
 
 

 
Konkurs 3Mind wkracza w decydującą fazę. Zagłosuj na swoich 

faworytów – ich projekt może zmienić świat! 
 

Rozpoczęło się głosowanie na projekty, które zakwalifikowały się do finału V edycji 

konkursu 3Mind, wspólnej inicjatywy 3M oraz Wrocławskiej Rady Federacji 

Stowarzyszeń Naukowo–Technicznych NOT. Zwycięska drużyna otrzyma grant 

w wysokości 10.000 zł na kontynuację pracy nad swoim projektem. 

 

3Mind to konkurs przeznaczony dla młodych naukowców realizujących projekty z obszaru 

technologii, chemii, medycyny, mechaniki oraz innych dziedzin STEM (nauki, technologii, 

inżynierii i matematyki). Tematem tegorocznej edycji jest wykorzystanie możliwości przemysłu 

4.0. dla realizacji celów zrównoważonego rozwoju. W tym roku do finału konkursu wybrano 11 

innowacyjnych projektów przygotowanych przed studentów z Politechniki Wrocławskiej, 

Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie oraz Politechniki 

Poznańskiej. Na oficjalnej stronie internetowej konkursu 3Mind można zagłosować na swoich 

faworytów. Warto dobrze zapoznać się z finałowymi pracami, ponieważ każda osoba może 

oddać tylko jeden głos. Do gali finałowej zakwalifikowanych zostanie od 4 do 6 najlepszych 

zespołów. 

 

Podczas finału studentów czeka mnóstwo inspirujących wykładów i spotkań z ekspertami 

biznesu i świata nauki. Tegoroczne wydarzenie odbędzie się w formie online, jednak zadbamy 

o to, aby każda z drużyn miała jednakowe szanse przekonać członków jury do swoich realizacji 

– mówi Alain Simmonet, Managing Director 3M East Europe. 

 

Zwycięska drużyna otrzyma 10.000 zł. Podczas finału przyznana zostanie specjalna nagroda 

od publiczności, jak również upominki od organizatorów dla wszystkich uczestników.  

Prezentacja prac odbędzie się podczas gali finałowej, która odbędzie się 27 listopada br. 

 

Szczegółowe informacje i regulamin konkursu znajdują się na stronie www.konkurs3Mind.pl. 

 

 
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. 

https://3mind.not.pl/glosowanie/
http://www.konkurs3mind.pl/


 
 

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 

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®. 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. 

Kontakt dla mediów 

Anna Grońska 
H+K Strategies 
Anna.Gronska@hkstrategies.com  
 

 

 

 

mailto:Anna.Gronska@hkstrategies.com

