Instytut Innowacji i Technologii Politechniki Białostockiej Sp. z o. o.
Wyróżnikiem Instytutu Innowacji i Technologii Politechniki Białostockiej (IIT PB sp. z o. o.)
na tle konkurencji jest kompleksowość, wysoka jakość końcowych produktów i usług oraz
naukowy charakter współpracy. Dzięki temu Instytut podejmuje się wyzwań
niestandardowych i trudnych oraz oferuje usługi indywidualnie dopasowane do potrzeb
każdego klienta.
Różnorodność świadczonych usług oraz szeroka specjalizacja współpracujących ekspertów pozwalają
na świadczenie usług zarówno o charakterze produkcyjnym, wdrożeniowym, jak również koncepcyjnym
i badawczym. Bazując na innowacjach dostarczanych przez Instytut, przedsiębiorcy budują swoją
przewagę konkurencyjną.
Instytut został powołany dla budowania trwałej współpracy pomiędzy nauką a biznesem. Jego jedynym
właścicielem jest Politechnika Białostocka i ta relacja pozwala na zagospodarowanie istniejącej niszy
w obszarze B+R.
Do najważniejszych zadań spółki należy: wspieranie środowiska akademickiego we współpracy z rynkiem,
prowadzenie procesów od wynalazku do produktu rynkowego, poszukiwanie źródeł finansowania
kapitałowego, sprzedaż licencji, usługa od audytu technologicznego po transfer technologii,
kompletowanie interdyscyplinarnych zespołów badawczych, wdrożeniowych, konstruktorskich,
projektowych czy doradczych, obsługa zleceń przemysł- uczelnia, budowa prototypów i produkcja krótkich
serii urządzeń innowacyjnych, zakładanie spółek spinoff/ spinout.
W ramach Instytutu działa Zakład Produkcji Doświadczalnej i Usług Technicznych odpowiedzialny za fazę
wykonawczą świadczonych usług, Biuro Transferu Technologii, Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości
i Wybranych Nowych Technologii Politechniki Białostockiej.

Potencjał kadrowy i kompetencyjny
Instytut Innowacji i Technologii Politechniki Białostockiej Sp. z o. o. jako spółka celowa Politechniki
Białostockiej dysponuje, oprócz wewnętrznych zasobów kadrowych i technicznych, dostępem do kadry
naukowej i technicznej uczelni. W instytucie zatrudnione są 23 osoby na umowę o pracę, 3 osoby na
kontrakt menedżerskie, rocznie Instytut kontraktuje około 50-60 ekspertów zewnętrznych do realizacji
badań zleconych. Eksperci zewnętrzni są zarówno pracownikami Politechniki Białostockiej jak i innych
ośrodków badawczych, naukowych i eksperckich. Instytut jest członkiem Porozumienia Spółek Celowych,
które jest ogólnopolską organizacją zrzeszającą spółki celowe uczelni wyższych i instytutów badawczych.
Dzięki obecności w porozumieniu Instytut posiada sprawny dostęp do zasobów kadrowych i technicznych
innych jednostek naukowych i badawczych w kraju. Ułatwia to lokalnym przedsiębiorcom współpracę
z interdyscyplinarnymi zespołami naukowo-badawczymi złożonymi z ekspertów z całej polski oraz
gwarantuje dostęp do najnowocześniejszej infrastruktury badawczej w kraju.
W instytucie zatrudnionych jest 15 specjalistów z obszaru obróbki metalu skrawaniem. Pracownicy
zatrudnieni są w ramach Zakładu Produkcji Doświadczalnej i Usług Technicznych, który specjalizuje się
w produkcji prototypowej, unikatowej, jednostkowej, nisko seryjnej i trudnej. Instytut dysponuje również
dwoma specjalistami w zakresie inkubacji firm, przedsiębiorczości i wsparcia biznesu, którzy funkcjonują
w ramach Akademickiego Inkubatora Przedsiębiorczości i Wybranych Nowych Technologii Politechniki
Białostockiej. Biuro Transferu Technologii współpracuje z brokerami innowacji i technologii, specjalistami
ds. pozyskiwania funduszy unijnych, a przede wszystkim z wysoko wykwalifikowanymi ekspertami
naukowymi. Głównymi obszarami specjalizacji ekspertów współpracujących są: mechanika, automatyka,
budownictwo, elektryka, elektronika, programowanie, a także zarządzanie, analityka rynkowa
i ekonomiczna, prognozowanie biznesowe oraz architektura i szeroko rozumiane life science. Dzięki
zasobom Politechniki Białostockiej Instytut jest w stanie świadczyć kompleksowe usługi z zakresu
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usprawniania procesów, produktów, tworzenia nowych rozwiązań, usług i produktów. Całość
nadzorowana jest przez dwuosobowy zarząd przy wsparciu trojga pracowników administracyjnych.
IITPB Sp. z o.o. posiada swój własny potencjał infrastrukturalny w postaci w pełni wyposażonego parku
maszynowego wyspecjalizowanego w obróbce metalu skrawaniem, produkcji prototypowej, unikatowej,
trudnej lub niskoseryjnej, laboratorium komputerowego oraz sal biurowych i konferencyjnych
ulokowanych w Inkubatorze Przedsiębiorczości. Oprócz własnej infrastruktury Instytut ma dostęp do
aparatury Politechniki Białostockiej na wydziałach uczelni: Mechaniczny, Budownictwa, Elektryczny, Leśny
i pozostałych odbywa się na podstawie regulacji wewnętrznych uczelni oraz umów zawartych pomiędzy
Instytutem a Uczelnią. Aparatura pozwala prowadzić podstawowe i zaawansowane procesy badawcze,
badania niszczące, wytrzymałości, odporności, prace projektowe oraz tworzenie prototypów oraz ich
testowanie. Dostęp do laboratoriów chemicznych i biologicznych pozwala na dywersyfikację oferty dla
przedsiębiorstw i współpracę z takimi branżami jak spożywcza, farmaceutyczna czy chemiczna. Urządzenia
do badań konstrukcyjnych pozwalają na współpracę z branżą budowlaną i konstrukcyjną, zaawansowane
oprogramowanie oraz laboratoria komputerowe służą do projektowania, modelowania oraz tworzenia
koncepcji nowych rozwiązań produktowych oraz linii technologicznych.

Certyfikaty
Instytut posiada akredytację Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii (Departament Innowacji) jako
podmiot świadczący specjalistyczne usługi proinnowacyjne wspierające wdrożenie innowacji produktowej
lub procesowej o charakterze technologicznym w przedsiębiorstwie. Usługi doradcze w zakresie innowacji
oznaczają doradztwo, pomoc i szkolenia w zakresie transferu wiedzy, nabywania i ochrony wartości
niematerialnych i prawnych oraz korzystania z nich, korzystania z norm i regulacji, w których są one
osadzone. Usługi wsparcia innowacji oznaczają udostępnienie przestrzeni biurowej, banków danych,
zasobów bibliotecznych, badań rynku, laboratoriów, znakowanie, testowanie i certyfikację jakości w celu
opracowania bardziej efektywnych produktów procesów i usług.

Kontakt

Instytut Innowacji i Technologii Politechniki Białostockiej sp. z o.o.
ul. Ojca Stefana Tarasiuka 2
16 – 001 Kleosin
tel. 85 746 98 70, 606 246 137
email: instytut@iit.pb.bialystok.pl
http://instytutpb.com/
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