Polski Instytut Innowacji i Transferu Technologii S.A.
Misją Polskiego Instytutu Innowacji i Transferu Technologii S.A. (PIITT S.A.)
jest podnoszenie efektywności i konkurencyjności przedsiębiorstw poprzez wdrażanie
innowacji i realizację usług doradczych w różnych obszarach biznesowych.
Działania Instytutu koncentrują się przede wszystkim na promocji wykorzystywania wyników badań
naukowych w nowoczesnej gospodarce, a także kreowaniu i wspieraniu szeroko rozumianej
przedsiębiorczości oraz podnoszeniu efektywności działania przedsiębiorstw, głównie z sektora MŚP.
Polski Instytut Innowacji i Transferu Technologii S.A. skupia wielu ekspertów z różnych obszarów
biznesowych, dzięki czemu jest odpowiedzią na zapotrzebowanie środowisk biznesowych działających
w środowisku gospodarki opartej na wiedzy (uczelnie wyższe, przedsiębiorcy, administracja
samorządowa i państwowa), na silną, profesjonalną i ponadregionalną instytucję wspierającą
innowacyjność (w tym w zakresie procesów i wsparcia przedsiębiorstw) oraz transfer wiedzy
i technologii.
PIITT S.A. jest zróżnicowaną organizacyjnie grupą jednostek doradczych, wdrożeniowych, szkoleniowych
i informacyjnych, realizujących programy wsparcia transferu i komercjalizacji technologii i wszystkich
towarzyszących temu procesowi zadań.
Głównym zadaniem PIITT S.A. jest wspieranie rozwoju gospodarczego, podnoszenie efektywności
funkcjonowania przedsiębiorstw i wzmacnianie potencjału innowacyjnego w regionach Polski
Wschodniej poprzez współpracę z przedsiębiorstwami, instytutami badawczo-naukowymi,
uniwersytetami i urzędami w zakresie:
-

usług doradczych proinnowacyjnych i prorozwojowych,
promowania technologii podnoszących wydajność i jakość produkowanych wyrobów,
określenia potencjału firm, instytucji i ich potrzeb innowacyjnych i technologicznych,
poszukiwania i wdrażania odpowiednich rozwiązań biznesowych i partnerów zagranicznych,
wspomagania podczas wszystkich etapów procesu transferu technologii – od negocjacji,
poprzez doradztwo z zakresu zagadnień prawnych i finansowych, aż po wdrożenie,
organizowania konferencji poświęconych najistotniejszym zagadnieniom związanym
z innowacyjnością i transferem technologii.

Działalność PIITT S.A. na styku sfery nauki i biznesu (jednostka pomostowa), ma zaowocować adaptacją
nowoczesnych technologii przez działające w Polsce Wschodniej mikro, małe i średnie firmy,
a tym samym przyczynić się do podniesienia innowacyjności i konkurencyjności przedsiębiorstw
oraz regionalnych struktur gospodarczych.

Potencjał kadrowy i kompetencyjny
PIITT S.A. posiada wysoko wykwalifikowaną kadrę, adekwatnie do świadczonych usług doradczych,
z bogatym doświadczeniem zawodowym w branży doradczej. Multidyscyplinarny zespół posiada bogate
doświadczenie w obszarze administracji państwowej oraz sektorze prywatnym. Operuje najnowszą
wiedzą zgodną ze światowymi trendami ekonomicznymi. Ciągle rozwija i aktualizuje wiedzę
i umiejętności potrzebne przy realizacji usług doradczych. Zespół posiada odpowiednie doświadczenie
w dziedzinie, która ma być objęta usługą doradczą oraz dysponuje odpowiednimi kompetencjami
i doświadczeniem pozwalającym jej prowadzić proces doradztwa. Pracownicy odbyli wiele szkoleń
z zakresu zarządzania projektami jak również byli uczestnikami wielu spotkań coachingowych. Posiadają
liczne
certyfikaty
i
rekomendacje,
które
uprawniają
do
zarządzania
projektami
jak też do przeprowadzania doradztw.
PIITT S.A. deklaruje przestrzeganie zasad szeroko rozumianej etyki zawodowej oraz pozytywne
nastawienie do klientów, koncentrując się na ich potrzebach. Wiedza, umiejętność i doświadczenie
zawodowe pozwala na wykonywanie zadań zawodowych na wysokim poziomie.
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Certyfikaty
PIITT S. A. posiada wdrożony System Zarządzania Jakością zgodnie z europejską normą PN-EN ISO
9001:2015, co jest potwierdzone wydanym 04.06.2018 r. certyfikatem nr 4014/040620181. Dokument
jest ważny przez 3 lata, a co roku dokonywany jest audyt nadzoru.
Ponadto PIITT skupia wielu ekspertów, w tym z ośrodków naukowych (m.in. Politechnika Białostocka,
Politechnika Rzeszowska) posiadających bogate doświadczenie i kompetencje w zakresie swojej
ekspertyzy.
Kontakt
Polski Instytut Innowacji i Transferu Technologii S.A.
ul. Lipowa 32 lok. 100
15-437 Białystok
tel. 519 511 602
email: adam.zdanowicz@greenko.pl
www.piitt.pl
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