
 
 
 
 
 
 

Informacja prasowa  

 
Politechnika Wrocławska rozpoczyna współpracę  

z IBM Research Hajfa 

 

Podpisana umowa dotyczy m.in. wspólnych projektów badawczo-rozwojowych  
w zakresie cloud computingu 

 

Wrocław, 3 kwietnia 2012 r. – Politechnika Wrocławska ogłosiła podpisanie listu 
intencyjnego dotyczącego współpracy z laboratorium IBM Research Hajfa. Na mocy 
porozumienia studenci, naukowcy i specjaliści będą prowadzić wspólne prace badawczo-
rozwojowe, przede wszystkim w dziedzinie cloud computingu. Podpisanie dokumentu miało 
miejsce podczas konferencji World of Innovation we Wrocławiu.   
 
„Rozpoczęcie współpracy z laboratorium IBM Research Hajfa to dowód uznania dla Politechniki 
Wrocławskiej. Cieszymy się, że nasi pracownicy i studenci będą mogli prowadzić wspólne 
projekty z jednym z najbardziej uznanych ośrodków badawczo-rozwojowych na świecie. Taka 
okazja to dla nich wielka szansa na zdobycie cennych doświadczeń i sprawdzenie swoich 
umiejętności w międzynarodowym środowisku” – mówi prof. Tadeusz Więckowski, rektor 
Politechniki Wrocławskiej.  
 
IBM Research Hajfa od wielu lat prowadzi kluczowe projekty badawcze z punktu widzenia 
rozwoju oferty IBM. Swoim zakresem obejmują one sektor zdrowia i nauk biologicznych, 
techniki weryfikacji, multimedia, aktywne zarządzanie, wyszukiwanie informacji, środowiska 
programowania, transformację biznesu oraz technologie optymalizacyjne. To największe 
laboratorium badawcze IBM poza Stanami Zjednoczonymi, zatrudniające ponad 500 
specjalistów.  
 
„Chcemy, aby nasza działalność stanowiła pomost pomiędzy środowiskiem akademickim  
a biznesem, zapewniając efektywną współpracę pomiędzy twórcami, a użytkownikami 
technologii. Jestem przekonany, że współpraca z Politechniką Wrocławską oparta na takich 
zasadach przyniesie korzyści dla obu stron” – mówi Oded Cohn, dyrektor laboratorium IBM 
Research Hajfa.  
 
Specjaliści z Hajfy oraz naukowcy i studenci z Politechniki Wrocławskiej utworzą od kilku do 
kilkunastu grup roboczych, które będą się skupiać na badaniu i rozwoju najnowszych 
technologii z obszaru cloud computingu, technologii modelowania oraz zagadnień optymalizacji. 
Dzięki współpracy firma będzie mogła prowadzić wspólne projekty badawcze z jedną z 
największych polskich uczelni technicznych, natomiast politechnika uzyska potencjalnego 
odbiorcę polskich innowacji.   
 
„Związki IBM z Wrocławiem są coraz silniejsze – mamy tu Zintegrowane Centrum Dostarczania 
Usług IT, w ubiegłym tygodniu otworzyliśmy regionalny oddział handlowy. To miasto ma wielki 
kapitał intelektualny, więc następnym krokiem jest pogłębienie współpracy ze jego 
środowiskiem naukowym.” – mówi Anna Sieńko, Dyrektor Generalny IBM Polska i Kraje 
Bałtyckie. 
 
Podpisanie umowy o współpracy to kolejne przedsięwzięcie realizowane w ostatnim czasie 
wspólnie przez IBM i Politechnikę Wrocławską. Od dwóch lat oba podmioty działają w ramach 



programu Wielozadaniowego Centrum ds. Cloud Computing (z ang. Multipurpose Cloud 
Computing Center). Jego celem jest nie tylko wsparcie procesu nauczania na Politechnice 
Wrocławskiej, ale także oparcie wszystkich działań Centrum na rozwiązaniach klasy cloud 
computing. Wysiłki te zostały docenione przez Komisję Europejską, która wyróżniła powołanie 
Wielozadaniowego Centrum ds. Cloud Computing jako najbardziej innowacyjny projekt 
edukacyjny w Europie w latach 2010-2011. Analizę na zlecenie komisji Europejskiej 
przeprowadził Danish Technological Institute, Centre for Policy and Business Analysis, Taastrup.  
 
IBM Polska aktywnie wspiera edukację i rozwój nowych technologii. Jednym z najdynamiczniej 
rozwijających się programów IBM jest Inicjatywa Akademicka, która promuje wybitnie 
uzdolnionych studentów i absolwentów uczelni technicznych. Obecnie w wymianie wiedzy  
i doświadczeń pomiędzy IBM, a ośrodkami akademickimi w ramach Inicjatywy Akademickiej 
uczestniczy ponad 150 uczelni z całego świata, w tym 31 z Polski. 
 
 

Więcej informacji o Inicjatywie Akademickiej IBM: www.ibm.com/academicinitiative 
Więcej informacji na temat inicjatyw uniwersyteckich wokół technologii Cloud Computing IBM: 

www.ibm.com/university/cloud 
Więcej informacji o Politechnice Wrocławskiej: http://www.pwr.wroc.pl 
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