Koleżanki i Koledzy,
W dniach 5 – 6 listopada 2011 roku odbył się VI Krajowy Zjazd Delegatów
Stowarzyszenia Polskich Wynalazców i Racjonalizatorów, na którym została podsumowana
działalność Stowarzyszenia podczas kadencji 2007-2011 oraz Delegaci dokonali wyboru
nowych władz SPWiR. Od 6 listopada 2011 roku mam zaszczyt być Prezesem Krajowej Rady
Stowarzyszenia Polskich Wynalazców i Racjonalizatorów.
W niniejszym numerze kwartalnika Stowarzyszenia Polskich Wynalazców
i Racjonalizatorów przedstawiamy Czytelnikom Protokół z obrad VI Krajowego Zjazdu
Delegatów SPWiR oraz informujemy o sukcesach wynalazców odniesionych na
międzynarodowych wystawach wynalazków w Warszawie, Brukseli, Seulu oraz podczas IX
edycji Międzynarodowym Konkursu EKO.
Bieżący numer naszego kwartalnika jest przygotowywany w przeddzień XIX Giełdy
Wynalazków wystawionych i nagrodzonych medalami na wystawach w 2011 roku, która
stanowi podsumowanie zeszłorocznej działalności wystawienniczej, a rozpocznie się dnia
6 marca tradycyjnie już w Muzeum Techniki w Pałacu Kultury i Nauki.
Szanowni Koleżanki i Koledzy jak wspomniałem już wcześniej WYNALAZCY jest
NASZYM biuletynem, zachęcam więc wszystkich Członków SPWiR do czynnego udziału
w przygotowywaniu kolejnych numerów naszego biuletyny. Uprzejmie proszę o przesyłanie
do redakcji biuletynu materiałów dotyczących bieżącej działalności w Rejonowych
Oddziałach i Kołach SPWiR.
Życzę miłej lektury.
Michał Szota
Prezes SPWiR

W dniach 3 - 5 listopada 2011 r.
odbyła się V Międzynarodowa Warszawska Wystawa Wynalazków – „IWIS 2011”.
Podobnie jak rok wcześniej została
zorganizowana w Centrum Kongresowo
Wystawienniczym „Gromada”, gdzie do
dyspozycji
wystawców
przygotowane
zostało ponad 800m2 powierzchni wystawienniczej.
Wystawa „IWIS 2011” była objęta
Patronatem
Honorowym
Parlamentu
Europejskiego, którego przewodniczącym
był wówczas prof. Jerzy Buzek. Oprócz
tego wystawie „IWIS 2011” swego
patronatu udzieliły liczne instytucje
wspierające innowacyjność, tj.: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego,
Urząd
Patentowy
Rzeczypospolitej
Polskiej, FSNT Naczelna Organizacja
Techniczna, Polska Agencja Rozwoju
Przedsiębiorczości, Rada Główna Instytutów Badawczych, a także Marszałek
Województwa Mazowieckiego i Prezydent
Miasta Stołecznego Warszawy. Należy
również dodać, że wystawa „IWIS 2011”
była objęta patronatem przez Międzynaro-

dową Federację Stowarzyszeń Wynalazczych IFIA z siedzibą w Budapeszcie.
W V edycji Międzynarodowej
Wystawy IWIS uczestniczyło ponad 20
państw
(Arabia
Saudyjska,
Bośnia
i Hercegowina, Chiny, Chorwacja, Czechy,
Egipt, Finlandia, Hiszpania, Iran, Jemen,
Korea Południowa, Malezja, Macedonia,
Mołdawia,
Niemcy,
Polska,
Rosja,
Rumunia, Słowenia, Szwecja, Tajwan,
Ukraina, Węgry). Ilość zgłoszonych na
Wystawę rozwiązań wynalazczych była jak
do tej pory największa. Do oceny zgłoszono
przeszło 600 projektów, w tym ponad 150
polskich. Największym wystawcą zagranicznym był Tajwan, którego delegaci
zaprezentowali łącznie 110 rozwiązań.
Z okazji okrągłego jubileuszu 100 lat
od otrzymania przez Marię Skłodowską Curie Nagrody Nobla, rok 2011 został
ogłoszony Międzynarodowym Rokiem
Chemii oraz Rokiem Marii SkłodowskiejCurie. Z tej jakże znakomitej okazji,
Stowarzyszenie
Polskich
Wynalazców
i Racjonalizatorów wspólnie z Międzynarodową Federacją Stowarzyszeń Wynalazczych IFIA zorganizowało I Światowy
Konkurs
Wynalazków
Chemicznych,
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w którym SPWiR ufundowało główną
nagrodę o wartości 10 000 PLN. Część
z prezentowanych na Wystawie „IWIS
2011” wynalazków została nagrodzona
Medalami
(złotymi,
srebrnymi
i brązowymi). Jury pod przewodnictwem
znakomitego fizyka Pana prof. Kazimierza
Fabisiaka przyznało dodatkowo 37
Złotych Medali z Wyróżnieniem (z czego
23 otrzymali polscy wystawcy, a pozostałe
14 przypadło dla rozwiązań zagranicznych). Wielu wystawców prezentowało na
swoich stanowiskach wystawczych eksponaty przedstawiające ich rozwiązania
innowacyjne.

Stoisko wystawowe Centrum BadawczoRozwojowego EPAR

2. Puchar Marszałka Województwa
Mazowieckiego dla Czech.
3. Puchar Marszałka Województwa
Mazowieckiego dla Instytutu Chemii
i Techniki Jądrowej za wynalazek
„Sposób
otrzymywania
warstw
ochronnych z dwutlenku tytanu (TiO2)
albo tytanianu litu (Li2TiO3) na
katodach niklowych”.
4. Puchar Ministra Nauki i Szkolnictwa
Wyższego dla twórców wynalazku
„Redukcja olefin z przerobu odpadów
polimerowych wodorem pochodzącym z rozkładu metanolu” z Politechniki Warszawskiej i Instytutu Chemii
Przemysłowej.
5. Puchar Ministra Nauki i Szkolnictwa
Wyższego dla twórców wynalazku
„Microbial composition useful for
agriculture and preparation process”
z Research & Development National
Institute for Chemistry and Petrochemistry – ICECHIM z Rumunii.
6. Grand Prix dla Centrum BadawczoRozwojowego EPAR.

W czasie trwania Wystawy „IWIS
2011” przyznane zostały również Nagrody
Specjalne:
1. Puchar
Naczelnej
Organizacji
Technicznej dla Instytutu Nafty
i Gazu.

Nagroda GRAND PRIX wystawy „IWIS 2011”

Puchar ufundowany przez FSNT NOT
dla Instytutu Nafty i Gazy

7. Puchar IFIA dla INVEX REMEDIES
za wynalazek „Nowe organiczne
kompleksy srebra i boru przełomem
w walce z groźnymi chorobami
u ludzi, zwierząt i roślin”
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Puchar IFIA dla firmy INVEX REMEDIES

8. Oscar Chemiczny dla twórców
wynalazku „Opracowanie i walidacja
metody oznaczania niskich stężeń
eksemestanu w osoczu ludzkim za
pomocą tandemowej spektrometrii
mas sprzężonej z chromatografią
cieczową” z Instytutu Farmaceutycznego.

