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Gospodarka

Jubileuszowa edycja Konkursu 
„Dolnośląski Gryf-Nagroda Gospodarcza”
Po raz 15. zostaną przyznane statuetki 
„Gryfa” dla najprężniej działających firm 
i instytucji na Dolnym Śląsku. 
Kilkunastoletnia historia Nagrody pokazuje, 
że jest ona nadal potrzebna – jako wyznacz-
nik biznesowych i ekonomicznych trendów. 
Organizatorami Konkursu są: Zachodnia 
Izba Gospodarcza-Pracodawcy  
i Przedsiębiorcy (Główny Organizator), 
Związek Pracodawców Polska Miedź, Urząd 
Marszałkowski Województwa Dolnoślą-
skiego, Pracodawcy RP oraz PwC (Partner 
Merytoryczny).

Gryf wciąż inspiruje
„Dolnośląski Gryf-Nagroda Gospodarcza” 
to nie tylko wyróżnienie przyznawane za 
dotychczasowe osiągnięcia. To Nagroda, któ-
rą wręcza się za wizjonerstwo  
i umiejętność przewidywania przyszłości. 
Co w dobie wolnego rynku i gwałtownych 
zmian na nim – jest cenną umiejętnością 
gwarantującą stabilność i bezpieczeństwo.
Konkurs organizowany jest od 2004 roku. 
Przez lata wypracował sobie markę, którą 
nie może  poszczycić się żaden inny konkurs 
w regionie, o czym świadczy miejsce jego 
rozstrzygania – prestiżowe Narodowe Fo-
rum Muzyki we Wrocławiu. Jednocześnie na 
Wielkiej Gali Biznesu, wieńczącej „Dolno-
śląskiego Gryfa”, obecne są najważniejsze 
postacie ogólnopolskiej i dolnośląskiej sceny 
biznesu, polityki, nauki oraz kultury – decy-
dujące o innowacyjnym obliczu zachodniej 
części Polski.

Jubileuszowo, a jednak inaczej
Jubileuszowa 15. edycja Konkursu to nie tyl-
ko część gospodarczej historii Dolnego Ślą-
ska, to również nowi Członkowie Kapituły. 
W tym roku do grona ekspertów dołączyli: 
Agata Brucko- Stępkowska – Prezes Zarządu 
Futuro Finance Sp. z o.o.., Dorota Michalak-
-Kurzewska – Właścicielka GRUPY ATM 
S.A, Radosław Pobol –  
Dyrektor Naczelny Biura Zarządu, Proku-
rent KGHM ZANAM S.A., oraz Wojciech 
Swakoń – Prezes Energetyka Sp. z o.o. Grupa 
KGHM. Przewodniczącym Kapituły od 
2016 roku jest prof. dr hab. Andrzej Kaleta 
– Rektor Uniwersytetu Ekonomicznego we 
Wrocławiu.  

Jubileuszowa 15. edycja to także nowa kate-
goria konkursowa: Start-up Roku – prze-
znaczona dla start-upów, którym udało się 
skomercjalizować swój produkt. 

Liczby mówią same za siebie
Dotychczas w Konkursie wzięło udział 
ponad 1500 przedsiębiorstw i samorządów. 
Spośród nich wyłoniono 108 Laureatów, 
którzy stali się Ambasadorami Nagrody 
w Polsce i w świecie.  

22 października, podczas Jubileuszowej 
Wielkiej Gali Biznesu, dołączą do nich 
kolejne firmy i samorządy. Tegoroczną listę 
nominowanych, których poznaliśmy 2 paź-
dziernika można znaleźć na stronie:  
www.gryfy.pl.

Nasi Patroni i Partnerzy
Bez wsparcia zasłużonych firm i instytu-
cji Konkurs „Dolnośląski Gryf-Nagroda 
Gospodarcza” nie byłbym tym, czym jest 
dzisiaj – najbardziej prestiżową Nagrodą 
Gospodarczą Dolnego Śląska, wskazującą 
kierunek rozwoju wszystkim przedsiębior-
stwom i samorządom.

Jesteśmy więc dumni z faktu, że od lat 
swoim zaufaniem obdarzają nas: 
mBank SA – pełniący funkcję Mecenasa 
Konkursu od 10 lat;
PZU Życie SA – Patron Strategiczny wspie-
rający nas od 1. edycji Konkursu w 2004 
roku;
Impel SA – Patron wspierający nas od  
1. edycji Konkursu w 2004 roku. Dominują-
ca spółka w największej w kraju grupie firm 
świadczących usługi dla biznesu, notowa-
na na Giełdzie Papierów Wartościowych 
w Warszawie;
Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocła-
wiu – Patron wspierający nas od 3. edycji 
Konkursu w 2006 roku. Jedna z wiodących 
szkół wyższych we Wrocławiu i na Dolnym 
Śląsku, należąca do największej grupy szkół 
wyższych w Polsce;
PwC – Partner Merytoryczny Konkursu 
od 2014 roku, dzięki któremu możliwe było 
dokonanie pełnej cyfryzacji nadesłanych 
zgłoszeń;
Kaczmarski Group SA – WŁAŚCICIEL 

MARKI CHROŃ PESEL.PL – Patron Strate-
giczny Jubileuszowej 15. edycji Konkursu;

Patroni Główni Jubileuszowej 15. edycji:
Miasto Wrocław – stolica Dolnego Śląska, 
główny ośrodek naukowy i przemysłowy 
w tej części kraju, miasto zaliczane do grupy 
miast o zasięgu globalnym według Globali-
zation and World Cities Research Network;  
TAURON Dystrybucja S.A. – kluczowa 
spółka z Grupy TAURON, największy dys-
trybutor energii w Polsce, obsługujący 5,5 
mln klientów;

Patroni Złoci Jubileuszowej 15. edycji:
PPF Hasco-Lek S.A. – czołowy producent 
leków, suplementów diety oraz produktów 
medycznych; Lexus Wrocław – prestiżowa, 
autoryzowana stacja dealerska samochodów 
marki Lexus we Wrocławiu;
Port Lotniczy Wrocław S.A. – najlepsze re-
gionalne lotnisko w Polsce dla pasażerów biz-
nesowych według Business Traveller, patron 
kategorii: Ambasador Dolnego Śląska;

Patroni Srebrni Jubileuszowej 15. edycji:
KEA sp. j. Irena & Bogdan Baszak;
UROCZYSKO SIEDMIU STAWÓW LUXU-
RY HOTEL;

Patroni Brązowi Jubileuszowej 15. edycji:
SoftServe Poland Sp. z o.o;
Euroimpex SA;
Elektrotim S.A.;
Vireo Media;
Pure Color Media;

Więcej informacji o Konkursie  
na stronie: www.gryfy.pl

Zapraszamy!


