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 Bioaktywne opatrunki hydrożelowe otrzymywane z produktów naturalnych (Politechnika Krakowska) – dr 
inż. Bożena Tyliszczak, dr inż. Agnieszka Sobczak-Kupiec, ,mgr inż. Katarzyna Bialik-Wąs, mgr inż. 
Dagmara Malina – złoty medal 

 Kompozyty na bazie hydroksyapatytu i matrycy polimerowej zawierającej kolagen do zastosowań 
biomedycznych (Politechnika Krakowska) – dr inż. Agnieszka Sobczak-Kupiec, dr inż. Bożena 
Tyliszczak, mgr inż. Dagmara Malina, mgr inż. Katarzyna Bialik-Wąs – złoty medal 

 Sposób obróbki zawiesiny gnojowicy świńskiej (Politechnika Krakowska) – prof. dr hab. inż. Zygmunt 
Kowalski, dr inż. Agnieszka Makara, prof. dr hab. inż. Józef Hoffmann, dr inż. Krystyna Hoffmann – 
srebrny medal 

 Suspensja zawierająca nanocząstki złota albo srebra albo ich mieszaninę i sposób jej otrzymywania 
(Politechnika Krakowska) – dr hab. inż. Marcin Banach, mgr inż. Jolanta Pulit – srebrny medal 

 Nanokompozyt hydrokoloidowy i sposób jego wytwarzania (Politechnika Krakowska) – dr hab. inż. Marcin 
Banach, mgr inż. Jolanta Pulit – złoty medal 

  Zawiesina do wytwarzania kompozycji stomatologicznych (Politechnika Krakowska) – dr hab. inż. Marcin 
Banach, mgr inż. Jolanta Pulit – brązowy medal 

 Pianka poliuretanowa zawierająca nanocząstki metali (Politechnika Krakowska) – dr hab. inż. Marcin 
Banach, mgr inż. Jolanta Pulit – brązowy medal 

 Laserowe wtapianie i stopowanie warstwy wierzchniej odlewniczych stopów aluminium proszkami 
ceramicznymi i niklowo-chromowymi (Politechnika Śląska) – dr inż. Krzysztof Labisz, dr hab. inż. Tomasz 
Tański, mgr inż. Wojciech Pakieła, dr inż. Ewa Jonda, dr inż. Damian Janicki – srebrny medal 

 Składany stojak kuli lub laski ortopedycznej (Wojskowa Akademia Techniczna) prof. dr hab. inż. Tadeusz 
Niezgoda, mgr inż. Sebastian Stanisławek, mgr inż. Piotr Kędzierski – srebrny medal 

 Samohartowna stal na wały główne siłowni wiatrowych (Akademia Górniczo-Hutnicza) prof. dr hab. inż. 
Jerzy Pacyna, dr inż. Robert Dąbrowski – srebrny medal 

 Antynowotworowy, naturalny preparat pochodzenia roślinnego, CLnA-AA (Uniwersytet Przyrodniczy we 
Wrocławiu prof. dr hab. Bożena Patkowska-Sokoła, dr inż. Wiesława Walisiewicz-Niedbalska, dr inż. 
Robert Bodkowski, dr inż. Katarzyna Czyż – złoty medal 

 System FireGuard 2015 (Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej - Państwowy Instytut 
Badawczy) bryg. dr inż. Robert Wolański, mł. bryg. dr inż. Dariusz Wróblewski – złoty medal 

 Zintegrowany system budowy planów zarządzania kryzysowego w oparciu o nowoczesne technologie 
informatyczne (Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej - Państwowy Instytut Badawczy) 
mł. bryg. dr inż. Dariusz Wróblewski – CNBOP-PIB, Maria Kędzierska– CNBOP-PIB, Bartłomiej Połeć 
– CNBOP-PIB, płk dr Dariusz Majchrzak – AON, mł. bryg. dr inż. Paweł Kępka – SGSP, mgr inż. 
Krzysztof Szelągowski – ZOSP RP, Bartosz Krzywicki – ASSECO Poland S.A. – srebrny medal 

 Wielofunkcyjny dodatek do olejów opałowych (Instytut Nafty I Gazu) dr Leszek Ziemiański, dr Grażyna 
Żak, Anna Duda, mgr Michał Wojtasik, Celina Bujas, Elżbieta Szałkowska, Piotr Czupryński, Bartosz 
Sarapata – srebrny medal 

 Uniwersalny dodatek detergentowo-dyspergujący do energooszczędnych olejów napędowych (Instytut 
Nafty I Gazu) mgr Winicjusz Stanik, dr Grażyna Żak,mgr inż. Katarzyna Sikora,mgr inż. Rafał 
Konieczny, Michał Janeczek – złoty medal 

 Maszyna do czyszczenia skór z łososi (Morski Instytut Rybacki - Państwowy Instytut Badawczy) dr inż. 
Mariusz Kosmowski, prof. dr hab. inż. Andrzej Dowgiałło, mgr inż. Michał Sikora – złoty medal 

 Technologia i nowej generacji wielomodułowa maszyna do ochrony obszarów wodno-błotnych 
(Przemysłowy Instytut Maszyn Rolniczych PIMR) dr inż. Krzysztof Zembrowski, dr inż. Adam Dubowski, 
dr hab. inż. Tadeusz Pawłowski, prof. nadzw.; mgr inż. Aleksander Rakowicz, mgr inż. Radosław 
Karbowski, dr inż. Sylwester Weymann, mgr inż. Łukasz Wojniłowicz, mgr Agnieszka Potrykowska – 
złoty medal 

 Technologia i nowej generacji urządzenie wielozadaniowe do regeneracyjnego kształtowania otwartych 
cieków wodnych (Przemysłowy Instytut Maszyn Rolniczych PIMR) dr inż. Janusz Rutkowski, mgr inż. 
Paweł Bąkiewicz, mgr inż. Łukasz Ignasiak, dr hab. inż. Tadeusz Pawłowski, prof. nadzw.; dr hab. 
inż. Jan Szczepaniak, prof. nadzw.; mgr inż. Mikołaj Spadło, mgr inż. Marek Szychta – brązowy medal 

 Robot Mobilny o Zwiększonej Funkcjonalności RMF (Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów PIAP) – 
Sebastian Pawłowski, Łukasz Dudek, Adam Aftyka, Sławomir Kapelko, Mariusz Kozak – złoty medal 

 Bioestry OmegaRegen® - jedyny niezbędny kwas omega-3 (ALA) w najczystszej postaci (FLC Pharma sp. 
z o.o.) dr inż. Andrzej Vogt, dr n. med. Ewa Sokoła-Wysoczańska, dr n. med. Tomasz Wysoczański, 
dr inż. Katarzyna Czyż, prof. dr hab. Bożena Patkowska-Sokoła – złoty medal 

 Nowe rozwiązania materiałowe w zakresie ceramiki cyrkonowej do ciągłego odlewania stali (Zakłady 
Magnezytowe Ropczyce S.A.) Marek Grabowy – srebrny medal 


