
 
 

                                        
 

 

 
 

Informacja Prasowa 
 

Wrocławskie Centrum Badań EIT+ oraz BASF Polska podpisały umowę współpracy  
w zakresie działań edukacyjnych 

  
25 listopada 2014 roku, Wrocławskie Centrum Badań EIT+ oraz BASF Polska podpisały oficjalną 
umowę dotyczącą współpracy w zakresie działań edukacyjnych. Dzięki temu w Humanitarium 
powstaną dwa, nowe laboratoria chemiczne, które umożliwią pokazanie dzieciom, jak bawić się 
nauką i jak prowadzić niezwykłe doświadczenia. 
 
Współpraca obu firm w tym zakresie rozpocznie się od stycznia 2015 r. Na początku nowego roku 
zaplanowano działania przygotowawcze, a od drugiego półrocza realizację programu, w ramach 
którego dzieci i młodzież wezmą udział w warsztatach chemicznych przygotowanych przez zespół 
Humanitarium i zespół BASF Polska.  
 
„Program zajęć chemicznych będzie przeznaczony dla różnych grup wiekowych, zarówno małych dzieci, 
uczniów szkół podstawowych i młodzieży, dlatego już teraz przygotowujemy specjalnie warsztaty, które 
pozwolą wszystkim uczestnikom zmienić się w młodych naukowców i zagłębić w tajniki chemii” – 
komentuje wydarzenie dr Kamila Myrdek-Rak, Kierownik Humanitarium. 
 
Partnerstwo z firmą BASF Polska, które rozpoczęło się ponad rok temu, w trakcie organizacji 
międzynarodowego konkursu „CHAIN REACTION” ma być wzmocnieniem działań popularyzujących 
dziedzinę chemii wśród dzieci i młodzieży. Umowa z Wrocławskim Centrum Badań EIT+ gwarantuje 
BASF Polska otrzymanie tytułu strategicznego partnera oraz wyłącznego partnera Laboratorium 
Chemicznego w Humanitarium. 
 
“Cieszę się, że możemy dziś oficjalnie rozpocząć współpracę z Humanitarium. To kolejny krok BASF 
Polska, jeśli chodzi o zaangażowanie firmy w tym regionie, i bardzo istotna cześć naszej edukacyjnej 
aktywności w Polsce. Mam nadzieję, że będziemy mogli stworzyć doskonałe i długotrwałe partnerstwo, 
oraz wspólnie ‘tworzyć chemię’ w najlepszy możliwy sposób” – powiedział Dirk Elvermann, Dyrektor 
Zarządzający BASF Polska. 
 
BASF Polska jako wiodąca firma chemiczna, zaangażowana społecznie, wspiera i bierze czynny udział w 
wielu edukacyjnych projektach, które zachęcają dzieci i młodzież do odkrywania sekretów chemii. 
Współpracuje także z wiodącymi uczelniami w Polsce. Obszar działań dotyczy zarówno wykładów dla 
studentów, jak i badań technologicznych. Jeżeli naukę można postrzegać jako podstawę do tworzenia 
cudów, to dlatego, że w BASF Polska do chemii podchodzi się w sposób kreatywny. Organizacja 
programów edukacyjnych, zajęć oraz konkursów ma oczarować dociekliwie umysły młodych ludzi i 
wzbudzić zapał do nauki. 



 
 

                                        
 

 

 
 

 
 
 
O Humanitarium 
 
Humanitarium Wrocławskiego Centrum Badań EIT+, to miejsce, które łączy naukę z zabawą. Uważamy, że sztuką jest nie 
tylko przekazać wiedzę, ale także uświadomić potrzebę jej zdobycia. Głównym celem Humanitarium, realizującym misję 
innowacji społecznej, jest skłonić do refleksji, rozbudzić zainteresowanie oraz  poszerzyć horyzonty wiedzy wszystkich 
odwiedzających nas gości.  Dokładamy wszelkich starań aby stworzyć dla dzieci i młodzieży przestrzeń do innowacyjnego 
przyswajania wiedzy. W kontekście działań całego Wrocławskiego Centrum Badań EIT+, będącego pomostem między 
światem nauki, innowacyjnego biznesu i regionalnej administracji, Humanitarium wskazuje młodym ludziom drogi 
naukowego i zawodowego rozwoju.  
Więcej informacji na www.eitplus.pl i www.humanitarium.pl 
 
O firmie BASF w Polsce 
 
Portfolio BASF w Polsce obejmuje m.in. chemikalia, tworzywa sztuczne, środki ochrony roślin, chemię budowlaną (w tym 
domieszki do betonu) oraz lakiery samochodowe. Centrala firmy BASF mieści się w Al. Jerozolimskich w Warszawie. W 
Polsce działają trzy zakłady produkcyjne firmy BASF w tym w Myślenicach w pobliżu Krakowa (domieszki do betonu) oraz w 
Śremie w pobliżu Poznania (systemy poliuretanowe), gdzie znajduję się również centrala dystrybucyjno-logistyczna działu 
chemii budowlanej. Kolejny zakład, fabryka katalizatorów samochodowych, został uruchomiony w lipcu 2014 w Środzie 
Śląskiej pod Wrocławiem. Dziś BASF zatrudnia w Polsce ok. 430 pracowników, a obroty grupy w Polsce w 2013 roku 
wyniosły 722 miliony Euro. Od maja 2012 r. prezesem BASF Polska jest dr Dirk Elvermann. Więcej informacji na 
www.basf.pl. 
 

 
Osoba do kontaktu z mediami: 
 
Karolina Małecka – Humanitarium  
Tel. 727 60 243, Karolina.malecka@eitplus.pl 
 
Wojciech Krzywicki- BASF Polska 
Tel.: + 22 570 97 40, wojciech.krzywicki@basf.com 
 
 
 

 

 

 
 

http://www.eitplus.pl/
mailto:Karolina.malecka@eitplus.pl
mailto:wojciech.krzywicki@basf.com

