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Nazwa zadania: „Organizacja i promocja konferencji prezentującej potencjał innowacyjny Dolnego Śląska”

 Absolwent Politechniki Wrocławskiej, założyciel i koordynator laborato-
rium interakcji. Założyciel i CEO w Grenade Ventures - zorientowanej na  two-
rzenie startupów z najlepszymi światowymi korporacjami i przedsiębiorcami. 
Autor niezliczonych instalacji artystyczno-multi medialnych, produktów tech-
nologicznych, systemów i instalacji przygotowanych na wystawy, wydarzenia 
i kampanie marketi ngowe. Wcześniej aktywny członek wielu organizacji społecz-
nych za co został odznaczony tytułem „Wielkiej Ósemki”.  Do 2014 roku wicepre-
zes zarządu Aduma S.A. - fi rmy technologicznej specjalizującej się w tworzeniu 
interaktywnych systemów opartych na naturalnym interfejsie użytkownika, 
nagradzanych w wielu presti żowych konkursach dla innowacyjnych fi rm. Obec-
nie CEO w Grenade Hub sp. z o.o. - fi rmie rozwijającej platf ormę networkingową 
pozwalająca na efekywne zarządzanie projektami z zakresu IT na podstawie zaso-
bów rozproszonych w skali globalnej.

ZBIGNIEW WANTUŁA 
CZŁONEK ZARZĄDU GRENADE HUB SP. Z O.O.

 AMPLICON to nowoczesna fi rma z branży biotechnologicznej.

 Zajmuje się analizą informacji genetycznej pod kątem wykorzystania jej 
w medycynie, weterynarii oraz w takich dziedzinach przemysłu jak produkcja 
żywności i farmaceutyka. W szczególności specjalizuje się w opracowywaniu 
testów diagnostycznych i metod badawczych wykorzystujących dane zapisane 
w sekwencji DNA.
 W ofercie fi rmy znajdują się zestawy przeznaczone do diagnostyki mo-
lekularnej chorób zakaźnych oraz predyspozycji genetycznych u ludzi i zwierząt. 
Otwarte w tym roku Medyczne Laboratorium Diagnostyczne Amplicon pro-
ponuje Klientom badania predyspozycji pokarmowych (celiakia, nietolerancja 
laktozy, fruktozy, metabolizm kofeiny, kwasu foliowego), predyspozycji spor-
towych, predyspozycji do otyłości a także badanie polimorfi zmów w obrębie 
genów BRCA1 i BRCA2 w ramach profi laktyki onkologicznej.
Ponad to fi rma świadczy usługi wykrywania patogennych drobnoustrojów 
w materiale różnego pochodzenia (kleszcze, linie komórkowe, żywność, pro-
dukty farmaceutyczne itp.).
 Firmę będzie reprezentował Pan Janusz Piechota – współzałożyciel 
i Prezes Zarządu. Wykształcenie (tytuł magistra i stopień doktora) zdobywał 
na Uniwersytecie Warszawskim. Następnie blisko 10 lat pracował na Uniwer-
sytecie Wrocławskim. Jako kierownik lub wykonawca uczestniczył w realizacji 
wielu projektów naukowych i grantów; jest współautorem kilkunastu publikacji 
naukowych. W 2017 r. został jednym z laureatów presti żowego konkursu „30 
Kreatywnych Wrocławia” w kategorii Biznes. W pracy zawodowej koncentruje 
się na technikach biologii molekularnej opartych na analizie sekwencji DNA. 

