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W tym roku firmy będą walczyć
o tytuł lidera w nowej katego-

rii: „Wizjoner IT“.
Działania innowacyjne i rozwojo-

we zgłaszać mogą przedsiębiorcy (fir-
my – mikro, małe, średnie, duże),
gminy (wiejskie, miejsko-wiejskie,
miejskie), organizacje pozarządowe
(fundacje, stowarzyszenia) oraz inne
organizacje i podmioty. Fundacja In-
nowacji i Rozwoju, która jest organi-
zatorem konkursu, promuje tych, któ-
rzy w swoim regionie wprowadzają
najlepsze i najciekawsze rozwiązania.

Zgłaszający mają na to czas
do końca września, a udział dla firm
sektora MŚP, gmin, organizacji
w konkursie jest bezpłatny.

Zdaniem Krzysztofa Duchno-
wskiego, prezesa Fundacji, polskie
firmy zaczęły inwestować w innowa-
cyjne projekty także w mniejszych
miejscowościach.

– Daje się zauważyć pewien
umiarkowany optymizm – twierdzi
Duchnowski. – Jednak bez rozwią-
zań systemowych trudno o innowa-
cyjną gospodarkę jako całość. Widać
elementy pozytywne, ale dużo jesz-
cze pracy przed nami.

Liderzy regionu i kraju
Fundacja przyznaje tytuły

w dwóch edycjach: na poziomie re-

gionalnym, czyli wojewódzkim, oraz
na poziomie krajowym.

W ubiegłych latach konkurs cie-
szył się wśród firm, samorządów i or-
ganizacji dużym powodzeniem –
w sumie nadesłano blisko 2 tys. zgło-
szeń.

– Przez ostatnie 3 lata udało się
zbudować projekt o charakterze
ogólnopolskim, a jednocześnie „od-
dolnym“ – podkreśla Krzysztof
Duchnowski.

Za projekt, produkt,
organizację

Tytuły w ramach konkursu są
przyznawane w kategoriach:

s Innowacyjna firma,
s Innowacyjny produkt,
s Innowacyjna usługa,
s Innowacyjna gmina,
s Innowacyjna organizacja,
s Innowacyjny projekt unijny,
s Dynamicznie rozwijająca się

firma

s Wizjoner IT
Ta ostatnia kategoria to nowość.

Tytuł „Wizjonera IT“ będzie przyzna-
ny za innowacje w systemy informa-
tyczne. Rozważane będą tu zarówno
istniejące już rozwiązania, jak i nowe
projekty.

W ubiegłych latach zwycięzcami
konkursu były zarówno małe firmy, jak
i ogólnopolscy giganci – każdy w swojej
kategorii. Nagrody przyznawano za-
równo za produkty codziennego użyt-
ku – takie, jak pralka z Mastercooka,
czy „Cyfrowy Magnetowid“ z Dialogu,
jak i za specjalistyczne. Do tych ostat-
nich należy między innymi specjalny
kombajn z Zabrzańskich Zakładów Me-
chanicznych, ultrasonograf stworzony
w firmie ECHO-SON w Lubelskiem, czy

ultralekki samolot z podkarpackiego
Aero-Kros. W przypadku przedsię-
biorstw sprawa jest prosta. Czym jed-
nak jest „innowacyjna gmina“? Ocena
zależy przede wszystkim od realizowa-
nych inwestycji, wspierania przedsię-
biorczości, działań proekologicznych
i jakości obsługi mieszkańców.

Dla działań obywateli
O wyróżnienia i tytuły mogą wal-

czyć też organizacje pozarządowe
i stowarzyszenia. Tu głównymi kryte-
riami oceny będzie wprowadzanie
nowych rozwiązań oraz działania
edukacyjne. Szczególnie wysoko jury
konkursu zamierza nagradzać orga-
nizowanie konferencji i publikacje
wspierające przedsiębiorczość.

Nasz patronat >> Rozpoczyna się kolejna, już IV edycja konkursu „Krajowi Liderzy Innowacji i Rozwoju“

Innowacyjne firmy startują po nagrody

promocja

Z prof. dr. hab. Henry-

kiem Wnorowskim ro-

zmawia Piotr Walczak.

s Główny Urząd Statystyczny po-
dał, że ceny towarów i usług kon-
sumpcyjnych wzrosły w maju
o 0,6 proc. w porównaniu do po-
przedniego miesiąca, zaś w ujęciu
rocznym było to aż 5 proc. Co tak

wysoka inflacja oznacza dla nas
wszystkich?

Prof. dr hab. Henryk Wnorowski,
ekonomista, Uniwersytet w Białym-
stoku: W przenośni można powie-
dzieć, że inflacja to jest dodatkowy
podatek, który zapłacą wszyscy kon-
sumenci. Jeżeli rośnie, oznacza to, że
za te same produkty musimy po pro-
stu więcej płacić. I dzisiaj za te same
pieniądze możemy kupić mniej o te 5
procent niż rok temu.
s Czy taki wzrost inflacji spowo-
duje presję na wzrost płac?