Statuetka za najlepsze rozwiązanie zgłoszone
przez przedstawicielki płci pięknej

Fundatorem tej statuetki w postaci
pięknego anioła był Prezes Międzynarodowej Federacji Stowarzyszeń Wynalazczych
- dr Andreas Vedres. Zaszczytne wyróżnienie „The Lady Prize” za projekt pt.:
„Kamizelka Ochronna” otrzymały Panie: dr
inż. Elżbieta Witczak, mgr inż. Grażyna
Grabowska, mgr inż. Joanna Błaszczyk,
Jadwiga Wałęza, które reprezentowały
Instytut
Technologii
Bezpieczeństwa
MORATEX.
Wystawa
„IWIS
2011”
oraz
I Światowy Konkurs Chemiczny zakończyły się 5 listopada uroczystością podczas,
której zostały wręczone dyplomy, medale
IWIS oraz Okolicznościowe Medale Marii
Skłodowskiej - Curie i nagrody specjalne.

Oscar Chemiczny

Należy dodać, że na Wystawie
„IWIS 2011” przyznano po raz pierwszy
w historii złotą statuetkę o nazwie "THE
LADY PRIZE" za najlepsze rozwiązanie,
którego twórcą jest kobieta, bądź grupa
kobiet.

SPWiR oraz instytucje sfery nauki
wyrażają podziękowanie MNiSW za
pomoc finansową w zorganizowaniu
promocji
innowacyjnych
osiągnięć
polskiej nauki i techniki.
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VI KRAJOWY ZJAZD DELEGATÓW
STOWARZYSZENIA POLSKICH WYNALAZCÓW
I RACJONALIZATORÓW
5-6 LISTOPADA 2011

PROTOK Ó Ł
obrad VI Krajowego Zjazdu Delegatów
Stowarzyszenia Polskich Wynalazców
i Racjonalizatorów
W dniu 5 listopada 2011 roku
w Centrum
Kongresowo-Wystawienniczym GROMADA w Warszawie, bezpośrednio po uroczystości zakończenia
V Międzynarodowej Warszawskiej Wystawy Wynalazków IWIS 2011, rozpoczęły się
obrady VI Krajowego Zjazdu Delegatów
Stowarzyszenia
Polskich
Wynalazców
i Racjonalizatorów. Otworzył je prezes dr
inż. Adam Ryski. Na salę obrad został
wprowadzony Sztandar SPWiR i odśpiewano Hymn Narodowy.
Chwilą ciszy uczczono pamięć zmarłych
Koleżanek i Kolegów w latach 2007 – 2011.
Prezes Rylski witając Delegatów oraz
Gości powiedział, że Zjazd został przesunięty o 5 miesięcy Uchwałą Krajowej Rady
z dnia 15.12.2011 roku ze względu na
szczególne okoliczności, które stanowiły

jego oprawę. Były to: V Wystawa IWIS nad
którą Honorowy Patronat objął Parlament
Europejski z racji przewodnictwa Polski
w Unii Europejskiej, Rok Chemii z okazji
100 rocznicy Nagrody Nobla dla Marii
Skłodowskiej-Curie i zorganizowany z tego
powodu Pierwszy Międzynarodowy Konkurs Wynalazków Chemicznych wspólnie
z Międzynarodową Federacją Stowarzyszeń Wynalazców – IFIA.
Wśród Gości byli: prezydent IFIA dr
Andras Vedres, dyrektor IFIA Pavao
Havlićek, przedstawiciele zagranicznych
stowarzyszeń
wynalazców
z
Rosji,
Mołdawii, Ukrainy i Chorwacji oraz
wiceprezes FSNT Naczelnej Organizacji
Technicznej dr inż. Stefan Góralczyk.
Kolega Rylski poinformował, że
z okazji Zjazdu Prezes Rady Ministrów RP
nadał zasłużonym dla ruchu innowacji
członkom Stowarzyszenia Odznaki „Za
Zasługi dla Wynalazczości”. Otrzymali je:
dr inż. Zdzisław Czaplicki, dr inż. Iwona
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Skręt, dr inż. Anna Zajezierska i mgr
Leszek Ziemiański.
Następnie dr inż. Stefan Góralczyk,
wiceprezes FSNT Naczelnej Organizacji
Technicznej wręczył naszym Kolegom złote
i srebrne Odznaki Honorowe NOT.
Złote Honorowe Odznaki NOT otrzymali:
prof. dr hab. inż. Stanisław Borkowski,
mgr inż. Jerzy Boroń i mgr inż. Stanisław
Szkutnik.
Srebrne
Odznaki
Honorowe
NOT
otrzymali: dr inż. Bogdan Bogdański i dr
Marcin Nabiałek.
Dr Andras Vedres, prezydent IFIA,
wręczył Ordery IOMI (International Order
of Merite Invention) nadane przez
Międzynarodową Federację Stowarzyszeń
Wynalazców - IFIA następującym polskim
wynalazcom: prof. dr hab. Andrzej
Lipkowski, prof. dr hab. Grzegorz
Grynkiewicz, prof. dr inż. Genowefa
Zapotoczna-Sytek i dr inż. Iwona Skręt.
W imieniu odznaczonych podziękował mgr
Leszek Ziemiański.
Następnie głos zabrali zagraniczni
goście.
Dr Andras Vedres w swoim wystąpieniu
podkreślił współpracę Stowarzyszenia
z IFIA i aktywną rolę SPWiR na arenie
międzynarodowej.
Szefowie zagranicznych delegacji bratnich
stowarzyszeń z Rosji, Ukrainy - prof. Yuriy
Skomorovsky, Mołdawii - prof. Aurelian
Gulea i Chorwacji podkreślili dobrą
i owocną współpracę z SPWiR. Mówili
o wkładzie
naszego
Stowarzyszenia
w rozwój
międzynarodowej
federacji
i promocję innowacji na międzynarodowej
arenie.
Głos zabrali również dyrektor IFIA Pavao
Havlićek i wiceprezes FSNT NOT dr Stefan
Góralczyk.
W imieniu prof. dr hab. inż. Marii
Ciechanowskiej przedstawiciele Instytutu
Nafty i Gazu złożyli na ręce Prezesa SPWiR
dr inż. Adama Rylskiego podziękowania za

współpracę i pomoc w promowaniu
innowacyjnych osiągnięć Instytutu na
całym świecie.
Dalszą część obrad Zjazdu przeniesiono na następny dzień ze względu na
niedyspozycję prezesa Adama Rylskiego.
Delegaci i Goście udali się do
Centrum
Szkoleniowo-Konferencyjnego
SCH w Warszawie w celu zakwaterowania.
O godz. 1930 rozpoczęło się spotkanie
towarzyskie.
W dniu 6 listopada 2011 roku odbyła
się robocza część Zjazdu.

