




FabLab Łódź zrodził się z potrzeby - po-
trzeby stworzenia otwartego dla wszystkich 
warsztatu, wypełnionego profesjo nalnymi 
maszynami i narzędziami, w którym da się 
stworzyć niemal wszystko. W takim miejscu 
spotykają się ze sobą eksperci skłonni dzielić 
się swoją wiedzą techniczną, inżynierowie, 
rzemieślnicy, studenci, artyści i wszyscy 
chętni, by coś zaprojektować i wytworzyć 
- bez względu na to, czy będzie to niety-
powa biżuteria, części silnika spa li nowego, 
czy innowacyjny robot. Jesteśmy częścią 
ogólnoświatowej sieci kilkuset FabLabów 
(laboratoriów fabrykacji), zostaliśmy też wpi-
sani na oficjalną listę Fab Foundation. Dzięki 
naszym staraniom to wyjątkowe miejsce na 
mapie Łodzi przyciąga rzesze wytwórców, 
młodszych i starszych, doświadczonych oraz 
początkujących. Aktywizowana przez łódzki 
FabLab społeczność zrealizowała już dzie-
siątki prototypów, projektów konstruktor-
skich, designerskich czy artystycznych.

Fab Foundation:  
https://www.fablabs.io/fablablodz   
 
Strona internetowa FabLab Łódź:  
http://fablablodz.org  
 
Fanpage:  
https://www.facebook.com/FabLabLodz/  
 
Kanał Youtube: https://www.youtube.com/
channel/UCIrryfF2QvH99Amup5KUBOg

FabLab Łódź to połączenie 
pasji wielu osób do pro-
jektowania, budowania 
oraz dzielenia się z innymi 
wiedzą i doświadczeniem.

Wytwórcy (makerzy) tworzą swoistą sub-
kulturę, zrzeszającą wynalazców, projektan-
tów, konstruktorów i hobbystów. Większość 
z nas łączy fascynacja do technologii i fabry-
kacji z wykorzystaniem no wo czesnych tech-
nologii - obróbki CNC, druku 3D, elektroniki 
i robotyki, nie boimy się również konwencjo-
nalnej obróbki drewna, metalu oraz trady-
cyjnego rzemiosła. Prototypujemy, konstru-
ujemy i naprawiamy przedmioty użytkowe 
oraz udoskonalamy istniejące produkty. 
Popularyzujemy naukę i wiedzę o technice, 
a także wspieramy prace badawczo-rozwo-
jowe. Wszystko to dzieje się dzięki unikal-
nemu połączeniu umiejętności i pasji. W pol-
skich realiach ruch wytwórców przejmuje 
i twórczo rozwija dziedzictwo majsterko-
wiczów kojarzonych z Adamem Słodowym 
oraz “kulturą zaradności”. Nasze działania 
cechuje otwartość i egalitaryzm - jesteśmy 
przekonani, że w każdym drzemią pokłady 
kreatywności, które można obudzić i zaprzę-
gnąć do pracy w takim miejscu jak FabLab. 
Sami projektujemy i budujemy część swoich 
narzędzi, jesteśmy współtwórcami globalnej 
społeczności, uczymy się i uczy  my innych. 
Zmieniamy biernych konsumentów w ak-
tywnych konstruktorów. Dzięki dostępowi 
do otwartych źródeł i ogro mnym społeczno-
ściom internetowym nie ma dziedziny, której 
nie moglibyśmy wspólnie odkryć.

Fab Lab (ang. fabrication laboratory) to międzynarodowa idea otwartych warsztatów 
technologicznych cyfrowej fabrykacji i prototypowania, wynalazczości i innowacji. Prze-
strzeń udostępniająca lokalnym społecznościom, studentom, konstruktorom i projektan-
tom specjalistyczne narzędzia fabrykacyjne oraz oprogramowanie, umożliwiająca tym 
samym tworzenie, naukę techniczną i rozwój. Fab Lab to część globalnej, współpracującej 
społeczności twórców, nauczycieli i wynalazców kooperujących w systemie open source 
i open hardware.

