
Kon kurs or ga ni zu je Re gio nal ne Cen trum In no wa cji
i Trans fe ru Tech no lo gii (RCITT) – dział Gór no ślą skiej
Agen cji Przed się bior czo ści i Roz wo ju sp. z o.o., któ ra

jest par tne rem mię dzy na ro do we go pro jek tu En ter pri se Eu ro pe
Ne twork. Pro jekt re a li zo wa ny jest od 2008 r. w ra mach Pro gra -
mu na rzecz Kon ku ren cyj no ści i In no wa cji (CIP). Sieć EEN two -
rzy ok. 600 in sty tu cji z Eu ro py i spo za niej, któ re współ pra cu jąc
ze so bą wspie ra ją przed się bior stwa i in sty tu cje na u ko wo-ba -
daw cze w po szu ki wa niu mię dzy na ro do wych par tne rów han -
dlo wych, tech no lo gicz nych i na u ko wych.

La u re a ci kon kur su
Kon kurs adre so wa ny jest do mi kro, ma łych i śred nich przed -
się biorstw oraz in sty tu cji sek to ra ba daw czo-roz wo jo we go, któ -
re mo gą po szczy cić się suk ce sa mi w opra co wy wa niu lub
wdra ża niu no wych tech no lo gii, in no wa cyj nych roz wią zań pro -
duk cyj nych, usłu go wych, mar ke tin go wych czy or ga ni za cyj nych.
Zgło szo no do nie go 24 roz wią za nia. 
Ju ry wy bra ło la u re a tów na gro dy głów nej w czte rech ka te go -
riach. Przy zna ło też czte ry wy róż nie nia. Ty tuł „In no wa tor Ślą -
ska 2013” otrzy ma li: w ka te go rii mi kro przed się bior stwo
– LA BIOT La bo ra to rium Bio tech no lo gii & Prak ty ka Le kar ska
An drzej Dysz kie wicz z Cie szy na za sy stem dia gno sty ki i prze -
zskór nej te ra pii „LAB-TRANS-TER”; w ka te go rii ma łe przed się -
bior stwo – Eko max sp. z o.o. z Gli wic za in no wa cyj ne me to dy
od zy sku od pa do wych roz pusz czal ni ków or ga nicz nych z za sto -
so wa niem cie czy jo no wych; w ka te go rii śred nie przed się bior -
stwo – Pre vac sp. o.o. z Ro go wa za wy so ko ciś nie nio wy sy stem
XPS (ESCA) oraz w ka te go rii in sty tu cja sek to ra ba daw czo-roz -
wo jo we go uho no ro wa no Cen trum In ży nie rii Bio me dycz nej Po -
li tech ni ki Ślą skiej za sta bi li za tor do le cze nia ope ra cyj ne go
znieksz tał ceń przed niej ścia ny klat ki pier sio wej ty pu „ku rze go”
lub „lej ko wa te go”. 
Ko mi sja kon kur so wa przy zna ła tak że we wszyst kich ka te go -
riach czte ry wy róż nie nia.

Na gro dze ni po raz trze ci
Fir ma LA BIOT La bo ra to rium Bio tech no lo gii & Prak ty ka Le kar -
ska zo sta ła za re je stro wa na w 1997 ro ku. To jed nost ka o pro -
fi lu na u ko wo-ba daw czym i usłu go wym. Wy ko nu je ba da nia
w dzie dzi nie bio tech no lo gii, bio in ży nie rii, na no tech no lo gii, cy -
ber ne ty ki i elek tro ni ki sto so wa nej w me dy cy nie oraz dys cy pli -
nach po krew nych. Zaj mu je się rów nież kon struk cją apa ra tu ry
dia gno stycz nej, te ra pe u tycz nej oraz opro gra mo wa nia, a tak że
kli nicz ny mi te sta mi skon stru o wa ne go sprzę tu. 
Mo że się po chwa lić suk ce sa mi in no wa cyj no-wdro że nio wy mi.
W Urzę dzie Pa ten to wym RP wszczę to 36 prze wo dów pa ten to wych,
z któ rych do tej po ry 21 za koń czy ło się na da niem pa ten tu lub
wzo ru użyt ko we go. Po zo sta łe wnio ski są w trak cie we ry fi ka cji.
Prob le ma ty ka opra co wa nych tech no lo gii, kon struk cji pro to ty -
pów oraz ich ba dań la bo ra to ryj nych, a prze de wszyst kim kli -
nicz nych zo sta ła opi sa na w prze szło 200 pu bli ka cjach
na u ko wych, wy da nych w ję zy ku pol skim, an giel skim i cze skim.
Są one me ry to rycz ną re ko men da cję wia ry god no ści fir my.
Fir ma nie jest no wi cju szem w kon kur sie. – Któ ra to już na gro -
da – py tam.
- Trze cia. Uho no ro wa no nas I miej scem w edy cjach kon kur su
2010 ro ku i 2011 – mó wi An drzej Dysz kie wicz, za ło ży ciel fir my. 
W osta t niej edy cji za Sy stem dia gno sty ki i prze zskór nej te ra -
pii „LAB-TRANS-TER” fir ma za ję ła I miej sce w ka te go rii mi kro -

