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Innowacja będzie skutecz-
na, o ile będzie po-
wszechna – to hasło było

przesłaniem konkursu „Kra-
jowi Liderzy Innowacji 
– 2008”. Widać, że innowa-
cyjność w polskiej gospodar-
ce staje się coraz powszech-
niejsza i to nie tylko wśród
przedsiębiorców, ale także
wśród przedstawicieli środo-
wisk naukowych. Jest to bar-
dzo ważne z punktu widze-
nia rozwoju sektora B+R,
który dzięki takim inicjaty-
wom ma szanse rozwijać się
jeszcze szybciej. Cieszy fakt,
że gminy, które są zalążkiem
innowacyjności, stanowiły
duży odsetek wśród wszyst-
kich przesłanych ankiet.
Ilość, jak i jakość otrzyma-
nych zgłoszeń jest dowodem
na to, że przyjęte założenia
i zasady projektu były właści-
we i akceptowane przez
uczestników.■
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Polska usłana „wyspami innowacji”
■ Jaki przyświecał główny cel
przy organizacji konkursu
„Krajowi liderzy Innowa-
cji–2008”? 

– Głównym celem konkursu
jest identyfikowanie oraz pro-
mowanie projektów i inicjatyw
o charakterze innowacyjnym
z podziałem na cztery główne
grupy, tj. przedsiębiorców, gmi-
ny, organizacje pozarządowe
oraz uczestników indywidual-
nych. Istotnym elementem, któ-
ry udało się osiągnąć w obecnej
edycji, było zidentyfikowanie in-
teresujących projektów na
szczeblu regionalnym. Ich za-
kres i jakość są różne, niemniej
jednak widać, że gminy, pod-
mioty czy organizacje z mniej-
szych ośrodków realizują intere-
sujące inicjatywy i oczekują
możliwości ich szerszej prezen-
tacji na szczeblu ogólnopolskim. 
■ Czy biorąc pod uwagę wyni-
ki konkursu, można stwierdzić,
że Polska jest krajem innowa-
cyjnym? 

– Odpowiedź na to pytanie
nie może być jednoznaczna.
Polemizowałbym z dosyć po-
wszechną tezą, że Polska jest
krajem mało innowacyjnym.
W mojej opinii w Polsce mamy
obecnie do czynienia z „wy-
spami innowacji”, tzn. obsza-
rami, w których zastosowane

rozwiązania można uznać za
wysoce innowacyjne i nowa-
torskie w skali światowej. Brak
jest natomiast powszechności
tego zjawiska. Funkcjonujące
w Polsce „wyspy innowacji”
często dorównują, a czasem
przewyższają stosowanymi
rozwiązaniami projekty reali-
zowane na świecie. Kilka lat
temu „wysp innowacji” nie by-
ło zbyt wiele, ale obecnie ten
proces znacząco przyspieszył
i mam nadzieję, że ta tenden-
cja zostanie utrzymana. Doj-
ście do standardów świato-
wych niewątpliwie zajmie
dłuższy okres, ale kierunek
jest właściwy. 
■ Jakie są główne bariery sto-
jące na drodze rozwoju inno-
wacji? 

– Tradycyjną barierą wy-
mienianą przez uczestników
konkursu jest pozyskiwanie fi-
nansowania na realizację in-
nowacyjnych projektów. Jest
to szczególnie odczuwalne po
ostatnich zawirowaniach na
rynkach finansowych na ca-
łym świecie. Analizowane
przez nas przypadki wskazują
jednak, że często większym
lub równoważnym problemem
jest tzw. strach przed zmianą
występujący przy wdrażaniu
np. innowacji procesowych,

zmian organizacyjnych. Bar-
dzo pocieszający jest nato-
miast fakt, że coraz mniejsze
podmioty gospodarcze czy też
mniejsze gminy wdrażają
u siebie nowatorskie rozwiąza-
nia. Najlepszym przykładem
są gminy, które tworzą na swo-
im obszarze parki technolo-
giczne. Skala realizowanych
tam inwestycji jest wręcz za-
skakująca i powinna budzić
pozytywną zazdrość ze strony
większych ośrodków. 
■ Czy środki unijne mogą wes-
przeć rozwój projektów inno-
wacyjnych? 

– Środki z UE mogą i wręcz
muszą wesprzeć rozwój takich
projektów. Skala środków prze-

znaczonych na finansowanie in-
nowacyjnych projektów w la-
tach 2007–2013 jest stosunko-
wo duża. Przedsiębiorcy nato-
miast często zadają pytanie:
gdzie te środki są, kto je absor-
buje, i wydaje się, że są to dobre
pytania. Mimo toczącej się ostat-
nio dyskusji i wielu rozbieżnych
opinii w tym zakresie uważam,
że powinniśmy skupiać się na
tym, co się już udało osiągnąć,
i ewentualnie powielać projekty
zrealizowane z sukcesem. Po-
dejmowane działania oraz usu-
wanie barier i przeszkód w do-
stępie do środków z UE postępu-
je w dobrym kierunku i liczę, że
będzie kontynuowane z jeszcze
większymi sukcesami.■

Fo
t. 

Ar
ch

.
Fo

t. 
Ar

ch
.

Krajowi Liderzy
Innowacji 2008

Opinie na temat konkursu

Innowacyjność jest motorem napędowym
rozwoju gospodarek nowoczesnych krajów.
Mając tego świadomość, Narodowy Bank
Polski z pełnym przekonaniem objął swoim
patronatem konkurs „Krajowi Liderzy Inno-
wacji”. Należy jednak pamiętać, że zgłoszone
do konkursu projekty przedsięwzięć i inicja-
tyw o charakterze innowacyjnym muszą być
skutecznie promowane, a następnie wdraża-
ne. Dopiero wtedy osiągną pożądany skutek
– Piotr Wiesiołek, pierwszy zastępca preze-
sa Narodowego Banku Polskiego

W imieniu Polskiej Agencji Rozwoju Przed-
siębiorczości pragnę serdecznie pogratulo-
wać wszystkim Laureatom Konkursu „Krajo-
wi Liderzy Innowacji”. Duże zainteresowanie
konkursem wskazuje na ogromny potencjał,
który tkwi nie tylko w przedsiębiorstwach,
ale również i innych podmiotach otoczenia
gospodarczego w zakresie wprowadzania in-
nowacyjnych rozwiązań nie tylko technolo-
gicznych, ale również organizacyjnych 
– Aneta Wilmańska, zastępca prezesa Pol-
skiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości

Gratulując laureatom życzę, aby nagrodzone
projekty miały szansę odnieść komercyjny
sukces. Bardzo ważne jest w takich przypad-
kach pozyskanie odpowiedniego finansowa-
nia, które zapewni płynność finansową reali-
zowanych projektów. Oferta BGK umożliwia
realizację projektów innowacyjnych, które ge-
nerują podwyższone ryzyko kredytowe. Fun-
dusz Kredytu Technologicznego skierowany
jest bezpośrednio do wykonawców projek-
tów innowacyjnych, natomiast po poręcze-
nia i gwarancje z Funduszu Poręczeń Unijnych
mogą występować wszyscy uczestniczący
w realizacji przedsięwzięć z dofinansowa-
niem UE – Robert Koziński, dyrektor Depar-
tamentu Wspierania Przedsiębiorczości i In-
nowacji Banku Gospodarstwa Krajowego

■ Czy pana zdaniem Konkurs
„Krajowi Liderzy Innowacji”
dobrze spełnił swoją rolę? 

– Dla InfoMonitora udział
w konkursie promujący polską
innowacyjność jest zaszczytem.
W naszej ocenie innowacje są si-
łą motoryczną rozwoju rynku.
Cieszy nas niezmiernie duża
kreatywność biorących udział
konkursie oraz udział w projek-
cie tak znamienitych patronów
i partnerów. Jest to ważny sy-
gnał, iż takie inicjatywy są jak
najbardziej pożądane. 

Widać, że polskie firmy isamo-
rządy coraz lepiej radzą sobie
z wykorzystywaniem środków
unijnych. Dobrym pomysłem by-
ło nagradzanie podmiotów wkil-
ku kategoriach ze wszystkich wo-
jewództw, gdyż pozwoliło to wy-
różnić podmioty ze wszystkich
regionów, również tych rozwija-
jących się mniej dynamicznie.
Biorąc pod uwagę fakt, że była to
pierwsza edycja, należy uznać
konkurs za duży sukces. 
■ W jaki sposób InfoMonitor
wspiera projekty innowacyjne? 

– Ważnym elementem inno-
wacyjności jest współpraca
z rzetelnymi i solidnymi partne-
rami oraz terminowość i rzetel-
ność w wywiązywaniu się z zo-
bowiązań płatniczych. 

InfoMonitor dzięki zaawan-
sowanym technologicznie roz-
wiązaniom informatycznym
daje przedsiębiorcom narzędzia
do nowoczesnego i sprawnego
prowadzenia biznesu w postaci
dostępu do ponad 2,5 mln in-
formacji o zadłużeniu konsu-
mentów i przedsiębiorców. Tyl-
ko sprawdzeni i zaufani partne-
rzy biznesowi zapewnią stabil-
ność i rozwój biznesu.
Współpracują z nami firmy
z różnych sektorów i branż go-
spodarki, które zdają sobie spra-
wę, że minimalizowanie ryzyka
biznesowego to istotny czynnik
w innowacyjnym biznesie.
Wspieramy również kwestie za-
rządzania należnościami, szcze-
gólnie w zakresie prewindyka-
cji, a służy temu wymiana infor-
macji o dłużnikach. 

InfoMonitor jako firma rów-
nież stosuje innowacyjne roz-
wiązania w swojej działalności.
Wygenerowanie raportu z in-
formacją o przeterminowanym
zadłużeniu potencjalnego kon-
trahenta odbywa się poprzez
przeglądarkę internetową, a ca-
ła operacja trwa kilka sekund.
Każdy przedsiębiorca, który
podpisze umowę, otrzymuje lo-
gin i hasło do systemu BIG i mo-
że samodzielnie weryfikować

kontrahentów. System zapew-
nia szybki i bezpieczny transfer
informacji w obie strony. W cią-
gu dnia jesteśmy w stanie prze-
tworzyć ponad 300 tysięcy ra-
portów. W 2008 r. udostępnili-
śmy ponad 4,5 miliona raportów
o konsumentach i przedsiębior-
cach, co oznacza ponadtrzy-
krotny wzrost w stosunku do
2007 r. W naszej ocenie zapo-
trzebowanie na te informacje
będzie stale rosło, tym bardziej
iż jest to niezbędne do prawi-
dłowego operacyjnego plano-
wania działań. 
■ Jakie nowe i innowacyjne ini-
cjatywy planuje podjąć InfoMo-
nitor w 2009 r.? 

