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UCHWAŁA NR .................... 

RADY MIASTA BIAŁYSTOK 

z dnia .................... 2022 r. 

zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia jednostki budżetowej pod nazwą „Białostocki Park Naukowo-
Technologiczny” oraz nadania Statutu 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. 
poz. 559 z późn. zm.1)) oraz art. 12 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych 
(Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.2)) uchwala się, co następuje: 

§ 1. W Statucie Białostockiego Parku Naukowo-Technologicznego, stanowiącym załącznik do uchwały Nr 
XI/78/11 Rady Miasta Białystok z dnia 18 kwietnia 2011 r. w sprawie utworzenia jednostki budżetowej pod nazwą 
„Białostocki Park Naukowo-Technologiczny” oraz nadania Statutu (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2020 r. poz. 4146), 
wprowadza się następujące zmiany: 

1) w § 7 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Dyrektor wykonuje swoje zadania przy pomocy dwóch Zastępców Dyrektora, Głównego Księgowego 
oraz komórek organizacyjnych/działów BPN-T.”; 

2) rozdział 5 skreśla się. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Białegostoku. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Podlaskiego. 

 

   

PRZEWODNICZĄCY RADY 
 
 

Łukasz Prokorym 

 

 
1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2022 r. poz. 583, poz. 1005, 

poz. 1079 i poz. 1561. 
2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2022 r. poz. 1692, poz. 1725, poz. 1747, 

poz. 1768, poz. 1964 i poz. 2414. 
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UZASADNIENIE 

 

Białostocki Park Naukowo-Technologiczny (BPN-T) jest jednostką organizacyjną Miasta, której 
celem jest tworzenie warunków do rozwoju innowacji pośród lokalnych i regionalnych przedsiębiorstw oraz 
zwiększanie atrakcyjności Miasta dla pozyskiwania inwestycji opartych na nowoczesnych technologiach. 
BPN-T w ramach swojej działalności wspiera powstawanie i rozwój innowacyjnych firm świadcząc 
różnorodne usługi, m.in. w ramach pomocy de minimis. W ciągu dziesięciu lat funkcjonowania 
nowopowstającym firmom udzielono pomocy na kwotę ponad 17 mln zł. Realizowane są również projekty 
ze środków zewnętrznych, warto wskazać tu dwa ogromne przedsięwzięcia na rzecz tworzenia start-upów, 
wspierające osoby fizyczne z pomysłami na innowacyjny biznes. Są to Platformy startowe dla nowych 
pomysłów „Hub of Talents” i „Hub of Talents 2”. Na realizację obu projektów pozyskano blisko 25 mln zł 
dofinansowania z UE.  

Białostocki Park Naukowo-Technologiczny to także operator Epi-Centrum Nauki, znajdującego się 
na Stadionie Miejskim w Białymstoku oraz biura coworkingowego Centroom, ulokowanego w centrum 
Miasta Białegostoku przy ul. Sienkiewicza 9.  

Epi-Centrum Nauki jest największym centrum popularyzacji nauki w Polsce Wschodniej. Nauka 
odbywa się tu poprzez zabawę i doświadczenia celem rozbudzania kreatywności i ciekawości świata. 
Centroom umożliwia wynajęcie miejsca do pracy nawet na bardzo krótki okres tzw. freelancerom - osobom 
nie związanym etatem z konkretną firmą. 

W związku ze stale rozszerzającą się działalnością Białostockiego Parku Naukowo-
Technologicznego konieczne są ciągłe inwestycje w zasoby osobowe. W momencie swojego utworzenia w 
BPN-T zatrudnione były 3 osoby, zaś pod koniec 2022 r. jest to 47 osób, w tym 17 osób w Epi-Centrum i 
jedna osoba w Centroom. Zatrudnieni w Parku specjaliści świadczą usługi skierowane do przedsiębiorstw 
oraz osób rozpoczynających działalność gospodarczą, są to m.in. modelowanie i druk 3D, opracowywanie 
modelu biznesowego, doradztwo w zakresie opracowywania strategii marketingowej, w zakresie 
pozycjonowania produktów i polityki cenowej i wiele innych.  

Dynamiczny rozwój Białostockiego Parku Naukowo-Technologicznego, coraz szerszy zakres 
prowadzonej działalności, a także dalsza intensyfikacja podejmowanych działań (realizowanie kolejnych 
projektów), w związku z nową perspektywą finansową 2021-2027, skutkują potrzebą wzmocnienia zespołu, 
pozyskiwania i utrzymywania ambitnych, podnoszących swoje kwalifikacje pracowników. Wymaga to 
zmian organizacyjnych w funkcjonowaniu jednostki, które stanowić będą narzędzia motywacyjne i 
ograniczą odpływ wykwalifikowanych specjalistów.   

Rada Programowa Białostockiego Parku Naukowo-Technologicznego, w której skład wchodzili 
eksperci – przedstawiciele lokalnego środowiska naukowego i gospodarczego, stanowiła organ o charakterze 
opiniodawczo-doradczym, który wspierał tworzenie i rozwój Paku w początkowym okresie jego 
działalności. Jej zadania zostały wykonane. Obecnie Białostocki Park Naukowo-Technologiczny to 
jednostka cechująca się wysokim stopniem dojrzałości organizacyjnej, realizująca swoimi zasobami szereg 
działań o zróżnicowanym charakterze. Jednocześnie Park prowadzi współpracę z najważniejszymi 
ośrodkami naukowymi północno-wschodniej Polski, a także z podlaskimi przedsiębiorcami i instytucjami 
otoczenia biznesu. 

Środki finansowe na wykonanie przedmiotowej uchwały zostaną zabezpieczone w budżecie 
jednostki budżetowej Białostocki Park Naukowo-Technologiczny. 
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