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Poznaliśmy Laureatów XII edycji Konkursu
„Dolnośląski Gryf – Nagroda Gospodarcza”
26 października 2015 roku w Narodowym Forum
Muzyki we Wrocławiu odbyła się Wielka Gala
Biznesu, zwieńczająca XII edycję Konkursu „Dolnośląski Gryf - Nagroda Gospodarcza”, corocznego
i najważniejszego wyróżnienia gospodarczego
na Dolnym Śląsku. Na koncert, podczas którego
poznaliśmy Laureatów, przybyła rekordowa liczba
blisko 1000 gości. Wielką Galę Biznesu zaszczyciły
swoją obecnością największe osobistości Dolnego
Śląska, przedstawiciele samorządów, świata nauki,
kultury oraz przedsiębiorcy.

Marszałek Województwa Dolnośląskiego –
Cezary Przybylski podziękował firmom za pro-

rozwija, dzięki czemu „Dolnośląski Gryf” jest rozpoznawalną marką
i coraz bardziej pożądanym wyróżnieniem.
Galę uświetnił koncert w wykonaniu Orkiestry Symfonicznej Narodowego Forum Muzyki pod dyrekcją Jana Walczyńskiego. Goście
mieli okazję wysłuchać polskiej muzyki filmowej ubiegłego stulecia.
Wszystkim Nominowanym do Nagrody wręczono dyplomy, a Laureaci otrzymali statuetki Gryfa. W tym roku przyznano Nagrodę
Specjalną „Osobowość Dolnego Śląska”, która trafiła do rąk prof.
Ewy Michnik – Dyrektor Opery Wrocławskiej. Laureatka w kilku
słowach podziękowała za biznesowe wsparcie, dzięki któremu możliwe było zrealizowanie kilku spektakularnych widowisk plenerowych,
takich jak m.in. „Latający Holender”. Laudację dla prof. Ewy Michnik
wygłosił Rafał Augustyn.

Zwycięzcy XII edycji Konkursu
„Dolnośląski Gryf – Nagroda Gospodarcza” 2015 r.
1.	Nagroda dla samorządów za szczególne sukcesy we współpracy
z biznesem
Gmina Wałbrzych
mocję Dolnego Śląska oraz podkreślił ich zasługi
w rozwoju regionu. A przebywający w podróży służbowej Prezydent Wrocławia – Rafał Dutkiewicz,
pogratulował Nominowanym oraz życzył miłego
wieczoru wszystkim uczestnikom Gali poprzez
specjalnie na tę okazję przygotowane nagranie.
Uroczystego otwarcia Wielkiej Gali Biznesu dokonali: Grzegorz Dzik – Przewodniczący i Członek Prezydium Rady Zachodniej Izby Gospodarczej,
Konsul Honorowy Ukrainy we Wrocławiu, Prezes
Impel SA oraz Herbert Wirth – Prezes Związku
Pracodawców Polska Miedź, Prezes Zarządu KGHM
Polska Miedź SA, Wiceprzewodniczący i Członek
Prezydium Rady Zachodniej Izby Gospodarczej.
Przewodniczący Kapituły – prof. Bogusław
Fiedor – Prorektor ds. Współpracy z Zagranicą
Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu podziękował organizatorom Konkursu i Gali oraz
z satysfakcją stwierdził, że Konkurs cały czas się

2.	Nagroda za innowacyjny pomysł na biznes/ rozwój dla mikro
i małych przedsiębiorstw
HYDROERGIA Sp. z o.o. Sp.k.
3.	Nagroda za innowacyjny pomysł na biznes/ rozwój dla średnich
i dużych przedsiębiorstw
KGHM ZANAM S.A.
4.	Nagroda za innowacyjny projekt i współpracę biznesu z nauką
Mine Master Sp. z o.o.
5.	Nagroda za szczególny sukces w procesie internacjonalizacji
Research and Engineering Center Sp. o.o.
6.	Nagroda za odpowiedzialność społeczną firmy
Dozamel Sp. z o.o.
7.	Nagroda za szczególne osiągnięcia w działalności na rzecz rozwoju Dolnego Śląska
Wrocławski Park Technologiczny SA
8.	Dolnośląski Produkt Roku
Frankonia-Poland Sp. z o.o.

