
Warszawa, 23 lipca 2020 roku

Szanowni Państwo,

z prawdziwą przyjemnością informuję, iż Kapituła Nagrody Gospodarczej Prezydenta RP podjęła prace
nad kolejną, XVIII edycją Nagrody Gospodarczej.

Pragnę  serdecznie  poinformować,  iż  to  właśnie  mi  przypadła  zaszczytna,  honorowa  funkcja
Przewodniczącego Kapituły, w składzie której znaleźli się przedstawiciele świata nauki, mediów, biznesu
oraz doradcy Prezydenta RP.

Dostrzegając ogromną rolę i znaczenie Państwa Instytucji, serdecznie zapraszam i zachęcam do zgłaszania
polskich przedsiębiorstw przyczyniających się  do budowania  potencjału  gospodarczego naszego kraju,
będących dumą i nadzieją rodzimej gospodarki.

Z  grona  zgłoszonych  przedsiębiorstw  wybrani  zostaną  Laureaci  poszczególnych  kategorii,  których
uhonoruje Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda.

Wierzę,  iż  dzięki  tej  inicjatywie  wyróżnione firmy będą mogły  rozwijać  się  jeszcze  lepiej,  będą  miały
poczucie, że są wspierane, doceniane przez polskie państwo i będą mogły realizować szerszą ekspansję na
rynki międzynarodowe.

Tak jak w latach ubiegłych, w ramach tegorocznej edycji Nagrody Gospodarczej, Prezydent RP wręczy
wyróżnienia w siedmiu kategoriach. W pięciu kategoriach głównych, tj.  Lider MŚP, Narodowy Sukces,
Międzynarodowy Sukces, Odpowiedzialny Biznes, Firma Rodzinna oraz w dwóch kategoriach specjalnych,
tj. Startup_PL, Badania+Rozwój.

W  ostatnich  czterech  latach  Prezydent  RP  wręczył  statuetki  m.in.  następującym  firmom:
DELTA Zbigniew Różycki, LPP S.A, Olimp Laboratories sp. z o.o., Marco sp. z o.o., Ochnik S.A.; Warsaw
Genomics Sp. z o.o. sp. k.,  Medical Inventi S.A.,  Ceramika Paradyż sp. z o.o.,  PKO Bank Polski S.A.,
Astronika  sp.  z  o.o.,  Warszawska  Fabryka  Platerów  Hefra  S.A.,  Dramiński  S.A.,  Melex  sp.  z  o.  o.,
Spółdzielnia Mleczarska Mlekovita, Toruńskie Zakłady Materiałów Opatrunkowych S.A., Zortrax S.A.

Mając powyższe na uwadze, serdecznie zapraszam Państwa do udziału w naborze XVIII edycji Nagrody,
który rozpocznie się 23 lipca br. i będzie trwał do 8 września br.

Nabór będzie odbywał się poprzez system elektronicznego składania wniosków Witkac.pl, z którego mieli
Państwo możliwość korzystania podczas ubiegłorocznej edycji. Zostało wówczas utworzone i przypisane -
dla wskazanego przez Państwa przedstawiciela adresu e-mail - specjalne konto umożliwiające zgłaszanie
Kandydatów. Konto to zostanie ponownie aktywowane w dniu dzisiejszym. Jeżeli chcą Państwo dokonać
zmiany  osoby  reprezentującej  Państwa  Instytucję,  która  posiada  już  konto  w  systemie,  prosimy  o
przesłanie  danych  tej  osoby  wraz  z  adresem  e-mail  do  dnia  31  lipca  br.  na  adres:
nagroda.gospodarcza@prezydent.pl.

W  przypadku  jakichkolwiek  pytań  proszę  o  kontakt  pod  nr  tel.  22  695  11  63  lub  adresem  
e-mail: nagroda.gospodarcza@prezydent.pl.

Na  stronie  internetowej  www.prezydent.pl,  w zakładce  Nagroda Gospodarcza  znajduje  się  Regulamin
Naboru oraz wzory wniosków dla poszczególnych kategorii.

Przewodniczący Kapituły
Prof. dr hab. Krzysztof  Opolski
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