– W lutym planujemy wdro-
żenie nowego produktu dla
konsumentów i przedsiębior-
ców – certyfikat rzetelności
płatniczej, który będzie po-
twierdzeniem sumienności
w wywiązywaniu się z zobowią-
zań płatniczych. To również po-
świadczenie wiarygodności
w kontaktach z kontrahentami
i partnerami biznesowymi. Bę-
dzie to jedyny produkt na ryn-
ku, który stanowi wynik prze-
szukania trzech baz: Biura In-
formacji Kredytowej, Bankowe-
go Rejestru Związku Banków
Polskich i Centralnej Ewidencji

Dłużników InfoMonitora. Li-
czymy, że dzięki tego rodzaju
rozwiązaniom uda nam się
zwiększać świadomość konsu-
mentów i przedsiębiorców, iż
kluczowym elementem utrzy-
mania płynności finansowej
i rozwoju biznesu są sprawdzeni
kontrahenci oraz rzetelność
i uczciwość.■

Rozmowa z MARIUSZEM HILDEBRANDEM, prezesem Zarządu InfoMonitora Biura Informacji Gospodarczej SA

Innowacje to siła napędowa rozwoju rynku
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Centrum Badań DNA to firma założona przez biotechnologów, genetyków molekularnych na
terenie Poznańskiego Parku Naukowo-Technologicznego w Poznaniu. W 2006 r. powołali oni
ośrodek badawczo-diagnostyczny, którego celem jest wdrażanie i oferowanie nowoczesnych
technologii w zakresie analiz DNA. Od początku istnienia firma specjalizuje się w diagnosty-
ce infekcji mikrobiologicznych u ludzi. Najnowsze technologie badań DNA pozwalają na pre-
cyzyjne wykrywanie oraz identyfikowanie mikroorganizmów chorobotwórczych człowieka,
a nawet monitorowanie postępów leczenia. Do skutecznego wykorzystywania osiągnięć na-
ukowych i technologicznych w ochronie zdrowia niezbędny jest najwyższej klasy sprzęt labo-
ratoryjny, najlepsi specjaliści genetycy oraz innowacyjność w poszukiwaniu najlepszych me-
tod i technologii. 
W laboratorium Centrum Badań DNA udało się połączyć te elementy, dzięki czemu po nie-
spełna trzech latach firma oferuje najszerszy w Polsce i jeden z najszerszych w Europie za-
kres specjalistycznych badań genetycznych. Oferta firmy liczy ponad 120 testów diagno-
stycznych, w tym najszerszy w Europie panel badań do identyfikacji patogenów wywo-
łujących infekcje dróg moczowo-płciowych, oddechowych czy wirusowego zapalenia wą-
troby. 
Ponadto Centrum Badań DNA jako pierwsze w kraju laboratorium oferuje testy diagnostyczne
umożliwiające wykrycie aż 65 gatunków drobnoustrojów odpowiedzialnych za wywoływanie sep-
sy. Firma prowadzi własne prace badawczo-rozwojowe oraz pracuje nad udoskonalaniem i rozsze-
rzaniem oferty we współpracy z ośrodkami naukowymi oraz partnerami z kraju i zagranicy. 

www.cbdna.pl

Laureat edycji ogólnopolskiej, kategoria: innowacyjna usługa – firma mikro 

Wykonywane przez Przedsiębiorstwo Robót Geologiczno Wiertniczych G. Janik R. Kuś Sp.
J. (PRGW) pionowe i poziome przesłony hydroizolacyjne metodą iniekcji niskociśnienio-
wej są technologią alternatywną do stosowanych tradycyjnie i różniącą się znacznie niż-
szym ciśnieniem podawania spoiwa do gruntu. W przypadku iniekcji niskociśnieniowej nie
zachodzi tzw. „rozrywanie” gruntu rodzimego i jego wymiana na spoiwo wprowadzane
z zewnątrz. Spoiwo wprowadzane do gruntu w technologii PRGW modyfikuje jego struk-
turę poprzez podawanie określonej i dokładnej ilości spoiwa. Dzięki temu straty materia-
łu są znacznie mniejsze niż w tradycyjnie stosowanych technologiach (np. jet-grouting),
dużo niższa jest też energochłonność. Efektem jest kilkakrotnie korzystniejszy wskaźnik
ekonomiczny technologii PRGW w stosunku do innych technologii oraz wyższa skutecz-
ność. 
Pozioma przesłona hydroizolacyjna w technologii iniekcji niskociśnieniowej z zastosowaniem
spoiwa mineralnego jest pierwszym takim rozwiązaniem w Polsce – i jak sądzimy, na świecie. 
Tę innowacyjną usługę wdrożono dzięki udziałowi inwestora – firmy Marvipol S.A. z Warszawy,
dla której wykonaliśmy uszczelnienie głębokiego wkopu pod posadowienie budynku Prosta To-
wer w Warszawie, przez co znacząco obniżyła się wielkości dopływu wód do wkopu bez oddzia-
ływania na sąsiednie budowle. 
Technologię PRGW stosuje się też m.in. przy remontach i modernizacji budowli hydrotechnicz-
nych, poprawianiu warunków geotechnicznych gruntów budowlanych, uszczelnianiu wyrobisk
górniczych, zabezpieczania starych składowisk itd.

www.prgw.com.pl

Laureat edycji ogólnopolskiej, kategoria: innowacyjna usługa – firma mała

Najnowszą z technologii wytwarzanych przez Przedsiębiorstwo Innowacyjno-Wdrożeniowe „IMPULS”
jest sucha, niskotemperaturowa, nieniszcząca dezynfekcja pomieszczeń wraz z ich wyposażeniem.
W odróżnieniu od tradycyjnych usług opartych na tzw. mokrej technice, nowa usługa wykorzystuje nadtlenek
wodoru w formie gazowej. W czasie dezynfekcji nie następuje skraplanie nadtlenku wodoru, a więc czynnik
biobójczy nie działa destrukcyjnie na urządzenia i sprzęt, co umożliwia dezynfekcję sprzętu elektronicznego,
optoelektronicznego, medycznego, kontrolno-pomiarowego, urządzeń biurowych, linii produkcyjnych.
Suchą dezynfekcję charakteryzuje wiele zalet, m.in: 
■ szerokie spektrum działania biobójczego obejmujące wirusy, bakterie, prątki gruźlicy, grzyby,

pleśnie i formy przetrwalnikowe bakterii, 
■ niska temperatura procesu (od 200C do 450C), 
■ skażone pomieszczenia można poddawać dezynfekcji bez ewakuacji pomieszczeń sąsiednich, 
■ proces jest całkowicie zautomatyzowany, 
■ można go monitorować, oceniać skuteczność i rejestrować parametry, 
■ po zamknięciu procesu czynnik biobójczy rozpada się na tlen i wodę, nie powstają szkodliwe

substancje chemiczne, 
■ po zakończeniu dezynfekcji nie trzeba spłukiwać powierzchni lub usuwać osadów. Pomiesz-

czenie jest gotowe do użytku. 
W oparciu o metodę suchej dezynfekcji oferujemy odkażanie m.in.: oddziałów szpitalnych wraz
ze sprzętami, laboratoriów, środków transportu sanitarnego, oddziałów produkcji wyrobów me-
dycznych, muzeów, sprzętu wojskowego, budynków użyteczności publicznej, sal sportowych
i widowiskowych, przesyłek, archiwów, zbiorów, komputerów itd. 

www.impuls.pl

Laureat edycji ogólnopolskiej, kategoria: innowacyjna usługa – firma średnia

W tym roku obchodzimy 60-lecie. Przeszliśmy drogę od producenta kotłów na bazie ob-
cej dokumentacji, poprzez rozwój konstrukcji dużych kotłów walczakowych i przepływo-
wych, wprowadzenie na rynek kotłów fluidalnych i technologii odsiarczania spalin aż po
budowę potężnych jednostek na parametry nadkrytyczne i bloków energetycznych pod
klucz. 
Obecnie Fabryka Kotłów RAFAKO S.A. to największy w Europie producent kotłów parowych
i wodnych dla energetyki zawodowej i przemysłowej oraz urządzeń ochrony środowiska.
Nasze kotły są niemal we wszystkich krajowych elektrowniach zawodowych oraz w wielu
zakładach energetyki przemysłowej. Jesteśmy liderem w dostawach instalacji odsiarczania
spalin metodami mokrą i półsuchą w Polsce oraz czołowym dostawcą kotłów dla krajów
Europy i Azji. 
Firma zawdzięcza siłę i pozycję ludziom, myśli technicznej, znakomitym technologiom i solidnej
produkcji. Wykorzystując te atuty, Rafako przekształcało się w dostawcę kompletnych rozwiązań
zarówno w zakresie wyspy kotłowej, jak i całych bloków energetycznych. Firma oferuje też ge-
neralną realizację inwestycji, rywalizując z renomowanymi firmami świata – w czym pomaga no-
woczesne zarządzanie przez jakość potwierdzone m.in. certyfikatem wg wymagań Dyrektywy
97/23/UE. 
W ub.r. Rafako przekazało do eksploatacji liczne instalacje odsiarczania spalin pod klucz, w lu-
tym br. zakończy dostawę bloku energetycznego z dwoma kotłami dla EC Kielce. Będziemy sta-
rać się o kontrakty na realizację bloków na parametry nadkrytyczne i wejście na krajowy rynek
budowy instalacji do termicznej utylizacji odpadów.

www.rafako.com.pl

Laureat edycji ogólnopolskiej, kategoria: innowacyjna usługa – firma duża

Krakowski oddział Instytutu Przemysłu Skórzanego w Łodzi jest jednostką badawczo-rozwojo-
wą, która od ponad 40 lat wspiera swoją działalnością rozwój polskiego przemysłu lekkiego.
Przez wiele lat Oddział działał pod nazwą Centralne Laboratorium Przemysłu Obuwniczego, a od
1 stycznia 2008 r. jest oddziałem IPS w Łodzi. 
Przez ostatnie 10 lat zrealizowaliśmy i wdrożyliśmy ponad 60 projektów B+R, których celem
było opracowanie innowacyjnych technologii dla firm produkcyjnych. Równocześnie poczyni-
liśmy inwestycje związane z rozszerzaniem profilu działalności na nowe obszary badawcze.
Potwierdzeniem tego są liczne publikacje, patenty i znaki towarowe, współpraca z uczelniami
i instytutami badawczymi w całej Europie. 
Jesteśmy nowoczesnym Instytutem, który w swoich badaniach skupia się m.in. na projektowa-
niu i nowych technologiach dla przemysłu obuwniczego; funkcjonalności i zdrowotności obuwia,
otrzymywaniu innowacyjnych materiałów, proekologicznych technologii, w tym zagospodarowa-
nia i utylizacji odpadów. 
Naszym atutem jest doświadczona kadra wyposażona w nowoczesną aparaturę badawczą.
Wspieramy w rozwoju zakłady obuwnicze i firmy pracujące na potrzeby przemysłu skórzanego. 
Zainteresowanym prezentujemy wybrane technologie zakończone wdrożeniem w firmach
produkcyjnych: sztuczne skóry obuwnicze – Sanwil; wytwarzanie i aplikacja klejów bez-
rozpuszczalnikowych – ZCh Bochem; spody drewniano-tworzywowe dla służby medycz-
nej i rolników – PZ DRAKEN, obuwie specjalistyczne dla przemysłu elektronicznego 
– Julex. 

www.clpo.com.pl 
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Prezentacja wybranych laureatów konkursu  

