
Raport o spółkach komunalnych z udziałem Miasta Gliwice

Park Naukowo - Technologiczny "Technopark Gliwice" Sp. z o.o.

1. Informacje o spółce:
1.1. Nazwa: Park Naukowo - Technologiczny "Technopark Gliwice" Sp. z o.o.
1.2. Adres: 44-100 Gliwice ul. Konarskiego 18 C
1.3. Biuletyn Informacji Publicznej: https://technopark.gliwice.pl/bip/
1.4. Numer KRS: 0000218888

2. Władze spółki:
2.1. Prezes: Jan Kosmol
2.2. Poprzednio:-
2.3. Rada Nadzorcza: Andrzej Rusin, Marcin Czyż, Marek Owczarski
2.4. Poprzednio w RN: Irena Dąbrowska, Andrzej Pasek, Gerard Kosman,

Aleksander Gądek, Janusz Moszyński, Jarosław Jander,
2.5. Prokurenci: -

3. Podstawowe miesięczne wynagrodzenie władz spółki:
3.1. Prezes: 20 671 zł
3.2. Przewodniczący Rady Nadzorczej: 2 842  zł
3.3. Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej: 2 713 zł
3.4. Członek Rady Nadzorczej: 2 583 zł

4. Rodzaj działalności przedsiębiorcy według PKD:
4.1.

1 72, 19, z badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie
pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych

2 69, 20, z działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo
podatkowe

3 73, 20, z badanie rynku i opinii publicznej

4 70, 22, z pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia
działalności gospodarczej i zarządzania



5 85, 60, z działalność wspomagająca edukacje

6 71, 20, b pozostałe badania i analizy techniczne

7 73, 12, b pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele
reklamowe w mediach drukowanych

8 73, 12, c pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele
reklamowe w mediach elektronicznych (internet)

9 73, 12, d pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele
reklamowe w pozostałych mediach

10 78, 10, z działalność związana z wyszukiwaniem miejsc
pracy i pozyskiwaniem pracowników

11 78, 30, z pozostała działalność związana z udostępnianiem
pracowników

12 82, 11, z działalność usługowa związana z administracyjna
obsługa biura

13 82, 19, z wykonywanie fotokopii, przygotowywanie
dokumentów i pozostała specjalistyczna
działalność wspomagająca prowadzenie biura

14 82, 99, z pozostała działalność wspomagająca
prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie
indziej niesklasyfikowana

15 74, 90, z pozostała działalność profesjonalna, naukowa i
techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana

16 72, 20, z badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie
nauk społecznych i humanistycznych

17 62, 02, z działalność związana z doradztwem w zakresie
informatyki

18 62, 01, z działalność związana z oprogramowaniem

19 62, 03, z działalność związana z zarządzaniem
urządzeniami informatycznymi

20 63, 11, z przetwarzanie danych; zarządzanie stronami
internetowymi (hosting) i podobna działalność



21 58, 29, z działalność wydawnicza w zakresie pozostałego
oprogramowania

22 63, 12, z działalność portali internetowych

23 33, 12, z naprawa i konserwacja maszyn

24 95, 11, z naprawa i konserwacja komputerów i urządzeń
peryferyjnych

25 62, 09, z pozostała działalność usługowa w zakresie
technologii informatycznych i komputerowych

26 68, 20, z wynajem i zarządzanie nieruchomościami
własnymi lub dzierżawionymi

27 77, 33, z wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń
biurowych, włączając komputery

28 64, 91, z leasing finansowy

29 64, 99, z pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie
indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem
ubezpieczeń i funduszów emerytalnych

30 85, 59, b pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie
indziej niesklasyfikowane

31 58, 11, z wydawanie książek

32 58, 19, z pozostała działalność wydawnicza

5. Misja/wizja spółki: brak

6. Opis działalności spółki (opis własny podmiotu): Park Naukowo-Technologiczny
„TECHNOPARK GLIWICE” Sp. z o.o. to nowoczesne centrum wsparcia
przedsiębiorczości. Dobra infrastruktura, usługi szkoleniowo-doradcze oraz realizacja
międzynarodowych, centralnych i regionalnych programów wsparcia tworzy
przyjazny klimat dla biznesu. To ważne zwłaszcza dla przedsiębiorczości
akademickiej, która w naszym Parku jest szczególnie istotna. Aktywne
zaangażowanie Technoparku Gliwice w rozwój przedsiębiorczości w regionie i poza
nim potwierdza nasza szeroka współpraca z instytucjami technologicznymi,
uczelniami, parkami naukowymi, organizacjami zagranicznymi oraz liczne
realizowane projekty. Technopark Gliwice to również rozległa, poszerzającą się sieć
kontaktów i powiązań pomiędzy firmami działającymi w różnorodnych obszarach.
Dzięki wieloletniej działalności Park posiada ogromną bazę technologiczną i



ekspercką. Nasz Park to w końcu platforma współpracy pomiędzy sferą nauki, a
biznesem. Uważamy, że innowacyjne, kreatywne, oryginalne koncepcje i rozwiązania
powinny być szybko i skutecznie przetwarzane w pożyteczne produkty rynkowe. To
dlatego tak istotnym celem naszej działalności jest transfer nowoczesnych
technologii do gospodarki, a przy tym wykorzystanie ogromnego potencjału
intelektualnego tkwiącego w społeczeństwie naszego regionu. W dniu 23.09.2015 r.
przekazano do użytkowania drugi budynek Technoparku Gliwice. Nowy segment
kompleksu biznesowego to 1000m2 nowoczesnej powierzchni biurowej. Swoją
siedzibę znalazło w nim 12 firm. Dominują startupy, ale nie brakuje również firm w
pełni rozwiniętych, bazujących na współpracy z Politechniką Śląską.

7. Ocena podstawy powołania spółki komunalnej przez samorząd: W 2004 roku
powołano do życia Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością Park
Naukowo-Technologiczny “Technopark Gliwice” przez Miasto Gliwice, Politechnikę
Śląską i Katowicką Specjalną Strefę Ekonomiczną S.A. Technopark jako miejsce
spotkania nauki, biznesu jest pożądaną inicjatywą samorządową, powołanie do życia
takiego podmiotu nie budzi wątpliwości.

8. Struktura organizacyjna przedsiębiorstwa:



8.1.
9. Wartość spółki i udział Miasta Gliwice:

9.1. Miasto posiada 68,35% spółki. Do samorządu należy 2 054 udziałów o
łącznej wartości 8 216 000

9.2. Kapitał zakładowy spółki: 12.020.000,00 zł
10. Wspólnicy spółki:

10.1. Gmina Gliwice     68,35%
10.2. Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A.
10.3. Politechnika Śląska



11. Wynik finansowy za ostatni rok:373.758,68 na "Fundusz wydzielonego działania
3.1POIG" (wyodrębniony w kapitale zapasowym) i na kapitał zapasowy

12. Transfery finansowe z budżetu miasta do spółki:
12.1. Przetargi: -
12.2. Podniesienie kapitału zakładowego w latach (2009-2021): 3 700 000 zł
12.3. Zlecenia z wolnej ręki (2014-2021): 30 000 zł
12.4. Łącznie: 3 730 000 zł

13. Biuletyn Informacji Publicznej:
13.1. Realizacja obowiązku prowadzenia BIP: tak,
13.2. Dostępność umowy spółki w BIP: brak

Informacja o wynagrodzeniach zarządu i rady nadzorczej w BIP: brak.