Czym jest FabLab?

fot. Mikołaj Lewiński

DLACZEGO FABLAB? IDEA RUCHU WYTWÓRCÓW

Maker culture - bazująca na współ-
czesnym ruchu “Zrób to sam” oraz 
wolnym oprogramo waniu kultura/
subkultura zorientowana na sze-
roko pojętą inżynierię, elektronikę, 
robotykę, druk 3D, narzędzia CNC, 
które w połączeniu z rzemiosłami 
tradycyjnymi, obróbką drewna 
i metali umożliwiają wytwarza-
nie, prototypowanie lub naprawę 
przedmiotów użytkowych, rozwój 
umiejętności praktycznych oraz te-
stowanie no wych rozwiązań tech-
nicznych.

o nas
FAB LAB
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Aktywnie uczestniczymy oraz stymulu-
jemy autorskie wydarzenia kulturalno-tech-
niczne w Łodzi, na terenie województwa 
łódzkiego oraz całego kraju. Nasze działania 
popularyzujące ruch makerski “Zrób to sam” 
oraz nowoczesne technologie przyciągają 
setki osób, w tym dzieci i młodzież. Dzięki 
temu społeczność lokalna może niejedno-
krotnie po raz pierwszy poznać technikę, 
np: druk 3D, CNC czy też robotykę. Naszym 
flagowym przedsięwzięciem jest Noc Wy-
twórców, czyli otwarte wydarzenie prezen-
tujące osiągnięcia młodych konstruktorów, 
technikę, sztukę oraz innowacyjne projekty. 

•	 Byliśmy jedyną grupą z Polski, która brała 
udział w międzynarodowych konkursach 
Fab Labów “Fab Jam” 2013 i 2014. 

•	 Wystartowaliśmy w Sumo Challenge 
2014 zdobywając pierwsze miejsce w kate-
gorii Freestyle. 

•	 Dla naszej społeczności stworzyliśmy 
polskie tłumaczenie filmu dokumentalnego 
“The Maker” o globalnym ruchu wytwórców 
oraz zorganizowaliśmy jego polską premierę!

•	 Mieliśmy okazję zaprezentować się na 
wielu imprezach plenerowych, kulturalnych 
i tematycznych, między innymi: Urban Sum-
mer Festival 2014, Press Tour 2014, Kiermasz 
Kreatywnych na ul. Piotrkowskiej, Fotofe-
stiwal, VII Europejskie Forum Gospodarcze 
- Łódzkie. 

•	 Uczestniczyliśmy w warszawskiej Nocy 
Robotów w 2015 r. 

•	 W ramach współpracy z Fundacją BZ WBK 
zrealizowaliśmy kurs budowy drukarek 3D 
dla uczniów technikum mechatronicznego. 

•	 Wsparliśmy realizację trzech instalacji 
świetlno-artystycznych na potrzeby Light 
Move Festival 2015 i 2016.

•	 Przekazaliśmy na rzecz edukacji pszcze-
larskiej 4 ule wielkopolskie dla projektów 
edukacyjno-ekologicznych.

•	 Współpracujemy i wspieramy koła na-
ukowe i projekty studenckie, między innymi: 
SKN Energetyków, SKN Kąt, SKaNeR, SKN 
OKTAN, Projekt Navicula.

Co robimy, co zrobiliśmy? Dlaczego warto 
z nami działać? Oto najistotniejsze działania 
i osiągnięcia ostatnich lat.

•	 Festiwal “Make Camp 2013” z Fundacją 
Cohabitat.

•	 Hakaton “MakeMake”. 

•	 W 2013 r. uczestniczyliśmy w konkursie 
Łódź Design Festival “Make Me” z projektem 
Veggie Coaster. 

•	 Jeszcze jako stowarzyszenie nieformalne 
otrzymaliśmy wyróżnienie “Punkt dla Łodzi”. 