Firma P.P.H.U. Centrum powstała w 1993 r. w Zduńskiej Woli. Obecnie działa jako spółka jawna,
w której wspólnikami są Bogdan i Michał Owczarek (ojciec i syn). 
Aktualnie druk na podłożach innych niż papier ma coraz większy udział w rynku poligraficznym,
wyspecjalizowaliśmy się w tej technologii, wymagającej innowacyjnej techniki druku offseto-
wego, zwanej drukiem bezwodnym. By ją poznać, w 2007 r. nawiązaliśmy kontakt z japońską
firmą TORAY INDUSTRIES, a jej przedstawiciele – uwzględniając nasze doświadczenia i przygo-
towanie teoretyczne – wytypowali drukarnię CENTRUM na miejsce wdrożenia nowatorskiej i pro-
ekologicznej, bezwodnej odmiany druku offsetowego o nazwie WATERLESS. 
O roli i znaczeniu tej technologii świadczy powołanie stowarzyszenia o zasięgu światowym –
WATERLESS PRINTING ASSOCIATION (www.waterless.org). Grupuje ono firmy z branży poligra-
ficznej stawiające na jakość, innowacyjność i ekologię. Dzięki rekomendacji TORAY INDUSTRIES
zostaliśmy członkiem tej ekskluzywnej organizacji – jako jedyna dotąd drukarnia offsetowa w Pol-
sce. Mamy prawo umieszczania na naszych wyrobach jej logo, posiadamy jej certyfikat i własny
znak towarowy dla produktów wykonanych techniką WATERLESS. 
Nowa technologia wymaga nowych zasad i norm drukarskich. Pracujemy nad nimi z Instytutem
Papiernictwa i Poligrafii Politechniki Łódzkiej oraz Akceleratorem Technologii przy Uniwersytecie
Łódzkim. 
Widząc nasze zaangażowanie, przedstawiciele TORAY INDUSTRIES zaproponowali utworzenie
u nas centrum pokazowego dla tej części Europy oraz wsparcie dla programu badawczego re-
alizowanego z łódzkimi uczelniami. 

www.centrum.biz.pl

Laureat edycji ogólnopolskiej, kategoria: innowacyjna firma – firma mała

P.P.H.U. CENTRUM OWCZAREK

PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT GEOLOGICZNO 
WIERTNICZYCH G.JANIK R.KUŚ SP. JAWNA

FABRYKA KOTŁÓW RAFAKO S.A. 

CENTRUM BADAŃ DNA SP. Z O.O. 

PRZEDSIĘBIORSTWO 
INNOWACYJNO-WDROŻENIOWE „IMPULS”

INSTYTUT PRZEMYSŁU SKÓRZANEGO W ŁODZI
ODDZIAŁ W KRAKOWIE
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LeenLife Polska S.A. uruchomiła produkcję opatentowanego innowacyjnego prozdrowotnego
dodatku żywieniowego LeenLife E – witamina F. Jest to nutraceutyk stanowiący koncentrat sub-
stancji bioaktywnych (wielonienasyconych niezbędnych dla organizmu kwasów tłuszczowych
omega 3 + 6 & 9), które jako jedyne poddano rygorystycznym badaniom toksykologicznym
zgodnie z wytycznymi OECD. 
Misją spółki jest wprowadzenie dodatku żywieniowego LeenLife E do łańcucha podaży poprzez
prozdrowotną dietę LeenLife złożoną z różnych pierwszych prozdrowotnych produktów spożyw-
czych (makarony, wędliny, mięso, wyroby mleczarskie) bez ingerencji w preferencje żywieniowe
konsumentów. Prozdrowotna żywność funkcjonalna LeenLife będzie zawierała odpowiednią
ilość oraz wzajemną „złotą proporcję” omega 3 i omega 6 (zgodnie z zaleceniami Komisji Euro-
pejskiej i WHO), będzie też posiadała odpowiednie oświadczenia żywieniowo-zdrowotne udo-
kumentowane badaniami klinicznymi. LeenLife Polska S.A. realizuje misję we współpracy z Top-
Consulting S.A. poprzez stworzenie w Europie prozdrowotnego rynku żywności funkcjonalnej. 
Strategiczne cele LeenLife Polska S.A.: 
■ kolejne badania kliniczne i epidemiologiczne prozdrowotnej diety LeenLife obniżającej ryzyko

chorób cywilizacyjnych/dietozależnych (cukrzyca, choroby układu sercowo-naczyniowego, nie-
które typy nowotworów, choroba Alzheimera) 

■ wprowadzenie leku opartego na formule LeenLife przeciwdziałającemu zespołowi metabo-
licznemu (cukrzyca drugiego typu powiązana z chorobami układu sercowo-naczyniowego
i otyłością/nadwagą) 

■ stworzenie Instytutu Chorób Cywilizacyjnych i specjalistycznego portalu medycznego.
www.leenlife.pl

Laureat edycji regionalnej, woj. lubuskie, kategoria: innowacyjna firma – firma mikro, nomino-
wany do zwycięstwa w edycji ogólnopolskiej

LEENLIFE POLSKA S.A.

Jednym z rodzajów bezpieczeństwa związanego z ruchem pojazdów na drogach jest bezpie-
czeństwo bierne. Jego wymogi precyzuje norma PN-EN 12767. W firmie „Elektromontaż-Rze-
szów” S.A. opracowano program przedsięwzięć umożliwiających uzyskanie takich parametrów
technicznych słupów oświetleniowych, by spełniały wymogi tej normy. 
Działania te podzielono na kilka etapów: 
■ opracowanie teoretyczne sylwetek słupów
■ przeprowadzenie wstępnych prób zderzeniowych przy prędkości do 50 km/h
■ analiza zachowań wynikających z prób i wprowadzenie korekt konstrukcji słupa i fundamentu
■ opracowanie wersji słupów do prób testowych 
■ przeprowadzenie testów na zgodność z normą PN-EN 12767 i potwierdzenie kategorii bezpieczeństwa.
W wyniku testów powstały raporty zgodności z powyższą normą słupów 10–12 m, stosowanych
najczęściej w oświetleniu ulicznym, drogowym, węzłów autostradowych itp.: 
■ ośmiokątne typu S-100/8-PS (S-110/8-PS, S-120/8-PS) wraz z fundamentem typu F-150/200-

-PS – klasyfikacja przy prędkości 100 km/h – HE1; 
■ stożkowe typu S-100C-PS (S-110C-PS, S-120C-PS) wraz z fundamentem typu F-150/200-PS 

– klasyfikacja przy prędkości 100 km/h – HE3. 
Nasze słupy pochłaniają energię podczas zderzenia w wysokim stopniu (HE), redukując powsta-
jącą siłę przeciążenia poniżej wartości niebezpiecznej dla życia ludzkiego. Potwierdzają to tak-
że oględziny pojazdu doświadczalnego po wypadku (m.in. nieuszkodzone szyby i łatwo otwie-
rające się drzwi). Słupy i fundamenty objęte są ochroną Urzędu Patentowego RP. W krajach skan-
dynawskich przepisy objęte powyższymi normami są obowiązującym standardem.

www.elektromontaz.com.pl

Laureat edycji regionalnej, woj. podkarpackie, kategoria: innowacyjna firma – firma duża, no-
minowany do zwycięstwa w edycji ogólnopolskiej 

Spośród firm sektora IT spółka Unizeto Technologies wyróżnia się jako producent i integra-
tor rozwiązań Infrastruktury Klucza Publicznego (PKI), kwalifikowany podmiot świadczący
usługi certyfikacyjne związane z e-podpisem oraz dostawca zaawansowanych technologicz-
nie usług IT. Centra Danych należące do spółki wyspecjalizowane są m.in. w przetwarzaniu
informacji z klauzulą ściśle tajne, obsłudze korespondencji masowej oraz bezpiecznej archi-
wizacji dokumentów. 
Produkty i usługi oferowane przez Unizeto bazują na autorskich rozwiązaniach, które są wyni-
kiem nieustannie opracowywanych i wdrażanych innowacji. W latach 2007–2008 dokonano
znaczących modyfikacji systemu oraz zakupiono sprzęt, dzięki czemu CERTUM Powszechne Cen-
trum Certyfikacji zwielokrotniło swoją dotychczasową wydajność. 
Obecnie CERTUM PCC posiada pełną zdolność wydawania certyfikatów kwalifikowanych w ska-
li masowej za pośrednictwem internetu, co umożliwia zaspokojenie potrzeb krajowego rynku,
a także obsługę rynków zewnętrznych. Ponadto Unizeto Technologies opracowała i udostępni-
ła system e-Notarius, który na żądanie przeprowadza weryfikację różnych – krajowych i zagra-
nicznych podpisów elektronicznych. Do innowacyjnych rozwiązań adresowanych do sektora biz-
nesowego zaliczyć należy także System Obsługi e-Faktur oraz współpracujący z nim e-Awizo –
system elektronicznego powiadamiania np. o wystawionej fakturze. 
Obecnie spółka wprowadza na rynek nową formę sprzedaży swoich usług za pomocą kart ak-
tywacyjnych. Jako pierwsze dostępne w ten sposób będą certyfikaty SSL służące do zabezpie-
czania serwisów www. 

www.unizeto.pl

Laureat edycji regionalnej, woj. zachodniopomorskie, kategoria: innowacyjna firma – firma
duża

Jak wynika z raportów Komisji Europejskiej, aż 40 % wzrost produktywności pracy wiąże się
z użyciem nowych technologii. Są one jednym ze sposobów wyróżnienia się wśród wielu firm
o podobnej działalności i zyskania przewagi konkurencyjnej. 
W okresie programowania 2007–2013 najbardziej znaczącym jest PO Innowacyjna Gospodar-
ka, szczególnie działanie 8.2 „Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B”. Jego ce-
lem jest stymulowanie tworzenia wspólnych przedsięwzięć biznesowych poprzez wdrażanie
oraz integracja narzędzi ICT. 
Możliwość wykorzystania funduszy w ramach tego działania daje m.in. wdrożenie innowacyj-
nej platformy one4all. Dzięki otrzymanej pozytywnej opinii o innowacyjności (pod kątem produk-
towym i organizacyjnym) wdrożenie one4all wpisuje się w priorytetowe obszary realizacji po-
stulatu innowacyjności. 
– Platforma one4all dzięki uniwersalnej, a zarazem skalowalnej architekturze umożliwia uzy-
skanie wysokiej efektywności kosztowej inwestycji w obszar IT. One4all firmy CSF Polska jest
przykładem zaawansowanych technologii innowacyjnych w skali światowej – stwierdza dr hab.
inż. prof. Antoni Świć z Politechniki Lubelskiej. 
Platforma one4all integruje następujące obszary działalności organizacji: 
realizacja podstawowych procesów biznesowych; zarządzanie komunikacją i workflow; zarzą-
dzanie projektami, analiza prowadzonej działalności. 
Rozwiązanie one4all doskonale realizuje politykę rozwoju społeczeństwa informacyjnego, umoż-
liwiając pracę „na odległość”, zwiększenie dostępności usług specjalistów i zmniejszenie kosz-
tów związanych z zatrudnieniem.

www.csf.pl

Laureat edycji regionalnej, woj. lubelskie, kategoria: innowacyjna usługa – firma średnia

