List Prezesa Centrum Łukasiewicz
Szanowni Państwo,
1 kwietnia 2021 roku obchodziliśmy drugą rocznicę powstania
Sieci Badawczej Łukasiewicz – organizacji, która wprowadziła
nową jakość w relacji nauki z biznesem.
Dzięki połączeniu potencjału naukowego polskich instytutów
badawczych polscy przedsiębiorcy zyskali bardziej efektywny dostęp do unikalnych kompetencji naukowców i zaplecza technologicznego instytutów, a naukowcy
i inżynierowie, prowadzący unikalne prace badawcze, zyskali możliwość szybszego
i łatwiejszego pozyskania partnerów biznesowych.
Dziś po 2 latach intensywnych prac możemy mówić o efektach. A te przerosły nasze
najśmielsze oczekiwania. Pracujemy dla globalnych marek, krajowych championów
i mikroprzedsiębiorstw. Podnieśliśmy przychody z komercjalizacji, a dzięki Centrum
Usług Wspólnych generujemy pierwsze milionowe oszczędności instytutów
Łukasiewicza. Tym działaniom, przebiegającym także w czasach pandemicznych, towarzyszyła znacząca poprawa łącznego wyniku netto Instytutów Łukasiewicza. Nasz
unikalny mechanizm wspierania przedsiębiorców przynosi korzyści w postaci rosnącej liczby firm zainteresowanych robieniem biznesu z Łukasiewiczem. Wyzwania
Łukasiewicza od listopada 2019 roku do grudnia 2020 roku przyciągnęły blisko 200
firm, którym zaproponowaliśmy niemal 600 pomysłów badawczo-rozwojowych.
Tak prężnie działającej i otwartej na potrzeby biznesu organizacji badawczej nie
udałoby się stworzyć, gdyby nie Ludzie – kreatywni, z pasją, otwarci na dzielenie się
wiedzą i podejmowanie istotnych i aktualnych problemów naukowych, jak te poruszane na łamach kwartalnika „Edukacja Ustawiczna Dorosłych”. To właśnie wiedza
i kompetencje naukowców Łukasiewicza stanowią o sile tej organizacji, budują zaufanie w oczach przedsiębiorców i pozwalają z optymizmem patrzeć w przyszłość
Łukasiewicza.
Przed nami kolejne lata pracy na rzecz innowacyjności polskiej gospodarki. O podjętych inicjatywach i osiągnięciach Łukasiewicza czytelnicy „Edukacji Ustawicznej
Dorosłych” z pewnością będą mogli nie raz przeczytać. Cieszę się, że są Państwo
z nami i zachęcam do czerpania z wiedzy naukowców Łukasiewicza i współpracujących z wydawnictwem ekspertów, których potencjał naukowy jest nie do
przecenienia.
Dr Piotr Dardziński
Prezes
Centrum Łukasiewicz
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Letter from the President of the Łukasiewicz Center
Ladies and Gentlemen,
On April 1, 2021, we celebrated the second anniversary of the Łukasiewicz Research
Network - an organization that introduced a new quality in the relationship between
science and business.
Thanks to the combination of the scientific potential of Polish research institutes,
Polish entrepreneurs gained an effective access to the unique competences of
scientists and the technological facilities of the institutes. On the other hand,
scientists and engineers conducting unique research work gained the possibility of
fast and easy acquisition of business partners.
Two years of intensive work have passed and now we can talk about the effects. And
those exceed our wildest expectations. We have worked for a range of enterprises,
global brands, national champions and micro-enterprises as well. We have raised
revenues from commercialization, and thanks to the Shared Services Center we
have generated the first million savings of the Łukasiewicz Institutes. Although
those activities have taken place in the pandemic time, they were accompanied
by a significant improvement in the total net result. Our unique mechanism of
supporting entrepreneurs brings benefits in the form of a growing number of
companies interested in doing business with Łukasiewicz. Challenges published
by Łukasiewicz from November 2019 to December 2020 attracted nearly 200
companies, to which we proposed almost 600 R&D ideas.
It would not have been possible to create a research organization so dynamically
operating and open to the needs of business if we could not rely on the People creative, passionate, open to sharing knowledge and taking up relevant and current
scientific problems, such as those discussed in the quarterly “Journal of Continuing
Education”. It is the knowledge and competences of scientists at Łukasiewicz that
determine the strength of this organization, build trust in the eyes of entrepreneurs
and allow us to look optimistically at the future of Łukasiewicz.
Years of work for the innovation of the Polish economy are ahead of us. Readers of
the “Journal of Continuing Education” will certainly be able to read more than once
about the initiatives taken and the achievements of Łukasiewicz. I am glad that you
are with us and I encourage you to draw on the knowledge of our scientists and
experts cooperating with the publishing house from the Institute of Sustainable
Technologies in Radom, whose scientific potential cannot be overestimated.
Piotr Dardziński, PhD
President
Łukasiewicz Center