Hakaton “MakeMake”

projekty i osiągnięcia
WYDARZENIA

Wideorelacja z Nocy Wytwórców: 
https://www.youtube.com/watch?v=MWmDYJEUCjE

https://www.youtube.com/watch?v=MWmDYJEUCjE


Poprzez budowanie długofalowych rela-
cji z biznesem, uczelniami i lokalnymi organi-
zacjami oraz łączenie działalności edukacyj-
nej i społecznej realizujemy istotne założenia 
Społecznej Odpowiedzialności Biznesu. 

- Wspieramy absolwentów i studentów w ich 
pierwszych krokach w karierze i na rynku 
pracy (praktyki, staże, wolontariat).

- Stymulujemy zatrudnienie specjalistów 
w branżach elektrotechnicznych i kultural-
nych.

- Konsultujemy łódzkie projekty społeczne 
oraz animujemy lokalną społeczność wy-
twórców.

- Wspieramy projekty studenckie inżynier-
skie, licencjackie i magisterskie, podnosząc 
jakość realizowanych projektów (Politech-
nika Łódzka, Akademia Sztuk Pięknych).

- Wspieramy działalność Studenckich Kół Na-
ukowych.

Zgodnie z definicją Komisji Europejskiej, społeczna odpowiedzialność biznesu / CSR   
(z ang. Corporate Social Responsibility) to odpowiedzialność przedsiębiorstw za ich wpływ 
na społeczeństwo. CSR obejmuje m.in. prawa człowieka, praktyki związane z pracą i za-
trudnieniem, kwestie środowiskowe, zaangażowanie oraz rozwój na szczeblu lokalnym, 
integrację osób niepełnosprawnych, interesy konsumentów.
http://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2011/PL/1-2011-681-PL-F1-1.Pdf 

Czym jest CSR?

- Jesteśmy także łącznikiem działań między-
sektorowych.

Więcej o pozytywnych aspektach CSR prze-
czytają Państwo na portalu Forum Odpowie-
dzialnego Biznesu:
http://odpowiedzialnybiznes.pl/hasla-en-
cyklopedii/spoleczna-odpowiedzialnosc-
-biznesu-csr/ 

współpraca
PARTNERZY

WSPÓŁPRACA/PARTNERZY/CSR

prezentacja projektów i wywiady podczas  
Finału Akademii, fot. Agnieszka Sowała-Kozłowska

robot YUMI ABB podczas Nocy Wytwórców, 
fot. Agnieszka Sowała-Kozłowska

studencki projekt GUST podczas Nocy Wytwórców, 
 fot. Agnieszka Sowała-Kozłowska
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Akademia Prototypowania i Fabrykacji to 
autorski długofalowy projekt Fablab Łódź, 
który łączy w sobie najważniejsze idee ruchu 
wytwórców oraz niecodzienne podejście 
do projektowania i tworzenia prototypów. 
Bazując na doświadczeniach edukacyjnych 
stworzyliśmy platformę i ekosystem wiedzy, 
narzędzi szybkiego prototypowania oraz 
kreatywnej społeczności, które pozwoliły 
uczestnikom pierwszej edycji na realizację 
śmiałych prototypów urządzeń oraz obiek-
tów koncepcyjnych. Dzięki wsparciu Spon-
sora Generalnego projektu - ABB, lidera 
rynku innowacyjnych technologii energe-
tycznych i przemysłowych oraz partnerów 
strategicznych projektu, którzy dzieląc się 
z nami doświadczeniem wsparli naszą ideę, 
stworzyliśmy jedyny w swoim rodzaju pro-
jekt edukacji praktycznej młodych konstruk-
torów, projektantów i inżynierów.

i konstrukcji. Między innymi: LULU – pro-
totyp kołyski reagujący na płacz dziecka, 
INTI – personalny miernik dawki UV, Solarną 
stacje pogodową, Tekstroniczny plecak, kon-
cepcyjną elektrownię balonową w układzie 
Savoniusa i wiele innych.

