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NAJLEPSI PREDSIĘBIORCY AKADEMICCY W POLSCE  

Rozstrzygnięto Ogólnopolski Konkurs Przedsiębiorczości Akademickiej. Wśród 
nagrodzonych znalazły się dwie firmy załoŜone przez absolwentów Politechniki 
Wrocławskiej oraz rektor tej uczelni.  

Konkurs ma wyróŜniać i promować najlepszych przedsiębiorców i firmy akademickie oraz 
osoby wspierające rozwój przedsiębiorczości akademickiej. Laureatami mogą zostać małe 
firmy załoŜone przez studentów, absolwentów lub pracowników uczelni. Kandydatów 
nominują akademickie inkubatory przedsiębiorczości i akademickie parki technologiczne. 

Kapituła Konkursu* wyłoniła 5 laureatów:  

� firmę ENERGY ELECTRIC (AIP Politechniki Wrocławskiej) otrzymała tytuł 
„Akademickiego Lidera Innowacji” za produkt innowacyjny „Drover LED”                    
– sterownik słuŜący do zasilania diod ledowych, umoŜliwiający regulację jasności 
za pomocą sygnału cyfrowego. Sterownik znalazł zastosowanie m.in. we 
wrocławskiej fontannie multimedialnej przy Hali Stulecia.  

 
� firmę Ekoenergetyka – Zachód (AIP Uniwersytetu Zielonogórskiego) otrzymała 

tytuł „Akademickiego Lidera Biznesu”. Jest modelowym przykładem firmy typu 
spin-out. Jest członkiem konsorcjum, które realizuje projekt „Dostawa i montaŜ 
terminali do ładowania samochodów elektrycznych”.   

 
� firmę G4E (AIP Politechniki Wrocławskiej) otrzymała tytuł „Akademickiego Lidera 

Innowacji” za produkt innowacyjny „Inteligentny budynek”. Jest to system 
sterujący, zawierający regulatory solarne, room managery, układy sterujące 
ogrzewaniem, oświetleniem i dostawą energii elektrycznej.  

 
� Janusza Kubickiego, Prezydenta Zielonej Góry, za wspieranie przedsiębiorczości 

akademickiej. AIP Uniwersytetu Zielonogórskiego powstał dzięki wsparciu Urzędu 
Miasta Zielona Góra. Co roku Miasto przeznacza ze swojego budŜetu 250 tys. zł na 
wsparcie działalności inkubatora.  

 
� prof. Tadeusza Więckowskiego, Rektora Politechniki Wrocławskiej, za wspieranie 

przedsiębiorczości akademickiej. Prof. Więckowski jest twórcą i realizatorem idei 
przedsiębiorczości akademickiej w Politechnice Wrocławskiej. Będąc prorektorem 
w latach 2005-2008 stworzył podstawy prawne do powołania w 2006r. 
Akademickiego Inkubatora Przedsiębiorczości w postaci jednostki 
ogólnouczelnianej.    

 
Wręczenie nagród przez Marka Łapińskiego, Marszałka Województwa Dolnośląskiego, 
odbyło się podczas Festiwalu Przedsiębiorczości Akademickiej (28-29 kwietnia, 
Politechnika Wrocławska). 
 
* w skład Kapituły Konkursowej weszli: przewodniczący - prof. Eugeniusz Rusiński – Prorektor ds. 
Badań Naukowych i Współpracy z Gospodarką Politechniki Wrocławskiej, dr inŜ. Kazimierz 
Czechowicz - INNovation Technology Group SA, Przewodniczący Rady Konsultacyjnej AIP, dr inŜ. 
Marek KułaŜyński z Wydziału Chemicznego PWr, Agata Zemska – Z-ca Dyrektora Wydziału Rozwoju 
Gospodarczego Dolnośląskiego Urzędu Marszałkowskiego oraz Bogdan Bawiec – Prezes Zarządu 
OUHiP ŚRUP SERVIS Sp. z o.o.   
 

Informacje dla mediów umieszczane są na stronie internetowej: 
http://www.portal.pwr.wroc.pl/komunikaty_prasowe,241.dhtml 


