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Organizator

Fundacja Kronenberga przy Citi 
Handlowy
powstała w 125. rocznicę założenia  

Banku Handlowego w Warszawie S.A. 

Za jej pośrednictwem bank realizuje

największe w kraju, ogólnopolskie i lokalne

przedsięwzięcia będące wyrazem  

jego społecznej odpowiedzialności.

Fundacja wspiera inicjatywy na rzecz dobra 

publicznego w zakresie edukacji finansowej,

promocji przedsiębiorczości, ochrony polskiego

dziedzictwa kulturowego i rozwoju lokalnego.



Konkurs
Mikroprzedsiębiorca Roku 2014        

Mikroprzedsiębiorca Roku to konkurs, którego celem jest nagradzanie właścicieli 

mikrofirm prowadzących z sukcesem tradycyjny lub nowoczesny biznes, zakorzenionych

w lokalnych społecznościach.

Nagroda główna
Spośród wszystkich zgłoszeń zostanie wybrany zwycięzca – zdobywca tytułu 

MIKROPRZEDSIĘBIORCA ROKU 2014, który otrzyma nagrodę główną w wysokości 40 000 zł.

Wyróżnienia 
Dla najlepszych mikroprzedsiębiorców w każdej z kategorii zostanie przyznane wyróżnienie 

w wysokości 15 000 zł. 

W przypadku wysokiego poziomu zgłoszonych firm kapituła rezerwuje sobie możliwość 

przyznania dodatkowych wyróżnień.

Kapituła konkursu 
Kapituła konkursu, złożona z przedstawicieli czołowych instytucji wspierających 

mikroprzedsiębiorczość, będzie oceniać:

• umiejętność przezwyciężenia trudności przy tworzeniu i rozwoju firmy,

• nowatorstwo w stosunku do podobnych przedsięwzięć,

• strategię rozwoju firmy,

• wpływ na rodzinę, lokalną społeczność oraz przynależność do organizacji przedsiębiorców,

• główny produkt lub usługę oraz metody ich promocji i dystrybucji.



Zgłoszenia do konkursu    

Konkurs skierowany jest do mikroprzedsiębiorców, którzy zatrudniają mniej niż 10 pracowników  

i których roczne obroty lub suma bilansowa nie przekroczyły 2 mln euro.

Mikroprzedsiębiorca, zgłaszając się do konkursu, wybiera jedną kategorię konkursową.

Kategorie konkursowe

•   START – dla mikroprzedsiębiorców, którzy zarejestrowali działalność po 1 stycznia 2011 roku.

•   PROGRES – dla mikroprzedsiębiorców, którzy zarejestrowali działalność między 1 stycznia 2007  

a 31 grudnia 2010 roku.  

•   SENIOR – dla mikroprzedsiębiorców, którzy zarejestrowali działalność przed 1 stycznia 2007 roku.

W CELU ZGŁOSZENIA DO KONKURSU
należy wypełnić formularz umieszczony na stronie

www.kronenberg.org.pl > Edukacja finansowa > Mikroprzedsiębiorca Roku

Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 13 kwietnia 2014 roku.



Laureaci   
Konkursu Mikroprzedsiębiorca Roku  

I  edycja
Łukasz Osowski i Michał Kaszczuk – założyciele firmy IVO-Software, nominowani  
przez Pomorskie Centrum Technologii z Gdyni. IVO-Software produkuje oprogramowanie  
i osprzęt umożliwiające osobom niewidomym korzystanie ze stron internetowych.  
Jeden z produktów IVO-Software – syntezator mowy IVONA – zwyciężył w międzynarodowym 
konkursie Blizzard Challenge w Pittsburghu.

Strona internetowa firmy: www.ivona.com

II  edycja
Andrzej i Elżbieta Olszewscy – twórcy firmy TO-TUR Toruńska Turystyka, nominowani  
przez Toruński Fundusz Poręczeń Kredytowych, prowadzą Żywe Muzeum Piernika  
w Toruniu. Muzeum jest interaktywną formą – dla dzieci i dorosłych – poznawania historii  
Torunia i piernikarstwa.

