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1 dr inż. Jarosław Pawłowski PWr
Nanores sp. z o.o sp. 

k.

Opracowanie innowacyjnego algorytmu 
do weryfikacji zabezpieczeń w postaci 

mikroskopowych oznaczeń 
holograficznych z wykorzystaniem metod 

sztucznej inteligencji.

2 dr
Zuzanna 

Kaźmierczak

Wojewódzki Szpital 
Specjalistyczny we 

Wrocławiu 
BioCam

Opracowanie preparatów 
bakteriobójczych wykorzystywanych w 

medycynie, farmacji i weterynarii

3
dr hab. 

inż.
Damian Pietrusiak PWr Four Point sp. z o. o.

SMART MINING –autonomiczna stacja 
wydobywcza do wydobycia na Ziemi oraz 

w przestrzeni kosmicznej

4
dr hab. 

inż.
Mariusz Ptak PWr Muke sp. z o.o.

Opracowanie projektu i analiza 
numeryczna modułów farm wertykalnych



5 dr inż. Paweł Dąbek UPrz
Sweco Polska sp. z 

o.o.

LETS SAVE THE RAIN – rozwój usług z 
zakresu teledetekcji i fotogrametrii w 

aspekcie zarządzania wodami opadowymi 
i zielenią miejską

6 dr hab. Piotr Stocki ASP 
Holan moto sp. z 

o.o.

Koncepcja nowego systemu montażu 
akcesoriów motocyklowych 

zwiększającego możliwości użytkowe.

7 dr inż. Grzegorz Pasternak PWr NeuroSYS sp. z o.o.

Opracowanie metod wczesnego 
wykrywania kolonii mikroorganizmów na 
podstawie zdjęć, zdjęć hiperspektralnych 

oraz skanów 3D szalek Petriego 
wykonanych w stałych odstępach 

czasowych

8
dr hab. 

inż.
Grzegorz Lesiuk PWr

Strongflex.eu sp. z 
o.o

Nowoczesne, poliuretanowe rozwiązania 
w redukcji drgań i hałasu do zastosowań 

w obszarze miejskiej infrastruktury 
szynowej 

9
dr inż. 
arch.

Jerzy Łątka PWr
Art Home Design 

Agnieszka 
Włostowska

Eco_Log - opracowanie, prototypowanie i 
testowanie ekologicznych mebli z 

materiałów pochodzenia celulozowego.



10 dr inż. Marcin Winnicki PWr LUT-SPAW sp. z o.o.
Opracowanie bezołowiowych lutów 
miękkich o temperaturze topnienia 

powyżej 300°C

11 dr inż. Paweł Kozioł PWr Fluence sp. z o.o.

Opracowanie układu do optycznego mikro-
zapisu 3D w materiałach transparentnych 

z wykorzystaniem lasera 
femtosekundowego i głowicy skanującej

12 dr n med.
Agnieszka 

Bronowicka-
Szydełko

Umed
Liquid Technologies 

sp. z o.o.

Opracowanie składu  płynów do 
dezynfekcji i higienizacji powierzchni, z 
którymi miały kontakt koty zarażone 
wirusami FIV, FELV lub SARS-CoV-2

13 dr Marta Drozdowska WSH

Dolnośląska 
Organizacja 

Turystyczna sp. z 
o.o. 

Propozycja implementacji digital 
marketingu w praktyce biznesowej DOT 
szansą na skuteczną promocję turystyki 

zrównoważonej Wrocławia i regionu

14 dr inż. Daniel Borowiak UE
Zakład produkcji 

urządzeń automatyki 
sp. z o.o.

Komputerowo wspomagany system 
automatycznego testowania sterowników 

do siłowników stosowanych w 
elektroenergetyce.



15 dr inż.
Mateusz Muszyński-

Huhajło
PWr

Eko-Biegły 
Kancelaria 

Zarządzania 
Środowiskiem sp. z 

o.o.

Technologia oczyszczania ścieków z 
zakładów przeróbki odpadów 

komunalnych - krok na drodze ku 
zmniejszeniu ładunku zanieczyszczeń 

oraz uciążliwości zapachowej

16
dr hab. 

inż
Izabela Polowczyk PWr LSAM sp. z o.o.

Opracowanie i optymalizacja zielonego 
procesu sekwestracji CO2 w pianowych 
układach wielofazowych gaz-ciecz-ciało 

stałe

17 dr Izabela Gruszka WSH
ZOO Wrocław sp. z 

o.o. 

Wrocławski ogród zoologiczny liderem 
turystyki we Wrocławiu  - opracowanie 

strategii rozwoju turystyki. 

18 dr Alina Żurek UWr

specjalistyczna 
poradnia 

psychologiczno-
seksuologiczna 
Agata Ruchel - 

Chojka

Opracowanie programu szkoleniowego z 
psychologii i metodyki przesłuchań 

małoletnich świadków i pokrzywdzonych.

19 dr inż.
Bartłomiej 
Ćmielewski

PWr
Geo-Pomian-Express 

Jacek Pomian

Geo2Viz&Management – rozwój narzędzi i 
metodyki pomiaru wraz z wizualizacją 

zebranych danych w aspekcie 
gospodarowania przestrzenią i 

zarzadzania projektami/inwestycjami.



20 dr Paulina Mayer Pwr
M+M Inwestyn sp. z 

o. o. sp. k.

Hybrydowe powłoki antykorozyjne o 
zwiększonych właściwościach 

mechanicznych. 