Delegaci VI Zjazdu Stowarzyszenia Polskich
Wynalazców i Racjonalizatorów zebrani na
sali obrad

Prezes Adam Rylski zaproponował na
Przewodniczącego obrad prof. dr hab.
Grzegorza
Grynkiewicza.
Propozycja
została przyjęta jednogłośnie.
Prof. Grynkiewicz podziękował za zaufanie
i zaproponował powołanie Prezydium
w składzie: dr inż. Adam Rylski, prof. dr
hab. inż. Ewa Kasprzycka, dr inż. Bogdan
Bogdański, mgr Stanisław Szczepaniak.
Następnie Zjazd przyjął program obrad
przedstawiony przez ustępujące władze
Stowarzyszenia, który został zaakceptowany przy jednym głosie sprzeciwu.
Realizację kolejnego punktu programu
stanowił referat sprawozdawczo-programowy wygłoszony przez prezesa Adama
Rylskiego. Obejmował on dokonania
kadencji w latach 2007-2011 takie jak:

Biuletyn Informacyjny „WYNALAZCY” nr 39-40 (1/2012)

6

osiągnięcia SPWiR w promocji polskiej
myśli technicznej w kraju i za granicą,
różnych obszarów działalności SPWiR
w
tym:
Seminarium
Kawalerów
Honorowego Medalu im. T. Sendzimira,
konkurs EKO i Konkurs Kobieta Wynalazca. W swym przemówieniu ustępujący
Prezes SPWiR omówił nie tylko sukcesy
Stowarzyszenia, ale również porażki,
w tym
między
innymi
trudności
z weryfikacją liczby członków, opóźnienia
w wydawaniu Biuletynu oraz słabą jakość
strony internetowej. Na zakończenie dr
Adam Rylski przedstawił zebranym krótki
film z uhonorowania długoletniego członka
SPWiR Kol. Eugeniusza Chwałka Krzyżem
Kawalerskim.
W następnej kolejności przewodniczący obrad prof. G. Grynkiewicz zaproponował wybór komisji mandatowej,
komisji wyborczej oraz komisji uchwał
i wniosków.
Do komisji mandatowej prezydium
VI Zjazdu SPWiR zaproponowało kandydatury:
1. Zdzisław Czaplicki
2. Zenon Kopeć
3. Łukasz Wierzbicki
Dodatkowo z sali zgłoszono kandydatury:
4. Małgorzata Bernaś
5. Jerzy Ociepa
W głosowaniu blokowym zdecydowano
o wyborze wszystkich pięciu kandydatów
do komisji mandatowej.
Do komisji wyborczej zgłoszono
następujące kandydatury:
1. Wiesława Łada
2. Maciej Dłużniewski
3. Przemysław Łągiewka
4. Maretta Dziuba
5. Iwona Kaczmarczyk
Złożono wniosek o zamknięcie listy kandydatów do komisji wyborczej i w głosowaniu blokowym zaakceptowano zgłoszone
kandydatury.

Następnie rozpoczęło się zgłaszanie
kandydatur do komisji uchwał i wniosków.
Zgłoszono kandydatury:
1. Bogdan Bogdański
2. Ewa Kasprzycka
3. Michał Szota
4. Stanisław Borkowski
5. Jan Orzechowski
6. Piotr Tryhubczak
7. Kazimierz Okraszewski
Złożono wniosek o zamknięcie listy kandydatów do komisji uchwał i wniosków.
W głosowaniu blokowym zaakceptowano
zgłoszone kandydatury.
Kolejnym punktem obrad było
sprawozdanie Głównej Komisji Rewizyjnej
przedstawione przez przewodniczącą,
kol. Danutę Kieljan.
Sprawozdanie Głównego Sądu Koleżeńskiego zostało odczytane w zastępstwie
nieobecnej kol. dr Marii Leskiej przez kol.
mgr inż. Władysława Bajdę.
Przewodniczący Komisji Mandatowej kol. dr inż. Zdzisław Czaplicki
przedstawił protokół. Z wybranych 83
delegatów w VI Zjeździe SPWiR uczestniczyło 73 delegatów. VI Zjazd KR SPWiR jest
prawomocny i mogący podejmować
uchwały.
Następnie rozpoczęła się dyskusja.
Jako pierwszy głos zabrał honorowy prezes
SPWiR kol. dr inż. Jerzy Polaczek. W swej
wypowiedzi nawiązał do V Zjazdu SPWiR
i braku rezerwy do Krajowej Rady SPWiR.
Podkreślił wysoki poziom promocji
wynalazków polskich twórców w kraju i za
granicą, ale zauważył też, że nie powinno
to być dominującą aktywnością Stowarzyszenia. Wskazał na braki w wydawaniu
Biuletynu oraz zawodną stronę internetową
SPWiR, przez co zerwana została więź
z członkami SPWiR. Podkreślał konieczność wykorzystania istniejącej spółki
PROINVENTOR do działań gospodarczych. Jego zdaniem Wystawa IWIS
organizowana przez Stowarzyszenie to
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owszem sukces liczby prezentowanych
wynalazków, ale niestety mała ilość osób
zwiedzających.
Do uwag odnośnie Spółki PROINVENTOR prezes Adam Rylski poinformował, że została ona powołana do działań
przynoszących zysk na finansowanie
statutowej działalności Stowarzyszenia.
W praktyce realizowała jedynie prace
zlecone przez SPWiR w zakresie organizacji
stoisk na niektórych międzynarodowych
wystawach innowacji. Kierownictwo Spółki
nie podjęło działań na rzecz pozyskiwania
zleceń z zewnątrz, np. wyceny wartości
niematerialnych prywatyzowanych polskich przedsiębiorstw, czy opracowywania
zgłoszeń do ochrony patentowej, które
stanowiły podstawę jej powołania. Koszty
działalności Spółki były niewspółmierne do
uzyskiwanych przychodów. Niedobory
były uzupełniane z kapitału założycielskiego, który został podwyższony do 60
tys. zł. Taki stan rzeczy zmusił władze
SPWiR do rozwiązania umowy o pracę
z prezesem oraz pracownikiem Spółki.
Poszukiwania nowego kandydata do
prowadzenia działalności w Spółce nie dały
rezultatu. Na okres przejściowy do Spółki
został oddelegowany skarbnik Krajowej
Rady kol. inż. Jan Andrulonis, który
wkrótce poważnie zachorował i dlatego też
nie mógł poświęcić się pracy na rzecz
Spółki.
Kolejny głos w dyskusji zabrał kol.
Piotr Michniowski. Stwierdził, że Rada
Krajowa za późno dostaje zawiadomienia
o zebraniach. Podkreślił, że członkowstwo
w SPWiR to nie tylko składki członkowskie.
Oświadczył również, że kadencja władz
SPWiR upłynęła z dniem 1.06.2011 r.
i została nielegalnie przedłużona.
Kol. Jan Orzechowski poinformował
o Studium Inventika, które zostało
uruchomione na Politechnice Warszawskiej
jako nowa możliwość dla aktywności
SPWiR.