DR JANUSZ PIECHOTA 
PREZES ZARZĄDU

 infraSpectra Spółka z o.o. specjalizuje się w optoelektronice podczer-
wieni do zastosowań w automatyce przemysłowej. Firma wdraża systemy no-
wej generacji z aktywną termografi ą obsługujące przemysł 4.0. Produkty fi rmy 
mogą być używane jako samodzielne urządzenia lub być zintegrowane z istnie-
jącymi systemami kontrolno-pomiarowymi. Systemy iS spełniają specyfi kacje 
IIoT i są zgodne z większością protokołów komunikacji przemysłowej. Oferowa-
ne rozwiązania dedykowane są badaniom nieniszczącym, ze szczególnym naci-
skiem na kontrolę procesów produkcyjnych in-situ.
Wiedzę i doświadczenie zespół pozyskiwał w trakcie lat pracy naukowo-badaw-
czej oraz inżynieryjnej w ośrodkach akademickich w Wielkiej Brytanii, Niem-
czech, Belgii, Kanadzie i Stanach Zjednoczonych. Zespół infraSpectra Spółka 
z o.o. to naukowcy, inżynierowie automatyki oraz doświadczeni operatorzy ka-
mer termografi cznych z certyfi katami poziomu III (Licencja Snell Infrared) oraz 
poziomu II (Licencja R&D FLIR Systems).
 Firma świadczy szeroki wachlarz usług m.in. w zakresie:
- Wykorzystania Termografi a podczerwieni (TIR) w automatyce przemysłowej
- Projektowania, budowy i wdrażania zautomatyzowanych systemów badań 
nieniszczących promieniowania podczerwieni (IR-NDT),
- Audytów i badań nieniszczących termografi i podczerwieni (IR-NDT)
- Prac badawczo-rozwojowych w zakresach promieniowania podczerwieni krót-
ko- (SWIR), średnio- (MWIR) oraz długofalowej (LWIR) realizowanych w ramach 
Laboratorium Podczerwieni (LP).
 Firmę reprezentował będzie Pan dr inż. Jędrzej Szelc – współzałożyciel 
i współwłaściciel fi rmy, Prezes Zarządu, Główny Inżynier w Dziale Termografi i 
Podczerwieni, jeden z dwóch polskich termografi stów podczerwieni poziomu 
III. Dr inż. Szelc uzyskał tytuł doktora w optoelektronice  w 2012 roku w Cen-
trum Badawczym Optoelektroniki Uniwersytetu w Southampton w Wielkiej 
Brytanii. Wcześniej na Politechnice Wrocławskiej ukończył studia magisterskie 
zdobywając tytuł magistra inżyniera w specjalności Optoelektronika i Technika 
Światłowodowa, na Wydziale Elektroniki oraz tytuł inżyniera w specjalności In-
żynieria Optyczna na Wydziale Podstawowych Problemów Techniki, w ramach 
drugiego kierunku. Studia magisterskie uzupełnił studiami podyplomowymi 
„Zaawansowane Metody Badań Nieniszczących” na Wydziale Inżynierii Mate-
riałowej Politechniki Warszawskiej. 
 Staże zawodowe, zarówno w trakcie studiów, jak i po dyplomie odbywał w:
- Przemysłowym Centrum Optyki SA, Dział Systemów Termowizyjnych w Warszawie
- Polskich Zakładach Optycznych w Dziale Systemów Noktowizyjnych w Warszawie,
- AGFA Gevaert w Dziale „Graphics” w Antwerpii, w Belgii.
Następnie pracował jako Inżynier Badawczo-Rozwojowy, Grupy Techniki i Na-
uki Podczerwieni w Centrum Badawczym Optoelektroniki na Uniwersytecie 
w Southampton i kolejno jako Inżynier Badawczo-Rozwojowy oraz Menadżer 
Laboratorium Kalibracji Kamer Termografi cznych w Dziale Pomiarowej Techniki 
Podczerwieni w fi rmie InfraTec GmbH, Drezno. Ostatnie dwa lata przed założe-
niem fi rmy infraSpectra poświęcił na pracę w Nokia Soluti ons and Networks, 
Wrocław, jako Programista C++ w Dziale Uplink PHY.