Dzięki wsparciu sponsorskiemu oraz 
zapleczu technicznemu FabLab Łódź, udo-
stępniliśmy uczestnikom Akademii między 
innymi: drukarki 3D, ploter laserowy, frezarki 
CNC, oprogramowanie, elektronarzędzia, 
przestrzeń konstruktorską oraz materiały 
i elektrokomponenty. 

Finał pierwszej edycji Akademii odbył się 
7 czerwca 2016 r.

- Uczestnicy pierwszej edycji APiF dowodzą, 
że w Łodzi nie brakuje młodych, nie bojących 
się nowych wyzwań, ambitnych ludzi, wyka-
zujących się kreatywnością i pomysłowością 
w swoim fachu. Cieszę się, że miałem okazję 
z nimi pracować. To ludzie, o których będzie 
jeszcze słychać - podsumowuje Akademię 
Grzegorz Belica, wiceprezes FabLab Łódź i ko-
ordynator projektu Akademii.

Zapraszamy do obejrzenia materiałów 
oraz filmowego podsumowania projektu:
http://apif.fablablodz.org/
https://www.facebook.com/akademiapif/ 
https://www.youtube.com/watch?v=wkNKQRsPBHI

Naszym marzeniem jest, aby projekt 
ewoluował do stacjonarnej, permanentnej 
formuły, gdzie łódzcy studenci mogliby 24 
godziny na dobę tworzyć kolejne innowa-
cyjne projekty. Byłby to jedyny w tej części 
Europy ośrodek kształcenia w zakresie proto-
typowania w duchu makerspace.

prototypowania i fabrykacji
AKADEMIA

poznawanie układów mechanicznych,  
Moduł Prototypowania i Fabrykacji

Celem Akademii było zrealizowanie mul-
tidyscyplinarnego panelu kursów praktycz-
nych w dziedzinach związanych z procesem 
prototypowania, projektowania i realizacji 
produktów, konstrukcji oraz wynalazków. 
W dwóch modułach tematycznych, czyli 
Elektronika i Programowanie oraz Proto-
typowanie i Fabrykacja, w ramach których 
odbywały się bezpłatne zajęcia teoretyczne 
i praktyczne, uczestnicy opanowali najważ-
niejsze elementy technologii rapid prototy-
ping, projektowania oraz ich wykorzystania 
w realnych konstrukcjach. Równolegle do 
kursów uczestnicy pierwszej edycji zrealizo-
wali pod okiem ekspertów 19 prototypów 

http://apif.fablablodz.org/
https://www.facebook.com/akademiapif/ 
https://www.youtube.com/watch?v=wkNKQRsPBHI


prototypowania i fabrykacji
AKADEMIA

Samodzielnie budując zaplecze techni-
czne oraz aktywizując społeczność twórców 
i ekspertów wytworzyliśmy unikalną war-
tość. Działalność FabLabu, dzięki której łączą 
się rozbieżne dotąd grupy majsterkowiczów, 
profesjonalistów, artystów i wizjonerów, 
pozytywnie stymuluje oddolną współpracę 
i wymianę wiedzy. Uczestnicy spotkań 
warsztatowych, klienci biznesowi, stali by-
walcy warsztatu oraz indywidualni konstru-
ktorzy czy studenci mogą dzięki laborato-
rium fabrykacji zrealizować wiele projektów, 
które bez synergii technologii i wiedzy nie 
byłyby nigdy możliwe. Najlepszym potwier-
dzeniem tych słów są stworzone przez nas 
obrabiarki CNC, instalacje artystyczne, za-
inicjowane przez nas spotkania grup tema-
tycznych i nasz codzienny kontakt z młodymi 
konstruktorami. 

