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Godło promocyjne i tytuł LIDER INNOWACJI jest wyróżnieniem 
honorowym przyznawanym za szczególne zasługi w dziedzinie 

wynalazczości, celem uhonorowania i promowania osób                          
oraz instytucji, których działalność przyczynia się do rozwoju 

wynalazczości, transferu technologii                                                      
oraz upowszechniania kultury innowacyjności. 

 
 
 
 

The promotional emblem and the title of  LEADER OF INNOVATION 
is an honorary distinction awarded for special merits in the field of 

inventiveness, in order to honor and promote people and 
institutions whose activities contribute to the development                       
of inventiveness, technology transfer and the dissemination                     

of the culture of innovation.  

 
 
 

 
 
 



 
Kapituła Konkursu przyznała  

tytuł i godło promocyjne  

LIDERA INNOWACJI®2021  
następującym osobom i instytucjom: 

 
 

The INNOVATION LEADER®2021                    
title was awarded to the following  

persons and institutions: 



 
XIX EDYCJA KONKURSU  

GODŁA PROMOCYJNEGO  
LIDER INNOWACJI® 2021  

 
XIX EDITION OF THE CONTEST 

”LEADER OF INNOVATION® 2021” 
  

Kategoria: Pro publico bono 
Category: Pro publico bono 

 



Lider Innowacji® 2021      kategoria: Pro publico bono 
Leader of Innovation® 2021      category: Pro publico bono 

 

Manli Hsieh 
Prezes World Invention Intellectual Property Associations WIIPA,  

Taiwan 
za 
 

za szczególne zasługi i wieloletnią działalność pro publico bono w zakresie 
międzynarodowego rozwoju wynalazczości, transferu technologii, ochrony własności 

intelektualnej oraz szerokiego upowszechniania kultury innowacyjności. 
 

for 
 

For special services and many years of activities pro publico bono in the field of 
international development of invention, technology transfer, intellectual property 

protection and wide dissemination of the innovation culture. 



 
XIX EDYCJA KONKURSU  

GODŁA PROMOCYJNEGO  
LIDER INNOWACJI® 2021  

 
XIX EDITION OF THE CONTEST 

”LEADER OF INNOVATION® 2021” 
  

Kategoria: Jednostka sfery nauki  
Category: Science and research institution 



Lider Innowacji® 2021      kategoria: Jednostka sfery nauki  
Leader of Innovation® 2021      category: Science and reseach institution 

Polska Akademia Nauk,  
Centrum Materiałów Polimerowych i Węglowych 

za 
działalność naukową o dużym znaczeniu dla rozwoju nauk medycznych, zwłaszcza z zakresu technologii 

medycznych, poprzez opracowanie nowatorskich w skali światowej technologii wytwarzania nowej 
generacji w pełni biozgodnych systemów chirurgicznych, szczególnie stentów                                                   

do zastosowania w angioplastyce wieńcowej;  
  

wybitne osiągniecia naukowe i promocję Polski w świecie,                                                                                            
jako kraju o dużym potencjale intelektualnym i innowacyjnym 

 

for 
scientific activity of great importance for the development of medical sciences, especially in the field  

of medical technologies, through the development of world-wide innovative technologies for the 
production of a new generation of fully biocompatible surgical systems, especially stents for the  

use in coronary angioplasty;  
 

great scientific achievements and promotion of Poland in the world                                                                            
as a country with high intellectual and innovative potential 

  
 

 



 
XIX EDYCJA KONKURSU  

GODŁA PROMOCYJNEGO  
LIDER INNOWACJI® 2021  

 
XIX EDITION OF THE CONTEST 

”LEADER OF INNOVATION® 2021” 
  

Kategoria: Menadżer Innowacji 
Category: Manager of Innovation 



 
 
 
 

Lider Innowacji® 2021      kategoria: Menadżer Innowacji 
Leader of Innovation® 2021      category: Manager of Innovation 

 
 
 
 

Centrum Inkubacji I Transferu Technologii 
Politechniki Śląskiej  

za  

wiodącą rolę w usprawnianiu wdrażania wyników badań naukowych do praktyki gospodarczej. 
Swoją działalność koncentruje na promocji wykorzystywania wyników badań naukowych   
w nowoczesnej gospodarce, animowaniu współpracy badawczej i technologicznej oraz 

wsparciu działalności innowacyjnej przedsiębiorstw.   

Działalność Centrum obejmuje w szczególności: upowszechnianie postaw proinnowacyjnych           
w środowisku naukowym Uczelni, identyfikowanie projektów o potencjale wdrożeniowym, 

opracowywanie oferty technologicznej Uczelni w zakresie projektów o potencjale 
wdrożeniowym, dbanie o ochronę prawną dóbr intelektualnych Uczelni zgodnie z przepisami 

polskiego prawa o własności przemysłowej i zarządzeniami wewnętrznymi,      
realizację procesu komercjalizacji projektów Uczelni o potencjale wdrożeniowym. 

 



 
 
 
 

Lider Innowacji® 2021      kategoria: Menadżer Innowacji 
Leader of Innovation® 2021      category: Manager of Innovation 

 
 
 
 

Centrum Inkubacji I Transferu Technologii 
Politechniki Śląskiej  

for 

The leading role in improving the implementation of research results into economic  
practice. Its activity is focused on promoting the use of scientific research results   

in modern economy, animating research and technological cooperation  
and supporting innovative activities of enterprises.  