Kol. Tadeusz Nowakowski powiedział, że ciężar obowiązków ustępujących
władz spoczywał na Prezesie i Sekretarzu
Generalnym. Reszta Prezydium akceptowała ich decyzje.
Prezes dr inż. Adam Rylski powołał
się na IV i V Zjazd KR SPWiR, podczas
których były przedłużone kadencje.
Decyzja o przedłużeniu aktualnie kończącej
się kadencji zapadła podczas Prezydium
Krajowej Rady w dniu 15.12.2010 r., na
którym
podjęto
stosowną
uchwałę
(Uchwała 10/2010(26).
Następnie głos zabrał radca prawny
NOT mecenas Kazimierz Daniszewski,
który stwierdził, że wybory powinny odbyć
się w czwartym roku mijającej kadencji.
Statut nie precyzuje, kiedy powinny się one
odbywać.
Członkowie Oddziału Rejonowego
SPWiR z Częstochowy wręczyli opinię
prawną sporządzoną przez radcę prawnego Jana Marczaka negującą legalność
władz naczelnych SPWiR i ich decyzyjność
w okresie 1.06.2011 do 6.11.2011.
Kol.
mgr
inż.
Kazimierz
Okraszewski opowiedział się za propagowaniem osiągnięć dzieci i młodzieży,
w MNiSzW oraz w Kuratorium Oświaty.
Proponował udzielanie pomocy młodym
twórcom w uzyskiwaniu ochrony patentowej na wynalazki.
W dyskusji zabrał również głos kol.
Zdzisław Czaplicki, mówiąc o ogromnym
sukcesie Stowarzyszenia w promocji
polskich wynalazków na świecie.
Jako ostatni w tej części dyskusji
zabrał głos kol. inż. Eugeniusz Chwałek,
który zauważył, że spada wartość polskich
innowacji w rankingach światowych.
Przewodniczący
Zjazdu
prof.
Grynkiewicz poprosił Komisję Wyborczą
o przedstawienie kandydatur do władz
Stowarzyszenia nowej kadencji.
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27. Dziuba Maretta
28. Klimecki Sławomir
29. Piontek Georg
30. Kania Jan
31. Pajda Michał
Złożono wniosek o zamknięcie listy
kandydatów i przegłosowano zamknięcie
listy, mimo iż zgłaszano jeszcze inne
kandydatury.
Wydawanie mandatów wyborczych
uprawniających do głosowania na VI
Krajowym Zjeździe Delegatów
Stowarzyszenia Polskich Wynalazców
i Racjonalizatorów

Przewodniczący
Przemysław
Łągiewka rozpoczął ustalanie kandydatur
do władz SPWiR.
Kandydatami do Krajowej Rady są:
1. Kamiński Paweł
2. Dziopak Józef
3. Nakonieczny Aleksander
4. Bednarski Marek
5. Wierzbicki Łukasz
6. Nabiałek Marcin
7. Kopeć Zenon
8. Gumuła Stanisław
9. Kawiński Jan
10. Szota Michał
11. Rylski Adam
12. Grynkiewicz Grzegorz
13. Bogdański Bogdan
14. Borkowski Stanisław
15. Nowakowski Tadeusz
16. Czaplicki Zdzisław
17. Łągiewka Przemysław
18. Tryhubczak Piotr
19. Okraszewski Kazimierz
20. Staryga Elżbieta
21. Jędryka Jarosław
22. Michniowski Piotr
23. Kotlarczyk Urszula
24. Kasprzycka Ewa
25. Selejdak Jacek
26. Oźga Katarzyna

Kandydaci zgłoszeni do Głównej
Komisji Rewizyjnej SPWiR:
1. Danuta Kieljan
2. Marek Mesjasz
3. Marcin Dośpiał
4. Robert Ulewicz
5. Wiesława Łada
6. Grzegorz Franczyk
7. Marcin Chmura
8. Paweł Dąbrowski
9. Adam Jakubiak
Na kandydatów do Głównego Sądu
Koleżeńskiego SPWiR zgłoszono:
1. Leopold Jeziorski
2. Stanisław Szczęśniewski
3. Zofia Piotrowska
4. Grażyna Żak
5. Józef Kopera
6. Eugeniusz Chwałek
Następnie przewodniczący Zjazdu
prof. G. Grynkiewicz ogłosił wybory
komisji
skrutacyjnej.
Zaproponowano
kandydatury:
1. Piotr Pietrzak
2. Bogdan Skowron
3. Anna Zajezierska
4. Józef Synoradzki
Zamknięto listę i przegłosowano
w głosowaniu blokowym zgłoszone kandydatury.
Po przerwie w obradach Komisja
Skrutacyjna przystąpiła do rozdania kart do
głosowania i rozpoczęło się głosowanie.
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Następnie przewodniczący Komisji
Uchwał i Wniosków dr inż. Michał Szota
przedstawił projekt uchwały VI Zjazdu
SPWiR.
Na VI Krajowym Zjeździe Delegatów
SPWiR zostało zgłoszonych 8 wniosków:
Wniosek nr 1 – Irena Gronowska:
Podjąć starania o nadanie statusu organizacji użyteczności społecznej dla Stowarzyszenia Polskich Wynalazców i Racjonalizatorów. Umożliwiło by to odpis od
podatku darowizn dla Stowarzyszenia.
Wniosek nr 2 - Irena Gronowska:
Proponuje zmianę nazwy Stowarzyszenia
Polskich Wynalazców i Racjonalizatorów
na „Stowarzyszenie Polskich Wynalazców”
Uzasadnienie:
Nazwa nie zmienia sensu naszego
działania, a bardziej uściśli treść. Pojęcie
racjonalizacji znikło ze współczesnego
języka wraz ze zmianą ustroju.
Wniosek nr 3 - Irena Gronowska:
Proponuje podjęcie rozmów z ministerstwem o przyznawanie punktów jednostkom naukowym za medale zdobyte na
wystawach wynalazków.
Wniosek
nr
4
Kazimierz
Okraszewski: Podejmowanie różnorodnych
działań w celu zwiększenia poziomu innowacji w społeczeństwie. Wychowywania
w aktywności innowacyjnej począwszy od
najmłodszego pokolenia Polaków.
Wniosek
nr
5
Kazimierz
Okraszewski: Wystosowanie do Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz
Edukacji Narodowej i Kuratorów Oświaty
pism z informacją o dorobku medalowym
osiągniętym przez studentów i uczniów
jako młodych innowatorów.
Wniosek
nr
6
Kazimierz
Okraszewski: Wypracowanie przez SPWiR
w porozumieniu z Urzędem Patentowym
RP i Krajową Izbą Rzeczników Patentowych
form
pomocy
merytorycznej
i finansowej młodym innowatorom w ich
drodze „od pomysłu do patentu”.