DR INŻ. JĘDRZEJ SZELC 
PREZES ZARZĄDU

 Dr inż. Maciej Sygit - Prezes Zarządu SYGMA Sp. z o.o., Członek Zarządu 
Sky Storage Sp. z o.o.
Absolwent Politechniki Wrocławskiej Wydziału Informatyki i Zarządzania. Dok-
toryzował się na Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu w zakresie nauk eko-
nomicznych, specjalność: procesy innowacyjne w przedsiębiorstwie. W latach 
1987-1988 odbył staż w Fuqua School of Business, Duke University, NC USA. 
Współautor (z Prof. Marcinem Łukaszewiczem) 4 patentów krajowych oraz 
1 patentu EU w zakresie biotechnologii. Od 28 lat pracuje jako doradca biz-
nesowy, będąc kierownikiem merytorycznym bądź współautorem ponad 200 
opracowań dla przedsiębiorstw, uczelni, jednostek samorządu terytorialnego 
oraz szpitali. Autor lub współautor ponad 50 artykułów naukowych i referatów  
na konferencjach polskich i zagranicznych. Specjalizuje się w zagadnieniach 
dotyczących energii odnawialnych, biotechnologii i nanotechnologii. W obsza-
rze jego zainteresowań znajdują się również tematy związane z sieciowaniem 
przedsiębiorstw, w tym z organizacją inicjatyw klastrowych. Wice-przewod-
niczący Rady Zachodniej Izby Gospodarczej od 1999 r.Członek Rad Fundacji: 
„Na ratunek dzieciom z chorobą nowotworową”, „Fundacji Bente Kahan”, „Fun-
dacji na rzecz Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu przy ul. 
Kamieńskiego”,Członek zarządu Rotary Club Wrocław 

DR INŻ.MACIEJ SYGIT 
PREZES ZARZĄDU SYGMA SP. Z O.O., 
CZŁONEK ZARZĄDU SKY STORAGE SP. Z O.O.

ALDONA KUCNER MBA - DORADCA W PROJEKTACH SŁUŻĄCYCH 
KOMERCJALIZACJI INNOWACJI

 Ukończyła studia magisterskie w Wyższej Szkole Zarządzania i MBA 
w Thames Valley University, jak również studia podyplomowe z zakresu Dzien-
nikarstwa oraz Komunikacji Społecznej i PR. 
Prowadzi fi rmę Q-Aldo Communicati on. W dorobku zawodowym posiada kilka 
tysięcy godzin doradztwa i ponad trzy tysiące godzin przeprowadzonych szko-
leń  z zakresu marketi ngu, Innowacji i przedsiębiorczości. W tym:
- Szkolenia i doradztwo grupowe i indywidualne dla uczestników dzie-
więciu edycji konkursu „Start-up. Pomysł na biznes oparty o innowacje i wyniki 
prac naukowych” organizowanych przez Wrocławskie Centrum Transferu Tech-
nologii Politechniki Wrocławskiej.
- Realizację projektu „Menadżer Projektu Badawczo-Rozwojowego” a w nim 
wykłady i doradztwo z zakresu studiów wykonalności i  marketi ngu technologii.
- Doradztwo dla innowacyjnych start-upów zlokalizowanych w Dolnośląskim 
Akademickim Inkubatorze Przedsiębiorczości.
- Przeprowadzenie moderacji 7 spotkań grup ds. Inteligentnych Specjalizacji 
Dolnego Śląska wraz z opracowaniem raportów dotyczących perspektyw roz-
woju  branż (zleceniodawca: Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskie-
go)
- Pomoc we wprowadzeniu na rynek ok. 300 start-upów technologicznych.
- Pełnienie funkcji doradcy w projekcie „Akademia Menadżera Innowacji” Pol-
skiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

 Autorka książki „Przeklęte drobiazgi” wyd. Q-Aldo Publishing oraz „Jak 
zostać kreatywnym przedsiębiorcą” wyd. Politechnika Wrocławska.
Autorka publikacji „Business Technology Roadmaps” wraz z metodologią Smart 
Labs – wyd. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości.
 Prowadzi blog: kursnainnowacje.pl.
 Członek Stowarzyszenia Konsultantów i Trenerów Zarządzania MATRIK.
Posiadacz międzynarodowego certyfi katu trenera zarządzania Thames Valley 
University / MATRIK.