– Presja na wzrost płac jest zaw-
sze. Natomiast nie ma zbyt wielu ar-
gumentów, by tak się stało. Bezrobo-
cie przecież ciągle jest wysokie.
W takiej sytuacji niby dlaczego mia-
łyby rosnąć płace?

Z pewnością jednak wysoka infla-
cja to taki kolejny argument, podno-
szony przez różne środowiska –
zwłaszcza przez związkowców –
i trzeba się z tym liczyć.

Inflacja, co trzeba przyznać, boli
wszystkich, a szczególnie tych naj-
mniej zarabiających, emerytów i ren-
cistów.

s Czego możemy się teraz spo-
dziewać – czyżby kolejnej podwyż-
ki stóp procentowych przez Radę
Polityki Pieniężnej? Tych podwy-
żek było już kilka w tym roku.

– Tak wielu tych podwyżek stóp
nie było. Ale w ostatnim czasie rze-
czywiście mieliśmy dwa razy po 0,25
punkta procentowego. Myślę więc,
że Rada Polityki Pieniężnej nie za-
chowa się tu jakoś pryncypialnie i nie
będzie kolejnej podwyżki w przyspie-
szonym tempie. To nie byłoby dobre
dla gospodarki, przedsiębiorców, dla
biznesu.
s Dlaczego?

– Bo oznaczałaby ona droższy kre-
dyt, trudniejsze finansowanie zew-
nętrzne, a to jest niekorzystne dla
firm. Trzeba mieć świadomość, że
z inflacją nie walczy się tylko stopami
procentowymi.

Gdyby tylko w ten sposób dało się
rozwiązać problem, to wszyscy robi-
liby to skutecznie. Dlatego nie sądzę,
że czeka nas podwyżka stóp procen-
towych.
s Dziękuję za rozmowę.

Rozmawiał Piotr Walczak

Rozmowa>> Rada Polityki Pieniężnej stóp nie podniesie

Inflacja boli
wszystkich

M alow to suwalska spółka, która
jest bardzo znana ze sponsoro-

wania sportu firm w regionie. To ona,
będąc sponsorem generalnym Su-
walskiego Klubu Badmintona SKB
Litpol Malow, uczyniła z Suwałk stoli-
cę polskiego badmintona.

W kontekście zaangażowania firmy
w CSR – społeczną odpowiedzialność
biznesu – warto jednak zwrócić uwagę
na proekologiczną sferę działań firmy.
Dba ona o to, aby nowoczesne techno-
logie stosowane w procesie produkcji
mebli nie były szkodliwe dla środowi-
ska. Aby dostosować się do wymogów
ochrony środowiska wybudowała no-
woczesną podoczyszczalnię ścieków
przemysłowych. Inwestycja kosztowa-
ła 600 tys. zł i została zrealizowana
dzięki dofinansowaniu z Europejskie-
go Funduszu Rozwoju Regionalnego
oraz wsparciu z Narodowego Fundu-
szu Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej.

Działania dotyczące środowiska
naturalnego są koordynowane

w spółce w ramach systemu zarzą-
dzania środowiskowego, zgodnie
z wymaganiami zawartymi w normie
ISO 14001. Firma, biorąc pod uwagę
fakt, że działa na pięknych terenach
Suwalszczyzny, systematycznie doko-
nuje przeglądów i ocen swojego
wpływu na otoczenie. Wpisała w swo-
ją strategię proekologiczną gospodar-
kę odpadami poprodukcyjnymi. (peż)

Laureatów Superfirm z posz-
czególnych powiatów woj. podla-

skiego prezentujemy
w każdy czwartek.

Superfirmy 2011 >> Bliżej laureatów – Malow

W zgodzie ze środowiskiem

> prof. dr hab.
Henryk Wnorowski

Uniwersytet w Białymstoku

Ekspert

Laureaci ogólnopolskiego finału konkursu Krajowi Liderzy Inno-
wacji i Rozwoju 2010

F undacja Jaśka Meli (gościa Superfirm 2011) Poza Horyzonty od mo-
mentu powstania stara się pomagać osobom po wypadkach, które

czekają na protezy oraz potrzebują wsparcia psychologicznego i praw-
nego. Do dziś udało się zrealizować trzy duże projekty. W ich wyniku zo-
stał zdobyty Elbrus (Łukasz Żelechowski jest pierwszym niewidomym
na Dachu Europy!), biegacze – i Jasiek Mela, i niewidomy Jurek Płonka
– przebiegli trasę ING New York City Marathon, a bohater wspinaczko-
wej wyprawy na El Capitan w Kalifornii – Andrzej Szczęsny razem z Jaś-
kiem wspiął się na 450-metrową, skalną drogą na magiczny szczyt
w Yosemite! Takie wydarzenia dodają ducha innym niepełnosprawnym.
Sprawdźcie Państwo sami: www.pozahoryzonty.org

Pomóż innym
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