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Jest umowa, będą badania 
 
 
Wspólne badania nad możliwościami wykorzystania nowych materiałów i technologii to 
główny kierunek współpracy Politechniki Wrocławskiej i firmy Electrolux. Umowę 
formalizującą tę współpracę podpisali dziś, w poniedziałek, 28 maja, rektor uczelni, prof. 
Tadeusz Więckowski i Roberto Dorigo,  Dyrektor Globalnego Centrum 
Technologicznego Electrolux.  
 
- Współpraca z Politechniką Wrocławską to nasza pierwsza tego typu umowa  
w Polsce. W innych krajach realizujemy już wspólne projekty z różnymi uczelniami, 
m.in. w Szwecji, Włoszech, Wielkiej Brytanii, Niemczech, Estonii, Rosji czy Stanach 
Zjednoczonych (m.in. z MIT). – mówi Roberto Dorigio. – Electrolux już dawno 
zrozumiał, że innowacyjność i postęp wymagają ścisłej kooperacji między światem 
biznesu i nauki. Nawet największe firmy nie są w stanie stworzyć od podstaw wszystkich 
kompetencji. Dlatego koncentrujemy się na tym, co potrafimy najlepiej, czyli 
projektowaniu urządzeń, konsultując się z naukowcami w sprawach dotyczących  
szczegółowych rozwiązań technologicznych.  
 
Władz Politechniki Wrocławskiej do prowadzenia wspólnych z przemysłem badań 
przekonywać nie trzeba. – Dobrze wiemy, że współpraca uczelni z firmami to szereg 
obopólnych korzyści – stwierdza prof. Tadeusz Więckowski. – Uczelnie zyskują 
możliwość przetestowania w praktyce materiałów, nad którymi pracują, uzyskania 
informacji zwrotnej ze strony przemysłu  oraz dodatkowe źródła finansowania badań,  
a docelowo – szansę na komercjalizację stworzonych koncepcji. Firmy otrzymują 
dostęp do nowych technologii, do specjalistów w określonych dziedzinach oraz 
zaawansowanych instrumentów laboratoryjnych. 
 
We współpracę z firmą Electrolux, wiodącym producentem urządzeń gospodarstwa 
domowego i urządzeń profesjonalnych, jest zaangażowany Wydział Mechaniczny 
poprzez Instytut Konstrukcji i Eksploatacji Maszyn oraz Instytut Materiałoznawstwa  
i Mechaniki Stosowanej Politechniki Wrocławskiej. Pracownicy naukowi pojadą do 
Centrum Badań i Rozwoju Electrolux w Porcia, we Włoszech, gdzie będą mieli 
okazję poznać wpływ badań konsumenckich i koncepcji wzorniczych na dobór technologii 
i materiałów oraz pracować przy projektowaniu koncepcyjnym i inżynierskim.  
 
Planowana jest również współpraca Electroluxa i Politechniki nad udoskonalaniem powłok 
ochronnych wykorzystywanych w urządzeniach AGD, np. z wykorzystaniem technologii 
zol-żel. Electrolux stale poszukuje materiałów, które będą przyjemniejsze w dotyku, 
bardziej higieniczne, odporne na zarysowania i zabrudzenia. Technologie, nad którymi 
obecnie pracują naukowcy na Politechnice Wrocławskiej oraz ich pogłębiona wiedza  
z dziedziny materiałoznawstwa, będą pomocne w opracowaniu innowacyjnych, 
atrakcyjnych urządzeń gospodarstwa domowego.   
 

Informacje dla mediów umieszczane są na stronie internetowej: 
http://www.portal.pwr.wroc.pl/komunikaty_prasowe,241.dhtml 
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Politechnika Wrocławska 
Jedna z najlepszych uczelni w Polsce, uniwersytet technologiczny, prowadzący 
zaawansowane badania naukowe, dysponujący kadrą naukową i nowoczesnymi 
laboratoriami badawczymi z unikatową aparaturą. Politechnika Wrocławska to prawie 34 
tysiące studentów kształcących się na 12 wydziałach, ponad tysiąc doktorantów i 4,5 tys. 
pracowników. 
Politechnika od kilku lat mocno stawia na współpracę z przemysłem i innymi wiodącymi 
uczelniami. Zawarła ponad 200 umów z firmami w Polsce i zagranica, dotyczących 
wspólnych badań naukowych, badań nad technologiami i materiałami, praktyk i staży. 
Wśród partnerów PWr. są m.in. Google, Microsoft, Volvo, LG, Siemens czy KGHM Polska 
Miedź. 
 
 
Electrolux 
Electrolux jest wiodącym na świecie producentem urządzeń gospodarstwa domowego  
i urządzeń profesjonalnych. W ponad 150 krajach, każdego roku, sprzedaje ponad 40 
milionów produktów, takich jak chłodziarko-zamrażarki, zmywarki, pralki, kuchnie oraz 
drobne urządzenia AGD, m.in. odkurzacze. Electrolux tworzy innowacyjne urządzenia o 
przemyślanym wzornictwie i łatwej obsłudze, koncentrując się na potrzebach 
konsumentów i profesjonalistów. W skład Grupy Electrolux wchodzą takie marki jak: 
Electrolux, Zanussi, AEG, Eureka i Frigidaire. W 2011 roku wartość sprzedaży Grupy 
wyniosła 102 miliardy koron szwedzkich. Grupa zatrudniała 58.000 pracowników.  
 
