
 
 

 

 

3M i Wrocławski Park Technologiczny łączą siły 

Firma 3M, globalny lider innowacji, nawiązała współpracę z Wrocławskim Parkiem 

Technologicznym, instytucją łączącą ponad 220 wrocławskich firm i start-upów 

technologicznych. Celem porozumienia jest wymiana wiedzy, ale też angażowanie 

wrocławskich przedsiębiorstw w opracowywanie innowacyjnych rozwiązań dla m.in. 

przemysłu 4.0.  

3M w Polsce od lat koncentruje swoje działania we Wrocławiu, współpracując z lokalnym 

przemysłem, uczelniami oraz wspierając rozwój gospodarczy regionu. To tutaj zlokalizowany 

jest SuperHub 3M – największe centrum produkcyjne firmy w Europie, w którym wytwarzane 

jest ponad 12 000 produktów. We Wrocławiu działa też Centrum R&D, gdzie powstają 

innowacje 3M wykorzystywane zarównano w nowych produktach jak też służące 

unowocześnianiu procesów w zakładach produkcyjnych firmy.  

Teraz w wyniku podpisanego porozumienia pomiędzy 3M Wroclaw oraz Wrocławskim Parkiem 

Technologicznym obydwie instytucje podjęły współpracę, której elementem będzie dzielenie 

się doświadczeniami, dostęp do wiedzy, ale także współpraca przy innowacyjnych projektach 

o zasięgu lokalnym i globalnym.  

„3M od rozpoczęcia swojej działalności w Polsce współdziała z lokalnymi partnerami, angażuje 

się w nowatorskie inicjatywy oraz inspiruje młodych naukowców. Rozpoczęcie współpracy z 

Wrocławskim Parkiem Technologicznym jest kolejnym krokiem wspierającym rozwój innowacji 

w regionie i na świecie. Dzięki kooperacji pomiędzy 3M i firmami działającymi w WPT, obie 

strony będą miały możliwość wymiany wiedzy, ale też współpracy przy realnych, 

innowacyjnych projektach, których efekty znajdą zastosowanie w naszym wrocławskim 

SuperHub-ie produkcyjnym.” – mówi Anthony Crawford, Dyrektor Zarządzający Operacją 

Produkcyjną 3M w Polsce i w Regionie Europy Wschodniej. 

Wrocławski Park Technologiczny to przestrzeń i społeczność skupiająca ponad 220 firm, 

zajmujących się wszelkimi dziedzinami technologii oraz nauki – od biotechnologii, chemii i 

farmacji, przez IT, automatykę, robotykę, elektronikę oraz energetykę.  WPT realizuje nie tylko 

wsparcie koncepcyjne dla biznesu, ale ma również swój udział w stale powiększającym się 

sektorze przemysłu kreatywnego i dysponuje dwoma inkubatorami przedsiębiorczości. 

- W WPT, parku technologicznym gromadzącym największą ilość firm w kraju, stawiamy na 

kompleksowe wsparcie technologicznego biznesu. Partnerstwo z 3M z pewnością pozwoli 

nam na tworzenie proinnowacyjnych warunków dla rozwoju przedsiębiorczości. Działającym u 

nas przedsiębiorstwom będziemy przedstawiać nowe możliwości rozwoju poprzez realizację 

projektów, do których partnerów poszukiwać będzie 3M. Kooperacja z prestiżową, 

międzynarodową firmą z pewnością pozwoli im na zdobycie nowych doświadczeń, 

wyznaczających dalszą ścieżkę rozwoju. Cieszymy się, na nadchodzącą współpracę, w 

ramach której będziemy mogli podzielić się naszym potencjałem, w tym specjalistycznym 

know-how z zakresu rozwoju i wdrażania innowacji – podsumowuje Maciej Potocki, prezes 

Wrocławskiego Parku Technologicznego. 

 



 
 

 

O 3M w Polsce 

3M Poland Sp. z o.o. jest oddziałem międzynarodowego koncernu 3M, który w 2016 r. obchodził 25–

lecie działalności na naszym rynku. W ciągu tego czasu firma zainwestowała w Polsce ponad 500 mln 

USD. 3M posiada obecnie 4 ośrodki produkcyjne w naszym kraju: dwa we Wrocławiu, w Janinowie k. 

Grodziska Mazowieckiego oraz w Rabce. 3M zatrudnia w Polsce ponad 4,5 tys. pracowników i oferuje 

około 12 tys. produktów w ramach 4 grup biznesowych: Bezpieczeństwo i przemysł, Transport i 

elektronika, Ochrona zdrowia oraz Produkty konsumenckie. Centrala firmy mieści się w Kajetanach k. 

Warszawy. Od 2013 r. we Wrocławiu działa nowoczesne Centrum Innowacji 3M, przestrzeń, w której 

firma prezentuje nowe technologie i rozwiązania. Trzy lata później, również we Wrocławiu, koncern 

uruchomił Centrum Usług Wspólnych 3M na obszar Europy, Bliskiego Wschodu i Afryki. We wrześniu 

2017 r. z kolei otwarto Centrum Szkoleniowe 3M we Wrocławiu. 

3M w Polsce tworzy dla swoich pracowników doskonałe warunki pracy i możliwości rozwoju, czego 

dowodzi otrzymywanie przez kilka lat z rzędu tytułu Solidnego Pracodawcy, wyróżnienia Great Place to 

Work® w 2016, 2017, 2018 i 2019 r. oraz tytułu „Pracodawcy Roku” w Industry Awards 2019 r. 

Działalność 3M w Polsce jest doceniane 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®. Ponadto 3M 

w Polsce w 2019 r. zdobyło nagrodę „Tego, który zmienia polski przemysł”, wręczoną przez magazyn 

Nowy Przemysł, a także kolejny raz zostało uznane za jedną z Najbardziej Etycznych Firm Świata 

według Ethisphere Institue. 
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