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Kapituła Nagrody Gospodarczej Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej nominowała 21 przedsiębiorstw
w XVI edycji tejże Nagrody. Prezydent RP Andrzej Duda ogłosi laureatów i wręczy im statuetki 15
listopada br. podczas „Kongresu 590” w Rzeszowie. Zobacz także: Powołanie Kapituły XVI edycji
Nagrody Gospodarczej Prezydenta RP Nagroda Gospodarcza jest przyznawana raz do roku przez
Prezydenta RP.
To wyróżnienie dla firm, które wnoszą znaczący wkład w rozwój naszej gospodarki, budując pozytywny
wizerunek polskiej przedsiębiorczości na całym świecie.

Kapituła pod przewodnictwem profesora Krzysztofa Opolskiego nominowała następujące podmioty
(kolejność alfabetyczna):
KATEGORIA „LIDER MŚP”
Ekoenergetyka – Polska sp. z o. o. (Instytucja Zgłaszająca: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju)
Firma działająca w dziedzinie elektromobilności. Lider w zakresie projektowania, produkcji oraz
wdrażania systemów szybkiego ładowania autobusów elektrycznych w Europie. Jako jedyna w branży
posiada w 100 proc. polski kapitał. Dostarcza swoje produkty dla kluczowych producentów autobusów
elektrycznych (m.in. Solaris, Daimler), które obecnie pracują na liniach autobusowych w Polsce,
Niemczech, Francji, Hiszpanii, Szwecji, Norwegii, Finlandii, Austrii czy Turcji.
Grupa Pietrucha sp. z o. o. (Instytucja Zgłaszająca: Polska Agencja Inwestycji i Handlu)
Firma, której początki sięgają 1960 roku produkuje zaawansowane technologicznie produkty z tworzyw
sztucznych o bardzo szerokim zastosowaniu w sektorze inżynierii lądowej i wodnej. Grupa zaopatruje
około 3,5 tys. klientów. Oferuje swoje produkty w 34 krajach świata na 5 kontynentach, szczególnie w
regionach wrażliwych na wpływ globalnych zmian klimatycznych.
Ultratech sp. z o. o. (Instytucja Zgłaszająca: Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego)
Rozpoczęła działalność w Rzeszowie w 2000 roku. Dzięki doświadczonej kadrze i wysoko
wykwalifikowanym pracownikom realizuje najtrudniejsze zadania produkcyjne i zadania badawczorozwojowe oraz współpracuje z najlepszymi firmami lotniczymi na świecie. Zajmuje się produkcją części i
podzespołów dla światowych firm lotniczych i energetycznych.
KATEGORIA „NARODOWY SUKCES”
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Ceramika Paradyż sp. z o. o. (Instytucja Zgłaszająca: Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego)
Czołowy producent płytek ceramicznych w Polsce. Zapleczem firmy jest pięć zakładów produkcyjnych,
których parki technologiczne należą do najnowocześniejszych w Europie. Ceramika Paradyż to także
wizytówka polskiego przemysłu. Produkty firmy zyskują uznanie klientów w ponad 50 krajach świata.
PKO BP S.A. (Instytucja Zgłaszająca: Związek Banków Polskich i Pracodawcy Rzeczypospolitej Polskiej)
Lider polskiego sektora bankowego, wspiera rozwój polskich przedsiębiorstw i samorządów. Jest
największym bankiem komercyjnym w Polsce oraz wiodącym bankiem na rynku pod względem skali
działania, kapitałów własnych, depozytów, liczby klientów i wielkości dystrybucji.
U Jędrusia sp. z o. o. (Instytucja Zgłaszająca: Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego)
Firma powstała w 1979 roku i początkowo funkcjonowała jako mała restauracja w centrum Krakowa,
zatrudniająca kilku pracowników. Produkcję dań gotowych na większą skalę rozpoczęto w 1989 roku.
Obecnie firma U Jędrusia to jeden z największych i najbardziej znanych w Polsce producentów
chłodzonych wyrobów garmażeryjnych, dań gotowych oraz surówek.
KATEGORIA „MIĘDZYNARODOWY SUKCES”
AIUT sp. z o. o. (Instytucja Zgłaszająca: Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego)
Założona w 1991 roku firma zajmuje się specjalistycznymi rozwiązaniami z dziedziny automatyki
przemysłowej i elektryki, a także realizacją projektów z zakresu robotyki. Elementem sukcesu firmy jest
współpraca ze światowymi dostawcami urządzeń, systemów i aparatury.