 
Electrolux w Polsce 
Historia firmy Electrolux w Polsce rozpoczęła się blisko dziewięćdziesiąt lat temu, w 1923 
roku. Wtedy na Krakowskim Przedmieściu w Warszawie powstał pierwszy sklep firmowy, 
sprzedający odkurzacze. Od tego czasu urządzenia z logo Electrolux na dobre zagościły w 
polskich domach. W 1992 roku uruchomiono biuro handlowe w Warszawie, które zajęło 
się organizacja i koordynacją sprzedaży. Jednak to w ostatnich sześciu latach, Polska 
stała się kluczowym punktem na mapie rozwoju firmy. I to nie tylko ze względu na duży, 
stale rosnący potencjał naszego rynku, lecz przede wszystkim ze względu na atrakcyjne 
warunki do inwestycji. 
Położenie geograficzne w środku Europy, silne zaplecze kadry inżynierskiej, dobry poziom 
kwalifikacji pracowników produkcyjnych, stale ulepszana infrastruktura i zaangażowanie 
władz lokalnych sprawiły, że spośród wielu, ubiegających się o inwestycje lokalizacji, 
Electrolux wybrał nasz kraj, by tu zbudować swoje cztery nowoczesne fabryki – w 
Siewierzu, Żarowie, Oławie i Świdnicy. Firma otworzyła w Polsce również Globalne 
Centrum Usług w Krakowie, Centrum Logistyczne w Oławie oraz Magazyn Produktów 
Gotowych w Pruszkowie. Dzisiaj Electrolux w Polsce zatrudnia ponad 3 600 pracowników. 
 
 
Electrolux na Dolnym Śląsku 
Sześć lat temu Electrolux, wiodący producent urządzeń gospodarstwa domowego na 
świecie, silnie związał się z regionem Dolnego Śląska, otwierając tutaj trzy nowoczesne 
fabryki w Wałbrzyskiej Strefie Ekonomicznej: fabrykę zmywarek w Żarowie, fabrykę 
pralek w Oławie oraz fabrykę kuchenek i piekarników w Świdnicy. W fabrykach Electrolux 
powstają innowacyjne, dobrze zaprojektowane, przyjazne dla środowiska urządzenia 
zainspirowane oczekiwaniami i potrzebami konsumentów. Zatrudniając około 2 600 
pracowników, Electrolux jest jednym z największych pracodawców w regionie. Jest też 
jednym z największych inwestorów w regionie. 
 
Fabryka Zmywarek w Żarowie 
Fabryka w Żarowie jest pierwszym zakładem, który został wybudowany w Polsce od 
podstaw. Rozpoczęliśmy w niej produkcję w grudniu 2005 roku. Powstają tutaj różne 
typy zmywarek – wolnostojące, do zabudowy, a także zmywarki kompaktowe, w sumie 
około 350 modeli. Zmywarki z Żarowa trafiają głównie do klientów z Europy, choć spora 
ich część jest wysyłana na rynek australijski. W Żarowie powstają zmywarki takich marek 
jak: Electrolux, AEG, Zanussi, Ikea. W żarowskiej fabryce pracuje około 800 osób.  
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Fabryka Pralek w Oławie 
Fabryka w Oławie to największy zakład produkcyjny Electrolux w Polsce. Produkcję 
w Oławie rozpoczęliśmy w kwietniu 2006 roku. W oławskiej fabryce powstają różnego 
rodzaju pralki, m.in. ładowane od przodu, ładowane od góry oraz małe modele 
kompaktowe. Produkujemy w niej około 350 modeli pralek, które trafiają na rynek 
krajowy i europejski. W Oławie wytwarzane są pralki takich marek jak: Electrolux, AEG  
i Zanussi. W naszym oławskim zakładzie zatrudniamy blisko 1.000 pracowników. 
Fabryka Kuchenek i Piekarników w Świdnicy 
Fabryka w Świdnicy jest trzecim po Żarowie i Oławie nowoczesnym i zaawansowanym 
technologicznie zakładem, który został zbudowany od podstaw w Wałbrzyskiej Strefie 
Ekonomicznej. Rozpoczęliśmy w niej produkcję w grudniu 2006 roku. W świdnickiej 
fabryce produkowane są kuchenki wolnostojące i do zabudowy oraz piekarniki. W 2011 
roku z linii produkcyjnej świdnickiej fabryki zjechały nowoczesne, wysokiej klasy 
piekarniki parowe. W fabryce pracuje około 750 mieszkańców Świdnicy i okolic. 
 
Kontakt i więcej informacji: 
Electrolux: 
Dominika Kosman-Czeczot 
Head of Communications Electrolux Poland 
 
office: +48 12 296 98 98 
mobile: +48 601 94 33 31 
e-mail: dominika.kosman@electrolux.com 
www.electrolux.pl 
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