Więcej informacji na stronach: www.zig.pl oraz www.gryfy.pl
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Wybrane wypowiedzi Laureatów
Andrzej Czajkowski

zultatów w prowadzonej przez nas działalności. Świadczy
również o zbudowaniu stabilnej pozycji na rynku. Jesteśmy
Wiceprezes Zarządu Mine Maprzekonani, że otrzymanie tej prestiżowej nagrody przyczyni
ster Sp. z o.o.
się do zawarcia nowych, owocnych kontaktów biznesowych.
Od czego, Państwa zdaniem, zależy zdobycie statuetki? Jakie czynniki, w Państwa opinii, zwiększaMine Master Sp. z o.o.
ją szansę na Nagrodę?
Jesteście Państwo Laureatami XII edycji Konkursu
Zdobycie statuetki Dolnośląskiego Produkt Roku w na„Dolnośląski Gryf-Nagroda Gospodarcza”. Jakie ko- szym przypadku, wynika z wieloletniej pracy nad zbudowarzyści płyną z udziału w Konkursie, skoro zdecydo- niem stabilnej pozycji na rynku oraz osiąganych wyników
waliście się Państwo w nim wystartować?
finansowych. Dzięki naszemu produktowi jakim jest koUdział w konkursie a szczególnie bycie laureatem tego mora do pomiarów kompatybilności elektromagnetycznej
konkursu stanowi bardzo duże wyróżnienie dla całej załogi potwierdzamy, że jest to produkt innowacyjny i znajduje
naszej firmy i współpracujących z nami naukowców z Po- rynek zbytu na całym Świecie . Od samego początku istnielitechniki Wrocławskiej i Akademii Górniczo-Hutniczej nia budujemy zasady dobrego funkcjonowania firmy pod
w Krakowie. Docenienie innowacyjności naszych działań względem kontaktu z pracownikami, dostawcami, odbiorcaprzez Kapitułę utwierdza nas w celowości tego co robimy. mi oraz społecznością lokalną. Swoją działalność prowadziTrudno w jednoznacznie wymierny sposób skwantyfikować my również na korzyść Środowiska Naturalnego. Jesteśmy
korzyści. Innowacyjność naszych produktów weryfikują od- przekonani, że otrzymanie tej prestiżowej nagrody przyczyni
biorcy zarówno w kraju jak i za granicą , którzy decydują się się do zawarcia nowych, owocnych kontaktów biznesowych.
zakup naszych maszyn pomimo bardzo silnej konkurencji
jaka w branży maszyn górniczych występuje. Ale satysfakcja
moralna – tak wysokie wyróżnienie wśród wielu przedsiędr inż. Jarosław Tomalik
biorstw Dolnego Śląska to jest chyba najwyższa korzyść jaką
w naszej ocenie dzięki temu wyróżnieniu uzyskaliśmy.
Prezes Zarządu Hydroergia Sp.
Od czego, Państwa zdaniem, zależy zdobycie staz o.o. sp.k.
tuetki? Jakie czynniki, w Państwa opinii, zwiększają szansę na Nagrodę?
Hydroergia Sp. z o.o. sp.k.
O zdobyciu statuetki decyduje ocena zgłoszonego projektu przez Kapitułę. My zdobyliśmy ją za innowacyjny projekt Jesteście Państwo Laureatami XII edycji Konkursu
i współpracę biznesy z nauką. Zarówno zaprezentowane roz- „Dolnośląski Gryf-Nagroda Gospodarcza”. Jakie kowiązanie zawierające w sobie nowatorskie rozwiązania jak rzyści płyną z udziału w Konkursie, skoro zdecydoi skala wieloletniej wymiernej współpracy z wyższymi waliście się Państwo w nim wystartować?
