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"Wspieranie i Promocja 

Przedsiębiorczości  

na Warmii i Mazurach"  

 

 

Pl. Gen. Józefa Bema 3 lok. 1  

10-516 Olsztyn 

 



Misją Fundacji jest wspieranie rozwoju 

gospodarczego Regionu, w szczególności 

podejmowanie działań na rzecz sektora 

Małych i Średnich Przedsiębiorstw.  



Warmińsko-Mazurski Związek 

Pracodawców Prywatnych Lewiatan  

w Olsztynie 

Członek Polskiej 

Konfederacji 

Pracodawców 

Prywatnych 

 

ul. Artyleryjska 3K 

10-165 Olsztyn 



Firma specjalizuje się w produkcji maszyn i 

urządzeń oraz linii technologicznych dla 

przemysłu spożywczego.  

11-010 Barczewo, Zatorze 24 



Warmińsko-Mazurska Izba Rolnicza 

     w Olsztynie  

 

 

 

 

 
        

        

        ul. Lubelska 43a  

        10-410 Olsztyn 

Izba Rolnicza jest samorządem 

rolniczym działającym na rzecz 

rozwiązywania problemów 

rolnictwa.   



SIGMA-ALDRICH Sp. z o.o. 

ul. Szelągowska 30 

61-626 POZNAŃ 

Światowy producent i dystrybutor 

odczynników chemicznych. 

Polska  



Członek chińsko-włoskiej grupy PEREN  Electronic SZENCEN. 

Producent wiązek i podzespołów elektronicznych dla sektorów 

medycznego, komputerowego i samochodowego. Miłosna 30A 

82-500 Kwidzyn 

Polska  



 

 

  

 

Rubież 46, 61-612 Poznań 

Spółka z sektora life-science. Firma stosuje unikalne, 

innowacyjne technologie i prowadzi własne nowatorskie 

prace badawczo-rozwojowe.  

INNO-GENE S.A. 



Czołowy producent innowacyjnego sprzętu optycznego  

i cyfrowego dla sektorów opieki zdrowotnej i elektroniki.  

Lider o w projektowaniu produktów do endoskopii  

i mikroskopii, sprzętu medycznego i przemysłowego, aparatów 

fotograficznych oraz rejestratorów dźwięku. 

ul. Suwak 3 

02-676 Warszawa 



Nominowani do nagrody dla 

 Najlepszego Absolwenta  

Wydziału Biologii i Biotechnologii  

w roku akademickim 2013/2014 



Kierunek Biologia 



mgr Monika Ciak  

 kierunek biologia 

 specjalność: biologia molekularna  

 



mgr Urszula Monika Flakowska 

 kierunek biologia 

   specjalność: biologia środowiskowa 



mgr Oskar Dawid Gross 

  kierunek biologia 

  specjalność: biologia środowiskowa 



mgr Zuzanna Jabłońska 

  kierunek biologia 

  specjalność: biologia molekularna 



mgr Justyna Maria Koc 

 kierunek biologia 

  specjalność: biologia molekularna 



Kierunek Biotechnologia 



mgr Ewa Hołdyńska 

 kierunek biotechnologia 

  specjalność: biotechnologia molekularna 

 

 



mgr Jarosław Marcin Ignaszak 

 kierunek biotechnologia 

  specjalność: biotechnologia molekularna 

 

 



mgr Monika Jabłońska 

  kierunek biotechnologia 

  specjalność: biotechnologia molekularna 

 

 



mgr Natalia Kasica 

  kierunek biotechnologia 

  specjalność: biotechnologia w medycynie  

      weterynaryjnej 



mgr Martyna Korzeniewska 

  kierunek biotechnologia 

  specjalność: biotechnologia molekularna 



mgr Paulina Osowiecka 

  kierunek biotechnologia 

  specjalność: biotechnologia molekularna 



mgr Aleksandra Popławska 

  kierunek biotechnologia 

  specjalność: biotechnologia przemysłowa 



mgr Ewa Monika Waszkiewicz 

  kierunek biotechnologia 

  specjalność: biotechnologia molekularna 



mgr Natalia Wieczerzycka 

  kierunek biotechnologia 

  specjalność: biotechnologia w medycynie 

weterynaryjnej 



Fundatorzy 

nagród w roku 

2014 





Warmińsko-Mazurska  

Izba Rolnicza 

 w Olsztynie  

 

 

 

 

 

  



Fundacja  

"Wspieranie i 

Promocja 

Przedsiębiorczości  

na Warmii i 

Mazurach"  



PLATI Polska 





Nagrody dla najlepszych 
Absolwentów otrzymują  



mgr Monika Jabłońska 

  kierunek biotechnologia 

  specjalność: biotechnologia molekularna 

 

 





mgr Martyna Korzeniewska 

  kierunek biotechnologia 

  specjalność: biotechnologia molekularna 



Od momentu założenia firmy w Japonii w 1919 roku, Olympus stał 

się czołowym producentem innowacyjnego sprzętu optycznego  

i cyfrowego dla sektorów opieki zdrowotnej i elektroniki.  

Od ponad 90 lat jest liderem w projektowaniu produktów do 

endoskopii i mikroskopii, sprzętu medycznego  

i przemysłowego, aparatów fotograficznych oraz rejestratorów 

dźwięku. 



mgr Oskar Dawid Gross 

  kierunek biologia 

  specjalność: biologia środowiskowa 



Warmińsko-Mazurska Izba Rolnicza 

     w Olsztynie  

 

 

 

 

 
  

 ul. Lubelska 43a  

 10-410 Olsztyn 

Izba Rolnicza jest samorządem 

rolniczym działającym na rzecz 

rozwiązywania problemów 

rolnictwa i reprezentuje interesy 

zrzeszonych w nim podmiotów. 



mgr Jarosław Marcin Ignaszak 

 kierunek biotechnologia 

  specjalność: biotechnologia molekularna 

 

 



Fundacja  

"Wspieranie i Promocja 

Przedsiębiorczości  

na Warmii i Mazurach"  

 

 

Pl. Gen. Józefa Bema 

3 lok. 1  

10-516 Olsztyn 

 



mgr Natalia Kasica 

  kierunek biotechnologia 

  specjalność: biotechnologia w medycynie 

weterynaryjnej 



PLATI Polska 
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