FabLab Łódź realizuje swoją misję eduka-
cyjną poprzez szereg warsztatów i kursów, 
pełniąc tym samym istotną rolę w popularyza-
cji wiedzy o technice i szerzeniu umiejętności 
manualnych. W ciągu pierwszych 3 lat dzia-
łalności zrealizowaliśmy kilkadziesiąt war-
sztatów oraz kursów edukacyjnych z wielu 
dziedzin technicznych, jak i artystycznych. 
Ponad 600 osób z całego kraju pojawiło się 
u nas, aby rozwijać, a także odkrywać swoje 
pasje.  

W ramach naszych działań edukacyjnych 
uczestnicy warsztatów mogli w praktyce, 
pod okiem doświadczonych ekspertów, 
spróbować swoich sił w takich dziedzinach, 
jak: elektronika i robotyka, obsługa druka-
rek 3D, projektowanie parametryczne, ko-
walstwo, pszcz e         larsto, sztukateria, rysunek 
projektowy, renowacja mebli, artystyczna 
obróbka szkła, serwisowanie rowerów, me-
chanika silnikowa, a nawet spawanie. 

Nie zapominamy również o najmłod-
szych! Dzięki zaangażowaniu Przemysława 
Zakrzewskiego w naszym warsztacie działa 
grupa Maker Kids World, która zrzesza ro-
dziców oraz dzieci. Ideą MKW jest wspólna 
nauka techniki i pracy z narzędziami, dzięki 
której rodzice razem z dziećmi rozwijają 
swoją wiedzę i pasje. Programowanie, kon-
struowanie, kreatywna nauka poprzez za-
bawę pokazuje najmłodszym, jak radzić so-
bie z problemami i rozwiązywać je wspólnie 
z rodzicami przy użyciu tradycyjnych narzę-
dzi i nowoczesnych technologii.

Fanpage Maker Kids World:  
https://www.facebook.com/makerkidsworl-
d/?fref=ts

Fotorelacje z warsztatów i kursów edukacyj-
nych: 

http://fablablodz.org/drukarki-3d-dla-zsp-20/ 

http://fablablodz.org/podstawy-spawania/ 

http://fablablodz.org/budujemy-ul-wielkopolski-
-weekend-pszczelarski/

Wierzymy, że w każdym istnieje ogromny 
potencjał, który z racji braku przestrzeni czy 
narzędzi często pozostaje uśpiony. Ruch 
wytwórców oraz kiełkująca w Polsce idea 
FabLabów wpisują się w ważne potrzeby 
współczesnego pokolenia, które wraca 
do dawnych tradycji kultury zaradności, 
ma potrzebę naprawiania przedmiotów 
i tworzenia nowych, unikatowych. Praca dla 
tej grupy to przyjemność i potwierdzenie, 
że młodzi twórcy są w stanie spektakularnie 
rozwinąć swoje talenty - potrzeba im jedynie 
kreatywnego środowiska, które dla nich two-
rzymy.

edukacja techniczna
SPOŁECZNOŚĆ
SPOŁECZNOŚĆ EDUKACJA TECHNICZNA

warsztaty spawalnicze, fot. Grzegorz Belica
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W FabLabie w ciągu 3 lat dzięki wsparciu 
społeczności (crowdfounding, crowdsour-
cing), wolontariuszom, wytwórcom oraz 
przedsiębiorstwom partnerskim zbudowa-
liśmy jedno z pierwszych w kraju otwartych 
laboratoriów fabrykacji, które umożliwia 
realizację prototypów, projektów konstruk-
torskich, designerskich czy artystycznych 
z wykorzystaniem różnorodnych materiałów 
oraz różnych metod i technik projektowania, 
obróbki i produkcji. 