Wniosek nr 7 - Jan Orzechowski:
Zorganizować seminaria na temat szkolenia
z zakresu inwentyki, wspólnie z NOT,
Politechniką Warszawską i innymi zainteresowanymi uczelniami.
Wniosek
nr
8
Tadeusz
Nowakowski: Delegaci z Oddziału Rejonowego w Płocku zebrani w dniu 12 września
2011 roku po dyskusji i przyjęciu
z aprobatą
osiągnięć
Stowarzyszenia
w mijającej kadencji wypracowali następujący generalny wniosek do realizacji przez
nowo wybrane w dniu dzisiejszym władze
Stowarzyszenia. Postulujemy, aby Prezydium KR SPWiR wystąpiło z wnioskiem do
Urzędu Patentowego RP o podjęcie inicjatywy ustawodawczej w kierunku nowelizacji Ustawy „Prawo Własności Przemysłowej” (Dz. U. 2003, 119, 117 ze zmianami)
wzmacniającej pozycję twórców wynalazczych w stosunku do pracodawców oraz
uczynienie obowiązującym posiadanie
przez pracodawcę, zatrudniającego więcej
niż 20 osób regulaminu racjonalizacji
o którym stanowi art. 7 tej ustawy.
Uzasadnienie:
Charakter naszego Stowarzyszenia
obliguje nas do zdecydowanego działania
w
obronie
uprawnień
wynalazców
i racjonalizatorów zamiast stałych utyskiwań o niskim poziomie innowacyjności
naszego społeczeństwa konieczny jest
wysiłek, aby tę sytuację zmienić i poprawić
z pożytkiem dla Twórców oraz naszego
Państwa, które będzie głównym beneficjentem ożywienia ruchu wynalazczego.
Wniosek nr 9: Zalecenie dla nowo
wybranej władzy Stowarzyszenia, aby
zajęła się ewentualną zmianą nazwy
i określiła związane z nią aspekty prawne
i finansowe.
Następnie odbyło się głosowanie
dotyczące złożonych wniosków:
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Wniosek nr 1: został odrzucony
w głosowaniu blokowym (14 głosy za, 20
przeciw, 1 wstrzymujący się).
Wniosek nr 2: został odrzucony
w głosowaniu blokowym (4 głosy za, 31
przeciw, 6 wstrzymujących się).
Wniosek nr 3: przyjęty w głosowaniu
blokowym (42 głosy za, 0 przeciw, 3
wstrzymujące się).
Wniosek nr 4: przyjęty w głosowaniu
blokowym (43 głosy za, 0 przeciw, 0
wstrzymujących się).
Wniosek nr 5: przyjęty w głosowaniu
blokowym (45 głosy za, 0 przeciw, 2
wstrzymujące się).
Wniosek nr 6: przyjęty w głosowaniu
blokowym (49 głosy za, 0 przeciw, 0
wstrzymujących się).
Wniosek nr 7: przyjęty w głosowaniu
blokowym (53 głosy za, 0 przeciw, 0
wstrzymujących się).
Wniosek nr 8: przyjęty w głosowaniu
blokowym (30 głosy za, 0 przeciw, 21
wstrzymujących się).
Wniosek nr 9: przyjęty w głosowaniu
blokowym (38 głosy za, 0 przeciw, 3
wstrzymujące się).
Uchwały VI Zjazdu KR SPWiR, które
zostały przyjęte:
1.
Udzielenie absolutorium ustępującym władzom.
W głosowaniu blokowym 42 głosy za, 0
przeciw, 11 wstrzymujących się.
2.
Nadanie
tytułu
Członka
Honorowego SPWiR osobom:
- inż. Zenon Walaszczyk
- dr inż. Wojciech Ratyński.
W głosowaniu blokowym 60 głosów za, 0
przeciw, 1 wstrzymujący się.
Po przyjęciu uchwał VI Zjazdu KR
SPWiR
Komisja
Skrutacyjna
pod
przewodnictwem kol. Piotra Pietrzaka
przedstawiła sprawozdanie z wyborów do
Krajowej
Rady,
Głównej
Komisji

Rewizyjnej oraz
Koleżeńskiego.

do

Głównego

Sądu

W wyniku dwóch tur głosowania do
Krajowej Rady SPWiR zostali wybrani:
1. Kamiński Paweł
2. Dziopak Józef
3. Nakonieczny Aleksander
4. Bednarski Marek
5. Wierzbicki Łukasz
6. Nabiałek Marcin
7. Kopeć Zenon
8. Gumuła Stanisław
9. Kawiński Jan
10. Szota Michał
11. Rylski Adam
12. Grynkiewicz Grzegorz
13. Bogdański Bogdan
14. Borkowski Stanisław
15. Nowakowski Tadeusz
16. Czaplicki Zdzisław
17. Łągiewka Przemysław
18. Tryhubczak Piotr
19. Okraszewski Kazimierz
20. Staryga Elżbieta
21. Jędryka Jarosław
22. Michniowski Piotr
23. Kotlarczyk Urszula
24. Oźga Katarzyna
25. Selejdak Jacek
W wyniku dwóch tur głosowania do
Głównej Komisji Rewizyjnej SPWiR zostali
wybrani:
1. Danuta Kieljan
2. Marek Mesjasz
3. Marcin Dośpiał;
4. Robert Ulewicz
5. Wiesława Łada
6. Grzegorz Franczyk
7. Marcin Chmura
W wyniku głosowania, do Głównego Sądu
Koleżeńskiego zostali wybrani:
1. Leopold Jeziorski
2. Stanisław Szczęśniewski
3. Zofia Piotrowska
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Krajowej Rady SPWiR oraz ukonstytuowania się Prezydium.

4. Grażyna Żak
5. Józef Kopera
Komisja Skrutacyjna stwierdziła, że wybory
zostały przeprowadzone zgodnie z regulaminem wyboru władz uchwalonym przez
VI Krajowy Zjazd Delegatów.
Obrady VI Zjazdu KR SPWiR
zakończyły
się
wyprowadzeniem
Sztandaru.
Po obradach VI Zjazdu KR SPWiR
odbyło się pierwsze inauguracyjne posiedzenie Krajowej Rady SPWiR, podczas
którego dokonano wyboru nowego Prezesa

Zeszłoroczne targi „Brussel Innova”
zgromadziły rozwiązania z 15 krajów
świata: Algierii, Belgii, Bośni i Hercegowiny, Bułgarii, Chorwacji, Francji, Iranu,
Malezji, Maroka, Mołdawii, Polski, Rumunii, Rosji, Serbii, Wielkiej Brytanii.
W jubileuszowej 60 Światowej
Wystawie Innowacji „Innova Eureka”
w Brukseli, która odbywała się w dniach
17-19 listopada 2011 r. Stowarzyszenie
Polskich Wynalazców i Racjonalizatorów
zaprezentowało następujące rozwiązania:


„Modyfikator
procesu
spalania
zwłaszcza
do
oleju
opałowego”
(Instytut Nafty i Gazu) – Winicjusz
Stanik,
Zofia
Łukasik,
Michał
Wojtasik, Grażyna Żak – złoty medal.