przed się bior stwa oraz otrzy ma ła na gro dę spe cjal ną mar szał -
ka wo je wódz twa ślą skie go.
- Kie dy roz wią za nie bę dzie mog ło tra fić do szpi ta li?
- Wdro że nie tak no wa tor skie go sy ste mu dia gno sty ki i te ra pii wy -
ma ga przy naj mniej dwóch lat na wy ko na nie peł nej wa li da cji la -
bo ra to ryj nej dla trzech ze sta wów la bo ra to ryj nych i gło wic,
a na stęp nie dwóch ko lej nych lat na wy ko na nie te stów kli nicz -
nych. Tak szyb ki sce na riusz bę dzie oczy wi ście moż li wy pod wa -
run kiem do in we sto wa nia ba dań w kwo cie przy naj mniej 2 mln zł.
Co jest naj trud niej sze w dzia łal no ści fir my?
An drzej Dysz kie wicz wy mie nia: – Cią gle zbyt wie le cer ty fi ka cji,
ze zwo leń i biu ro kra cji, za któ rą wy na laz ca mu si pła cić pie -
niędz mi, któ re moż na by wy ko rzy stać w bez poś red nich pra -
cach wdro że nio wych. Bar dzo trud no współ pra cu je się z du ży mi
za kła da mi, szpi ta la mi lub oś rod ka mi kli nicz ny mi. Jest ona po -
trzeb na ze wzglę du na po sia da ną przez te oś rod ki apa ra tu rę,
wa run ku ją cą prag ma tyzm wa li da cji la bo ra to ryj nej i kli nicz nej
wy na laz ku. 

Współ pra ca z na u kow ca mi
- Ty tuł In no wa to ra Ślą ska 2013 to za słu ga za an ga żo wa nych
pra cow ni ków i współ pra cy z Wy dzia łem Tech no lo gii Che micz nej
Or ga nicz nej i Pe tro che mii Po li tech ni ki Ślą skiej w Gli wi cach pod
kie run kiem prof. An ny Chro bok. Dzię ki te mu uda ło się po łą czyć
ogrom ną wie dzę na u ko wą z na szy mi tech no lo gicz ny mi po trze -
ba mi – pod kre śla Sta ni sław Gusz ta, pre zes spół ki Eko max.
Fir ma ko rzy sta z fun du szy eu ro pej skich. Prak tycz nie wszyst kie
in sta la cje do od zy sku od pa dów do fi nan so wa ne by ły ze środ -
ków uni j nych. Obej mu ją one od pa do we ole je, pły ny ni sko -
krzep ną ce, zu ży te fil try oraz roz pusz czal ni ki. 
- Opra co wa ny z Po li tech ni ką Ślą ska zmo der ni zo wa ny pro ces
od zy sku z za sto so wa niem cie czy jo no wych ja ko środ ka od -
wad nia ją ce go jest w fa zie de mon stra cyj nej. Za mie rza my uru -
cho mić go na ska lę prze my sło wą, co poz wo li zy skać no wych
klien tów, np. z bran ży dru kar skiej. Li czy my, iż ros ną ce za in te -
re so wa nie ty mi związ ka mi ob ni ży kosz ty ich wy twa rza nia i spo -
pu la ry zu je w nie da le kiej przy szło ści ich za sto so wa nie
– wy jaś nia Sta ni sław Gusz ta.