Nasz system nagrodzony w konkursie to Smart Project Management, a usługa – Software as
a Service. 
System Smart Project Management pozwala na efektywne zarządzanie zadaniami i projektami
w firmach dowolnej branży. Umożliwia kontrolę czasu i zasobów poświęconych na realizację
poszczególnych projektów oraz szybką analizę, monitorowanie i mierzenie poziomu wydajno-
ści prac i zadań oraz tworzenie harmonogramów zadań i zarządzanie budżetami projektów. 
System dostępny jest on-line poprzez przeglądarkę internetową, a więc klientów nie ogranicza
odległość ani struktura organizacyjna. 
Jedną z funkcji systemu jest zarządzanie zdefiniowanym ryzykiem. Polega to m.in. na określa-
niu sposobu jego minimalizacji, wskazywaniu kolejnych kroków postępowania oraz wyznacza-
niu osób odpowiedzialnych za rozwiązanie danego problemu. Innowacyjność systemu polega
na kompleksowym ujęciu procesu zarządzania projektami. Dostęp do wielu istotnych informa-
cji (budżet, harmonogram, ryzyko) sprawia, że użytkownik ma szerokie spektrum działania oraz
możliwość kompleksowego nim zarządzania. 
System Smart Project Management powstał w oparciu o najnowszą technologię NET Framework
3.5, z wykorzystaniem Windows Server i SQL Server. 
W uzupełnieniu rozwiązania Smart Project Management firma Enovatio wprowadziła do swo-
jej oferty nową usługę Software as a Service (SaaS), czyli udostępnianie oprogramowania ja-
ko usługi. Firma nie ponosi kosztów licencyjnych oraz sprzętowych, uiszcza tylko miesięczne
opłaty za korzystanie z oprogramowania – tylko przy okazji i na potrzeby realizowanych pro-
jektów. 

www.enovatio.com

Laureat edycji regionalnej, woj. mazowieckie, kategorie: innowacyjny produkt oraz innowacyj-
na usługa – firma mikro

Auxilium Kancelaria Biegłych Rewidentów S.A. powstała w 1995 r. 
Reprezentujemy branżę outsourcingu usług finansowych. We wrześniu 2007 r. zadebiu-
towaliśmy na Giełdzie Papierów Wartościowych – rynek NewConnect. Należymy do czo-
łowych firm audytorsko-księgowych, która poprzez budowę sieci franczyzowej biur ra-
chunkowych i uruchamianie oddziałów zamierza objąć zasięgiem całą Polskę. Oferuje-
my kompleksowe usługi audytorskie, księgowe i doradcze. Naszą siłę stanowią kompe-
tentni, kreatywni i profesjonalni księgowi, biegli rewidenci, doradcy podatkowi,
prawnicy i ekonomiści. Misją firmy jest dostarczanie kompleksowych i innowacyjnych
rozwiązań. 
Udoskonalamy systemy i procesy zarządcze skupione na innowacyjnych technikach zintegro-
wanego zarządzania i kontroli. Innowacje marketingowe związane są z nowym stylem prze-
kazu oraz kreowaniem marki. Jednym z narzędzi stałego doskonalenia są innowacyjne me-
tody pracy, których celem jest tworzenie prostych i przejrzystych struktur w przedsiębior-
stwie oraz nadawanie większego znaczenia zasobom pracy. Koncentrujemy się na groma-
dzeniu danych na temat rzeczywistego przepływu informacji, systematycznym uczeniu się
dyscypliny i standaryzacji oraz dążeniu do doskonałości. Efektami naszych działań innowa-
cyjnych są coraz lepsze wyniki finansowe oraz wyróżnienia w konkursach i rankingach bran-
żowych. 
Warto podkreślić, że w ostatnim rankingu firm audytorskich uplasowaliśmy się na wysokiej 26
pozycji wśród firm audytorskich. 

www.auxilium.com.pl 

Laureat edycji regionalnej, woj. małopolskie, kategoria: innowacyjna usługa – firma mała, no-
minowany do zwycięstwa w edycji ogólnopolskiej

    „Krajowi Liderzy Innowacji 2008”
ELEKTROMONTAŻ-RZESZÓW S.A.

AUXILIUM 
KANCELARIA BIEGŁYCH REWIDENTÓW S.A. ENOVATIO SP. Z O.O.

UNIZETO TECHNOLOGIES S.A. CSF POLSKA SP. Z O.O. 
PLATFORMA ONE4ALL
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Systemy Informatyczne Set(h) Sp. z o.o. to producent innowacyjnych programów komputero-
wych, głównie dla branży rolno-spożywczej (cukier, tytoń, owoce). Zgodnie z dewizą firmy „Od
innowacji do satysfakcji”, pracując w reżimie normy ISO 9001: 2000 Set(h) Sp. z o.o. realizuje
usługi kompleksowego projektowania i wykonywania oraz obsługi innowacyjnych systemów
informatycznych wykorzystujących współczesne technologie. 
System Plantator jest produktem dla firm zajmujących się skupem i redystrybucją świeżych
owoców i warzyw. W razie potrzeby program może zostać zmodyfikowany. Wykorzystuje
nowoczesne technologie w zakresie replikacji danych, dystrybucji informacji do dostawców
surowców przez komercyjną bramę SMS. Punkt odniesienia stanowią uniwersalne progra-
my wykorzystywane dotychczas przez aktualnych odbiorców naszego produktu, jak WF-
Mag, Subiekt, Symfonia, CDN-Optima. Jako produkt dedykowany System Plantator fd re-
alizuje ściśle te zadania, które pojawiają się w działalności firm o PKD 51.31 (PKD2004).
Nosi więc w sobie cechy systemu CRM (kontakty z dostawcami i odbiorcami), systemu ma-
gazynowego (dokumenty obrotu magazynowego, w tym precyzyjna gospodarka opako-
waniami) z dobudowaną funkcjonalnością pełnego śledzenia łańcucha dostaw w przód
i w tył (traceability, niezmiernie ważne dla produktów spożywczych) i sprzedażowego (fak-
tury zakupu i sprzedaży, rozliczenia z kontrahentami). Pracuje jedno- i wielostanowiskowo
– nawet w strukturze rozproszonej, bez stałego połączenia np. punktów skupu lub oddzia-
łów.

www.seth.pl

Laureat edycji regionalnej, woj. podkarpackie, kategoria: innowacyjny produkt 
– firma mała

STABILATOR Sp. z o.o. to firma z tradycjami. Powstała w 1995 r. z siedzibą w Gdyni. Wywodzi
się z założonej w 1947 r. Grupy Stabilator AB należącej do szwedzkiego koncernu SKANSKA.
Obecnie spółka STABILATOR działa jako polski podmiot prywatny. Spółka zajmuje się komplek-
sowym wykonawstwem specjalistycznych usług budowlanych na terenie całej Polski w następu-
jących segmentach rynku budowlanego: zabytki, fundamentowanie, hydrotechnika i inżynieria
sanitarna. 
W warunkach zaostrzającej się konkurencji firmie trudno jest dziś przetrwać na rynku bez inno-
wacyjności. Dlatego też STABILATOR podejmuje działania służące wdrażaniu innowacyjnych pro-
cesów organizacyjnych, produktowych i technologicznych, m.in. takie jak: 
■ modernizacja parku maszynowego w celu stosowania nowoczesnych technologii przyjaznych

dla środowiska, 
■ współpraca z Politechniką Gdańską we wdrażaniu nowych technologii, wprowadzaniu nowa-

torskich rozwiązań organizacyjnych oraz pozyskiwaniu nowej kadry inżynierskiej, 
■ funkcjonowanie Zintegrowanego Systemu Zarządzania Jakością, Środowiskiem oraz BHP, 
■ organizacja, np. poprzez system komunikacji wewnętrznej (intranet). 
Firma posiada sprawdzoną i profesjonalną kadrę pracowniczą. Strategia firmy realizowana jest
konsekwentnie. Nasza oferta handlowa uległa poszerzeniu, co przyczyniło się do wzrostu zain-
teresowania Klientów naszymi usługami, uzyskaliśmy też łatwiejszy dostęp do nowych źródeł po-
zyskiwania środków na utrzymanie i rozwój. 
Sądzimy, że dzięki innowacjom zdołamy poszerzyć obszar naszego działania o nowe rynki, na
których będziemy skutecznie funkcjonować. 

www.stabilator.com.pl

Laureat edycji regionalnej, woj. pomorskie, kategoria: innowacyjna firma – firma średnia

Śnieżka S.A. to jeden z największych producentów farb i lakierów w Polsce. O sukcesie jej ofer-
ty handlowej decydują w znacznej mierze inwestycje w nowoczesne technologie i innowacyjne
rozwiązania. 
Śnieżka, jako jedyna w Polsce firma tej branży, posiada laboratorium legitymujące się Certyfika-
tem Akredytacji Polskiego Centrum Akredytacji. 
W ub.r. – w wyniku umowy z międzynarodowym koncernem naukowym DuPont – firma uzyska-
ła licencję i wprowadziła na rynek produkty zawierające innowacyjną w skali światowej formu-
łę Teflon® surface protektor. Innowację wprowadzono do 5 produktów Śnieżki, m.in.: Barwy Na-
tury, Max White Efekt oraz Śnieżka na Rdzę. W przyszłości produktów z tą formułą będzie wię-
cej. Farby wzbogacone o Teflon® surface protektor są też dostępne na Ukrainie, Białorusi i w Ka-
liningradzie, dzięki czemu wzrosła konkurencyjność produktów Śnieżki na tych rynkach. 
FFiL Śnieżka S.A. sukcesywnie poszerza portfolio produktów. W linii farb do ochrony i dekoracji
drewna pojawiła się LAZURA, a DREWKORN Forte i Śnieżka Lakierobejca mają doskonalszą re-
cepturę dzięki Teflon® surface protektor. Zmiany widać również w segmencie produktów Pre-
mium. Pod marką MAGNAT zadebiutował produkt do ochrony i dekoracji drewna – MAGNAT La-
kierobejca, a receptury MAGNAT Emulsji i MAGNAT Emalii zostały wzbogacone o nanotechno-
logię, uznawaną za jedno z przyszłościowych rozwiązań. 
Wiele uwagi Śnieżka poświęca unowocześnianiu wydziałów. Przykładowo w wydziale farb olej-
nych do 2006 r. wszystkie prace wykonywano ręcznie. Obecnie należy on do najnowocześniej-
szych w Polsce.

www.sniezka.pl

Wyróżnienie w edycji regionalnej, woj. podkarpackie, kategoria: innowacyjna firma – firma
duża

Przedsiębiorstwo Usług Naukowo-Technicznych „Pro Novum” Sp. z o.o. jest firmą świadczącą
usługi dla sektora energetycznego. W 2008 r. uzyskała ona status centrum badawczo-rozwojo-
wego. Firma oferuje szereg usług opartych na wiedzy z badań diagnostycznych, w tym uznawa-
nych za najnowocześniejsze: badania ultradźwiękowe metodą Phased Array, EMAT i przy pomo-
cy prądów wirowych. 
Do najbardziej innowacyjnych aplikacji wiedzy z badań diagnostycznych należy zaliczyć: 
■ rewitalizację staliwnych elementów turbin parowych,
■ wydłużanie czasu eksploatacji urządzeń energetycznych,
■ zabezpieczanie antykorozyjne wewnętrznych powierzchni rur wymienników ciepła metodą

pasywacji,
■ chemiczne czyszczenie wewnętrznych powierzchni części ciśnieniowych kotłów.
Wychodząc naprzeciw potrzebom dotyczącym utrzymania technicznego majątku produkcyj-
nego elektrowni, oferujemy program do monitorowania stanu technicznego urządzeń ener-
getycznych – LM System PRO®. Program ten pozwala m.in. dokumentować bieżącą historię
pracy urządzenia, identyfikować zagrożenia, aktualizować prognozę oraz zarządzać relacja-
mi z wykonawcami badań i remontów. Przedmiotem oferty jest zarówno kompletny system
monitorowania stanu technicznego, jak i udostępnianie – za jego pośrednictwem – aktual-
nej wiedzy o stanie technicznym urządzenia w formie Serwisu Diagnostycznego. Obecnie
powstaje wersja LM System PRO® + posiadająca zaawansowane funkcje rozproszonej pra-
cy zespołowej, z wykorzystaniem internetu oraz zdalnego dostępu do baz danych tworzonych
na potrzeby Systemu.