TOMASZ POPÓW 
WSPÓŁZAŁOŻYCIEL FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO 
VENTURE FOR EARTH

Razem ze wspólnikiem grupą RST oraz Piotrem Kłodnickim prowadzi fundusz 
inwestycyjny Venture For Earth który pozyskał fi nansowanie z Polskiego Fun-
duszu Rozwoju, w ramach programu Starter. Fundusz rozpoczął działalność 
w czwartym kwartale 2018 roku, inwestuje w startupy z Polski (90% kapitału 
funduszu) oraz Europy (do 10%). Poszukiwane są projekty na najwcześniejszym 
etapie rozwoju (pomysł, działający prototyp). Wartość inwestycji funduszu wy-
nosi od jednego do trzech milionów złotych w pojedynczy projekt. Więcej na 
VFE.vc.
Wcześniej prowadził działalność inwestycyjną,wspólnie z grupą RST, w ramach 
prywatnego buti ku inwestycyjnego RST LIFT-OFF.
Zanim rozpoczął przygodę z inwestowaniem prowadził (w kolejności od najstar-
szego projektu):
XOFTO - gry na telefony komórkowe (przed smartf onami). Technologia zosta-
ła sprzedana do e-muzyka SA która jest spółką notowaną na New Connect 
w Warszawie. Stworzył gry z takimi postaciami jak Jeż Jerzy, Włatcy Móch, Piesek 
Leszek ;D
SkyStorage - projekt który był „Polskim Dropboxem” prowadził razem ze Sław-
kiem Kluczewskim. Otrzymali fi nansowanie z funduszu VC Trinity z Wrocławia. 
Technologia została sprzedana do Onet SA.
KMP grup - soft ware house stworzony wspólnie z Krzysztofem Marszałkiem i 
Wojtkiem Krysiakiem. Po tym jak grupa RST zainwestowała w KMP spółka zmie-
niła nazwę na RST-IT.com tylko po to aby w 2018 roku ponownie zmienić nazwę 
na Soft ware Brothers. Firma dzisiaj zatrudnia prawie 50 osób.
IKONA - spółka w którą zainwestowało KMP group. IKONA zajmuje się wytwarza-
niem i promocją wysokiej jakości fi lmów do Internetu. Pomysłodawcy wykupili 
udziały od KMP group (wykup managerski)
Taxi5 - projekt koncepcyjnie podobny do aplikacji UBER ale o innym modelu biz-
nesowym. Pozyskano fi nansowanie z Krakowskiego funduszu VC Satus. Projekt 
niestety nie wyszedł ale nabyte w nim doświadczenie jest bezcenne.
Ukończył  Politechnikę Wrocławską, wydział Podstawowych Problemów Techniki 
kierunek informatyka matematyczna.

DR INŻ. DAMIAN DERLUKIEWICZ
Z-CA DYREKTORA CENTRUM WIEDZY I INFORMACJI NAUKOWO-TECHNICZNEJ 
DS. LABORATORIÓW NAUKOWO-BADAWCZYCH.

 Kierownik laboratoriów: Interdyscyplinarności i Kreatywnego Projek-
towania oraz Wizualizacji i Wirtualnego Prototypowania. W latach 2016-2018 
zastępca Prezesa spółki Instytut Transferu Technologii sp. z o.o. odpowiedzial-
nej za komercjalizację bezpośrednią i pośrednią wyników badań naukowych. 
Do 2019 roku Lider Celu Strategicznego PWR „Rozwój Laboratoriów w Zakresie 
Kompetencyjnych (Priorytetowych) Specjalizacji, Zaawansowanych Technologii 
z Rekomendacją dla Ich Akredytacji.
 Od roku 2006 doktor nauk technicznych w dziedzinie Mechanika i Bu-
dowa Maszyn, specjalista z zakresu projektowania maszyn i urządzeń, nowych 
rozwiązań technicznych oraz modelowania numerycznego CAD przy użyciu za-
wansowanych metod numerycznych jakimi jest Metoda Elementów Skończo-
nych. Autor ok 120 prac naukowo- badawczych w tym 60 publikacji krajowych 
i międzynarodowych oraz ok 70 prac dla przemysłu związanych z projektowa-
niem maszyn i urządzeń, obliczeniami wytrzymałościowymi oraz optymalizacją 
maszyn a szczególnie innowacyjnym i kreatywnym projektowaniem z wykorzy-
staniem innowacyjnych metod projektowych tj. „Design Thinking”.
 Laureat programu „Brokerzy Innowacji” organizowanego przez MNiSW, 
gdzie pełni funkcję Brokera Innowacji Politechniki Wrocławskiej. Stypendysta 
presti żowego programu „TOP 500 Innovators”.

