
 Tekstylia biodegradowalne i sposób ich wytwarzania (Politechnika Łódzka) – prof. dr hab. inż. 
Izabella Krucińska, prof. dr hab. Stefan Połowiński, Dr hab. Marcin Struszczyk, dr hab. Dawid 
Stawski, dr inż. Michał Chrzanowski, dr inż. Wiktor Strzembosz, dr inż. Jerzy Czekalski, inż. 
Stanisława Kowalska, dr inż. Agnieszka Komisarczyk, dr inż. Krystyna Twarowska – Schmidt, 
dr inż. Danuta Ciechański, dr inż. Konrad Sulak, Krzysztof Olczyk, dr Bogusława Żywicka, mgr 
inż. Olga Chrzanowska, mgr inż. Dorota Wojciechowska – złoty medal 

 Układ do formowania włókien metodą elektroprzędzenia (Politechnika Łódzka) – prof. dr hab. Inż. 
Izabella Krucińska, dr inż. Eulalia Gliścińska, dr inż. Michał Chrzanowski – srebrny medal 

 Sposób łącznej analizy wyników badań echokardiograficznych i tomografii komputerowej (Politechnika 
Łódzka) – Andrzej Napieralski, Marek Kamiński, Jakub Chałapiński, Adam Skurski, Jarosław 
Kasprzak, Piotr Lipiec – złoty medal 

 Stale o dużym zapasie plastyczności dla motoryzacji (Politechnika Śląska) – prof. dr hab. inż. Leszek 
A. Dobrzański, dr inż. Wojciech Borek – srebrny medal 

 Warstwa gradientowa na stalach narzędziowych wytwarzana poprzez stopowanie laserowe 
(Politechnika Śląska) – dr inż. Mirosław Bonek, prof. dr hab. inż. Leszek A. Dobrzański – złoty 
medal 

 Technologia masywnych materiałów amorficznych na bazie metali lekkich (Politechnika Śląska) – dr 
inż. Rafał Babilas, dr inż. Wirginia Pilarczyk, dr inż. Sabina Lesz, prof. dr hab. inż. Ryszard 
Nowosielski – srebrny medal 

 Nanokompozyty składające się z nanorurek węglowych pokrytych nanokryształami platyny 
(Politechnika Śląska) – dr hab. inż. Anna D. Dobrzańska-Danikiewicz, prof. Pol. Śl, prof. dr hab. 
inż. Zbigniew Rdzawski, dr inż. Mirosława Pawlyta, mgr inż. Dariusz Łukowiec – złoty medal 

 Rodzina modułowych pojazdów specjalnych do rozpoznania i rozminowania dróg SHIBA (Wojskowa 
Akademia Techniczna) – Wiesław Barnat, Tadeusz Niezgoda, Tomasz Wróbel, Marcin 
Szczepaniak – złoty medal 

 Sposób sprzężonego wydobycia węglowodorów gazowych i magazynowania CO2 w odwiertach 
poziomych (Wojskowa Akademia Techniczna) – Danuta Miedzińska, Tadeusz Niezgoda, Grzegorz 
Sławiński, Roman Gieleta – srebrny medal 

 Method of enhancement of heat recovery from deep wells (Wojskowa Akademia Techniczna) – 
Zygmunt Mierczyk, Tadeusz Niezgoda, Danuta Miedzińska, Grzegorz Sławiński, Marcin 
Konarzewski, Piotr Kędzierski – brązowy medal 

 Nowa technologia kucia stopu permalloy (Akademia Górniczo-Hutnicza) – dr inż. Aneta Łukaszek-
Sołek, mgr inż. Paweł Chyła, dr inż. Janusz Krawczyk – srebrny medal 

 Innowacyjna technologia kucia wysokotopliwych stopów metali (Akademia Górniczo-Hutnicza) – dr 
inż. Marek Wojtaszek, dr inż. Tomasz Śleboda, dr inż. Marek Paćko – srebrny medal 

 Technologia zrównoważonego przerobu ziarna kukurydzy (Instytut Biotechnologii Przemysłu Rolno-
Spożywczego) – Leszek Jarosławski, Roman Zielonka, Lucyna Slomińska – brązowy medal 