www.pronovum.pl

Wyróżnienie w edycji regionalnej, woj. śląskie, kategoria: innowacyjna firma – firma mała

Związani od ponad 20 lat z polskim rynkiem medycznym i farmaceutycznym wprowadzamy
Ogólnopolski System Ochrony Zdrowia – wszechstronny system zarządzania w sektorze ochro-
ny zdrowia. O unikalności rozwiązania stanowi nowatorskie połączenie najważniejszych ogniw
systemu opieki zdrowotnej – pacjenta, lekarza, farmaceuty. Głównym przesłaniem systemu OSOZ
jest wspieranie zdrowia poprzez dostarczanie wiedzy o zdrowiu oraz promowanie rozwiązań
wspierających profilaktykę zdrowotną. 
Realizowane jest to poprzez anonimowe Indywidualne Konta Zdrowotne, pozwalające
każdemu zainteresowanemu na swobodne gromadzenie informacji o własnym zdrowiu:
o przepisanych i wykupionych lekach, przebytych chorobach, wizytach u specjalisty, ba-
daniach laboratoryjnych. Informacje te gromadzone są automatycznie ze wszystkich pla-
cówek opieki zdrowotnej współpracujących w ramach systemu OSOZ, może je też uzu-
pełniać pacjent. Konto umożliwia udostępnianie lekarzowi poprzez internet zgromadzo-
nych informacji. Gromadzenie i udostępnianie danych odbywa się w sposób autoryzowa-
ny poprzez użycie Karty Zdrowia Pacjenta, dzięki czemu osoby nieupoważnione nie mają
dostępu do danych. 
W ramach Konta Zdrowotnego pacjent może korzystać z wielu serwisów medycznych oraz pro-
filaktycznych programów zdrowotnych, takich jak np. System Kontroli Interakcji czy Baza Leków
Unikalnych i na Ratunek oraz serwis pozwalający kontrolować wydatki na leki poprzez stosowa-
nie tańszych zamienników. 
Platformą komunikacyjną i głównym źródłem wiedzy o systemie OSOZ jest portal www.osoz.pl.

www.kamsoft.pl

Laureat edycji regionalnej, woj. śląskie, kategoria: innowacyjna usługa – firma średnia

WASKO S.A. w Gliwicach to jedna z największych polskich firm teleinformatycznych. Projektuje i pro-
dukuje oprogramowanie, realizuje kompleksowe usługi związane z wdrażaniem, utrzymaniem i eks-
ploatacją systemów informatycznych. Zajmujemy się też projektowaniem i montażem aparatury
kontrolno-pomiarowej i teletransmisyjnej oraz budową sieci transmisji danych. Wykonujemy eksper-
tyzy z zakresu ochrony środowiska, przeglądy ekologiczne oraz audyty. Prowadzimy własną działal-
ność badawczą. Dywersyfikacja obszarów działania zapewnia nam stabilną pozycję na rynku. 
W minionym roku nasza spółka uzyskała prestiżowe nagrody i wyróżnienia, m.in.: 
■ została laureatem plebiscytu Filary Polskiej Gospodarki 2008 r. zorganizowanego przez dzien-

nik „Puls Biznesu”.
■ otrzymała tytuł „Perła Polskiej Gospodarki” nadawany przez Redakcję Miesięcznika Polish Mar-

ket oraz Instytut Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk. 
W Konkursie Krajowi Liderzy Innowacji doceniono m.in. takie unikalne rozwiązania WASKO, jak: 
■ opracowanie i wdrożenie w krajowym gazownictwie dedykowanego systemu zbierania i mo-

nitorowania danych,
■ wdrożenie systemów tzw. przedszpitalnej opieki zdrowotnej umożliwiającej zespołom wyjaz-

dowym pogotowia ratunkowego sprawną wymianę informacji o szczególnych uwarunkowa-
niach pacjentów,

■ opracowanie i wdrożenie tzw. platformy AWIA – grupy produktów wykorzystujących technologię
satelitarnego pozycjonowania obiektów GPS dla celów kontroli i zarządzania flotą samochodową, 

■ zastosowanie nowoczesnych systemów kontroli i dostępu, a także systemów zarządzania bu-
dynkowego BMS w obiektach użyteczności publicznej. 

www.wasko.pl

Laureat edycji regionalnej, woj. śląskie, kategoria: innowacyjna firma – firma duża

Prezentacja wybranych laureatów konkursu  
SYSTEMY INFORMATYCZNE SET(H) SP. Z O.O. STABILATOR SP. Z O.O. 

PRZEDSIĘBIORSTWO INFORMATYCZNE „KAMSOFT” 
LIDIA SOŁTYSIK-KAMIŃSKA

PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUG 
NAUKOWO-TECHNICZNYCH „PRO NOVUM” SP. Z O.O. 

WASKO S.A. 

FABRYKA FARB I LAKIERÓW ŚNIEŻKA S.A.
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    „Krajowi Liderzy Innowacji 2008”

Gmina Stoczek w powiecie węgrowskim w północno-wschodniej części województwa mazo-
wieckiego to nie kurort, lecz gmina typowo rolnicza – bez przemysłu, ale i bez spalin oraz tłoku
dużych aglomeracji czy uzdrowisk. Jest tu spokój, cisza, czyste powietrze, mili i gościnni ludzie
żyjący w zgodzie z naturą wśród pięknych lasów, bagien, pól i łąk. Raj dla myśliwych i spra-
gnionych wypoczynku. 
Ale to nie znaczy, że nie dotarła tu cywilizacja. Gmina posiada dobrze rozwiniętą infrastruk-
turę, w tym społeczną. Mamy niezłą sieć dróg, wodociągi, stację uzdatniania wody, kanali-
zację, składowisko odpadów pozwalające spełnić wszelkie wymogi ochrony środowiska,
o czym świadczy przynależność gminy do fundacji „Zielone Płuca Polski” i prowadzona kam-
pania „Idzie zmiana – torba lniana, czas na nowe papierowe”, a także szeroka działalność
edukacyjna i informacyjno-promocyjna, m.in. „Nasza Gmina czysta i zielona”. Opiekujemy
się pomnikami przyrody i obiektami przyrodniczymi o randze użytku ekologicznego, likwidu-
jemy dzikie wysypiska, zmniejszamy emisje komunalno-bytowe, ograniczamy zanieczyszcze-
nia obszarowe. 
Cztery szkoły podstawowe, gimnazjum oraz Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące,
w tym dobrze przygotowana kadra gwarantują edukację na wysokim poziomie. Jeżeli
dodamy do tego bazę sportową – halę, dwa boiska trawiaste i dwa ze sztuczną na-
wierzchnią, uzyskamy pełny obraz możliwości służących prawidłowemu rozwojowi
mieszkańców gminy. 
Dla jej władz człowiek nie jest przedmiotem, lecz podmiotem, priorytetem. Zapraszamy wszyst-
kich, którzy chcieliby dokonać konfrontacji powyższych słów z rzeczywistością. 

www.stoczek.net.pl

Laureat edycji ogólnopolskiej, kategoria: innowacyjna gmina – gmina wiejska

Od lat udowadniamy, że w Jarocinie wszystko gra – nie tylko podczas Jarocin Festiwal. Teraz udo-
wodniliśmy, że jesteśmy Krajowym Liderem Innowacji. Innowacyjny Jarocin? Tak, bo: 
■ mamy jeden z najbardziej proinwestycyjnych budżetów samorządowych w Polsce! (inwesty-

cje to ok. 1/4 budżetu) 
■ odwaga, dojrzały bunt i twórczy mieszkańcy – to nasze atuty! 
■ nie boimy się przecierania nowych szlaków! 
■ nad bezpieczeństwem naszych projektów czuwa wielkopolski profesjonalizm i gospodarność! 
Na tytuł Lidera Innowacji zapracowaliśmy, gdyż: 
■ przeprowadzamy rewolucję kulturalną (bazujemy na projektach mieszkańców i systemie grantów) 
■ walczymy na forum ogólnopolskim o racjonalny system oświaty (z edukacji przedszkolnej ko-

rzysta 82 proc. dzieci – przy średniej krajowej poniżej 40 proc.) 
■ mieszkańcy i inwestorzy korzystają z obsługi najwyższej jakości, potwierdzonej certyfikatem

Zintegrowanego Systemu Zarządzania Jakością i Środowiskowego
■ inwestycje gminne prowadzone przez spółki komunalne to nasza tajemnica inwestycyjnego

boomu w zakresie: 
– sportu (Jarocin ze swą bazą sportowo-hotelową jest jednym z dwóch ośrodków w Wielkopol-
sce rekomendowanych jako centrum pobytowe dla reprezentacji narodowych na EURO 2012)
– infrastruktury wodno-kanalizacyjnej (ponad 90 proc. mieszkańców gminy, także na wsi, ma

kanalizację), 
– ochrony środowiska i gospodarki odpadami (dzięki naszemu Centrum Gospodarki Odpada-

mi efekty segregacji są 10-krotnie lepsze od średnich krajowych) 
Przed nami budowa centrum sportów ekstremalnych, szkoły rysunku komiksowego, centrum re-
kreacyjnego, a także rozbudowa kompleksu lądowiska i sieci dróg w ramach PPP.

www.jarocin.pl 
Laureat edycji ogólnopolskiej, kategoria: innowacyjna gmina – gmina miejsko-wiejska

Prawdziwym bogactwem naturalnym gminy Uniejów są wody geotermalne o temperaturze 68°C
wydobywane z głębokości 2 tys. m. Mamy jedyną w woj. łódzkim Geotermię wykorzystującą wo-
dy w celach grzewczych, rekreacyjnych oraz w leczeniu chorób reumatoidalnych, ortopedyczno-
-urazowych, skóry, schorzeń gardła, nerwobóli, dyskopatii. 
Gmina zrealizowała m.in. projekt pt. „Termy Uniejów”, w skład którego wchodzą: 
■ Kompleks termalno-basenowy w Uniejowie (etap I), który obejmuje: nieckę pływacką z temp.

25-27°C (latem) i 28-30°C (zimą), nieckę solankową z temp. 33°C (latem) i 36°C (zimą), niec-
kę dla dzieci z temp. 30°C (latem), zjeżdżalnię wodną; zespół saunowy: fińską suchą, turecką
parową, aromaterapeutyczną, tepidarium. Inwestycja powstała w ramach Regionalnego Cen-
trum Termalnego Balneologii, Rehabilitacji, Rekreacji, Sportu i Wypoczynku. – Kompleks edu-
kacyjno-turystyczno-rekreacyjny „Wrota Czasu” z Kasztelem Rycerskim na Gorących Źródłach.
Polegało to na budowie obiektu stylizowanego na średniowieczny gród rycerski: wieży i bu-
dynku parterowego, w którym znajdują się miejsca noclegowe, łaźnie termalne, sala konfe-
rencyjna oraz sale warsztatowe. 

