
ma funkcjonuje w oparciu o hybrydo
wy model biznesu, łączący realizację 
własnych projektów naukowo-badaw-
czych z laboratorium usługowym. 

- Mamy kilka głównych obszarów 
aktywności. Pierwszy to produkcja 
materiałów do biologii molekularnej. 
Jest to oferta głównie adresowana do 
uniwersytetów i laboratoriów nauko
wych. Zajmujemy się także produkcją 
białek w mikroorganizmach i liniach 
komórkowych na zamówienie, 
w szczególności białek trudnych dla 
instytucji badawczych. Następna część 
to dział analityki, który oferuje swoje 
usługi firmom farmaceutycznym w za
kresie analityki do badań klinicznych 
w standardzie GLP. Niezwykle ważną 
częścią naszej działalności są własne 
projekty badawcze. Mamy w tej chwi
li m.in. kilka projektów z zakresu on
kologii, jednym z nich jest lek przeciw-
nowotworowy, któiy będzie mógł być 
stosowany wleczeniu lekoodpornych 
nowotworów. Nasza działalność nie 
opiera się na kupowaniu technologii, 
ale na opracowywaniu własnych. Kie
dy szukaliśmy siedziby, Gdański Park 
Naukowo-Technologiczny wydał nam 
się naturalnym wyborem. To tu skie
rowaliśmy nasze kroki wpierwszej ko
lejności - mówi Jerzy Milewski, pre
zes zarządu Blirt SA. 

Swoje laboratoria ma tu także IN
VICTA. Firma jest liderem z zakresu 
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Laboratorium INVICTA 

Od 2012 roku w Parku swoją siedzibę ma także BreakThru Productions -
producent nagrodzonej Oscarem animacji „Piotruś I Wilk". Teraz w gdańskim 
studio firma produkuje swój najnowszy film 'Twój Vlncent" ("Lovlng Vlncent"), 
przedstawiający historię życia Vlncenta Van Gogha 

Diagnostyki Niepłodności w Polsce 
oraz wiodącym Laboratorium w dzie
dzinie Diagnostyki Kobiet w Ciąży. 

Prezes Zarządu INVICTA, Doro
ta Białobrzeska-Łukaszuk: - INVIC
TA od początku swojego istnienia 
stawia na innowacje, dążąc do tego, 
by zapewniać pacjentom komplek
sową opiekę i skuteczne leczenie. 
W Gdańskim Parku Naukowo-Tech-
nologicznym zlokalizowana jest sie
dziba główna firmy oraz Centralne 
Laboratoria Medyczne - największe 
laboratoria specjalizujące się w dia
gnostyce niepłodności i diagnosty
ce genetycznej na Pomorzu. Park 
tworzy nam dobrą przestrzeń do 
rozwoju, oferując zjednej strony 
atrakcyjną lokalizację, zaś z drugiej 
- możliwość nawiązywania współ
pracy ze środowiskiem naukowym 
i biznesowym. Myślę, że ta współ
praca owocuje obustronnymi korzy
ściami - firmy mogą inwestować 
w swoją działalność i nowe rozwią
zania w sprzyjających warunkach, 

DOROTA BIAŁOBRZESKA-
-ŁUKASZUK 
prezes Zarządu INVICTA 

- Park tworzy nam dobrą 
przestrzeń do rozwoju, 
oferując zjednej strony 
atrakcyjną lokalizację, zaś 
z drugiej - możliwość 
nawiązywania współpracy 
ze środowiskiem 
naukowym i biznesowym 

Pracownia Motyw stworzyła projekt hotelu podwodnego I ośrodka 
wypoczynkowego, na który składa się 100 willi 

a Park dzięki temu staje się miej
scem prestiżowym, centrum inno
wacji. INVICTA stale współpracuje 
z ośrodkami badawczymi i uczelnia
mi na Pomorzu. Realizujemy nowe 
projekty, do których zapraszamy 
partnerów społecznych, bizneso
wych i merytorycznych. Możliwość 
korzystania ze wsparcia Parku Na-
ukowo-Technologicznego w zakre
sie promocji takich inicjatyw jest 
z pewnością bardzo cenna. W kolej
nych latach planujemy dalszy inten
sywny rozwój i poszerzanie wach
larza usług. Zamierzamy kontynu
ować prace nad nowymi metodami 
diagnostycznymi i terapeutyczny
mi - przy wsparciu Parku. 

Oni mają Oscara 
Od 2012 roku w Parku swoją siedzibę 
ma także BreakThru Productions 
- producent nagrodzonej Oscarem ani
macji „Piotruś i Wilk". Teraz w gdań
skim studiu firmaprodukuje swój naj
nowszy film „Twój Vincent" („Loving 
Vincent"), poświęcony twórczości Vin-
centa van Gogha. To będzie pierwszy 
na świecie pełnometrażowy filmkrę-
cony w technologii animacji malowa
nej. Film ma składać się z 60 tys. kla
tek. Każda z nich zostanie ręcznie na
malowana. Artyści, pracując przy fil
mie, namalująponad 56 tys. obrazów. 
Film ma ujrzeć światło dzienne w 125. 
rocznicę śmierci wielkiego malarza, 
w 2015 roku. 