Wykorzystując dostępne narzędzia 
i zasoby, stworzyliśmy przestrzeń dającą 
możliwość wykonywania prostych prac war-
sztatowych, drobnych napraw i realizacji 
konstrukcji, miedzy innymi: form meblar-
skich, instalacji artystycznych, unikalnych 
detali wysokiej precyzji, większych modeli 
i prototypów z wykorzystaniem technik 
spawania i frezowania, a także układów 
złożonych, mechanizmów sterujących 
i silnikowych oraz projektów opracowanych 
z zastosowaniem najnowszych technologii 
cyfrowej fabrykacji, jak projektowanie 3D. 
Specjalnie dla elektroników, programistów 
i pasjonatów platform do prototypo-
wania i edukacji, jak Arduino i Raspberry Pi, 
stworzyliśmy zaplecze do tworzenia układów 
sterujących, budowy robotów, naprawiania 
elektroniki. W naszym Hackerspace, gdzie 
prototypujemy elektronikę, realizowane są 
programy edukacyjne oraz eksperymenty. 
W stale powiększanym warsztacie oddajemy 
do dyspozycji “hakerów”, między innymi: 
stacje lutownicze, wytrawiarkę i stano-
wisko do tworzenia płytek PCB, oscyloskop 
cyfrowy, Arduino, Raspberry Pi, kilkanaście 
zestawów developerskich oraz dziesiątki 
tysięcy komponentów elektronicznych do 
wykorzystania.

Dzięki multidyscyplinarnym 
stanowiskom nasz warsztat 
pozwala na realizację wielu 
kreatywnych i innowacyj-
nych przedsięwzięć.

warsztat
NARZĘDZIA

NARZĘDZIOWNIA/HACKERSPACE

frezarka DIY “Bożena”, fot. Krzysztof Piech

frezarka CNC DIY Ł.M.Ciąćka, fot. archiwum FabLab



Użytkownikom FabLabu udostępniamy 
kilkanaście stanowisk warsztatowych w for-
mule abonamentowej i na zasadach współ-
dzielenia, między innymi: stanowisko sto-
larsko-meblarskie, ślusarsko-spawalnicze, 
tokarskie, 2 stanowiska z frezarkami CNC, 
stanowisko laserowe, elektroniczne, druku 
3D, modelarskie, krawieckie, foto/ciemnia 
oraz stanowiska co-workingowe. 

Pełen zakres narzędzi dostępnych dla 
konstruktorów i użytkowników warsz-
tatu można prześledzić na naszej stro-
nie. Zachęcamy jednak do odwiedzin 
i zapoznania się z warsztatem bezpośrednio. 
  
http://fablablodz.org/narzedziownia/

To pierwsza maszyna zaprojektowana i zbudowana przez zespół FabLabu. Przeznaczona 
jest do obróbki drewna, materiałów drewnopochodnych oraz lekkich tworzyw sztucz-
nych. Służy konstruktorom oraz studentom do realizacji form meblarskich, tworzenia uni-
kalnych detali oraz prototypów. Konstruktorzy: Krzysztof Piech, Kamil Szczesio.

Frezarka CNC “BOŻENA”

Przeznaczona do obróbki aluminium oraz innych metali miękkich, pozwala na realizację 
detali wysokiej precyzji, np. elementów silników czy mechanizmów robotów. Posiada au-
torski elektroniczny układ sterujący. Obróbka metali znacznie zwiększa możliwości proto-
typowania w FabLabie. Konstruktorzy: Michał Ciąćka, Łukasz Ciąćka.

Druk 3D już dziś rewolucjonizuje prototypowanie produktów i jest jedną z podstaw cy-
frowej fabrykacji. Wiedza o jego możliwościach jest również przekazywana w FabLabie. 
Obecnie posiadamy dwie profesjonalne drukarki 3D (Zortrax M200, Ultimaker 2) oraz trzy 
autorskie drukarki 3D zbudowane w naszym warsztacie.