 
The activities of the Center include in particular: disseminating pro-innovative attitudes in the 

University's scientific community, identifying projects with implementation potential, 
developing the University's technological offer in the terms of projects with the 

implementation potential, taking care of the law protection of the University's intellectual 
property in accordance with the regulations of the Polish industrial property law and internal 

regulations, implementation of the commercialization process of the University's projects    
with implementation potential. 

 

 



 
XIX EDYCJA KONKURSU  

GODŁA PROMOCYJNEGO  
LIDER INNOWACJI® 2021  

 
XIX EDITION OF THE CONTEST 

”LEADER OF INNOVATION® 2021” 
  

Kategoria: Kobieta Wynalazca 
Category: Woman Inventor 

 



 
 
 
 

Lider Innowacji® 2021      kategoria: Kobieta Wynalazca 
Leader of Innovation® 2021      category: Woman Inventor 

 
 
 
 

dr hab. inż. Joanna Ortyl,                             
prof. Politechniki Krakowskiej 

za  
działalność naukowo-badawczą, której owocem są liczne publikacje, patenty, wzory użytkowe,  

projekty wynalazcze oraz praktyczne zastosowania i wdrożenia przemysłowe, szczególnie  
w dziedzinie fotochemii – obejmującej procesy fotopolimeryzacji w układach polimerowych  

i fotochemiczne procesy przebiegające w cząsteczkach organicznych 
 

wysokiej rangi krajowe i międzynarodowe nagrody i wyróżnienia  
przyznane za działalność naukową i prowdrożeniową 

for 
scientific and research activities, the result of which are numerous publications, patents, utility models, 
inventive projects as well as practical applications and industrial implementations, especially in the field 

of photochemistry including photopolymerization processes in polymer systems and photochemical 
processes taking place in organic molecules 

 
high-ranking national and international awards and distinctions for scientific  

and pro-implementation activities 
 



 
XIX EDYCJA KONKURSU  

GODŁA PROMOCYJNEGO  
LIDER INNOWACJI® 2021  

 
XIX EDITION OF THE CONTEST 

”LEADER OF INNOVATION® 2021” 
   

Kategoria: START-UP, typu spin-off 
Category: START-UP, type spin-off 



Lider Innowacji® 2021      kategoria: START-UP, typu spin-off 
Leader of Innovation® 2021      category: START-UP, type spin-off 

 
 Spółka Photo4Chem Sp. z o. o.  

za 

wzorcową działalność prorynkową, bazującą na współpracy z jednostkami sfery nauki, 
zwłaszcza z Wydziałem Inżynierii i Technologii Chemicznej Politechniki Krakowskiej,  
w celu  komercjalizacji projektów konstruktorskich z zakresu inżynierii chemicznej  

i inżynierii mechanicznej, dotyczących rozwiązań technologicznych nowej aparatury  
i urządzeń dedykowanych do druku 3D. 

for 

exemplary pro-market activity, based on cooperation with units from the field of 
science, especially with the Faculty of Chemical Engineering and Technology of the 
Cracow University of Technology, in order to commercialize construction projects in 
the field of chemical and mechanical engineering, regarding technological solutions  

of new equipment and devices dedicated to 3D printing. 

 

 



 
XIX EDYCJA KONKURSU  

GODŁA PROMOCYJNEGO  
LIDER INNOWACJI® 2021  

 
XIX EDITION OF THE CONTEST 

”LEADER OF INNOVATION® 2021” 
   

Kategoria: Firma innowacyjna 
Category: Innovative company 



Lider Innowacji® 2021      kategoria: Firma innowacyjna 
Leader of Innovation® 2021      category: Innovative company 

 
 InnerWeb Sp. z o.o.  

za 

działalność  innowacyjną z zakresu Przemysłu 4.0, której celem jest opracowanie i wdrożenie 
pierwszego na świecie w pełni autonomicznego systemu informatycznego  

o nazwie: InnerWeb®,  zapewniającego postęp w procesach i procedurach organizacyjnych 
zakładu przemysłowego, w tym: geolokalizację urządzeń i narzędzi; dostęp do dokumentacji, 

raportów przedsiębiorstwa; podniesienie bezpieczeństwa pracy i produktywności pracowników 
oraz usprawnienie zarządzania zakładem.  

for 

innovative activity in the field of Industry 4.0, the aim of which is to development and 
implementation of the world's first fully autonomous IT system called: InnerWeb®, ensuring 

the progress in the processes and organizational procedures of an industrial factory,  
including: geolocalization of devices and tools; access to documentation, company reports; 

increasing the work safety and productivity of employees as well as improving the 
management of the factory. 

 



 
XIX EDYCJA KONKURSU  

GODŁA PROMOCYJNEGO  
LIDER INNOWACJI® 2021  

 
XIX EDITION OF THE CONTEST 

”LEADER OF INNOVATION® 2021” 
   

Kategoria: Produkt 
Category: Product 



Lider Innowacji® 2021    kategoria: produkt  
Leader of Innovation® 2021   category: product 

 
           AQUSTEC Sp. z o.o 

za innowację 

 Budka telefoniczna HIDE Phone Booth 
łatwą w montażu, modułową kabinę akustyczną, zapewniającą optymalne warunki do 

prowadzenia rozmów telefonicznych i telekonferencji w ciszy i poczuciu prywatności, zwiększając 
komfort i higienę pracy w biurach, budynkach użyteczności publicznej i halach produkcyjnych. 

 

For innovation 

Telephone booth HIDE Phone Booth 
Easy to montage, modular acoustic cabin, providing optimal conditions for telephone calls and 
teleconferences in silence and with a sense of privacy, increasing the comfort and hygiene of 

work in offices, public buildings and production halls. 
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