PREZENTACJA PROJEKTU

 Spółka Ipanterm została stworzona w celu komercjalizacji technologii 
wytwarzania pianosilikatów – czyli porowatych, ogniotrwałych i ekologicznych 
materiałów termoizolacyjnych. Innowacyjna technologia pianosilikatów, roz-
wiązanie z zakresu budownictwa, materiałów izolacyjnych, chemii budowlanej 
i materiałów uszczelniających powstała w efekcie wieloletniej pracy naukow-
ców z Instytutu Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych PAN im. Włodzimie-
rza Trzebiatowskiego we Wrocławiu oraz dzięki wsparciu kapitałowemu Dolno-
śląskiej Agencji Rozwoju Regionalnego SA.
 Pianosilikaty posiadają istotne przewagi konkurencyjne na obecnie sto-
sowanymi na rynku materiałami. Kluczowymi cechami technologii jest moż-
liwość jej modyfi kacji i dopasowania fi nalnych właściwości pianosilikatów do 
konkretnego zastosowania, zgodnie z oczekiwaniami odbiorcy oraz możliwość 
ich wykonania z odpadów, które zalegają na wysypiskach poprzemysłowych lub 
powstają na bieżąco w trakcie procesów wydobywczych i wytwórczych.
 Potencjał aplikacyjny rozwiązania znalazł uznanie w oczach jurorów Pol-
skiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, która przyznała mu wyróżnienie w 
konkursie „Polski Produkt Przyszłości”. Zespół naukowców z INTiBS PAN został 
uhonorowany za tę technologię dwoma złotymi medalami na targach Brussels 
Innova.
 Technologia jest chroniona 8 krajowymi i międzynarodowymi zgłosze-
niami patentowymi i 3 przyznanymi patentami oraz 3 zgłoszeniami międzyna-
rodowymi w ramach programu Patent Plus.

 Carbonmed sp. z o.o. realizuje projekt pn. „Opracowanie metody nano-
szenia warstwy grafenu na stenty endowaskularne” fi nansowany ze środków 
POIR 2014-2020. W ramach zaawansowanych badań przemysłowych oraz prac 
rozwojowych planuje się osiągnięcie 9. poziomu TRL. Przeprowadzone zostaną 
badania przedkliniczne urządzenia (testy na świniach), a w przypadku sukcesu 
sprzedaż wyników Projektu lub udzielenie licencji podmiotowi dysponującemu 
środkami do przeprowadzenia testów klinicznych oraz wprowadzenie produktu 
na rynek.
 Wyniki badań przeprowadzonych przez Katedrę Analityki Medycznej 
UM we Wrocławiu nad opracowaną powłoką grafenową potwierdziły, że płytki 
stalowe pokryte warstwą grafenu nie są cytotoksyczne oraz nie wpływają ne-
gatywnie na żywotność komórek. Charakteryzują się większą adhezją komórek 
śródbłonka vs stali oraz hamują proces różnicowania się komórek śródbłonka 
naczyń wieńcowych w kierunku fi broblastów zabezpieczając tym samym przed 
włóknieniem stentów oraz zjawiskiem restenozy. Zastosowanie grafenu do po-
wlekania nim urządzeń medycznych według wynalazku poprawia również ich 
biozgodność, co znacząco redukuje ryzyko odrzutu.