Kos micz ne tech no lo gie 
Spół ka PRE VAC, za ło żo na w 1996 r. w Ro go wie jest pro du -
cen tem apa ra tu ry na u ko wo-ba daw czej prze zna czo nej do ba -
dań w wa run kach wy so kiej i ultra wy so kiej próż ni.
- Apa ra tu ra ma za sto so wa nie w róż nych dzie dzi nach, szcze -
gól nie w ob sza rze do sko na le nia ist nie ją cych, jak i od kry wa nia

no wych wy so kiej ja ko ści ma te ria łów. Mó wi my np. o gra fe nie,
no wych ga tun kach sta li, lek kich sto pach, kle jach, la kie rach
na ba zie na no ru rek, świat ło wo dach, ka ta li za to rach czy po -
wierz chniach uszla chet nia ją cych do pro duk cji na rzę dzi ob rób -
czych, op ty ki, warstw ter mo ref lek tu ją cych oraz no wo czes nych
ubra niach na ba zie mem bran, pół prze wod ni kach uży wa nych
w mi kro i na noe lek tro ni ce oraz me dy cy nie, ma te ria łach do
pro duk cji sztucz nych za sta wek ser ca, im plan tów, sten tów – wy -
mie nia dr An dre as Glenz, pre zes i za ło ży ciel PRE VAC.
Na gro dzo ny Wy so ko ciś nie nio wy Sy stem XPS/ESCA (spek tro -
me tria elek tro no wa) zo stał za pro jek to wa ny i wy ko na ny dla Na -
ro do we go La bo ra to rium Che micz ne go w Pu ne w In diach.
Od bior ca – Wy dział Ka ta li zy i Cen trum Do sko na ło ści Cia ła Sta -
łe go zaj mu je się in ży nie rią che micz ną, syn te zą, te sto wa niem
i prak tycz ną we ry fi ka cją wła ści wo ści no wych, za a wan so wa -
nych ma te ria łów i pro ce sów che micz nych. 
Spół ka zo sta ła rów nież na gro dzo na w dru gim kon kur sie w ra -
mach mar ki IN NO SI LE SIA do ty czą cym „Współ pra cy sfe ry
przed się biorstw i na u ki”oraz otrzy ma ła na gro dę spe cjal ną
mar szał ka wo je wódz twa ślą skie go.
- Je steś my po mo stem po mię dzy na u ką a tech ni ką. To naj trud -
niej szy pro ces, bo mu si my stwo rzyć coś no we go, coś cze go do
tej po ry nie by ło. Współ pra cu je my z na u kow ca mi z ca łe go
świa ta i po sił ku je my się ich do świad cze nia mi. Cza sa mi otrzy -
mu je my za mó wie nie, gdzie ani klient ani my nie ma my do
koń ca roz wią za ne go prob le mu. Jed nak jak do tej po ry nie by -
ło przy pad ku, abyś my nie roz wi kła li na wet naj bar dziej zło żo -
nych za gad nień – pod kre śla dr An dre as Glenz. 
I do da je: – Sto pień trud no ści jest cza sa mi ogrom ny, ale nie
bo i my się wy zwań, opra co wu jąc apa ra tu rę, któ ra ma po słu -
żyć do ba dań nad po wsta niem no we go ma te ria łu czy tech no -
lo gii. W ten spo sób wie my, co się znaj dzie na ryn ku
w na stęp nych la tach.

