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AKADEMICCY LIDERZY BIZNESU NAGRODZENI 

 
Poznaliśmy tegorocznych laureatów Ogólnopolskiego Konkursu Przedsiębiorczości 
Akademickiej. Najaktywniejsze firmy i osoby w sferze innowacji, działające na rzecz 
przedsiębiorczości, otrzymały statuetki Fortuny z rogiem obfitości oraz Apolla. 
Finałowa gala odbyła się w sali 241 gmachu głównego Politechniki Wrocławskiej. 
 
Zwycięzcy zostali wyłonieni w trzech kategoriach. W kategorii firma akademicka 
statuetkę Fortuny i tytuł „Akademickiego Lidera Biznesu” przyznano firmie z Politechniki 
Śląskiej N-Ergia Sp. z o.o., która zajmuje się m.in. obróbką termiczną biomasy oraz 
odzyskiwaniem i wykorzystaniem ciepła ze spalin. 
 
W kategorii produkt innowacyjny statuetkę Fortuny i tytuł „Akademickiego Lidera 
Innowacji” przyznano: 
 

• firmie Akademickiego Inkubatora Przedsiębiorczości Politechniki Wrocławskiej 
Accesto Sp. z o.o. za stworzenie serwisu internetowego Quantor. Jest to 
pierwsza w Polsce kompleksowa porównywarka stacjonarnych kantorów wymiany 
walut.  

• firmie Sidus Sp. z o.o. z Zielonej Góry za stworzenie koparki do Bitcoina. 
Maszyna ta, do prawidłowego funkcjonowania potrzebuje, jedynie  podłączenia do 
gniazdka sieciowego  Internetu.  

 
W kategorii osoba wspierająca przedsiębiorczość akademicką statuetkę Apolla 
przyznano Prezesowi Zarządu DOZAMEL SP. z o.o. Pawłowi Kowalczewskiemu  
(Zarządcy Wrocławskiego Parku Przemysłowego). Dzięki zaangażowaniu i wsparciu 
laureata podpisane porozumienie o współpracy AIP z Parkiem Przemysłowym. 
Zaowocowało to wspólnymi inicjatywami, wymianą doświadczeń i  informacji, a także 
wsparciem merytorycznym i infrastrukturalnym dla przedsiębiorców Inkubatora. 
 
Kapituła konkursu postanowiła także przyznać trzy wyróżnienia: 
 

• firmie Ambilia Rafał Szymczak za stworzenie portalu bottlabel.com. Jest to 
platforma umożliwiającą zamawianie personalizowanych etykiet na butelki. 

• firmie 360Degrees Sp. z o.o. za produkt „Fresh display”, który pozwala na 
przechowywanie płyt muzycznych bezpośrednio na ścianie.    

• firmie Elektryczni.eu Sp. z o.o. za stworzenie 11 otwartych projektów 
fotowoltaicznych; testowanie dostawców skuterów; wdrożenie systemów PArkBike 
– pierwszych w Polsce boksów obsługiwanych przez UrbanCard oraz 
zaprojektowanie ecosystemu City Liberty czyli połączonego systemu 
transportowo-parkingowego obsługiwanego za pomocą aplikacji webowej oraz 
mobilnej (smartfon). 

 
*Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości jest jednostką Politechniki Wrocławskiej, 
powołaną w 2006 r. Przyczynia się do lepszego wykorzystania potencjału intelektualnego 
i technicznego uczelni oraz transferu wyników prac naukowych do gospodarki. Misją 
inkubatora jest wsparcie działalności gospodarczej środowiska akademickiego, w tym 
pracowników uczelni, doktorantów, studentów oraz absolwentów. AIP wspiera 
powstawanie nowych, innowacyjnych przedsiębiorstw poprzez usługę preinkubacji  
i inkubacji. Do tej pory z doradztwa biznesowego, szkoleń oraz wsparcia lokalowego AIP 
skorzystało 97 firm. 
 

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

 
 

 