PREZENTACJA PROJEKTU

MAŁGORZATA CHALABALA 
doradca gospodarczy, moderator

 Absolwentka Politechniki Wrocławskiej na Wydziale Informatyki 
i Zarządzania oraz studiów podyplomowych Prawo Zamówień Publicznych 
w Wyższej szkole Bankowej we Wrocławiu. Koordynowała badania ankieto-
we dolnośląskich przedsiębiorstw na potrzeby Dolnośląskiej Strategii Inno-
wacji 2005-2010. Moderowała grupy robocze do spraw foresightu  regio-
nalnego. Pracując na rzecz Dolnośląskiej Agencji Współpracy Gospodarczej 
zorganizowała i poprowadziła dwa międzynarodowe fora klastrów, między-
narodową konferencję dla branży motoryzacyjnej oraz szereg spotkań ko-
operacyjnych dla przedsiębiorstw. Pracując jako kierownik Centrum Obsługi 
inwestora i Eksportera przygotowała szereg opracowań na rzecz inwestorów 
zagranicznych, międzynarodowych instytucji oraz samorządów w zakresie 
przedsiębiorczości, potencjału inwestycyjnego regionu oraz funkcjonowania 
regionalnych sieci współpracy i klastrów. Moderowała liczne spotkania przed-
siębiorców, m.in. pracę grup roboczych dotyczących dolnośląskich inteligent-
nych specjalizacji. Obecnie Prezes Zarządu Expand Consulti ng Sp. z o.o. W ra-
mach działalności spółki specjalizuje się w pozyskiwaniu funduszy europejskich 
dla innowacyjnych fi rm oraz podmiotów planujących ekspansję międzynaro-
dową. Prowadzi szkolenia dla przedsiębiorstw dotyczące możliwości wdrażania 
innowacji przy wykorzystaniu  funduszy unijnych. 

CARBONMED SP. Z O.O.

IPANTERM SP. Z O.O.

 Firma specjalizująca się w pomiarach 3D, systemach wizyjnych, prze-
twarzaniu obrazów i obserwacjach zdalnych. Komercjalizuje i przekuwa tech-
nologie kosmiczne na użyteczne i przynoszące zysk rozwiązania w ziemskich 
zastosowaniach. Firma wdrożyła m.in.:
- systemy skanowania 3D na potrzeby przemysłu maszynowego,
- technologie komputerowej i automatycznej obróbki obrazów usprawniające 
procesy produkcyjne,
- rozwiązania automatyki, które swoją niezawodność udowodniły w misjach 
kosmicznych, na Ziemi doskonale i niezawodnie sprawują się w przemyśle mo-
toryzacyjnym i lotniczym,
- niezawodne systemy wizyjne, znajdujące zastosowanie w energetyce, gdzie 
bezpieczna infrastruktura to podstawa.
 Dzięki ambitnym projektom, fi rma posiada unikalne w kraju doświad-
czenia w projektowaniu aparatury pomiarowej zdolnej do bezawaryjnej pracy 
w warunkach próżni i stanu nieważkości.
Obecnie, we współpracy z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju realizowany 
jest projekt budowy satelity ScanSAT – najdokładniejszego w historii Polski sa-
telity do obserwacji Ziemi.

 Firmę będzie reprezentował Pan Mikołaj Podgórski, COO – w fi rmie zaj-
muje się procesami operacyjnymi oraz prowadzeniem i rozwojem sprzedaży, 
ale także pracuje przy projekcie ScanSAT jako project manager. Absolwent ener-
getyki oraz mechaniki i budowy maszyn na Politechnice Wrocławskiej.  
 W USA odbył presti żowy staż z zakresu bezpieczeństwa i symulacji w 
energetyce jądrowej. W ramach pracy magisterskiej przewodził projektowi 
FREDE, realizowanemu w ramach programu REXUS/BEXUS Europejskiej Agen-
cji Kosmicznej. Eksperyment, wysłany w stratosferę na pokładzie balonu, miał 
na celu zbadanie in-situ procesu rozpadu Freonów wskutek promieniowania 
UV. Kolejnym, naturalnym krokiem w eksploracji kosmosu był udział w ekspery-
mencie rakietowym – projekcie DREAM, który jako pierwszy na świecie zajmo-
wał się aspektem obserwacji wizyjnych procesu wiercenia w mikrograwitacji.
 Zawodowo od końca studiów związany z energetyką. Pracując jako in-
żynier automatyk odwiedził większość elektrowni zawodowych oraz elektrocie-
płowni w Polsce, wdrażając innowacyjne, polskie systemy sterownicze. Kierow-
nik projektów wartych kilka milionów złotych, które bezpośrednio usprawniły 
działania polskich elektrowni.

MIKOŁAJ PODGÓRSKI


