MEDICAN Ltd Janusz Skopowski i Chandra Sekar wraz z Prezesem Ryszardem Konwerskim

1 marca 2019 roku Polski Klub Biznesu zorganizował Uroczystą Galę wręczenia nagród z okazji 30 lecia
Klubu i 100 lecia polskiej przedsiębiorczości.
W Zamku Królewskim w Warszawie spotkali się członkowie Klubu i Fundacji Akademia Polskiego
Sukcesu, laureaci minionych edycji, sympatycy oraz osoby związane z działalnością gospodarczą którym na sercu leży
dobro polskiej przedsiębiorczości a zwłaszcza małych i średnich firm rodzinnych.
Uroczystość uświetnili swoją obecnością przedstawiciele rządu, władz samorządowych, organizacji pozarządowych,
nauki, kultury i sportu.
Listy z okazji 30 lecia działalności Polskiego Klubu Biznesu odczytali doradcy Marszałka Sejmu RP
Marka Kuchcińskiego p. Andrzej Klarkowski i Marszałka Senatu RP Stanisława Karczewskiego
– p. Romuald Łanczkowski. List gratulacyjny przysłał również Minister Inwestycji i Rozwoju Jerzy Kwieciński.
Prezes Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego prof. Elżbieta Mączyńska złożyła na ręce Prezesa Polskiego
Klubu Biznesu Ryszarda Konwerskiego podziękowania za wieloletni trud promowania polskiej gospodarki i jej sukcesów.
W trakcie 30 Uroczystej Gali Polskiego Klubu Biznesu zostały wyróżnione i nagrodzone firmy i osoby szczególnie
zasłużone dla rozwoju i promocji gospodarki polskiej oraz na polu działalności na rzecz dobra wspólnego.
Wręczono medale Akademii Polskiego Sukcesu i nagrody Polskiego Klubu Biznesu w tym te najcenniejsze :
nagrodę „Ambasador Polskiego Biznesu”, nagrodę „Za działalność na rzecz dobra wspólnego” oraz nagrodę
„Heros Polskiej Gospodarki”. Przyznano też nagrody szczególne, Złote Medale z diamentem Akademii Polskiego Sukcesu
za wieloletnią działalność na rzecz nauki polskiej i sportu.
Wydarzenie uświetnił występ Państwowego Ludowego Zespołu Pieśni i Tańca MAZOWSZE
oraz Alicji Majewskiej przy akompaniamencie Włodzimierza Korcza.

SREBRNE MEDALE Akademii Polskiego Sukcesu.

SGB-BANK S.A. z siedzibą w Poznaniu
Za stałe wspieranie małych i średnich firm oraz wspieranie inicjatyw
mających na celu rozwój środowiska lokalnego i jego społeczności
– odbiera Prezes Zarządu Mirosław Skiba.

Bank Polskiej Spółdzielczości S.A.
Za wspieranie rozwoju regionalnego, przeciwdziałanie wykluczeniu
finansowemu i cywilizacyjnemu gmin i powiatów, oraz działania na rzecz
zachowania historycznego dorobku bankowości spółdzielczej
– obiera Prezes Zarządu Zdzisław Kupczyk.

ZŁOTE MEDALE AKADEMII POLSKIEGO SUKCESU

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A. w Krakowie
Za wieloletnie, konsekwentne działania na rzecz rozwoju
nowoczesnych technologii z zakresu infrastruktury miejskiej
– odbiera Wiceprezes Janusz Wesołowski.

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej S.A. w Krakowie
Za wieloletnie, konsekwentne działania na rzecz rozwoju nowoczesnych
technologii z zakresu infrastruktury miejskiej – odbiera dyr.ds ekspolatacji
Marek Mazurek – Franciszek Gaik.

Jacek Rutkowski Prezes Firmy MAT – BUD Sp. z o.o.
Za wieloletnie, konsekwentne działania na rzecz rozwoju polskiego
budownictwa, budowanie firmy rodzinnej od podstaw i osiągnięcie wielu
sukcesów na polskim rynku budowlanym.

Adolf Bogacki - twórca Firmy MABO Sp. z o.o.
Za stworzenie innowacyjnej firmy rodzinnej o zasięgu globalnym.

Kolejowe Zakłady Łączności w Bydgoszczy Sp. z o.o.
- Prezes Zarządu Krzysztof Magierowski
Za kontynuowanie ponad 150 letniej tradycji Firmy i podążanie
za nowoczesnością porzez wdrażanie innowacyjnych rozwiązań
w zakresie elektromobilności.

Janusz Skopowski - twórca Firmy i CEO Medican Limited
Za działalność charytatywną i propagowanie medycyny holistycznej
na świecie oraz wprowadzenie nowatorskich systemów upraw zielarskich
zintegrowanych z nowoczesnymi systemami płatności poprzez Firmę
Medican Limited.