Frezarka CNC “ZDZICHU”

Drukarki 3D

drukarka 3D, fot. Agnieszka Sowała-Kozłowska

fot. Mikołaj Lewiński

http://fablablodz.org/narzedziownia/


Ekonomia społeczna to sposób prowadzenia działalności gospodarczej, który łączy cele 
społeczne i ekonomiczne. Dla podmiotów ekonomii społecznej oprócz celu gospodar-
czego ważna jest także misja społeczna oparta na wartościach solidarności i partycypacji. 
Przedsiębiorstwa społeczne działają dla ludzi, nie dla zysku. Zyski z prowadzonej działal-
ności gospodarczej inwestują w działania społeczne lub we wspólnotę, a nie w celu mak-
symalizacji wpływów lub zwiększenia dochodów właścicieli czy udziałowców. 
http://www.ekonomiaspoleczna.pl/x/433225
http://wiadomosci.ngo.pl/wiadomosc/83813.html#

Czym jest ekonomia społeczna?

W ramach ekosystemu FabLab Łódź dzia-
łalność prowadzi Fundacja FabLab Łódź oraz 
FabLab Łódź Spółka z o.o. Fundacja jest kon-
tynuatorką działań edukacyjnych i popula-
ryzatorskich Fundacji robotyka.pl. Realizuje 
projekty społeczne, edukacyjne i kulturalne, 
nastawione na animowanie społeczności 
lokalnej, promujące i popularyzujące nauki 
techniczne oraz nowoczesne technologie. 
Fundacja w ramach działalności statutowej 
wspiera studenckie koła naukowe w przed-
sięwzięciach technologicznych, nieodpłat-
nie konsultuje projekty techniczne i zalicze-
niowe łódzkich studentów oraz promuje 
osiągnięcia młodych utalentowanych kon-
struktorów podczas darmowych wydarzeń 
otwartych, jak Noc Wytwórców czy haka-
tony. Swoje działania kieruje także do naj-
młodszych wytwórców, wspierając działania 
edukacyjne Inicjatywy Maker Kids World 
oraz innych organizacji, które działają na tym 
polu. Od 20.10.2014 roku Fundacja FabLab 
Łódź posiada status Organizacji Pożytku Pu-
blicznego. 

Spółka prowadzi działalność w zakresie 
projektowania, prototypowania i fabrykacji, 
rozwija współpracę z przedsiębiorstwami 
i organizacjami, realizuje projekty z obszaru 
CSR (ang. Corporate Social Responsibility) 
- społecznej odpowiedzialności biznesu. Po-
nadto, dzięki sieci kooperacji stymulujemy 
zatrudnienie specjalistów w branży high-
tech, inkubujemy młodych przedsiębiorców. 
Pozwalamy również zdobyć doświadczenie 
absolwentom i studentom w prawdziwym 
warsztacie.

Naszym wspólnym celem jest rozwój 
wspólnoty i przestrzeni FabLabu jako miej-
sca przyjaznego konstruktorom, otwartego 
na innowacje, kreatywność, wynalazczość, 
a także edukację, działania prospołeczne 
oraz wartości wzajemnego szacunku do 
pracy i zaangażowania na rzecz dobra in-
nych osób. 

Dzięki kooperacji FabLabu z partnerami 
biznesowymi oraz społecznymi tworzymy 
unikatowe powiązania między organiza-
cjami, kreujemy sieć wzajemnej współpracy 
w duchu ekonomii społecznej, wspieramy 
i korzystamy ze wsparcia osób oraz instytucji 
działających według podobnego modelu. 
Jednocześnie uświadamiamy przedsiębior-
ców i instytucje w zakresie CSR i share eco-
nomy. 