Sku tecz niej szy sta bi li za tor
Cen trum In ży nie rii Bio me dycz nej jest po za wy dzia ło wą jed nost -
ką or ga ni za cyj ną Po li tech ni ki Ślą skiej. Or ga ni zu je współ dzia -
ła nie trzech ślą skich uczel ni – Po li tech ni ki Ślą skiej, Ślą skie go
Uni wersytetu Me dycz ne go i Uni wersytetu Ślą skie go oraz ko or -
dy nu je ich dzia łal ność ba daw czą, usłu go wą i pro mo cyj ną w za -
kre sie in ży nie rii bio me dycz nej. 
Wy dział In ży nie rii Bio me dycz nej jest naj młod szą jed nost ką or -
ga ni za cyj ną Po li tech ni ki Ślą skiej, po wo ła ną w 2010 ro ku. Na -
gro dzo no go za sta bi li za tor do le cze nia ope ra cyj ne go
znieksz tał ceń przed niej ścia ny klat ki pier sio wej ty pu „ku rze go”
lub „lej ko wa te go”.
- Do upo wszech nie nia sta bi li za to ra w oś rod kach kli nicz nych nie -
o dzow ne jest uzy ska nie pa ten tu. Wy ma ga to dłu go trwa łej pro -
ce du ry za twier dza nia pa ten tów w Urzę dzie Pa ten to wym RP. Na
tej pod sta wie jest przy go to wa na umo wa wdro że nio wa z BHH
MI KRO MED w Dą bro wie Gór ni czej. Na za mó wie nie Cho rzow skie -
go Cen trum Pe dia trii pro du cent przy go to wał już 80 sta bi li za to -
rów, któ ry mi zo pe ro wa no dzie ci – mó wi prof. Jan Mar ci niak.
I do da je: – Te go ty pu sta bi li za to rów nie wy twa rza ją żad ne fir -
my w kra ju i na świe cie. Wcześ niej sza wer sja sta bi li za to rów
by ła zbli żo na do roz wią za nia ame ry kań skich sta bi li za to rów
we dług Nus sa. Ale to roz wią za nie nie by ło re we la cyj ne.

Co da je ty tuł? 
Wszyst kie na gro dzo ne fir my zgod nie pod kre śla ją, że li czy się
pro mo cja, pu bli ka cje, ale prze de wszyst kim waż na jest świa -
do mość, że twór cze my śli i dzia ła nia, in no wa cyj ność po my -
słów i roz wią zań zo sta ły za u wa żo ne i do ce nio ne.
- Uczest nic two, a prze de wszyst kim wy gra na w kon kur sie „In no -
wa tor Ślą ska” jest dość obiek tyw nym po twier dze niem wia ry god -
no ści fir my w wy mia rze in no wa cyj nym i wy ko naw czym, da jąc
moż li wość re kla my, a przez to do tar cia do po ten cjal nych od bior -
ców usług fir my – pod kre śla An drzej Dysz kie wicz z fir my LA BIOT.
- Na gro dy przy no szą nam spo ro sa tys fak cji, wpły wa ją rów nież
na pre stiż fir my, na jej po strze ga nie w świe cie biz ne su. Za le ży
nam tak że na sze rze niu świa do mo ści lo kal nej spo łecz no ści na
te mat na szej fir my i te go co ro bi my. Je steś my je dy ną ta ką fir -
mą w Pol sce i bar dzo do brze zna ją nas klien ci w kra ju jak i za
gra ni cą. Tra fia my jed nak do wą skiej gru py pra cow ni ków na u ko -
wych. Chce my po przez pro mo wa nie na szych roz wią zań, cho -
ciaż by bio rąc udział w te go ty pu kon kur sach, przy bli żyć lu dziom
„kos micz ny” hi-tech, w któ rym dzia ła my – ak cen tu je dr Glenz.
- Udział za rów no uczel ni jak i uczest ni kom wy róż nio nym w kon -
kur sie da je pre stiż przy dat ny do pre zen to wa nia ja ko ści pro -
wa dzo nych ba dań. Pod wyż sza to tak że ran gę przy ubie ga niu
się o środ ki fi nan so we na pra ce na u ko wo-ba daw cze – przy zna -
je prof. Jan Mar ci niak.

BAR BA RA WAR PE CHOW SKA

Jed nym ze spo so bów wspie ra nia in no wa cyj nych roz wią zań przez sa mo rząd są kon kur sy w ra mach
mar ki IN NO SI LE SIA. La u ry są przy zna wa ne przed się bior stwom i in sty tu cjom za ini cja ty wy i dzia ła nia
na rzecz pod nie sie nia in no wa cyj no ści i kon ku ren cyj no ści re gio nu. Kon kur sy w ra mach mar ki IN NO -
SI LE SIA ma ją cha rak ter pre sti żo wy i są oka zją do pro mo cji wpro wa dzo nych roz wią zań. Co ro ku mar -
sza łek wo je wódz twa wrę cza na gro dy spe cjal ne li de rom in no wa cji. 

