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Polskioddziałbrytyjskiejspółki
J.S. Hamilton otworzył właśnie
w Gdyni nową siedzibę. Specja-
listyczne laboratorium, a także
pomieszczenia biurowe firmy
mieszczą się obecnie przy ul.
Chwaszczyńskiej,niedalekogra-
nicy z Chwaszczynem.

- Otwarcie nowej siedziby
pozwoliło nam na zatrudnienie
nowych pracowników - mówi
Rafał Kartanowicz, wiceprezes
zarządu J.S. Hamilton Poland. -
DotychczasnaszazałogawTrój-
mieście liczyła sto osób. Teraz
jest ich już ponad 120.

Laboratorium, które otwarto
wsiedzibieJ.S.Hamiltonprzyul.
Chwaszczyńskiej, zajmuje po-
wierzchnię aż 2 tys. m kw. Do-
datkowo w gmachu znajdują się
czterokrotnie mniejsze po-
wierzchnie biurowe.

-Dotychczasswojebiuromie-
liśmy w centrum Gdyni przy ul.
Świętojańskiej, a laboratoria
prowadziliśmy na terenie por-
tów w Gdańsku i Gdyni - mówi
Rafał Kartanowicz. - Obecnie
całatadziałalnośćzostałaprze-
niesiona na ul. Chwaszczyńską.

W nowoczesnym gmachu
mieści się m.in. laboratorium
mikrobiologiczne i farmaceu-
tyczne.Wykonywanesąteżana-
lizy paliw i środowiska, senso-
ryczne i klasyczne. Zakupiono
już drogi i nowoczesny sprzęt.

- Dysponujemy pracownią

chromatografiigazowej,cieczo-
wej i spektometrii - mówi Rafał
Kartanowicz.

Tak wyposażone laborato-
rium pozwala spółce na specja-
listyczne badania produktów,
zlecane przez kontrahentów.
J.S. Hamilton zajmuje się obec-
nie m.in. kontrolą jakościową
wyrobów spożywczych, farma-
ceutycznych, chemicznych, pa-
liwciekłychistałych,badaniami
środowiskowymi wód, gleby

i powietrza. Świadczy ponadto
usługiaudytorskieiszkoleniowe
dla producentów i dystrybuto-
rów żywności, przeprowadza
konsumenckietestyproduktów.
Pracownicy firmy również
monitorująibadająjakośćpaliw
w obrocie hurtowym i detalicz-
nym,certyfikujątowaryekspor-
towane do Rosji. Kolejnymi
branżami, w których działa J.S.
Hamilton, jest kontrola tech-
niczna i nadzór nad termino-
wościąwysyłek,oferujerównież
mielenie, homogenizację, roz-
drabnianie próbek analitycz-
nych m.in. artykułów spożyw-
czych, pasz, karm, gumy, kau-
czuków czy polimeru.

Większa siedziba
J.S. Hamilton Poland
SzymonSzadurskiPo raz piąty ruszył projekt „Kra-

jowi Liderzy Innowacji i Roz-
woju”, organizowany od 2008
roku przez Fundację Innowacji
iRozwoju.Głównąideąprojektu
jestkonkurspodtąsamąnazwą,
akolejnymelementemtej inno-
wacyjnej układanki jest cykl se-
minariów „Innowacje bliżej
nas”, które odbędą się w 13 mia-
stach wojewódzkich w całym
kraju. Projekt zwieńczy uroczy-
sta gala, która odbędzie się
w styczniu przyszłego roku
w Warszawie. Podczas uroczy-
stości poznamy zwycięzców
konkursu.

Konkurs cieszy się od lat nie-
słabnącym powodzeniem
– w poprzednich jego edycjach
wpłynęło ponad 2,5 tys. zgło-
szeńodfirm,gminczyorganiza-
cji. Skąd takie zainteresowanie
tematyką innowacji? Czasem

nawet mała zmiana może przy-
nieść doskonałe efekty,
a do odważnych świat należy.
Krzysztof Duchnowski, prezes
Fundacji Innowacji i Rozwoju,
podkreśla, że często barierą nie
jest brak funduszy, ale lęk
przed zmianą. Dodaje także, że
właśniewczasachkryzysumałe
firmycorazczęściejsięgająpoin-
nowacje, aby zdobyć przewagę
konkurencyjną i utrzymać się
na rynku.