Protokolant
mgr inż. Agnieszka Mikołajska
Przewodniczący
prof. dr hab. Grzegorz Grynkiewicz
Warszawa, dnia 6 listopada 2011 roku







„Inhibitor parafin do rop naftowych”
(Instytut Nafty i Gazu) – Barbara
Gaździk,
Michał
Pajda,
Leszek
Ziemiański, Ewa Zegarmistrz – srebrny
medal.
„Sposób
zwiększenia
dokładności
i głębokości rozpoznania ośrodka geologicznego na drodze modyfikacji charakterystyki spektralnej rejestrowanych
drgań sejsmicznych” (Instytut Nafty
i Gazu)
–
Halina
JędrzejowskaTyczkowska, Krystyna Żukowska, Irena
Irlik – brązowy medal.
„WibroTermoFluid® - Sposób fluidalnej
obróbki cieplnej” (Instytut Mechaniki
Precyzyjnej) – prof. dr hab. inż.
Aleksander Nakonieczny, dr inż.
Tomasz
Babul,
inż.
Zdzisław
Obuchowicz – złoty medal.
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„Nanostrukturalne powłoki Co–P jako
bariery dyfuzyjne w elektronice”
(Instytut Mechaniki Precyzyjnej) – mgr
inż. Andrzej Przywóski, mgr Katarzyna
Rymer, prof. dr hab. inż. .Aleksander
Nakonieczny – srebrny medal.
„Elektroniczny tachograf do pojazdów
szynowych, typ T-130P” (Przemysłowy
Instytut Automatyki i Pomiarów PIAP)
– dr inż. Bogusław Borucki, mgr inż.
Jan
Goska,
mgr
inż.
Jerzy
Niewiatowski, mgr inż. Bogusław
Rybałtowski – srebrny medal.

Na
zeszłorocznej
wystawie
Bruksela
Innova
2011
z
ramienia
Stowarzyszenia
Polskich
Wynalazców
i Racjonalizatorów obecny był jego Prezes
dr hab. inż. Michał Szota. Wspólne zdjęcie
Prezesa SPWiR z Panią Prezes EuroBusines
Haller i Pierwszym Radcą Wydziału
Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady
Polskiej w Brukselii.

Przedstawiciele Polski na ceremonii
wręczenia nagród od lewej Prezes SPWiR
Michał Szota, Pani Maria Barbara Haller de
Hallenburg Prezes EuroBusines Haller oraz
Pan Stefan Kręcisz Pierwszy Radca Wydziału
Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady
Polskiej w Brukseli

Prezes naszego Stowarzyszenia
uhonorował okolicznościowymi dyplomami, medalami i statuetkami wyróżniające się nowatorskie projekty Twórców

z innych
państw
biorących
w Brussels Innova 2011.

udział

Prezes SPWiR wręcza Nagrodę Specjalną
SPWiR Twórcy z Malezji

W czasie trwania wystawy szczególnie zasłużeni twórcy reprezentujący zarówno świat nauki jak i przemysł, zostali
odznaczeni belgijskimi i europejskimi
Krzyżami Zasługi Orderu Wynalazczości.
Szczególnie miło jest nam poinformować, że
kilkoro z uhonorowanych odznaczeniami
wynalazców jest Członkami Stowarzyszenia
Polskich Wynalazców i Racjonalizatorów.
Najwyższe odznaczenia - Grand Officer
(BRUSSELS
EUREKA
Awards
for
Innovation) – otrzymali: mgr Stanisław
Szczepaniak
oraz
prof.
Aleksander
Nakonieczny. Prof. Maria Ciechanowska
otrzymała Krzyż Komandorski (Merites
Europeens De L’Innovation), dr inż. Tomasz
Babul - Krzyż Komandorski (BRUSSELS
EUREKA Awards for Innovation), prof.
Leopold Jeziorski – Krzyż Officerski
(Merites Europeens De L’Innovation), prof.
Józef Dziopak, dr Marcin Nabiałek oraz mgr
Sylwester Jończyk – Krzyż Kawalerski
(BRUSSELS
EUREKA
Awards
for
Innovation).
Zdjęcia przedstawiające ceremonię
wręczania odznaczeń, przyznanych przez
królewską kapitułę belgijską naszym
kolegom za szczególny wkład w dziedzinę
wynalazczości na polu światowym.
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Kol. Rafał Lewandowski Prezes OŚ WARTA
uhonorowany Krzyżem Kawalerskim

Pani Prof. Marlena Rajczyk oraz Pan Prof.
Jarosław Rajczyk z Florentem Godinem
Krzyżami Komandorskim w Brukseli

Profesor Aleksander Nakonieczny Dyrektor
Instytutu Mechaniki Precyzyjnej po
otrzymaniu Odznaczenia Grand Oficera

Prof. Jarosław Rajczyk odznaczony Krzyżem
Komandorskim

Mer Brukseli odznacza kol. Rafała
Lewandowskiego Krzyżem Kawalerskim

Dr inż. Tomasz Babul z Instytutu Mechaniki
Precyzyjnej Odznaczony Krzyżem
Komandorskim
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Na Międzynarodowych Targach
Wynalazczości SIIF w Seulu, które odbyły
się w dniach 1 - 4 grudnia 2011 r.
przedstawiciele Stowarzyszenia Polskich
Wynalazców i Racjonalizatorów mieli
przyjemność prezentować ponad trzydzieści innowacyjnych rozwiązań.

Stoisko Polskie na Wystawie SIFF 2011
w pełnej gotowości do walki o medale

Patronat nad tą imprezą objęła
Międzynarodowa Federacja Stowarzyszeń
Wynalazców (International Federation of
Inventors’ Associations – IFIA) oraz
Światowa Organizacja Własności Intelektualnej
(Word
Intellectual
Property
Organization - WIPO). Organizatorem
wystawy jest Koreański Urząd Własności
Intelektualnej (Korean Intellectual Property
Office – KIPO) oraz Koreańskie Stowarzyszenie Promocji Wynalazków (Korea

Invention Promotion Association – KIPA).
Wystawa SIIF jest największą tego typu
coroczną imprezą organizowaną w Azji.
Stoisko wystawiennicze Naszego Stowarzyszenia tuż przed otwarciem wystawy
SIIF 2011.
W wystawie uczestniczyli wystawcy
z 31 krajów, z Europy, Azji, Afryki,
Ameryki Płn. i Australii. Prezentowano
przeszło 700 wynalazków, innowacyjnych
rozwiązań oraz nowych technologii.
Rozwiązania przedstawiane na wystawie
brały udział w międzynarodowym konkursie, w którym międzynarodowe Jury
przyznawało złote, srebrne i brązowe
medale. Ponadto przyznano również wiele
prestiżowych międzynarodowych wyróżnień i nagród specjalnych w tym nagrody
WIPO oraz IFIA. Wystawiane projekty
oceniane były w ośmiu kategoriach przez
międzynarodowe jury składające się
z ekspertów z różnych dziedzin nauki
i techniki.
Przedstawiciele SPWIR prezentowali
na Wystawie SIIF 2011 następujące
rozwiązania:


„Nowe
urządzenie
do
badania
geometrii
nawierzchni
drogowej”
(Politechnika Częstochowska) – prof.
dr hab. inż. Jarosław Rajczyk, prof. dr
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hab. inż. Marlena Rajczyk, dr inż.
Jarosław Kalinowski – srebrny medal.