 Nowe środki ceramiczne do dekorowania wyrobów ceramicznych specyficzną techniką laserową 
(Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych) – dr inż. Danuta Chmielewska, dr hab. inż. *Jan 
Marczak, mgr inż. Roman Gebel, dr inż. *Antoni Sarzyński (*Instytut Optoelektroniki WAT) – srebrny 
medal 

 Bioszkła o działaniu bakteriobójczym do zastosowań medycznych (Instytut Ceramiki i Materiałów 
Budowlanych) – mgr inż. Lidia Ciołek, mgr inż. Joanna Karaś, prof. dr hab. inż. Andrzej Olszyna, 
prof. dr hab. Krzysztof Szamałek – złoty medal 

 Wytwarzanie cementu z odpadów azbestowych (Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych) – mgr 
inż. Jerzy Witek, mgr inż. Henryk Mróz – brązowy medal 

 Urządzenie System monitorowania, ochrony i kontroli telekomunikacyjnych sieci kablowych SMOK-2U 
(Instytut Łączności) – mgr inż. Stanisław Dziubak, mgr inż. Dariusz Gacoń, mgr inż. Paweł 
Gajewski, spec. Bartłomiej Parol – srebrny medal 



 Urządzenie TBA160-IŁ do kontroli baterii VRLA telekomunikacyjnych systemów zasilających (Instytut 
Łączności) – inż. Paweł Godlewski, mgr inż. Zbigniew Makosza, mgr inż. Kazimierz Niechoda, 
mgr inż. Krzysztof Olechowski – złoty medal 

 Sposób wytwarzania kompozytów multi-włóknistych Cu-Nb (Instytut Metali Nieżelaznych) – dr inż. 
Wojciech Głuchowski, dr inż. Justyna Domagała-Dubiel, dr inż. Joanna Sobota, dr hab. inż. 
Jerzy Stobrawa, prof. IMN, prof. dr hab. inż. Zbigniew Rdzawski, inż. Krzysztof Marszowski – 
srebrny medal 

 Uniwersalny dodatek o wysokiej stabilności do olejów napędowych, wspomagający procesy 
regeneracji filtra spalin silnika z zapłonem samoczynnym (Instytut Nafty i Gazu) – Grażyna Żak, 
Michał Wojtasik,  Winicjusz Stanik, Leszek Ziemiański, Zbigniew Stępień, Iwona Skręt, Jarosław 
Markowski, Celina Bujas, Wojciech Krasodomski, Michał Pajda – złoty medal 

 Biodegradowalny smar plastyczny (Instytut Nafty i Gazu) – Anna Zajezierska – brązowy medal 

 Sposób pozyskiwania gazów ziemnych rozpuszczonych w głębokich poziomach (Instytut Nafty i Gazu) 
– Jan Lubaś, Marcin Warnecki – srebrny medal 

 Termicznie stabilny modyfikator procesu spalania do lekkich olejów opałowych (Instytut Nafty i Gazu) – 
Winicjusz Stanik, Leszek Ziemiański, Iwona Skręt, Ireneusz Bedyk, Jan Lubowicz, Maria Łenyk, 
Rafał Konieczny, Katarzyna Sikora, Michał Wojtasik – srebrny medal 

 Maszyny nowej generacji do pozyskiwania biomasy z wierzby krzewiastej (Przemysłowy Instytut 
Maszyn Rolniczych) – dr inż. Florian Adamczyk, mgr inż. Paweł Frąckowiak, , mgr inż. Stanisław 
Jankowiak, dr hab. inż. Zbyszek Zbytek, prof. nadzw.; mgr inż. Wojciech Spychała, mgr inż. 
Grzegorz Wąchalski – złoty medal 

 Króciec i gardziel urządzenia do próżniowego odgazowania stali RH jako jeden złożony 
wielkogabarytowy element wyłożenia ogniotrwałego (Zakłady Magnezytowe Ropczyce) – Zbigniew 
Czapka – złoty medal 

 Nowa konstrukcja zbrojnych, wielkogabarytowych elementów filara monolitycznego Pieca Malerza 
(Zakłady Magnezytowe Ropczyce) – Zbigniew Czapka – brązowy medal 

 


