
 
 

 
 

 

Prof. Wiesław Jędrzejczak Osobowością Innowacji.  

Nagroda dla Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki.  

Innowatory Wprost 2017 – rozdane! 

 

Prof. Wiesław Jędrzejczak, wieloletni krajowy konsultant ds. hematologii, autor pierwszego w Polsce udanego 

przeszczepu szpiku, otrzymał nagrodę Osobowość Innowacji podczas uroczystej gali Innowatory „Wprost” 2017.   

Gala odbyła się w piątek w hotelu Intercontinental w Warszawie. Wśród nagrodzonych znalazł się też Instytut 

Centrum Zdrowia Matki Polki z Łodzi oraz dr Mateusz Grzesiak.  

 

W kategorii Farmacja nagroda „Wprost” trafia do firmy Boehringer Ingelheim Polska, która opracowała 

przełomowy leku na cukrzycę typu 2. Innowatora Wprost 2017 otrzymała też firma Janssen Polska za 

opracowanie przełomowej terapii szpiczaka mnogiego. Nagrodę dla najbardziej innowacyjnej firmy w kategorii 

Energetyka otrzymał Tauron Polska Energia – między innymi za zaangażowanie w projekt Pilot Maker, jednen z 

najbardziej zaawansowanych programów akceleracyjnych na polskim rynku.  

 

Wyróżniono także m.in. TP-Link, IT CARD oraz Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie.  

 

Relacja z gali oraz pełna lista laureatów zostaną opublikowane w serwisie Wprost.pl oraz w kolejnym wydaniu 

tygodnika „Wprost” – 23 października.  

 

Gala była zwieńczeniem VII edycji rankingu najbardziej innowacyjnych polskich przedsiębiorstw prowadzonego 

przez tygodnik „Wprost” od 2011 r. Statuetki INNOWATORÓW trafiają do najlepszych firm w najbardziej 

dynamicznych sektorach gospodarki. Od 2014 r. obok dużych firm inwestujących w dziedzinę badań i rozwoju, 

nagrody pn. Dobre Geny Innowacji  otrzymują mniejsze firmy, które są autorami i realizatorami 

innowacyjnych rozwiązań, a które ograniczona skala działalności (niewielkie obroty, mała liczba zatrudnionych) 

wyłącza z głównego rankingu.  

 

W tym roku statuetka Dobre Geny Innowacji trafiła do dr. Mateusza Grzesiaka, coacha, za stosowanie 

innowacyjnych modeli sprzedaży e-commerce i brandingu cyfrowego, a także za rozwój i promowanie edukacji e-

learningowej 

 

Galę Innowatory WPROST 2017 poprzedziła konferencja Round Table Mixer edycja: Innowacje. Future Of Mobility , 

poświęcona wyzwaniom jakie niesie ze sobą mobilność. Uczestnicy konferencji debatowali m.in. nad przyszłością 

polskiej elektromobilności, paliwami przyszłości oraz możliwościami rozwoju inteligentnej kolei.      



 
 

 
 

Innowatory „Wprost” przyznawane są na podstawie autorskiego badania INNOVATION RESEARCH. Badanie 

weryfikuje nakłady na badania i rozwój oraz inwestycje w innowacje i ich praktyczne zastosowanie w biznesie. 

Laureaci zostali wybrani spośród firm, które wypełniły specjalną ankietę. Rokrocznie do redakcji „Wprost” trafia 

kilkaset ankiet od najbardziej innowacyjnych firm działających w Polsce. „Wybieramy z nich po 5-8 nominowanych 

w każdej kategorii, a następnie, po dokładnej analizie zarówno ankiet, jak i osiągnięć danej firmy i jej faktycznego 

zaangażowania w rozwój innowacji, wybieramy firmy, które naszym zdaniem zasłużyły na wyróżnienie. Wśród 

nagrodzonych są giganci, firmy, które są motorami innowacji w polskiej gospodarce, ale coraz częściej staramy się 

docenić mniejsze podmioty, których produkty, projekty lub działalność na polskim rynku wpisuje się w podnoszenie 

innowacyjności gospodarki” – mówi o kulisach projektu Jacek Pochłopień, redaktor naczelny tygodnika „Wprost”.   

 

W trakcie siedmiu edycji rankingu Innowatory „Wprost” w sumie nominowanych do nagród było ponad 500 firm, a 

ponad 100 otrzymało nagrody. Łącznie wręczono 130 statuetek.  

 

Patronem honorowym VII edycji Innowatorów „Wprost” było Ministerstwo Pracy, Rodziny i Polityki Społecznej. 

Partnerem strategicznym projektu Innowatory „Wprost” był PKO Bank Polski. Projekt wspierały również Grupa 

Lotos, Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie, NASK, Asseco i GetBack. Partnerami konferencji RTMx 

Innowacje: Future Of Mobility były PKO Bank Polski, Grupa Lotos, PAGED, Europa Systems, PKP Intercity, PERN 

oraz ENEA.   

 

 