W zakresie dzia łań proartystycznych   
i sztuk wizualnych współpracujemy ze spół-
dzielczym studiem animacji i ilustracji BUM 
wykonującym realizacje filmowe, animacje, 
ilustracje, projektującym grafikę oraz prowa-
dzącym warsztaty animacji dla dzieci i do-
rosłych. Współpraca FabLabu i Studia BUM 
obejmuje wymianę zasobów i usług, dzia-
łania w obszarze ekonomii społecznej oraz 
projekty artystyczno-technologiczne.

społeczna
EKONOMIA

kurs renowacji rowerów, fot. Grzegorz Belica

http://www.ekonomiaspoleczna.pl/x/433225
http://wiadomosci.ngo.pl/wiadomosc/83813.html#


społeczna
EKONOMIA Zaufało nam już kilkadziesiąt organizacji  

i przedsiębiorstw, doceniając model koope-
racji podczas autor skich projektów:

Współpracowaliśmy również z:

Fundacja BZ WBK, Politechnika Łódzka, 
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 20 
w Łodzi, Klaster ICT, Botland, Ekonit, Gromar, 
Electropark, Stowarzyszenie Kowali Polskich, 
Wojewódzki Związek Pszczelarstwa w Łodzi, 
Viktoria s.c.

NASI PARTNERZY



Jeśli chcesz dołączyć do projektów i spo-
łeczności FabLabu, skorzystać z warsztatu i na-
rzędzi oraz zacząć samodzielne konstruowa-
nie,  zapoznaj się z Regulaminem korzystania 
z pracowni dostępnym na naszej stronie  
http://fablablodz.org/pracownia/regulamin/ 
i skontaktuj się z nami telefonicznie, ma-
ilowo: kontakt@fablablodz.org lub odwiedź 
nas osobiście. 

Jeśli chcesz skonsultować realizację 
autorskiego projektu, prototypu bądź pro-
jektu społecznego skorzystaj z formularza 
rejestracji projektu: http://fablablodz.org/
formularz/

Chcesz wesprzeć naszą działalność spo-
łeczną, edukacyjną bądź nadchodzące pro-
jekty Fundacji? Skorzystaj z jednej z dostęp-
nych metod:

Przekaż darowiznę Fundacji FabLab Łódź:
Fundacja FabLab Łódź
Al. Piłsudskiego 135
92-318 Łódź
NIP: 728-271-13-70
Regon: 100620426
KRS:0000320882
Status OPP od dnia 20.10.2014
Konto: 78 1940 1076 3063 8914 0000 0000 
w tytule wpisz: darowizna na cele statutowe 

Przekaż 1% podatku Fundacji FabLab Łódź:
Wypełniając deklarację podaj nasz  
KRS: 0000320882

Chcesz skonsultować, zrealizować inno-
wacyjny projekt lub prototyp bądź unika-
tową instalację?
Skontaktuj się z naszą Spółką:
FABLAB ŁÓDŹ Spółka z o.o.
Al. Piłsudskiego 135
92-318 Łódź 
NIP: 7282805220
Regon: 36327135000000
KRS: 0000592867
e-mail: biuro@fablablodz.org

Zapraszamy na teren fabryki przemysłów 
kreatywnych:  
Wi-Ma, al. Piłsudskiego 135, 92-318 Łódź 
(wjazd przez bramę z zegarem) 
http://bit.ly/gdziefablab 

www.fablablodz.org

www.facebook.com/FabLabLodz

zostań partnerem
ZOSTAŃ MAKEREM

Jak do nas dołączyć? 

Jak wspierać?

Jak zlecić zaprojektowanie  
i realizację prototypu lub  
konstrukcji w Fablab Łódź?

Gdzie jest nasza siedziba  
i warsztat?

Kontakt

Krzysztof Piech
Prezes Fundacji FabLab Łódź
+48 600 815 819
krzysztof.piech@fablablodz.org 
(technologie CNC, konstrukcje maszyn, elek-
tronika)

Grzegorz Belica
Prezes FabLab Łódź Sp. z o.o.
+48 796 043 999;
grzegorz.belica@fablablodz.org
(działania społeczne, marketingowe, pro-
jekty edukacyjne, koordynator Akademii 
Prototypowania i Fabrykacji)

http://fablablodz.org/pracownia/regulamin/
http://fablablodz.org/formularz/
http://fablablodz.org/formularz/
http://bit.ly/gdziefablab 
www.fablablodz.org
www.facebook.com/FabLabLodz