■ Kompleks termalno-basenowy w Uniejowie (etap II): obiekt infrastruktury gastronomicznej
obsługujący gości basenów i kasztelu. Inwestycje te znajdują się w sąsiedztwie XIV-wiecz-
nego zamku i XIX-wiecznego parku. Wybudowane zostało również boisko pełnowymiarowe
do piłki nożnej podgrzewane wodą termalną. 

W planach inwestycje wykorzystujące wody lecznicze; cel strategiczny to stworzenie miejscowo-
ści uzdrowiskowej. 

www.uniejow.pl

Laureat edycji regionalnej, woj. łódzkie, kategoria: innowacyjna gmina – gmina miejsko-
-wiejska

Położona w zachodniej części Małopolski gmina Trzebinia jest największą w powiecie chrza-
nowskim. Bliskość autostrady i lotnisk oraz korzystne połączenia kolejowe czynią miasto waż-
nym węzłem komunikacyjnym. 
Do Konkursu Trzebinia zgłosiła m.in.: 
■ rewitalizację placu targowego
■ adaptację poddasza w Trzebińskim Inkubatorze Przedsiębiorczości na cele gospodarcze
■ rozbudowę systemu wodno-kanalizacyjnego w gminie 
■ wdrożenie programu „Trzebinia miastem bezpiecznego serca”
■ uruchomienie Uniwersytetu III Wieku
■ ułatwienia dla inwestorów
■ inicjatywy w zakresie ochrony środowiska
Gmina jako pierwsza w Polsce wprowadziła program „Trzebinia miastem bezpiecznego serca”.
Na terenie gminy rozmieszczono 19 defibrylatorów i przeszkolono ponad 500 ochotników. Miesz-
kańcy otrzymali informator z mapą rozmieszczenia oraz instrukcję udzielania pierwszej pomocy. 
Utworzony w 2007 roku Uniwersytet III Wieku stawia sobie za cel aktywizację intelektualną,
psychiczną i fizyczną osób w średnim i starszym wieku. 
Gmina jest również pierwszą w Polsce posiadającą wdrożony system EMAS, który umożliwia
ciągłą poprawę zarządzania środowiskowego. Przyznaje dotacje do budowy przydomowych
oczyszczalni ścieków i ekologicznych urządzeń grzewczych. 
Samorząd prowadzi działania w celu zachęcenia inwestorów do aktywności na terenie gminy:
prowadzi politykę informacyjną, przygotował program pomocy regionalnej i ulg dla firm, uru-
chomił Lokalne Okienko Przedsiębiorczości, a Rada Miasta podjęła uchwałę w sprawie zwolnień
od podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców. 

www.trzebinia.pl
Laureat edycji regionalnej, woj. małopolskie, kategoria: innowacyjna gmina – gmina miejsko-wiejska

Gmina Mieścisko leży w województwie wielkopolskim (powiat wągrowiecki). Współpracuje
z Maartensdijk w Holandii, niemieckim Scharnebeck i francuską gminą Retiers. 
Priorytetem są warunki bytowe mieszkańców i ochrona środowiska. Systematycznie mo-
dernizowana i rozbudowywana jest infrastruktura. Inwestycje zrealizowane po 2006 r. to
m.in.: remont kapitalny domu kultury w Sarbii i kompleksów sportowo-rekreacyjnych w Po-
powie Kościelnym, modernizacja ulic i dróg. Przebudowano sieć elektroenergetyczną zasi-
lającą budynki mieszkalne i oświetlenie uliczne w Mieścisku. Powstała kanalizacja sanitar-
na dla Popowa Kościelnego i kort tenisa ziemnego w Mieścisku. 
Do inicjatyw specjalnych należy zaliczyć adaptację budynku dawnej szkoły na Zakład Aktywno-
ści Zawodowej zatrudniający m.in. 30 niepełnosprawnych – za co UG otrzymał I miejsce w VIII
edycji ogólnopolskiego konkursu „Sposób na sukces”. 
UG wdrożył i doskonali System Zarządzania Jakością zgodny z normą ISO 9001, uzyskał też cer-
tyfikat „Najwyższa Jakość w Ochronie Środowiska”. Wykonano ścieżkę przyrodniczą umożliwia-
jącą mieszkańcom poznanie problematyki ochrony środowiska. Gmina Mieścisko uczestniczyła
w Projekcie Klimatycznym realizowanym wspólnie z gminami holenderskimi i węgierskimi, któ-
rego efektem jest opracowanie projektu zaopatrzenia gminy w ciepło, energię elektryczną i pa-
liwa gazowe. 
Swoje osiągnięcia gmina zawdzięcza temu, że wójtem od 1982 r. jest Andrzej Banaszyński, wie-
lokrotnie wyróżniany za swą działalność. 

www.miescisko.nowoczesnagmina.pl

Laureat edycji regionalnej, woj. wielkopolskie, kategoria: innowacyjna gmina – gmina wiejska,
nominowany do zwycięstwa w edycji ogólnopolskiej

Nowa Ruda należy do jednego z największych, bo łączącego 14 gmin powiatu kłodzkiego, liczy bli-
sko 25 tys. mieszkańców. Na terenie gminy powstał Noworudzki Park Przemysłowy. To przestrzeń
stworzona dla biznesu. Inwestorzy znajdą tutaj atrakcyjną ofertę obejmującą m.in. możliwość sko-
rzystania z nowoczesnej infrastruktury oraz rozmaitych preferencji. Podmiotem zarządzającym Par-
kiem jest Agencja Rozwoju Regionalnego „AGROREG” S.A. z siedzibą w Nowej Rudzie. 
Nasi inwestorzy mogą liczyć na następujące udogodnienia: 
■ udostępnienie powierzchni produkcyjnych i biurowych na korzystnych warunkach
■ obsługę prawną związaną z czynnościami niezbędnymi do uzyskania wszelkich koniecznych

zezwoleń administracyjnych
■ możliwość korzystania z profesjonalnego doradztwa i pomocy w pozyskiwaniu środków unijnych
■ możliwość uzyskania zwolnienia z podatku od nieruchomości (na okres nie dłuższy niż 10 lat) 
■ możliwość ulokowania inwestycji w Specjalnej Strefie Ekonomicznej (podstrefa Wałbrzyskiej

Specjalnej Strefy Ekonomicznej Invest-Park) i uzyskania czasowego zwolnienia z obowiązku
płacenia podatku dochodowego

■ usługi hotelowo-gastronomiczne
■ możliwość korzystania z sal konferencyjnych w Noworudzkim Centrum Konferencyjnym. 
Chętnie nawiążemy współpracę z zainteresowanymi: 
■ przedsiębiorstwami, które zamierzają uruchamiać nowe zakłady i prowadzić inwestycje
■ instytucjami finansowymi skłonnymi finansować inwestycje
■ instytucjami specjalizującymi się w pozyskiwaniu inwestorów. 
Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą: Agencja Rozwoju Regionalnego „AGROREG” S.A. 

www.agroreg.com.pl 
Wyróżnienie w edycji regionalnej, woj. śląskie, kategoria: innowacyjna gmina – gmina miejska

GMINA JAROCINGMINA STOCZEK

GMINA MIEŚCISKO GMINA NOWA RUDA
NOWORUDZKI PARK PRZEMYSŁOWY 

GMINA TRZEBINIAGMINA UNIEJÓW
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W centralnej części Wyżyny Śląskiej, 25 km od Katowic leży gmina Mierzęcice – jedna z najbar-
dziej malowniczych w powiecie będzińskim. Zróżnicowanie przestrzenne, bliskość lotniska i dróg
krajowych daje duże możliwości rozwoju gospodarczego i turystyczno-rekreacyjnego. 
W latach 2007/08 powstało kilka projektów infrastrukturalnych dofinansowanych ze środków
unijnych. Największy to rewitalizacja terenów powojskowych oraz termomodernizacja budynku
GOK (w ramach ZPORR). Inny to rozbudowa kaplicy katechetycznej wraz ze zmianą funkcji na bi-
bliotekę publiczną, czytelnię i kawiarenkę internetową (w ramach SPO ROL). Powstało swoiste
centrum kulturalne – rzadkość na terenach wiejskich. 
Innym projektem poza typowym wiejskim schematem jest Centrum Kształcenia na Odległość na
Wsiach. Umożliwia ono bezpłatne podnoszenie kwalifikacji zawodowych metodą e-learning i do-
stęp do internetu. W ramach ochrony środowiska zrealizowano termomodernizację budynków
szkoły podstawowej i gimnazjum w Mierzęcicach i modernizację źródeł ciepła w budynkach in-
dywidualnych wraz z montażem układów solarnych. 
Ponieważ brakuje terenów usługowych, inwestycyjnych i budowlanych, zainicjowano procedu-
rę zmiany planu zagospodarowania przestrzennego. Dla poprawy obsługi mieszkańców rozpo-
częto w 2008 r. realizację przedsięwzięcia upowszechniającego usługi publiczne realizowane
drogą elektroniczną. 
Gmina posiada udziały w Zagłębiowskiej Agencji Rozwoju, której jednym z zadań jest partner-
skie wspieranie rozwoju sektora MŚP. W planach rozbudowa infrastruktury sportowej, drogowej
i lokalnej. 

www.mierzecice.pl

Laureat edycji regionalnej, woj. śląskie, kategoria: innowacyjna gmina – gmina wiejska

Działalność Rzeszowskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. ukierunkowana jest na służenie
wszechstronnemu rozwojowi Podkarpacia. Główny cel to wspieranie rozwoju województwa
poprzez koncentrację i mobilizację potencjału środowisk lokalnych, integrację gospodarki re-
gionu z gospodarkami innych krajów, działalność doradczą i usługową w procesach restruk-
turyzacji. 
Wspomagamy m.in. przedsięwzięcia gospodarcze poprzez nowoczesne inwestycje ekologiczne,
pozyskiwanie zagranicznych środków oraz ich efektywne wykorzystanie zgodne z potrzebami
i specyfiką województwa. Ważna jest dla nas popularyzacja wiedzy z zakresu zarządzania tech-
nologią i jej transferu. 
Nasza zachęta inwestycyjna dla przedsiębiorców to w pełni uzbrojone tereny Podkarpackiego
Parku Naukowo-Technologicznego AEROPOLIS. Rozwijamy współpracę między parkami techno-
logicznymi w Europie oraz przedsiębiorstw z sektorem nauki. AEROPOLIS to także Preinkubator
Akademicki, dzięki któremu RARR pomaga absolwentom podkarpackich uczelni rozpocząć pierw-
szą działalność gospodarczą. 
Ważne miejsce zajmuje współpraca terytorialna na rzecz poprawy atrakcyjności i konkurencyj-
ności regionu, wsparcie dla bezrobotnych w postaci szkoleń i poradnictwa zawodowego, zwięk-
szenie atrakcyjności turystycznej regionu, szkolenie pracujących w branży turystycznej oraz pra-
cowników gmin i starostw. 
RARR posiada doświadczenie w przygotowywaniu, realizacji i rozliczaniu projektów krajowych
i ponadnarodowych, odgrywa ogromną rolę w procesie rozwoju Podkarpacia. 