Strona internetowa firmy: www.muzeumpiernika.pl

III  edycja
Halina Kustosz – pomysłodawczyni firmy Kobiety OnLine-Internet Media 
H. Kustosz KOBIETY.PL, nominowana przez Warszawską Izbę Przemysłowo-Handlową; 
pomysłodawczyni portalu www.kobiety.pl, którego misją jest propagowanie 
interdyscyplinarnego rozwoju kadr i nowych technologii oraz aktywizacja kobiet. 

Strona internetowa firmy: www.kobiety.pl

IV  edycja
Marek Łangowski, Jerzy Michalski, Robert Magiera i Andrzej Magiera – pomysłodawcy  
firmy TeleMobile Electronics Sp. z o.o. z Gdyni, nominowanej przez Gdyńskie Centrum  
Innowacji. TeleMobile Electronics Sp. z o.o. koncentruje się głównie na działalności  
związanej z najnowszymi technologiami w dziedzinie telefonii komórkowej.

Strona internetowa firmy: www.telemobile.pl



Laureaci   
Konkursu Mikroprzedsiębiorca Roku  

V  edycja
Michał Kowalczyk – założyciel firmy Nexwell Engineering, nominowanej przez Wrocławski  
Park Technologiczny. Firma Nexwell zajmuje się projektowaniem oraz produkcją nowoczesnych 
systemów automatyki.

Strona internetowa firmy: www.nexwell.eu

VI  edycja
Jacek Wojciechowicz i Michał Kaszuba – właściciele Centrum Badań DNA z Poznania,  
nominowanego przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego. Firma zajmuje się 
rozpowszechnianiem najnowszych osiągnięć genetyki molekularnej na rynku usług diagnostyki 
medycznej oraz opracowywaniem nowych technik i metod badawczych.

Strona internetowa firmy: www.cbdna.pl

VII  edycja
Jerzy Sznerski – twórca firmy Sznerski Guss Sp. z o.o., nominowanej przez Wrocławskie 
Centrum Transferu Technologii Politechniki Wrocławskiej. Po 18 latach pracy i badań wynalazł 
polimer AnVer, którego zastosowanie w procesie produkcji obniża zużycie koksu w metalurgii 
i znacznie zmniejsza emisję szkodliwych związków węgla i siarki, dzięki czemu chroni  
środowisko naturalne. Jest to innowacja na światową skalę. 

Strona internetowa firmy: www.sznerski.com

VIII  edycja
Urszula Kurtiak i Edward Ley – właściciele Wydawnictwa Artystycznego Kurtiak i Ley.  
Firma od ponad 20 lat wydaje książki kolekcjonerskie dla bibliofilów. Są one drukowane 
w limitowanych nakładach, na czerpanych i zdobionych papierach, w niemal wszystkich językach 
świata. Unikatowe książki wydawnictwa były zamawiane między innymi przez kancelarie 
Prezydenta i Premiera RP, Jana Pawła II i Benedykta XVI, a także głowy państw z całego świata. 

Strona internetowa firmy: www.kurtiak-ley.pl

                               IX edycja
                                Jacek Hanke, Piotr Kandora, Tomasz Krzyzak – właściciele Digital Core Design sp. z o.o. sp.k.  
                                Firma od 1999 roku zajmuje się projektowaniem nowoczesnych procesorów i układów scalonych.     
                                    Jest twórcą i producentem najszybszego procesora przemysłowego na świecie - DQ80251,  
                                     który  ma moc obliczeniową ponad 60-krotnie większą od analogicznego urządzania firmy Intel. 

                                     Strona internetowa firmy: www.dcd.pl



Patroni i partnerzy konkursu     

Patronat honorowy

Patronat medialny

Partner merytoryczny

Koalicja na rzecz mikroprzedsiębiorczości

Związek Rzemiosła 
Polskiego



Fundacja Kronenberga przy Citi Handlowy
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