Obec nie w ra mach mar ki IN NO SI LE SIA or ga ni zo wa ne są trzy kon kur sy:
n In no wa tor Ślą ska na naj bar dziej in no wa cyj ne ślą skie przed się bior stwo oraz in sty tu cję sek to ra ba daw czo-roz wo jo we -

go wo je wódz twa ślą skie go.
n Współ pra ca sfe ry przed się biorstw i na u ki – kon kurs na in no wa cyj ne roz wią za nia zre a li zo wa ne wspól nie przez fir my

i jed nost ki sek to ra ba daw czo-roz wo jo we go wo je wódz twa ślą skie go. 
n Usłu gi pu blicz ne na rzecz przed się bior czo ści kon kurs na wy so kiej, ja ko ści usłu gi pu blicz ne na rzecz przed się bior czo -

ści w wo je wódz twie ślą skim zre a li zo wa ne przez jed nost ki sa mo rzą du te ry to rial ne go oraz ich jed nost ki or ga ni za cyj ne.

In no wa cyj ny Śląsk
Już po raz szósty przyznano nagrody dla najbardziej innowacyjnych
śląskich przedsiębiorstw i instytucji badawczo-rozwojowych. Laureatami
konkursu „Innowator Śląska 2013” zostali: LABIOT Laboratorium
Biotechnologii & Praktyka Lekarska Andrzej Dyszkiewicz z Cieszyna,
Ekomax z Gliwic, Prevac z Rogowa oraz Centrum Inżynierii Biomedycznej
Politechniki Śląskiej.

Uła twi te ra pię
Sy stem dia gno sty ki i prze zskór nej
te ra pii „LAB-TRANS-TER”jest ukła -
dem trój mo du ło wym, któ ry umoż li -
wia: (1) do ko na nie po za u stro jo wej
dia gno sty ki fi zy ko che micz nych cech
tka nek, w któ rych bę dzie się od by -
wać te ra pia, (2) do ko na nie rze czy -
wi stej te ra pii na po za u stro jo wym
mo de lu że lo wo-tkan ko wym (w ce lu

do pre cy zo wa nia pa ra me trów), (3) w opar ciu o da ne z mo du łu dia gno stycz ne go i mo -
du łu mo de lu ją ce go do ko na nie u pa cjen ta prze zskór nej apli ka cji le ków do na rzą dów
po ło żo nych głę bo ko pod skó rą, bez po śred nic twa ukła du po kar mo we go, a tak że
z nie wiel kim, wtór nym ob cią że niem ukła du krwio noś ne go oraz waż nych dla ży cia na -
rzą dów we wnętrz nych.

Chro niąc śro do wi sko 
Tech no lo gia „In no wa cyj ne me to dy
od zy sku od pa do wych roz pusz czal ni -
ków or ga nicz nych z za sto so wa niem
cie czy jo no wych” znaj du je za sto so -
wa nie dla prak tycz nie wszyst kich
od pa do wych roz pusz czal ni ków or ga -
nicz nych, ze szcze gól nym uwzględ -
nie niem nie po żą da nych ukła dów
aze o tro po wych. Jej in no wa cyj ność

tkwi w zin te gro wa nym pro ce sie kon wen cjo nal nej de sty la cji pro stej i eks trak cyj nej
z za sto so wa niem no wo czes nych cie czy jo no wych ja ko czyn ni ka eks tra hu ją ce go. Cie -

cze jo no we to so le po sia da ją ce wie lo wa rian to wą bu do wę. Za li cza ne są do roz pusz -
czal ni ków eko lo gicz nych. 
Uzy ska nie w jed nym eko lo gicz nym pro ce sie peł no war to ścio we go pro duk tu jest prze -
ło mem w pro ce sach od zy sku i od wad nia nia ukła dów aze o tro po wych w od pa do wych
roz pusz czal ni kach. 