www.rarr.rzeszow.pl

Laureat edycji ogólnopolskiej, kategoria: innowacyjna organizacja – inna organizacja/podmiot

Samorząd gminy Kobylnica od lat podejmuje działania zwiększające atrakcyjność gminy dla in-
westorów, przedsiębiorców, turystów, a przede wszystkim dla jej mieszkańców. 
W latach 2006–2008 rozbudowano sieć wodociągową i kanalizacyjną w Kobylnicy, Łosinie, Bo-
lesławicach, Kuleszewie, Kończewie i Sierakowie. W ramach Funduszu Spójności UE kontynuowa-
ne będą prace przy budowie sieci kanalizacji w 12 innych miejscowościach. Realizacja tej inwe-
stycji spowoduje, że ścieki skierowane będą do oczyszczalni w Słupsku. 
W ramach poprawy bezpieczeństwa na drogach wybudowano ciąg pieszo-rowerowy i pieszy
w Kobylnicy i pieszy w Bolesławicach, zbudowano nową pętlę autobusową w Zagórkach. Roz-
budowano i zmodernizowano kompleks rekreacyjno-sportowy w Sycewicach, zaś w Kwakowie
oddano do użytku boisko Orlik wraz z zapleczem socjalno-sanitarnym. Wyremontowano świe-
tlice w Kruszynie i Kczewie. W Sycewicach wybudowano świetlicę i remizę OSP. 
Przebudowano drogi powiatowe Bolesławice–Kobylnica, ul. Witosa, Płaszewo–Kruszyna, Kwa-
kowo–Lulemino. Zmodernizowano także drogi gminne w Kobylnicy i Sycewicach. 
Aby usprawnić obsługę mieszkańców, w urzędzie gminy wdrożono elektroniczny obieg doku-
mentów, który wspomaga funkcje systemu ISO 9001:2000 w zakresie nadzoru nad dokumen-
tami i ich obiegiem. 
Gmina jest członkiem założycielem Stowarzyszenia Gmin Przyjaznych Energii Odnawialnej.
W sierpniu 2008 r. ruszyły 24 siłownie wiatrowe, których łączna moc wynosi 60 MW. Dla 550
budynków tworzone jest studium wykonalności w celu pozyskania dotacji z UE na montaż 
kolektorów słonecznych. 

www.kobylnica.pl

Wyróżnienie w edycji regionalnej, woj. pomorskie, kategoria: innowacyjna gmina – gmina
wiejska

Staropolska Izba Przemysłowo-Handlowa jest największą organizacją otoczenia biznesu działa-
jącą w województwie świętokrzyskim. Na rynku funkcjonuje od 1990 roku. Obecnie zrzesza po-
nad 150 firm, które zatrudniają ogółem ok. 14 tys. osób. 
Staropolska Izba Przemysłowo-Handlowa powstała w wyniku naturalnego dążenia przedsię-
biorców do łączenia się w celu stworzenia przedstawicielstwa reprezentującego ich interesy
m.in. poprzez: oddziaływanie na władze państwowe i regionalne w celu stworzenia dogodnych
warunków dla rozwoju przedsiębiorstw, nawiązywanie kontaktów gospodarczych, zbieranie,
przetwarzanie i udostępnianie informacji przydatnych w działalności gospodarczej, prowadze-
nie szkoleń i treningów zawodowych, organizowanie spotkań ludzi biznesu. Izba jest realizato-
rem wielu projektów skierowanych głównie do sektora przedsiębiorstw współfinansowanych
ze środków UE. 
Izba świadczy usługi m.in. w obszarach: wywiadowni gospodarczej, kojarzenia partnerów, le-
galizacji dokumentów handlowych, doradztwa i szkoleń, informacji gospodarczej, działalności
lobbingowej. 
Od 1996 roku Staropolska Izba Przemysłowo-Handlowa należy do Krajowego Systemu Usług
dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw – sieci 130 regionalnych ośrodków wspierania biznesu,
której celem jest podniesienie konkurencyjności polskich MSP poprzez dostarczanie im wysokiej
jakości usług doradczych, szkoleniowych, informacyjnych i finansowych. 
W okresie swojej działalności Staropolska Izba Przemysłowo- Handlowa uzyskała wiele nagród
i wyróżnień na szczeblu regionalnym i krajowym. 

www.siph.com.pl

Laureat edycji regionalnej, woj. świętokrzyskie, kategoria: innowacyjna organizacja – inna or-
ganizacja pozarządowa, nominowany do zwycięstwa w edycji ogólnopolskiej

Korzystając ze środków własnych i zewnętrznych gmina miasto Brzeg prowadzi wiele różnych
inwestycji i działań ukierunkowanych na rozwój miasta i poprawę życia mieszkańców. 
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. realizowało projekt „Oczyszczanie ście-
ków w Brzegu” finansowany ze środków UE. Realizowane są także inwestycje z zakresu infra-
struktury drogowej, remonty szkół i przedszkoli, budowa i remont hal sportowych oraz boisk.
W planach przebudowa stadionu miejskiego i rozbudowa pływalni. Część zadań zostanie dofi-
nansowana ze środków zewnętrznych. Gmina dofinansowuje także remonty obiektów zabytko-
wych należących do właścicieli prywatnych. 
W celu pobudzenia rozwoju przedsiębiorczości planowane jest utworzenie Inkubatora Przed-
siębiorczości, a urząd miasta organizuje szkolenia dla przedsiębiorców z zakresu pozyskiwania
środków z Unii Europejskiej. Uruchomiono Lokalne Okienko Przedsiębiorczości, które udziela in-
formacji nt. źródeł pozyskiwania funduszy na inwestycje. 
W 2007 r. gminie został przyznany certyfikat „Gmina Atrakcyjna dla Inwestora”. 
Realizowane są także projekty z zakresu ochrony środowiska, m.in. modernizacja oczyszczalni
ścieków oraz budowa drugiej kwatery na Składowisku Odpadów Komunalnych. 
W najbliższym czasie planowane jest przejęcie od Agencji Mienia Wojskowego 40-hektarowe-
go terenu po byłej składnicy amunicji, który będzie przeznaczony na inwestycje przemysłowe,
usługi i budownictwo. Będzie to atrakcyjna oferta dla inwestorów, gdyż Brzeg nie posiada tere-
nów inwestycyjnych o tak dużej powierzchni. 

www.brzeg.pl

Wyróżnienie w edycji regionalnej, woj. opolskie, kategoria: innowacyjna gmina – gmina
miejska

Możliwość udziału w konkursie stworzył Fundacji Rozwoju Lubelszczyzny m.in. projekt „Lu-
belska sieć współpracy dla rozwoju przedsiębiorczości i innowacji”. W jego ramach zorgani-
zowano konferencję „Wpływ innowacji na rozwój przedsiębiorczości i społeczności lokalnych
w Regionie Lubelskim” oraz 10 seminariów. Ich celem było propagowanie idei innowacyjno-
ści, instrumentów wsparcia innowacji i próba integracji partnerów wokół spraw rozwoju 
lokalnego, opartego na przedsiębiorczości, innowacjach i współpracy w województwie 
lubelskim. 
Fundacja utworzyła także Lubelski Klaster Ekoenergetyczny, którego jest liderem. Skupia on 29
podmiotów, w tym 24 przedsiębiorców, jednostki naukowo-badawcze, jednostki samorządu 
terytorialnego i organizacje biznesowe. 
Celem współpracy partnerów Klastra jest podejmowanie działań służących rozwojowi produk-
cji i dystrybucji energii w oparciu o OZE poprzez opracowywanie i wdrażanie innowacji techno-
logicznych, produkcyjnych i procesowych oraz popularyzacja OZE w regionie. Sprawna współ-
praca jego partnerów może przyczynić się do przyciągnięcia do regionu nowoczesnych techno-
logii produkcji energii, budowy systemu dostaw i dystrybucji energii, a także prowadzenia ba-
dań naukowych i wdrażania nowych rozwiązań technologicznych przy wytwarzaniu energii ze
źródeł odnawialnych. 
W ramach propagowania idei innowacji uruchomiono podstronę Klastra www.fundacja.lublin.pl
(zakładka Lubelski Klaster Ekoenergetyczny). 

www.fundacja.lublin.pl

Laureat edycji regionalnej, woj. lubelskie, kategoria: innowacyjna organizacja – fundacja, nomi-
nowany do zwycięstwa w edycji ogólnopolskiej

Prezentacja wybranych laureatów konkursu  
GMINA MIERZĘCICE

GMINA MIASTO BRZEG

RZESZOWSKA AGENCJA 
ROZWOJU REGIONALNEGO S.A.

FUNDACJA ROZWOJU LUBELSZCZYZNY 

GMINA KOBYLNICA STAROPOLSKA IZBA PRZEMYSŁOWO-HANDLOWA
W KIELCACH
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    „Krajowi Liderzy Innowacji 2008”

Pomorski Park Naukowo-Technologiczny (PPNT) w Gdyni skupia już ponad 80 firm i współ-
pracujących instytucji. Sekret tak efektywnej kooperacji tkwi w otwartości na światowe tren-
dy nauki i gospodarki opartej na wysokich technologiach. Ale najważniejszy wydaje się fakt,
że partnerzy PPNT współpracują ze sobą pod jednym dachem, w przyjaznym, kreatywnym
środowisku. 
Misją PPNT jest rozwój gospodarki opartej na wiedzy poprzez tworzenie efektywnych powiązań
pomiędzy nauką i biznesem oraz stymulowanie innowacyjnej przedsiębiorczości w otwartym
środowisku partnerskiej współpracy. Odzwierciedleniem i potwierdzeniem właściwego kierun-
ku rozwoju PPNT w 2008 r. jest zaliczenie go do grona liderów tego rodzaju ośrodków w Pol-
sce w badaniu przeprowadzonym na zlecenie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, a tak-
że fakt, że liczba firm chętnych do działania w ramach PPNT rośnie szybciej niż jego rozbudowa
w ramach ePPNT. Innowacyjne firmy i instytucje korzystające z oferty w ramach jednego z trzech
systemów kooperacji: ePark, eInkubator lub PPNT NET otrzymują m.in. dostęp do usług dorad-
czych i szkoleniowych, międzynarodowej sieci współpracy biznesowej i naukowej oraz nowocze-
snej infrastruktury, a także prestiżu i marki PPNT. Jako członek Międzynarodowego Stowarzy-
szenia Parków Naukowych (IASP) Pomorski Park posiada dostęp do sieci zrzeszającej pokrewne
organizacje z całego świata, a sukcesy i osiągnięcia parkowych partnerów dostrzegane są nie
tylko w kraju, ale i za granicą. Firmy z PPNT uczestniczą w konkursach i wydarzeniach, prezen-
tują osiągnięcia m.in. na targach CeBIT w Hanowerze czy INNOVA w Brukseli. 

www.ppnt.gdynia.pl

Laureat edycji regionalnej, woj. pomorskie, kategoria innowacyjna organizacja – inna organiza-
cja/podmiot, nominowany do zwycięstwa w edycji ogólnopolskiej