- Bardzo się cieszę, że firma Break
Thru znalazła swój nowy dom w Gdań
skim Parku - mówi Sean Bobbitt, pre
zes zarządu BreakThru Productions. 
- Otwartość Parku na szukanie do
brych rozwiązań, które pozwolą fir
mie na rozwój swojego biznesu, była 
już widoczna na etapie negocjacji wa
runków umowy najmu i trwa do dziś. 
Obecność w Parku niesie za sobą wie

le korzyści, których nie znaleźlibyśmy 
w typowym biurowcu. Najbardziej wi
dać to w stosunkach między firmą 
a personelem Parku, któryjest zawsze 
chętny, aby pomóc w znalezieniu kon
trahentów, organizuje ciekawe wyda
rzenie i pomaga w wielu dziedzinach. 
Nie jest to typowy stosunek wynajmu-
jacy/najemca - jest to partnerstwo, któ
re ma na celu pomaganie firmom roz
wijać się. 

Młodzi w natarciu 
Są też i firmy, które niedawno wkro
czyły na rynek, np. FancyFon, który 
dostarcza oprogramowanie oraz 
świadczy usługi z zakresu zdalnego 
zarządzania smartfonami i tabletami. 
Kluczowyprodukt firmy to FancyFon 
Mobility Center, czyli FAMOC. - Nasz 
system jest przeznaczony dla firm, za
równo tych małych, jak i dużych. Je
go główne zadanie to zabezpieczanie 
danych na telefonach komórkowych 
tak, by nikt niepowołany nie mógł się 
do nich dostać - tłumaczy Bartosz Le
oszewski, prezes firmy. - Projektując 
system, musimy współpracować z pro
ducentami sprzętu, czyli tabletów, te
lefonów i systemów operacyjnych. 
W śród naszych partnerów technolo
gicznych są m.in. Apple i Samsung. 

FancyFon został w ubiegłym roku 
wyróżniony tytułem Złotego Partne-
raprogramu Samsung Enterprise Al
liance Program. Taki status zyskują fir
my uznane za liderów swojej branży, 
które mają wspólne cele i dzielą klien
tów z firmą Samsung. Klientami fir
my są m.in. Vodafone Węgry, Aviva, 
mBank, Polfa Warszawa, Lotos, Wurth 
czy agencja rządowa Stanów Zjedno
czonych. 

FancyFon jest w Parku od dwóch 
lat. - Wcześniej mieliśmy cztery in
ne siedziby i wreszcie trafiliśmy do 
Parku - mówi Bartosz Leoszewski. 
- Nie zamierzamy nic zmieniać. Ma
my tu nowoczesną powierzchnię biu
rową, ale też Park nam w bardzo wie
lu sprawach pomaga. Tu są organizo
wane różnego typu wydarzenia, m.in. 
spotkania branży IT - 3camp. To są 
spotkania, które nas inspirują. Ale 
też miejsce, w których możemy na
wiązać kontakt z potencjalnymi in
westorami z różnych krajów, przy
jeżdżających tutaj szukać kontrahen
tów. Park organizuje też wyjazdy - mi
sje ekonomiczne, gdzie można po
wymieniać się doświadczeniami. 
Cenne jest też sąsiedztwo. Wokół ma
my firmy o podobnym profilu z krę
gu szeroko pojętych innowacji infor
matycznych, co nie jest bez znacze
nia. 

W Gdańskim Parku Naukowo-Tech-
nologicznym swoją przystań ma tak
że Pracownia Motyw, która specjali
zuje się w kreatywnej reżyserii wirtu
alnych obrazów oraz animacji. - W Par
ku jesteśmy trzy lata. Wybrałem to 
miejsce, bo daje ono możliwość kon
taktu z innymi firmami. To znacznie 
ułatwiapracę, kiedy po sąsiedzku ma 
się potencjalnego współpracownika 
lub podwykonawcę - mówi Paweł Pod-
wojewski, architekt, właściciel firmy. 
W tej chwili Pracownia skupia się głów
nie na dwóch projektach. - Tworzymy 
ośrodek wypoczynkowy na Maledi-
wach. Będzie się na niego składać 100 
willi i 5 restauracji. To wyzwanie, bo 
wyspa, naktórej realizujemyprojekt, 
od ponad 50 lat jest niezamieszkana. 
Zaczęliśmy więc budowę na dziewi
czym terenie. Mamy też zamówienie 
naprojekt hotelu pod wodą. I przygo
towujemy się do jego realizacji - tłu
maczy Podwojewski. 

Firma zajmuje się także grafiką 
komputerową. Obsługuje liczące się 
na rynku podmioty, m.in. NBBJ. 
- Przygotowujemy dla nich krótko me
trażowe firmy animowane - mówi Pod
wojewski. o 
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