Innowacyjność to najlepsza
drogarozwojuiwzrostukonku-
rencyjności dla polskiej gospo-
darki, dlatego też coraz więcej
firmstawianainnowacje.Przed-
siębiorcy chcą poszerzyć swoją
działalnośćoinnowacyjnedzia-
łania związane z badaniami
i rozwojem, wdrażają nowo-
czesne technologie czy pro-
dukty,chcąstosowaćnowetech-
nologieinformacyjneikomuni-
kacyjne.

Innowacyjne firmy zacieś-
niają współpracę z instytucjami
naukowymi i badawczymi, in-
westująwspecjalistycznysprzęt
czy laboratoria badawcze na te-
renie swojego zakładu.

Innowacje można jednak
także wprowadzać na poziomie
marketingu,zarządzaniaperso-
nelem czy administrowania
firmą.Pomysłównausprawnie-
nie i zwiększenie wydajności
pracymożebyćtyle,ilukreatyw-
nych i otwartych na zmiany lu-
dzizarządzafirmami,gminami,
instytucjamiczyorganizacjami.
Bo innowacje to nie tylko do-
menaprzedsiębiorcówczynau-
kowców. Pamiętali też o tym or-
ganizatorzy konkursu, tworząc
kategorie konkursowe dla gmin
czyorganizacjipozarządowych.

O innowacjach jednak nadal
mówi się zbyt mało. Potrzeba
także odpowiednich mechani-
zmów wspierających zarówno

samowdrażanieinnowacyjnych
rozwiązań,jakipromocjętejidei.
Przedsiębiorcy czy przedstawi-
cielesamorządówlubinstytucje
wkraczający na innowacyjną
ścieżkę rozwoju finansują ko-
nieczne inwestycje z własnych
środków albo korzystają ze
wsparcia,np.funduszyunijnych
przeznaczonych właśnie na in-
nowacje.–Mimożebrakjestsy-
stemowych rozwiązań z za-
kresu innowacyjności, firmy
w ciężkich czasach starają się
namiaręswychmożliwościrea-
lizować innowacyjne projekty
– dodaje Duchnowski.

Projekty takie jak konkurs
„Krajowi Liderzy Innowacji
i Rozwoju” pomagają nagłośnić
sukces tych, którym się udało.
Dzięki temu laureaci konkursu
iichprojektymogąodnieśćsuk-
ces marketingowy, a także stać
się źródłem inspiracji dla kolej-
nych uczestników.

AnnaNagel

Szukamyliderówinnowacji

a Kategorie: Innowacyjna
firma, Innowacyjny produkt,
Innowacyjna usługa,
Innowacyjna gmina,
Innowacyjna organizacja,
Innowacyjny projekt unijny,
Dynamicznie rozwijająca się
firma.Nowa kategoria: Inspi-
rująca firma, dla branży
telco/IT.

a Partnerzy i patroni kon-
kursu: Organizator: Fundacja
Innowacji i Rozwoju. Mecenas
konkursu: Orange. Partnerzy
technologiczni: Intel Techno-

logy Poland, Sony Mobile
Communications. Partner
merytoryczny: Dom Inwesty-
cyjny „Investors”. Partner
wspierający: BIG InfoMonitor.
Patroni to m.in.: Biuro Komisji
Europejskiej, Giełda Papierów
Wartościowych, Związek Ban-
ków Polskich, Urząd Paten-
towy RP.

a Zgłoszenia przyjmowane są
do 15 października br. Ankieta
konkursowa oraz regulamin
zamieszczone są na stronie
www.liderzyinnowacji.pl.

Mecenas konkursu

Organizator konkursu

Partnerzy

w tym roku otworzono
przedstawicielstwo
J.S. Hamilton w Gdyni
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