Doktor Tadeusz Trocikowski – dr nauk o zarządzaniu, dyplom uzyskany na Uniwersytecie
Technologicznym w Tallinie (Estonia); ekspert ds. funduszy strukturalnych, Programów: PHA-
RE, Foresight, ekspert Instytutu Konsultantów Europejskich, konsultant funduszy europej-
skich. Związany m.in. z Włocławskim Towarzystwem Naukowym, Regionalnym Centrum In-
tegracji Europejskiej we Włocławku, Instytutem Konsultantów Europejskich w Kaliszu. Był
kilkakrotnym kierownikiem projektów realizowanych w ramach ZPORR, Działanie 2.6 w wo-
jewództwie kujawsko-pomorskim oraz mazowieckim, m.in.: „Regionalna Sieć Transferu Inno-
wacji – szansą na wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw” (2006–2007), „Innowacje dla
przyszłości – od konkurencyjności przedsiębiorstw do rozwoju regionu kujawsko-pomorskie-
go” czy też „Transfer wiedzy – szansą na wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw w regio-
nie Mazowsza”. W ramach tych projektów przewodził organizacji licznych szkoleń, konfe-
rencji, warsztatów czy też Międzynarodowych Targów Wiedzy, Innowacji i Technologii „WIN-
NTECH”, których głównym celem było propagowanie idei innowacji. Projekty te zostały zgło-
szone na konkurs „Liderzy wdrażania Regionalnych Strategii Innowacji w Polsce”. Sprawował
nadzór na kadrą zarządzającą i był odpowiedzialny za realizację projektu jako całości. Przy-
gotowywał także publikacje na temat RSI oraz transferu wiedzy, które wydawane były przy
udziale środków z Europejskiego Funduszu Społecznego, oraz inne artykuły czy wystąpienia
na ten temat w regionalnej prasie i telewizji. Uhonorowany dyplomem instruktora progra-
mów europejskich PHARE 2002 przez marszałka województwa kujawsko-pomorskiego, posia-
da certyfikat Biura Promocji Inwestycji i Technologii UNIDO. 

Laureat edycji ogólnopolskiej, kategoria innowacyjny projekt, przedstawiciel środowiska nauko-
wego

ICSO jest jedną z wiodących placówek naukowych, najstarszą na Opolszczyźnie. Dynamiczna
i innowacyjna organizacja działa na rzecz rozwoju i wzrostu innowacyjności przemysłu chemicz-
nego i branż pokrewnych. 
Dorobek Instytutu obejmuje 840 wdrożonych technologii. Rocznie ICSO wdraża
w praktyce przemysłowej 7-10 nowych rozwiązań, w kraju i za granicą. ICSO zreali-
zował 13 kontraktów na sprzedaż licencji, głównie do krajów Bliskiego i Dalekiego
Wschodu. 
Jednym z mierników innowacyjności jest liczba patentów. W 2008 r. naukowcy z Instytutu zgło-
sili do Urzędu Patentowego RP rekordową liczbę wynalazków – aż 34. Łącznie uzyskaliśmy ich
1431w kraju i za granicą, a w ciągu ostatnich trzech lat – 71. 
Instytut ukierunkowany jest na potrzeby przemysłu. Nasi partnerzy to Spółki Grupy CIECH, PCC
Rokita, ZTS Erg w Pustkowie, ZA Kędzierzyn, Kronopol, Lotos Parafiny i inne. 
Transfer innowacji do przemysłu wspomaga budowanie sieci współpracy między nauką
i biznesem. Od 2004 r. Instytut realizuje projekt Platforma Innowacji Technologicznej Re-
gionu Opolszczyzny; w latach 2004-2007 w ramach ZPORR, a w latach 2008-2009 jako
PITRO II w ramach PO KL. Celem projektu jest rozwój systemu wzajemnej komunikacji
i przepływu informacji między nauką, przemysłem i jednostkami otoczenia biznesu z bran-
ży chemicznej, przeróbki węgla i ropy, farb i lakierów, przetwórstwa tworzyw sztucznych
i energetyki poprzez Targi Wiedzy Technologicznej, seminaria tematyczne i portal http:
//pitro. pl. 

www.icso.com.pl

Laureat edycji regionalnej, woj. opolskie, kategoria: innowacyjna organizacja – inna organiza-
cja pozarządowa

VIVA LED „Doceniono ideę promocji i wystaw młodych polskich projektantów oraz producentów
lamp i obiektów diodowych” – tak sukces w konkursie komentuje Małgorzata Ratajczak, pomy-
słodawca i kurator wystaw VIVA LED. 
Współtwórcami sukcesu są Puff-Buff Design (Anna Siedlecka i Radek Achramowicz), Michał Ra-
dziemski, DBWT (Daria Burlińska i Wojtek Traczyk), Ewelina Cichocka, Olga Łaniewska, Anna Tu-
rek oraz Sebastian Szlabs z EMANDES. 
W ciągu niespełna roku powstała inicjatywa, która połączyła wysiłki projektantów i producen-
tów lamp diodowych w Polsce. Główne założenia projektu to promocja polskiego wzornictwa
oraz propagowanie technologii LED – przełomowej w technice oświetleniowej. Wystawy prezen-
tują spektrum możliwości, jakie stwarza to nowe źródło światła. Obiekty pokazywane wraz z in-
nymi zyskują na atrakcyjności. Wspólne wystawy zwiększają siłę oddziaływania i zwielokrotnia-
ją szanse na szersze dotarcie do świadomości klientów. 
VIVA LED uczestniczyli w czterech prestiżowych wystawach: w targach Home Decor w Poznaniu,
podczas Lata Konesera w Centrum Kultury w dawnej Fabryce Wódek „Koneser” w Warszawie,
w Instytucie Wzornictwa Przemysłowego w Warszawie oraz na festiwalu Łódź Design. Zebrali
pozytywne recenzje w prasie i zyskali uznanie znawców. 
Otrzymana nagroda to ważna zachęta do pogłębiania i poszerzenia współpracy z młodymi fir-
mami producenckimi i projektowymi o dużym potencjale twórczym. Projektanci zamierzają pre-
zentować swoje realizacje w kraju i za granicą na wystawach, targach, imprezach. Planują ko-
lejny rok wystawienniczy, otrzymali już kilka ciekawych zaproszeń. 

www.vivaled.pl

Laureat edycji ogólnopolskiej, kategoria innowacyjny projekt, przedstawiciel środowiska 
kultury

W konkursie przedstawiliśmy projekt studiów podyplomowych „Doradca – trener – konsultant. Ca-
łożyciowe poradnictwo zawodowe” zrealizowany w ramach Działania 1.1 SPO RZL od 1.01.2007 do
31.03.2008. Projekt oprócz tytułu doradcy zawodu zapewniał nabycie kompetencji trenerskich i cer-
tyfikowanych narzędzi do konsultacji indywidualnych – co przesądziło o innowacyjności projektu.
Projekt skierowany był do 80 pracowników instytucji rynku pracy z całego kraju. Bezpłatne, 439-
-godzinne (3-semestralne) studia miały charakter kompleksowy, zaś bardziej tradycyjną, akade-
micką część studiów uzupełniono bogatym blokiem szkoleniowym. Było też konwersatorium
z języka angielskiego. Słuchaczom zapewniano bezpłatny udział w studiach, dofinansowanie
kosztów dojazdów i zwrot kosztów zakwaterowania dla osób spoza Wrocławia, bezpłatne szko-
lenia wyjazdowe. Projekt objęty był promocją, zakończyła go uroczysta konferencja. 
Sukces projektu przyczynił się do nowej inicjatywy uczelni – Naukowego Seminarium Porado-
znawczego. Innym efektem było wydanie bezpłatnej publikacji naukowej „BYĆ DORADCĄ! Do-
świadczenia i refleksje” pod redakcją naukową dr E. Siarkiewicz i prof. dr hab. B. Wojtasik. Re-
cenzji naukowej podjęła się prof. dr hab. A. Kargulowa. Publikacja ta oprócz opisu projektu za-
wierała zbiór artykułów wyróżnionych uczestników projektu. 
Dolnośląska Szkoła Wyższa z siedzibą we Wrocławiu to uczelnia niepaństwowa działająca od
1997 r. Kształci w obszarze nauk humanistycznych (pedagogika i pedagogika specjalna), społecz-
nych (dziennikarstwo i stosunki międzynarodowe) i technicznych (geodezja i kartografia) na stu-
diach I i II stopnia.

www.dsw.edu.pl

Laureat edycji regionalnej, woj. dolnośląskie, kategoria innowacyjna organizacja – inna organi-
zacja/podmiot

Doktor hab. inż. Marek Jaszczuk, prof. nadzw. w Politechnice Śląskiej i dr inż. Jan Kania są pra-
cownikami Instytutu Mechanizacji Górnictwa Wydziału Górnictwa i Geologii Politechniki Śląskiej.
Prowadzą m.in. prace związane z wykorzystaniem zaawansowanych systemów sterowania i oce-
ny stanu technicznego maszyn górniczych do efektywnego ekonomicznie i bezpiecznego pozy-
skiwania węgla systemem ścianowym, umożliwiających w dalszej perspektywie bezzałogowe
wybieranie pokładów węgla kamiennego. 
Ponadto Marek Jaszczuk uczestniczył w realizacji projektów finansowanych przez Unię Europej-
ską dotyczących rozwoju MSP poprzez wprowadzanie rozwiązań innowacyjnych: 
■ ZPORR: Tworzenie sieci współpracy Śląskiego Centrum Zaawansowanych Technologii na po-

ziomie regionalnym, koordynator Politechnika Śląska, 
■ Sieć efektywnej komercjalizacji technologii – projekt pilotażowy w Gliwicach

Z/2.24/II/2.6/19/04, grupa GT3 Klastery technologiczne, koordynator Urząd Miejski w Gliwicach
Marek Jaszczuk i Jan Kania są autorami nowego rozwiązania pt. „Sposób koncentracji eksploatacji po-
la ścianowego, zwłaszcza ściany zawałowej i zestaw urządzeń do realizacji tego sposobu”, dotyczące-
go bardzo ważnego i aktualnego zagadnienia oceny możliwości uzyskania efektywności ekonomicznej
pozyskania węgla z określonego przodka ścianowego. Model ten jest też wykorzystywany w systemie
eksperckim umożliwiającym wielowątkowe studia i analizy dotyczące całego zakładu górniczego.
Marek Jaszczuk i Jan Kania uczestniczą w międzynarodowych i krajowych wystawach i konkur-
sach wynalazków oraz licznych projektach o charakterze innowacyjnym. 

Laureat edycji ogólnopolskiej, kategoria innowacyjny projekt, przedstawiciel środowiska aka-
demickiego

MAREK JASZCZUK I JAN KANIA

POMORSKI PARK 
NAUKOWO-TECHNOLOGICZNY (PPNT) W GDYNI DR TADEUSZ TROCIKOWSKI 

DOLNOŚLĄSKA SZKOŁA WYŻSZA 
WE WROCŁAWIU

INSTYTUT CIĘŻKIEJ SYNTEZY ORGANICZNEJ 
„BLACHOWNIA” (ICSO) W KĘDZIERZYNIE-KOŹLU MAŁGORZATA RATAJCZAK, PROJEKT VIVA LED



reklama