Synthos S.A. (Instytucja Zgłaszająca: Oficyna Wydawnicza Rynek Polski sp. z o. o. – redakcja Polish
Market)
Jeden z największych producentów surowców chemicznych w Polsce. To również największy europejski
producent polistyrenu do spieniania stosowanego w termoizolacji, jak również ważny dostawca
produktów z branży budowlanej.
Vigo System S.A. (Instytucja Zgłaszająca: Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. oraz Urząd Marszałkowski
Województwa Mazowieckiego )
Firma powstała w 1987 roku specjalizuje się w technologii detektorów. Jest światowym liderem w
produkcji niechłodzonych, fotonowych detektorów podczerwieni. Najwięcej produktów sprzedaje w
Niemczech i w Stanach Zjednoczonych. Kładzie bardzo duży nacisk na działalność badawczo-rozwojową.
KATEGORIA „ODPOWIEDZIALNY BIZNES”
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Euro-Eko sp. z o. o. (Instytucja Zgłaszająca: Agencja Rozwoju Przemysłu S.A.)
Działalność Spółki EURO-EKO w zakresie produkcji paliwa alternatywnego rozpoczęła się w 2003 roku
otwarciem pierwszego zakładu – Wytwórni Paliw Alternatywnych w Mielcu. Obecnie firma dysponuje
trzema nowoczesnymi instalacjami do produkcji paliwa alternatywnego. Swoją społeczną
odpowiedzialność biznesu realizuje głównie w zakresie przyczyniania się do zrównoważonego rozwoju w
gospodarce odpadowej, zmniejszając liczbę odpadów na składowiskach, które stają się po przeróbce
produktem w postaci paliwa.
PKO BP S.A. (Instytucja Zgłaszająca: Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego)
Społeczna odpowiedzialność biznesu jest elementem strategii największego banku w Polsce. Bank łączy
realizację celów biznesowych z działaniami, które odpowiadają na zróżnicowane potrzeby wszystkich
grup interesariuszy: klientów, pracowników, partnerów biznesowych, lokalnych społeczności. Wspiera
wydarzenia i projekty edukacyjne, obywatelskie, kulturalne.
Zakłady Farmaceutyczne Polpharma S.A. (Instytucja Zgłaszająca: Stowarzyszenie Forum
Odpowiedzialnego Biznesu)
Największy polski producent leków i substancji farmaceutycznych. Firma założona w 1935 roku posiada 7
zakładów produkcyjnych i 7 ośrodków B+R. Zatrudnia około 7500 pracowników z czego ok. 4300 w
Polsce. Od wielu lat firma kieruje się w swojej działalności ideą społecznej odpowiedzialności biznesu.
Mottem Polpharmy są słowa „Ludzie pomagają ludziom”. W roku 2018 została jako pierwsza polska
firma w historii zwycięzcą Rankingu Odpowiedzialnych Firm w Polsce.
KATEGORIA „FIRMA RODZINNA”
Lubas Poliuretany sp. j. – Wiesław Lubas, Lubomir Lubas, Mariusz Lubas (Instytucja Zgłaszająca: Związek
Powiatów Polskich)
Firma rodzinna działająca od 1990 roku jest wiodącym w Europie producentem elastomerów
poliuretanowych L-PUR, będących tworzywem o szerokim zakresie zastosowań, sprawdzającym się w
wielu gałęziach przemysłu. Świadczy usługi znajdujące swój zbyt w wielu dziedzinach gospodarki od
przemysłu wydobywczego do meblowego. Obecnie sprzedaje swoje produkty w 34 krajach na 4
kontynentach.
LUG S.A. (Instytucja Zgłaszająca: Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych)
Producent oświetlenia infrastrukturalnego oraz przemysłowych i dekoracyjnych opraw do oświetlenia
wewnętrznego i zewnętrznego budynków użyteczności publicznej oraz obiektów przemysłowych. W
2007 roku weszła na giełdę i z sukcesem podbija światowe rynki. Istnieje od 29 lat jako firma rodzinna.
MB – Pneumatyka sp. z o. o. (Instytucja Zgłaszająca: Związek Przedsiębiorców i Pracodawców)
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Od 1984 roku produkuje złącza do pneumatycznych układów hamulcowych w pojazdach użytkowych,
takich jak samochody ciężarowe, autobusy oraz naczepy. Jest jednym z pięciu wiodących producentów
tego typu złączy w Europie. Firma rodzinna, która stała się ważnym pracodawcą w regionie.