uczelniami w moim odczuciu stanowiły istotne elementy
Udział w konkursie „Dolnośląskie Gryf – Nagroda Gospooceny i to chyba one byłybrane pod uwagę przy przyznaniu darcza” daje znakomitą okazję do przedstawienia firmy i wynam statuetki.
promowania jej na forum biznesowym. Umożliwia kandydatom zaprezentowanie dotychczasowych osiągnięć, a także
przedstawienie swojej oferty oraz podstawowej działalność
Krzysztof Zawadzki
– w naszym przypadku energetyki wodnej i produkcji indywidualnych i wysoko sprawnych turbin wodnych zarówno
Prezes FRANKONIA-Poland
Kaplana jak i Francisa. Zdobycie tak prestiżowej nagrody
daje możliwość reklamy oraz wzmacnia wizerunek firmy.
Sp. z o.o.
Jako Laureat tegorocznej XII edycji Konkursu w kategorii
FRANKONIA-Poland Sp. z o.o.
„Innowacyjny pomysł na biznes/ rozwój dla mikro i małych
przedsiębiorstw”, obserwujemy wzrost zainteresowania
Jesteście Państwo Laureatami XII edycji Konkursu naszą firmą przez media. Jednocześnie Dolnośląski Gryf
„Dolnośląski Gryf-Nagroda Gospodarcza”. Jakie ko- oznacza dla nas prestiż oraz uznanie naszej ciężkiej pracy
rzyści płyną z udziału w Konkursie, skoro zdecydo- włożonej w rozwój przedsiębiorstwa, w niespełna 4 lata od
waliście się Państwo w nim wystartować?
rozpoczęcia działalności. Zdobycie nagrody zapewnia zarówUdział w konkursie jest dla nas odzwierciedleniem no rozpoznawalność na rynku, jak również umacnia pozycje
ogromnego wysiłku, zaangażowania oraz osiągniętych re- firmy jako rzetelnego i sprawdzonego partnera biznesowego.
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Od czego, Państwa zdaniem, zależy zdobycie sta- rzyści płyną z udziału w Konkursie, skoro zdecydotuetki? Jakie czynniki, w Państwa opinii, zwiększa- waliście się Państwo w nim wystartować?
ją szansę na Nagrodę?
Jak wiadomo otrzymanie statuetki „Dolnośląski Gryf –
Możemy wypowiadać się jedynie w swoim imieniu i w na- Nagroda Gospodarcza” już samo w sobie stanowi prestiżowe
szym przypadku zdobycie tej nagrody zależało tylko i wy- wyróżnienie biznesowe i gospodarcze dla firm działających
łącznie od przyjętego modelu biznesowego, innowacyjnego na Dolnym Śląsku.
pomysłu, wdrożonych rozwiązań, a także wyników finan„Dolnośląski Gryf” przyznany KGHM ZANAM stanowi
sowych firmy. W tym miejscu należy również wspomnieć dla Spółki potwierdzenie pozycji jako wiarygodnego podo pasji i ogromnym zaangażowaniu, z jakim wszyscy nasi miotu gospodarczego Dolnego Śląska wnoszącego swoją
pracownicy podchodzą do swojej pracy.
działalnością znaczący wkład w rozwój regionu, w tworzenie nowych miejsc pracy oraz będącego wizytówką jakości
i innowacyjności, która w przypadku naszej Spółki jest niezmiernie ważna. Nagroda pozwala promować nam nasze
osiągnięcia w dziedzinie innowacyjności, zaangażowania
Marek Winkowski
Spółki w rozwój regionu oraz działania na rzecz lokalnych
Wiceprezes Zarządu Wrocławskiespołeczności. Potwierdza również fakt, że KGHM ZANAM
go Parku Technologicznego SA