Pro to typ dla na no tech no lo gii
To urzą dze nie pro to ty po we, w któ rym
za sto so wa no uni katowe w ska li
świa to wej roz wią za nia kon struk cyj ne
i tech no lo gicz ne. Wy so ko ciś nie nio wy
sy stem XPS to wie lo ko mo ro wy układ
ultra wy so kiej próż ni poz wa la ją cy na
pra cę w sze ro kim za kre sie ciś nień
i tem pe ra tur – od próż ni rzę du 2 x
10–10 mbar do 1 mbar oraz tem -
pe ra tur cie kłe go azo tu do 2000° C.
Ob słu ga po przez de dy ko wa ną
apli ka cję kon trol no-po mia ro wą

poz wa la na ste ro wa nie pro ce sem ana li zy, ob słu gę ru chu ma ni pu la to rów, sy ste -
mu chło dze nia itp. Apa ra tu ra umoż li wia wy ko ny wa nie ana liz po wierz chni pró -
bek ciał sta łych, li tych i prosz ko wych tech ni ka mi spek tro sko pii elek tro no wych,
a w szcze gól no ści spek tro sko pii fo toe lek tro nów (XPS oraz UPS) wzbu dza nych
ach ro ma tycz nym, jak rów nież mo noch ro ma tycz nym pro mie nio wa niem ren tge -
now skim czy też pro mie nio wa niem ultra fioletowym w sze ro kim za kre sie ciś -
nień.
Apa ra tu ra ma za sto so wa nie w na no tech no lo gii, w ob sza rze do sko na le nia ist nie ją -
cych oraz od kry wa nia no wych, wy so kiej ja ko ści ma te ria łów.

Po mo że le czyć
Uzy ska ne do tej po ry efek ty prze pro wa dzo nych
sta bi li za cji me to dą Nus sa przy czy ni ły się do
opra co wa nia sta bi li za to ra no wej ge ne ra cji
o zróż ni co wa nych ce chach ge o me trycz nych
i włas no ściach me cha nicz nych istot nych do
ela stycz ne go ze spa la nia oraz fi zjo lo gicz nej re -
ha bi li ta cji. Urzą dze nie przy dat ne jest do le cze -

nia ope ra cyj ne go przed niej ścia ny klat ki pier sio wej za rów no „lej ko wa tej”, jak i „ku rzej”
z al ter na tyw nie do bra nych bio ma te ria łów me ta lo wych do sto so wa nych do re ak tyw -
no ści osob ni czej pa cjen ta.

No wy sta bi li za tor da je moż li wo ści ko rek cji klat ki pier sio wej o wię -
kszym róż ni co wa niu wa dli wo ści oraz zmniej sza ry zy ko po wi kłań po -
o pe ra cyj nych i zwię ksza kom fort re ha bi li ta cji fi zycz nej i psy chicz nej
szer sze mu gro nu pa cjen tów.

Wy róż nie nia 
Ko mi sja kon kur so wa przy zna ła tak że czte ry wy róż nie nia. W ka te go rii mi kro przed się -
bior stwo do ce ni ła 3W Ser wi sy In for ma cyj ne za sy stem elek tro nicz nej do ku men ta cji
pa cjen tów dla pla có wek me dycz nych Eu re ka. 
W ka te go rii ma łe przed się bior stwo wy róż ni ła fir mę VI NI Li lia na Leh rer–Ry chel za tech -
no lo gię pro duk cji (know-how) su ple men to wa ne go pie czy wa dla dia be ty ków oraz osób
ze scho rze nia mi ukła du krą że nia opar tą na kul tu rach star te ro wych do wzbo ga ca nia
żu ru pie kar skie go sto so wa ne go w tra dy cyj nej tech no lo gii pie czy wa żyt nie go.
W ka te go rii śred nie przed się bior stwo wy róż ni ła spół kę SZA GRU za no wa tor ską tech -
no lo gię pro duk cji rur. 
W ka te go rii in sty tu cja sek to ra ba daw czo-roz wo jo we go uho no ro wa no Oś ro dek Ba -
daw czo-Roz wo jo wy Urzą dzeń Me cha nicz nych „OB RUM” za SK-1 Plu ton, czy li kom -
plek so wy sy mu la tor strze lań dla za ło gi KTO Ro so mak. 

La u re a ci kon kur su „In no wa tor Ślą ska 2013”
Jury konkursu z 24 zgłoszeń wybrała laureatów nagrody głównej w czterech kategoriach. Przyznała też cztery wyróżnienia.