Profesor dr hab. inż. Jarosław Rajczyk odbiera
gratulacje od Prezesa Stowarzyszenia Polskich
Wynalazców i Racjonalizatorów dr hab. inż.
Michała Szoty









„Nowa konstrukcja tarczy do
obróbki powierzchni mineralnych”
(Politechnika Częstochowska) – prof.
dr hab. inż. Jarosław Rajczyk, dr inż.
Zbigniew Rajczyk, mgr inż. Mariusz
Kosiń – brązowy medal.
„Urządzenie do pomiaru ugięcia
płytowych warstwowych elementów
budowlanych” (Politechnika Częstochowska) – prof. dr hab. inż. Jarosław
Rajczyk, prof. dr hab. inż. Marlena
Rajczyk, dr inż. Zbigniew Respondek
– złoty medal.
„Metoda wytwarzania nowoczesnych
materiałów o twardych własnościach
magnetycznych dedykowanych do
produkcji czujników i silników wysokotemperaturowych”
(Politechnika
Częstochowska) – dr Marcin Dośpiał,
dr inż. Michał Szota, dr Marcin
Nabiałek, prof. dr hab. inż. Henryk
Dyja, dr Katarzyna Oźga, mgr Paweł
Pietrusiewicz
„Rewelacyjne, funkcjonalne materiały
o wspaniałych właściwościach aplikacyjnych” (Politechnika Częstochow-

ska) – dr Marcin Nabiałek, dr inż.
Michał Szota, dr Marcin Dośpiał, dr
Katarzyna
Oźga,
mgr
Paweł
Pietrusiewicz, dr Katarzyna Sobczyk
 „System przecinania drewna piłami
tarczowymi
zorientowany
na
oszczędność surowca” (Politechnika
Gdańska) – dr hab. inż. Roman
Wasielewski, prof. dr hab. inż.
Orłowski,
mgr
inż.
Kazimierz
Stanisław Szyszkowski – srebrny medal.
 „Osobisty asystent ograniczenia emisji
gazów cieplarnianych„ (Politechnika
Łódzka) – inż. Paweł Woźniak, dr inż.
Andrzej
Romanowski,
dr
inż.
Krzysztof Grudzień, dr inż. Zbigniew
Chaniecki.
 „Tomograficzny czujnik pojemnościowy dedykowany do monitorowania przepływu materiałów sypkich w
skali przemysłowej” (Politechnika
Łódzka) – dr inż. Krzysztof Grudzień,
dr inż. Zbigniew Chaniecki, dr inż.
Maciej Niedostatkiewicz, dr inż.
Andrzej Romanowski, mgr inż. Jakub
Betiuk, mgr inż. Bartosz Matusiak –
brązowy medal.
 „Promieniowa pompa wielotłokowa dla
małych
elektrowni
wodnych”
(Politechnika Poznańska) – dr inż. Adam
Myszkowski.
 „Urządzenie do pomiaru średnicy
i odchyłki okrągłości wewnętrznych
powierzchni walcowych” (Politechnika
Poznańska) – dr inż. Czesław Janusz
Jermak, inż. Janusz Dereżyński –
nagroda specjalna AIA Korea.
 „Modułowy
system
zszywaczy
tapicerskich” (Politechnika Poznańska) –
dr inż. Olaf Ciszak, dr inż. Adam
Myszkowski– nagroda specjalna od Rosji.
 „Akustyczny filtr do tłumienia dźwięku
w
instalacjach
kanałowych”
(Politechnika Poznańska) – dr inż.
Wojciech Łapka, prof. dr hab. Czesław
Cempel – nagroda specjalna KIN Korea.
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„Odciążeniowy zbiornik retencyjny”
(Politechnika Rzeszowska) – dr inż.
Daniel Słyś, prof. dr hab. inż. Józef
Dziopak – brązowy medal.
„Odwodnieniowy wpust separacyjny”
(Politechnika Rzeszowska) – dr inż.
Daniel Słyś, dr hab. inż. Elena
Neverova-Dziopak, prof. AGH – złoty
medal.
„Nowatorska
i
unikalna
metoda
wytwarzania masywnych szkieł metalicznych o regulowanych własnościach
fizykochemicznych metodą odlewania
ciśnieniowego” (Politechnika Śląska) –
prof. dr hab. inż. Ryszard Nowosielski,
dr inż. Sabina Lesz, dr inż. Rafał
Babilas, dr inż. Wirginia Pilarczyk, dr
inż. Piotr Sakiewicz – złoty medal.
„Mikroobróbka laserowa krzemowych
elementów
fotowoltaicznych”
(Politechnika Śląska) – M dr h.c. prof. dr
hab. inż. Leszek A. Dobrzański, dr inż.
Aleksandra Drygała, dr inż. Małgorzata
Musztyfaga – brązowy medal.
„Wielokanałowy interfejs do rejestracji
i
stymulacji
sieci
neuronowych”
(Akademia Górniczo-Hutnicza) – dr hab.
inż. Paweł Gryboś, dr inż. Piotr Kmon,
dr inż. Mirosław Żołądź, dr inż. Robert
Szczygieł – srebrny medal.
„Rodzina
64-kanałowych
układów
scalonych do pomiaru elektrycznej
aktywności
sieci
neuronowych”
(Akademia Górniczo-Hutnicza) – dr hab.
inż. Paweł Gryboś, dr inż. Piotr Kmon,
dr inż. Mirosław Żołądź, dr inż. Robert
Szczygieł – złoty medal i nagroda WIPO.
„Sposób i urządzenie do modyfikacji
powierzchni metalowych wysokonapięciową iskrą elektryczną” (Wojskowa
Akademia Techniczna) – dr inż. Jan
Kubicki, dr inż. Wojciech Napadłek, dr
inż. Wiesław Piccola – srebrny medal.
„BodyGUARD
–
fuzja
danych
sensorycznych w monitoring i identyfikacji
schorzeń
metabolicznych”
(Wojskowa Akademia Techniczna) –













