
 
 

  

3M Wrocław z tytułem „Pracodawca Roku” 
Industry Awards 2019 

 
 
3M Wrocław po raz kolejny zostało wyróżnione za pozytywny wpływ na rozwój rynku 
pracy w regionie Dolnego Śląska. Tym razem w ręce firmy trafiło wyróżnienie 
„Pracodawca Roku” w Industry Awards 2019 – konkursie skierowanym do sektora 
przemysłowego. 
 
Industry Awards to konkurs skierowany do firm z sektora przemysłowego w Polsce. W jego 

ramach Kapituła Konkursowa, składająca się ze znanych ekspertów współpracujących z 

Forum Nowoczesnej Produkcji IndustryTech, wybiera firmy, wyróżniające się wśród 

konkurencji w takich kategoriach jak: „Pracodawca Roku”, „Osoba Roku”, „Firma Roku”, czy 

„Rozwiązanie roku”. Podczas tegorocznej odsłony konkursu, 3M Wrocław zostało docenione 

za wyjątkowy wpływ na rynek pracy w regionie Dolnego Śląska – otrzymując tytuł „Pracodawcy 

Roku”. 

 

3M Wrocław zostało uznane za pracodawcę mającego długoterminowy, pozytywny wpływ na 

rynek pracy w regionie Dolnego Śląska – wynikający z aktywnego wdrażania i promowania 

najlepszych standardów w dziedzinie etyki, różnorodności i popularyzacji odpowiedniej kultury 

pracy.  

 

To wyróżnienie, to kolejny dowód naszych wielkich starań. Przyczynianie się do wzrostu 

zatrudnienia w regionie, to konsekwentnie realizowany przez nas cel. Jednak wymagamy od 

siebie więcej, dlatego jako 3M dbamy o to, żeby nasi pracownicy (w samym Wrocławiu jest ich 

aż 2700) korzystali z wysokich standardów pracy, różnorodności technologii stosowanych w 

zakładach 3M, a także czerpali z zalet pracy w środowisku etyki i kultury – mówi Katarzyna 

Paszkiewicz, Dyrektor ds. Personalnych Obszaru Produkcji, Członek Zarządu. 

 

Tytuł „Pracodawca Roku” został przekazany przedstawicielowi 3M Wrocław podczas wielkiej 

Gali Industry & AI Night w Warszawie. W wydarzeniu wzięło udział ponad 300 przedstawicieli 

sektora przemysłowego w Polsce, przedstawiciele środowiska naukowego oraz liderzy opinii 

publicznej.  

 

 

 

 

***  

O firmie 3M  

W ramach struktur 3M wykorzystujemy odkrycia naukowe naszej firmy i dzielimy się nimi, aby ulepszać 
codzienne życie milionów ludzi na całym świecie. Wartość sprzedaży 3M na świecie sięga ponad 30 
miliardów dolarów, a 90 tysięcy naszych pracowników efektywnie współpracuje z Klientami na całym 
świecie. Więcej na temat kreatywnych i odpowiadających na światowe problemy rozwiązań 3M można 
przeczytać na stronie internetowej www.3M.com lub obserwując kanał firmy na Twitterze pod nazwą 
@3M lub @3MNewsroom. 



 
 

O 3M w Polsce 

3M Poland Sp. z o.o. jest oddziałem międzynarodowego koncernu Minnesota Mining and 
Manufacturing, zajmującym się sprzedażą i produkcją. W 2016 r. 3M w Polsce obchodziła 25-lecie 
działalności na polskim rynku. W ciągu tego czasu firma zainwestowała w naszym kraju ponad 500 mln 
USD. 3M w Polsce posiada dziś 4 ośrodki produkcyjne: dwa we Wrocławiu, w Janinowie k. Grodziska 
Mazowieckiego oraz w Rabce. Firma zatrudnia w Polsce ponad 3 tys. pracowników i oferuje około 
10 tys. produktów w ramach 5 grup biznesowych: Ochrona Zdrowia, Produkty Konsumenckie, 
Bezpieczeństwo i Grafika, Przemysł, Elektronika i Energetyka. Centrala firmy mieści się w Kajetanach 
k. Warszawy. Od 2013 r. we Wrocławiu działa nowoczesne Centrum Innowacji 3M, przestrzeń, w której 
firma prezentuje innowacyjne technologie i rozwiązania. Trzy lata później, również we Wrocławiu, 
koncern uruchomił Centrum Usług Wspólnych 3M na obszar Europy, Bliskiego Wschodu i Afryki, a we 
wrześniu 2017 r. Centrum Szkoleniowe 3M. 

Zaangażowanie i wkład firmy w rozwój polskiej gospodarki zostały wielokrotnie nagrodzone. 
Na przestrzeni ostatnich lat 3M Poland otrzymał m.in. w 2016 r. wyróżnienie PAIIZ za całokształt 
działalności oraz Wektor 2016 za współpracę z biznesem i lokalną społecznością, a w 2015 r. odznakę 
honorową za zasługi dla rozwoju gospodarki Rzeczypospolitej Polskiej przyznaną przez Ministerstwo 
Rozwoju. Firma 3M Poland tworzy dla swoich pracowników doskonałe warunki pracy i możliwości 
rozwoju, czego dowodzi otrzymywanie przez kilka lat z rzędu tytułu Solidnego Pracodawcy, potrójnego 
wyróżnienia Great Place to Work® w 2016, 2017 i 2018 r. oraz tytułu „Pracodawcy Roku” w Industry 
Awards 2019 r. Działalność firmy 3M Poland jest doceniana także przez organizacje branżowe. W 2017 
r. projekt marketingowy 3M pod hasłem „Starcie Szlifierzy” wyróżniono Brązowym Mieczem KTR. Rok 
wcześniej projekt ten został nagrodzony przez Związek Firm PR Srebrnym oraz Złotym Spinaczem, 
a kampania reklamowa promująca naukowe rozwiązania firmy 3M zdobyła brązową statuetkę Effie®.  
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