KATEGORIA „STARTUP_PL” 3Thermo sp. z o. o. (Instytucja Zgłaszająca: Urząd Marszałkowski
Województwa Wielkopolskiego)
Założona w 2014 roku firma z Wielkopolski skonstruowała grzejnik 3THERMO oparty na układzie do
rozprowadzania energii cieplnej w cienkiej warstwie tynku. System pobiera ciepło z C.O. jak typowy
układ wodny, jednak przenosi ją na tynk już bez użycia wody, a jedynie po radiatorze. Swoją wyjątkową
sprawność zawdzięcza innowacyjnej technologii własnych aktywnych radiatorów. Nagrodzona m.in. w
konkursie Innowacyjna Wielkopolska (I miejsce w kategorii Wnętrza Przyszłości 2018)
Genomtec S.A. (Instytucja Zgłaszająca: Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych)
Urządzenie wymyślone przez firmę to podręczny, innowacyjny przyrząd diagnostyczny, oparty na
amplifikacji i detekcji specyficznych fragmentów DNA i RNA – „złotym standardzie” diagnostyki
molekularnej. Badania z jego użyciem mogą być wykonywane u ludzi, zwierząt jak również w rolnictwie,
przemyśle spożywczym i w kontroli skażeń środowiska. Celem zespołu Genomtec jest umożliwienie
szybkiego wykrywania często występujących na świecie chorób zakaźnych.
Photon Entertainment sp. z o. o. (Instytucja Zgłaszająca: Fundacja Technotalenty)
Spółka jest twórcą i producentem pierwszego na świecie interaktywnego robota edukacyjnego dla
dzieci, który rozwija się z dzieckiem. Poprzez aplikację mobilną oraz powiązane z nią doświadczenia i
eksperymenty robot wprowadza dzieci w świat nowych technologii i uczy je m.in. podstaw
programowania. Urządzenie stworzyli absolwenci i studenci Politechniki Białostockiej, których
zainteresowania dotyczą nowoczesnej robotyki. Robot jest wykorzystywany w ponad 450 placówkach
edukacyjnych w Polsce, a także w Niemczech, Szwecji, Australii i Singapurze.
KATEGORIA „BADANIA+ROZWÓJ”
APS S.A. (Instytucja Zgłaszająca: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju)
Advanced Protection Systems S.A. to przedsiębiorstwo istnieje już ponad 20 lat. Jako jeden z liderów na
rynku oferuje kompleksowe usługi z dziedziny automatyki przemysłowej. Opracowała i zbudowała
autorski, czterosensorowy, odporny na warunki pogodowe system ochrony (wykrywania, klasyfikacji i
neutralizacji) przed zagrożeniami ze strony bezzałogowych statków powietrznych.
Astronica sp. z o. o. (Instytucja Zgłaszająca: Polska Agencja Inwestycji i Handlu)
Powstała w 2013 roku jako spółka spin-out Centrum Badań Kosmicznych PAN w Warszawie. Pracownicy
firmy w większości wywodzą się z Laboratorium Robotyki i Mechatroniki Satelitarnej, w którym
odpowiadali za rozwój mechanizmów kosmicznych i koordynację projektów. Podstawowym obszarem
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działalności Astroniki jest projektowanie, budowa, integracja i testy systemów mechanicznych na
potrzeby rynku kosmicznego.
Centrum Słuchu i Mowy sp. z o. o. (Instytucja Zgłaszająca: Fundacja Polskiego Godła Promocyjnego
„Teraz Polska”)
Centrum Słuchu i Mowy istniejące od 2004 roku to nie tylko gabinety lekarskie, gabinet protetyki słuchu,
ale także znakomicie wyposażone laboratorium. W ramach prowadzonej działalności B+R firma
skonstruowała m.in. Stymulator Polimodalnej Percepcji Sensorycznej przeznaczony do prowadzenia
terapii obejmującej zmysły słuchu, wzroku i dotyku. składający się ze słuchawek na przewodnictwo
powietrzne oraz kostne z wbudowanym mikrofonem, przystawki modyfikującej wykorzystywanej w
terapii dźwięki oraz iPada przeznaczonego do multimedialnych i psychoedukacyjnych gier.
Zobacz także:
Pałac Prezydencki wydrukowany w technologii 3D
Więcej informacji o zasadach przyznawania nagrody