zalicza się do firm, które tworzą gospodarczą i społeczną
przyszłość Dolnego Śląska.
Od czego, Państwa zdaniem, zależy zdobycie staWrocławski Park Technologiczny SA
tuetki? Jakie czynniki, w Państwa opinii, zwiększaJesteście Państwo Laureatami XII edycji Konkursu ją szansę na Nagrodę?
„Dolnośląski Gryf-Nagroda Gospodarcza”. Jakie koNiewątpliwie duże znaczenie ma realizowana przez firrzyści płyną z udziału w Konkursie, skoro zdecydo- mę polityka, która w przypadku KGHM ZANAM ma na
waliście się Państwo w nim wystartować?
celu dążenie do ciągłego doskonalenia oferowanego przez
Dolnośląski Gryf to jedno z najbardziej prestiżowych Spółkę asortymentu. Firma stale inwestuje w nowe technolowyróżnień gospodarczych przyznawanych na Dolnym Ślą- gie i urządzenia dopasowując je do potrzeb klientów. Ponadsku. Nagroda jest już bardzo rozpoznawalna, co ma duże to strategia Spółki ukierunkowana jest na działania zmieznaczenie w relacjach z naszymi partnerami biznesowymi. rzające do zwiększenia konkurencyjności firmy zarówno na
Przyznanie nam nagrody bardzo pozytywnie odebrały spół- rynku krajowym jak i zagranicznym. W efekcie Spółka od
ki zlokalizowane na terenie Wrocławskiego Parku Techno- wielu lat odnotowuje znaczący wzrost produkcji, poziomu zalogicznego, a to jest dla nas najważniejsze. Mamy nadzieję, trudnienia oraz jakości świadczonych usług. Reasumując, to
że tytuł laureata Dolnośląskiego Gryfa przyciągnie do nas właśnie takie aspekty jak innowacyjność, efektywność, konkolejne firmy.
kurencyjność, wzrost zatrudnienia oraz odpowiedzialność
Od czego, Państwa zdaniem, zależy zdobycie sta- społeczna zwiększają szansę na Nagrodę.
tuetki? Jakie czynniki, w Państwa opinii, zwiększają szansę na Nagrodę?
Nasz tegoroczny Dolnośląski Gryf, za szczególne osiągnięcia w działalności na rzecz rozwoju Dolnego Śląska, to
Niewątpliwie duże znaczenie ma realizowana przez firmę pouhonorowanie ostatnich kilkunastu lat ciężkiej pracy nad
lityka, która w przypadku KGHM ZANAM ma na celu dążenie
budową jednego z najlepszych parków technologicznych
do ciągłego doskonalenia oferowanego przez Spółkę asortyw Polsce. Mieliśmy wizje i konsekwentnie ją zrealizowaliśmy
mentu. Firma stale inwestuje w nowe technologie i urządzenia
– to chyba jedna z najważniejszych rzeczy, która przyczyniła
dopasowując je do potrzeb klientów. Ponadto strategia Spółsię do szeregu nagród dla WPT w ostatnim czasie.
ki ukierunkowana jest na działania zmierzające do zwiększenia konkurencyjności firmy zarówno na rynku krajowym jak
i zagranicznym. W efekcie Spółka od wielu lat odnotowuje
Witold Bugajski
znaczący wzrost produkcji, poziomu zatrudnienia oraz jakości
świadczonych usług. Reasumując, to właśnie takie aspekty jak
Wiceprezes Zarządu KGHM
innowacyjność, efektywność, konkurencyjność, wzrost zatrudZ ANAM S.A.
nienia oraz odpowiedzialność społeczna zwiększają szansę na
Nagrodę.

KGHM ZANAM S.A.

Jesteście Państwo Laureatami XII edycji Konkursu
„Dolnośląski Gryf-Nagroda Gospodarcza”. Jakie ko-