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego
– Prorektor dr hab. Maciej Bała
Za wybitne zasługi naukowe, dydaktyczne i organizacyjne
na rzecz nauki polskiej.

Centrum Kompleksowej Rehabilitacji Sp. z o.o. Konstancin-Jeziorna
Za wieloletnie osiągnięcia w leczeniu i rehabilitacji narządów ruchu –
Prezes Jerzy Karwowski.

Jacek Boniecki Dyrektor Państwowego
Ludowego Zespołu Pieśni i Tańca MAZOWSZE
Za wieloletnią promocję polskiej kultury w kraju i zagranicą.

Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej
- P.O dyr. Aleksander Kornatowski oraz z-ca dyr.Elżbieta Bogucka
Za wieloletnie osiągnięcia w zakresie udzielania pomocy
i polityki społecznej.

Profile Biznes Sp. z o.o. - Prezes zarządu Wiesław Wójcik
Za wieloletnie wspieranie medialne polskiego budownictwa.

Fundacja dla Transplantacji – dr Zygmunt Kaliciński
Za działalność na rzecz transplantologii polskiej.

Prof. dr hab. n. med. Kazimierz Suwalski
Za wieloletnie osiągnięcia naukowe i medyczne
w dziedzinie kardiochirurgi.

Jolanta Mrotek
Za osiągnięcia artystyczne oraz osobiste zaangażowanie
na rzecz osób ze schorzeniami onkologicznymi.

Alicja Majewska
Za wieloletnie osiągnięcia artystyczne.

Włodzimierz Korcz
Za wieloletnie osiągnięcia artystyczne.

ZŁOTE MEDALE z DIAMENTEM Akademii Polskiego Sukcesu

Polski Komitet Olimpijski – Sekretarz Generalny Adam Krzesiński
Za stuletni wkład w rozwój sportu i ruchu olimpijskiego w Polsce.

Prof. dr hab. Adam Koseski - Rektor Akademii Humanistycznej im.
Aleksandra Gieysztora w Pułtusku
Za wieloletnie zaangażowanie w rozwój nauki i szkolnictwa
wyższego w Polsce.

Prof. dr hab. n. med. Marek Krawczyk
Za wieloletnie osiągnięcia naukowe i medyczne w dziedzinie chirurgii.

Krzysztof Pietraszkiewicz – Prezes Związku Banków Polskich
Za zasługi dla rozwoju bankowości polskiej i osobiste
zaangażowanie na rzecz dobra wspólnego.

HEROS POLSKIEJ GOSPODARKI

MABO Sp. z o.o. - Prezes Zarządu Andrzej Kowalczyk
Za globalne, innowacyjne rozwiązania i produkcję systemu
podwieszeń górnej sieci trakcyjnej drugiej generacji.

Prezes Krzysztof Skiba - firma SKOFF Sp. z o.o.
Za wybitny wkład w opracowanie innowacyjnych
technologii oświetleniowych wdrażanych
w kraju i zagranicą.

AGROMASZ Zakład Metalowy - Prezes Janusz Gruszczewski
i Iwona Gruszczewska-Cieśla
Za wybitny wkład w rozwój rolnictwa poprzez projektowanie, produkcję
i dystrybucję maszyn rolniczych w kraju i zagranicą oraz szkolenie kadr.

NAGRODA SPECJALNA

Robert Gajda
Za wprowadzenie innowacyjnego w skali kraju systemu zarządzania
szpitalem powiatowym oraz szczególne osiągnięcia w rozwoju służby
zdrowia w Powiecie Pułtuskim.

HONOROWY AMBASADOR POLSKIEGO BIZNESU

Ceramika Tubądzin Sp. z o.o. - Prezes Andrzej Wodzyński
Za globalną promocję polskiej gospodarki i wprowadzenie do obrotu
w wielu krajach Europy i świata wysokiej jakości wyrobów ceramicznych
produkowanych przez Grupę Tubądzin.

NAGRODA SPECJALNA ZA DZIAŁANIE NA RZECZ DOBRA WSPÓLNEGO

Fundacja WOŚP – Prezes Jerzy Owsiak
Za globalną działalność na rzecz dobra wspólnego.

ANDRZEJ GRABOWSKI – twórca i właściciel Firmy Polmlek Sp. z o.o.
Za rozległą działalność dla dobra wspólnego i wybitne osiągnięcia
zawodowe.

Państwowy Ludowy Zespół Pieśni i Tańca MAZOWSZE – dyr. Jacek Boniecki
Za 70 lat promowania polskiej kultury w kraju i zagranicą.

