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Informacja prasowa 

 

Polish-Swiss Innovation Day 2016 – Międzynarodowy wymiar innowacji 
 
20 kwietnia 2016 r. w Centrum Nauki Kopernik w Warszawie odbędzie się konferencja Polish-Swiss 
Innovation Day, zorganizowana przez Ambasadę Szwajcarii w Polsce oraz Polsko-Szwajcarska Izbę 
Gospodarczą wraz Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Ministerstwo Rozwoju. 
 
Celem konferencji jest kontynuacja dialogu pomiędzy Szwajcarią a Polską o współpracy w zakresie 
innowacji i nauki, wymiana najlepszych praktyk oraz podkreślenie roli innowacji w zdobywaniu 
przewagi konkurencyjnej, zarówno w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw, jak i globalnych 
korporacji. 
 
 W ramach tegorocznej konferencji zaplanowane zostały 3 debaty panelowe: 
• Międzynarodowy wymiar innowacji 
• Innowacje w praktyce w sektorze usług biznesowych 
• Rozwój innowacji poprzez zamówienia publiczne 
Debatom towarzyszyć będą wystąpienia, które mają być inspiracją do dyskusji panelach. 
 
„Uważam, że konferencja Polish-Swiss Innovation Day to znakomite forum wymiany doświadczeń 
przybliżające nas do celu: nowoczesna gospodarka. Praktyki Szwajcarii w obszarze innowacji są dla 
nas inspiracją. Mam nadzieję, że rezultaty projektów dotychczas realizowanych w ramach funduszu 
szwajcarskiego pozwolą w najbliższych latach wspólnie rozpocząć polskim przedsiębiorcom i 
wynalazcom wiele zaawansowanych technologicznie przedsięwzięć. Efekty tych prac będą dla nas 
bardzo cenne, gdyż przyczynią się do szybkiej realizacji Planu na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju, 
który ma na celu wzmocnienie potencjału naszej gospodarki w najbliższych latach. Polsko-szwajcarski 
dzień innowacji to dobry czas na podtrzymanie tego, co już udało się nam wspólnie osiągnąć, a także 
do zastanowienia się nad czekającymi na nas wyzwaniami.” – mówi Jadwiga Emilewicz, podsekretarz 
stanu w Ministerstwie Rozwoju. 
 
„Polish-Swiss Innovation Day jest forum dyskusjnym dla przedstawicieli świata nauki, biznesu oraz 
sektora publicznego” – mówi J.E. Andrej Motyl, Ambasador Szwajcarii w Polsce. „W związku z tym, ze 
Szwajcaria od lat stoi na czele rankingów najbardziej innowacyjnych krajów na świecie, jestem często 
pytany o to, na czym polega tajemnica szwajcarskiego sukcesu. Jest wiele aspektów, które się na ten 
sukces składają: sprzyjająca innowacji polityka makroekonomiczna, dobre przygotowanie 
absolwentów uczelni wyższych do wyzwań współczesnego rynku pracy oraz wysokie rezultaty 
prowadzonych prac B+R. Rola szwajcarskiego rządu w promowaniu innowacji jest drugorzędna, gdyż 
to właśnie przede wszystkim sektor prywatny rozwija innowacje. Dlatego zaprosiliśmy do udziału w 
Polish-Swiss Innovation Day licznych przedstawicieli szwajcarskich firm, aby mogli opowiedzieć o 
swoich doświadczeniach. Zaproszone szwajcarskie firmy są jednocześnie znacznymi inwestorami w 
Polsce, którzy przyczyniają się do jej rozwoju gospodarczego oraz społecznego. 
 



 
 
 

  

 

 

„Innowacje rodzą się z praktyki. Dlatego podczas konferencji Polish-Swiss Innovation Day 2016 
chcielibyśmy dowiedzieć się od firm, w jaki sposób odnoszą sukcesy: Czym jest dla nich innowacja? Jak 
połączyć świat biznesu ze światem nauki? Jaka powinna być rola państwa w zakresie wsparcia 
innowacji?  Z kolei od praktyków z sektora usług profesjonalnych dowiemy się, jak Polsce udało się 
wyrosnąć na lidera innowacji w branży, która jeszcze do niedawna nie kojarzyła się z innowacją. 
Niezwykle ciekawie zapowiada się także dyskusja dotycząca roli zamówień publicznych w kontekście 
innowacyjności. Wiadomo już, że kryterium ceny nie prowadzi do wyboru ekonomicznie najlepszego 
rozwiązania. Tym bardziej chcielibyśmy wspólnie zastanowić się, czy możliwe jest stworzenie takiego 
systemu, który premiować będzie innowacyjne rozwiązania?” - mówi Ulrich Schwendimann, Dyrektor 
Polsko-Szwajcarskiej Izby Gospodarczej, współorganizator konferencji.  
 
„Polish – Swiss Innovation Day to doskonały przykład, jak organizować spotkania praktyków z 
naukowcami.  A kluczem pobudzenia innowacyjności polskiej gospodarki jest zbudowanie solidnego 
pomostu  w relacjach między nimi. Tylko dzięki takiej partnerskiej kooperacji idee, pomysły i badania 
prowadzone przez polskich naukowców przełożą się na konkretne usługi i produkty, które podniosą 
konkurencyjność naszej gospodarki” – mówi Piotr Dardziński, podsekretarz stanu w MNiSW. 
 
Swój udział w konferencji potwierdzili: 

 Jadwiga Emilewicz, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju,  

 dr Piotr Dardziński, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego, 

 Prezes Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, 

 Dyrektor Narodowego Centrum Badan i Rozwoju, 

 Johann Richard ze Szwajcarskiego Biura Kosmosu w Ministerstwie Edukacji, Badan i 
Innowacji. 

 
Ze świata biznesu udział w panelach dyskusyjnych wezmą zaś Zbigniew Palenica (Solaris), Christian 
Spichiger (Stadler), James Ottewill (ABB), Marcin Mazurowski (Roche), Angus Kidd (Credit Suisse) oraz 
Marek Szymański (Prezes Franke i Polsko-Szwajcarskiej Izby Gospodarczej).  
 
Szczegółowy program konferencji, nazwiska prelegentów oraz formularz rejestracji znajdą Państwo 
na stronie http://polishswissinnovationday.pl 
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