
 
 

 

 

Nauka kontra koronawirus, czyli nowe rozwiązania,  
które wspierają walkę z pandemią 

 
Nauka pomaga tworzyć innowacyjne rozwiązania, które w czasach globalnej pandemii 

są potrzebne bardziej, niż kiedykolwiek. 3M, łącząc siły z innymi przedsiębiorstwami 

oraz światowymi ekspertami, stale opracowuje produkty wspierające walkę z COVID-19. 

Nieparujące przyłbice, które ułatwiają pracę i chronią personel medyczny, 

opracowywane wraz z MIT szybkie testy diagnostyczne czy maski filtrujące powietrze 

powstałe przy współpracy z Fordem to rozwiązania, które mają realny wpływ na walkę 

z rozprzestrzeniającym się wirusem.  

Teoretyczny model funkcjonowania gospodarki zakłada, że przedsiębiorstwa konkurują ze 

sobą, poszukując coraz bardziej zaawansowanych technologii i najskuteczniejszych metod. 

Tymczasem światowa pandemia pokazuje, że biznes oparty na współpracy stwarza jeszcze 

większy potencjał do kreowania innowacyjnych rozwiązań i przynosi więcej korzyści dla 

społeczeństwa oraz planety. 3M od lat, działając zgodnie z zasadami zrównoważonego 

rozwoju, łączy siły z innymi firmami, ekspertami i naukowcami, aby poprawić jakość życia 

niemalże w każdym obszarze – od jakości opieki medycznej po wsparcie lokalnych 

społeczności. 3M posiada między innymi szerokie portfolio rozwiązań zakresu ochrony 

zdrowia i produktów BHP, które są obecnie szeroko stosowane w obliczu rozprzestrzeniającej 

się pandemii koronawirusa m.in. półmaski filtrujące FFP2.  

Nieparujące przyłbice, czyli efekt współpracy 3M i Nissha 

Nowa rzeczywistość wymaga od personelu medycznego stosowania jeszcze większych 

środków ostrożności, które zapewnią ochronę zarówno pracownikom służby zdrowia, jak i 

pacjentom. Jednak tradycyjne osłony chroniące oczy i twarz przed płynami, parują podczas 

intensywnej pracy, w wyniku ciężkiego oddechu i podwyższonej temperatury ciała. Projekt 

nieparujących przyłbic, które zapewniają komfort pracy, powstał przy współpracy 3M z Nissha 

Medical Technologies – globalną firmą produkującą sprzęt medyczny. W wyniku rozmów, 3M 

zaproponowało wykorzystanie specjalistycznej folii hydrofilowej o właściwościach  

przeciwmgielnych do produkcji nieparujących osłon. Ponieważ folia hydrofilowa 3M posiada 

właściwości, które zapobiegają przesiąkaniu i kierują płyny w określonym kierunku, zazwyczaj 

używana jest w urządzeniach mikroprzepływowych, takich jak paski do badania poziomu cukru 

we krwi używane przez osoby z cukrzycą. Po wybuchu pandemii COVID-19, materiał 3M 

znalazł nowe zastosowanie, a powstałe w wyniku współpracy przyłbice stały się dostępne dla 

pracowników służby zdrowia zaledwie w ciągu kilku tygodni od podjęcia decyzji o ich produkcji.   

Szybkie testy diagnostyczne, czyli skuteczna pomoc w walce z COVID-19 

Tuż po wybuchu epidemii, zespół ekspertów 3M i naukowców Massachusetts Institute of 

Technology rozpoczął prace nad łatwo dostępnym i prostym w użyciu testem diagnostycznym, 

umożliwiającym otrzymanie precyzyjnego wyniku w ciągu kilku minut. Urządzenie będzie 

wykrywało antygeny wirusowe i dostarczało niemal natychmiastowy wynik, bez konieczności 

wysyłania próbek do laboratorium. Dzięki szybkiej weryfikacji możliwe będzie niezwłoczne 

objęcie osoby zakażonej kwarantanną, a w konsekwencji spowolnienie rozprzestrzeniania się 

wirusa. Po wnikliwej weryfikacji, projekt został objęty dofinansowaniem Amerykańskiego 



 
 

 

Narodowego Instytutu Zdrowia, w ramach programu RADx Tech. Program wspiera rozwój i 

szybką komercjalizację ambitnego projektu. Wspólne działania ekspertów opierają się na 

głębokiej wiedzy technologicznej 3M w zakresie biomateriałów i doświadczeniu w globalnej 

produkcji środków ochrony zdrowia, a także specjalistycznej wiedzy naukowców MIT.  

3M i Ford wspólnie wspierają pracowników ochrony zdrowia  

Eksperci 3M razem z Fordem, w zaledwie cztery tygodnie, opracowali projekt i prototyp masek 

filtrujących z wymuszonym przepływem powietrza (PAPR), zgodny z federalnymi wytycznymi. 

Specjalistyczny sprzęt pomaga chronić najbardziej narażonych na zakażenie wirusem – 

pracowników służby zdrowia, którzy każdego dnia stają na froncie walki z COVID-19. Obecnie 

eksperci Forda ds. produkcji, zakupów i łańcucha dostaw są także tymczasowo zatrudnieni w 

fabrykach 3M w USA, aby pomóc w zwiększeniu i przyspieszeniu produkcji pilnie potrzebnych 

produktów. 3M i Ford przekażą wszystkie środki finansowe, pozyskane ze sprzedaży PAPR, 

organizacjom non-profit wspierającym walkę z COVID-19.  

Wspólne starania o lepsze jutro 

Pandemia koronawirusa wpłynęła na światową gospodarkę, ekonomię i niemal każdy obszar 

życia społecznego, jednocząc tym samym ekspertów, firmy oraz instytucje w inicjatywach na 

rzecz wspólnego dobra. Globalne działania naprawcze przynoszą szybkie rezultaty dzięki 

wspólnym wysiłkom, dlatego 3M nieustannie dąży do nawiązywania długofalowej współpracy 

z innymi firmami, z myślą o bezpiecznej przyszłości ludzi na całym świecie. 

O 3M w Polsce 

3M Poland Sp. z o.o. jest firmą technologiczno-produkcyjną będącą oddziałem międzynarodowego 

koncernu 3M. Przedsiębiorstwo działa na polskim rynku od 29 lat, w trakcie których zainwestowało 

ponad 500 mln USD w technologie znajdujące zastosowanie w niemalże każdym obszarze życia. 3M 

wykorzystując naukę i działając zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju, tworzy innowacyjne 

rozwiązania poprawiające jakość życia ludzi na całym świecie. Oferuje szereg różnorodnych produktów, 

które m.in. usprawniają codzienną pracę specjalistów, poprawiają standardy bezpieczeństwa w miejscu 

pracy, ograniczają ryzyko wystąpienia infekcji, wspierają proces leczenia, podnoszą komfort życia w 

domu, a nawet są wykorzystywane w przemyśle kosmicznym. 

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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