Mariusz Chmielewski, Piotr Stąpor,
Bartłomiej
Wójtowicz,
Witold
Matuszewski, Patryk Bandurski –
nagroda specjalna TIA Tajwan.
„Szyfrator
Narodowy”
(Wojskowa
Akademia Techniczna) – prof. dr hab. n.
mat. Jerzy Gawinecki i kierowany przez
niego zespół kryptologów oraz zespół
inżynierów firmy WASKO S.A.
„Lekki pancerz prętowy” (Wojskowa
Akademia Techniczna) – prof. dr hab.
inż. Tadeusz Niezgoda, dr hab. inż.
Wiesław Barnat, dr inż. Robert
Panowicz, mgr inż. Kamil Sybilski –
nagroda specjalna Ukrainy Akademii Nauk.
„Uniwersalny
panel
ochronny
poprawiający bezpieczeństwo ludzi w
pojazdach specjalnych i infrastrukturze
poprzez
absorpcję
wybuchu”
(Wojskowa Akademia Techniczna) –
prof. dr hab. inż. Tadeusz Niezgoda,
dr hab. inż. Wiesław Barnat dr inż.
Robert Panowicz.
„Symulacyjny system wspomagania
podejmowania decyzji do walki
z rozprzestrzenianiem się epidemii
w sieciach społecznych” (Wojskowa
Akademia Techniczna) – prof. dr hab.
inż. Andrzej Najgebauer, mgr inż.
Rafał Kasprzyk, inż. Cezary Bartosiak,
mgr inż. Krzysztof Szkółka, mgr inż.
Paweł Giętkowski.
„Ekologiczna
siłownia
słoneczna
z elementami wytwarzania i gromadzenia energii” (Instytut Elektrotechniki) – prof. dr hab. inż. Bolesław
Mazurek, dr inż. Wojciech Mazurek,
dr inż. Grzegorz Paściak, dr inż.
Agnieszka Halama, dr inż. Bronisław
Szubzda – brązowy medal.
„Nowa
technologia
wytwarzania
anizotropowych magnesów Nd-Fe-B”
(Instytut Elektrotechniki) – dr inż.
Wojciech Lipiec, prof. dr hab. Wiesław
Wilczyński,
dr
inż.
Bronisław
Szubzda – srebrny medal.
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„Konstrukcyjne materiały wielowarstwowe
polimerowo-elastomerowe”
(Instytut Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników) – prof. dr hab.
inż. Maria Rajkiewicz – srebrny medal.
„Tani przepływomierz do pomiaru
małych strumieni masowych gazów.
Metoda i zestaw do kalibracji tego
i podobnych urządzeń” (Instytut
Mechaniki Górotworu PAN) – dr Jacek
Sobczyk, dr Norbert Skoczylas, mgr
Mateusz Kudasik, dr hab. Juliusz
Topolnicki – srebrny medal.
„WibroTermoFluid® – Sposóbb –
fluidalnej obróbki cieplnej” (Instytut
Mechaniki Precyzyjnej) – prof.dr
hab.inż. Aleksander Nakonieczny, dr
inż. Tomasz Babul, inż. Zdzisław
Obuchowicz – złoty medal.
„Nowa technologia obróbki cieplnej
gwintowników: połączenie głębokiego
wymrażania długookresowego z tlenoazotowaniem” (Instytut Mechaniki
Precyzyjnej) - mgr inż. Aleksander
Ciski, dr inż. Tomasz Babul, inż.
Zdzisław Obuchowicz, prof. dr hab.
inż. Aleksander Nakonieczny – srebrny
medal.
„Kamizelka
ochronna”
(Instytut
Technologii
Bezpieczeństwa
MORATEX) - dr inż. Elżbieta Witczak,
mgr inż. Grażyna Grabowska, mgr
inż. Joanna Błaszczyk, Jadwiga
Wałęza – brązowy medal.
„Wielowarstwowe
włókiennicze
materiały ekranujące o dużej wartości
współczynnika absorpcji promieniowania elektromagnetycznego” (Instytut
Włókiennictwa) – prof. dr hab. n.t.
Stefan Brzeziński, dr inż. Tomasz
Rybicki,
mgr
inż.
Grażyna
Malinowska, dr inż. Katarzyna
Śledzińska – złoty medal.
„Sposób monitorowania oprysku agrotechnicznego polegający na wykrywaniu w atmosferze obecności substancji
chemicznych w postaci wodnych aero-

zoli i układ do stosowania tego sposobu” (Przemysłowy Instytut Maszyn
Rolniczych) - mgr inż. Bolesław
Sobkowiak,
mgr
inż.
Wiesław
Gallewicz, dr inż. Mirosław Maziejuk,
dr Stefan Ziętek, dr inż. Tadeusz
Pawłowski,
dr
inż.
Zdzisław
Popławski – srebrny medal.
Na wystawie SIIF Prezes KR SPWIR
dr hab. inż. Michał Szota nawiązywał
partnerskie kontakty z przedstawicielami
innych wystawców i koreańskich organizacji promujących wynalazców.

Prof. Yuriy Skomorovsky wręcza ukraińską
nagrodę specjalną Prezesowi SPWiR

Prezes KR SPWIR dr hab. inż. Michał Szota
w uścisku z Soung - Mo Hong Prezesem Korea
Invention Academy (KIA) oraz Asia Invention
Asscociation (AIA)
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Przedstawiciele Polski wraz z Soung - Mo Hongiem Prezesem Korean Invention Academi (KIA) Asia
Invention Association (AIA) na wystawie SIFF

Międzynarodowe Targi Wynalazczość
SIIF 2011 zakończyły się wielkim
sukcesem dla strony polskiej. Prezentowane tam przez delegatów Stowarzyszenia Polskich Wynalazców i Racjonalizatorów projekty zdobyły łącznie aż 21
medali w tym: 6 złotych, 9 srebrnych, 6
brązowych i zostały wyróżnione nagrodami specjalnymi z Rosji, Ukrainy, Korei
i Tajwanu.
Na szczególne wyróżnienie zasługuje
rozwiązanie
zgłoszone
przez
Akademię
Górniczo-Hutniczą
pt.:
”Rodzina
64-kanałowych
układów

scalonych do pomiaru elektrycznej
aktywności sieci neuronowych” (autorzy:
dr hab. inż. Paweł Gryboś, dr inż. Piotr
Kmon, dr inż. Mirosław Żołądź, dr inż.
Robert Szczygieł), które oprócz złotego
medalu, zdobyło jedną z najbardziej
prestiżowych nagród tej wystawy –
nagrodę WIPO dla najlepszego międzynarodowego wynalazku (GRATULACJE !!!).
Tak wysoka ocena tego innowacyjnego
projeku, jaką dało międzynarodowe jury
świadczy, że polscy wynalazcy znajdują
się w ścisłej światowej czołówce
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Dnia 28 listopada 2011r. w Restauracji Shuma położonej w przepięknych
lasach brzozowych nad jeziorem Pogoria I
w Dąbrowie Górniczej odbyła się uroczystość podsumowania IX Edycji Międzyna-

rodowego Konkursu EKO 2011 na rozwiązania w dziedzinie ochrony środowiska
o tytuł Międzynarodowego Mistrza Ekologii
oraz Międzynarodowego Młodzieżowego
Mistrza Ekologii.

Finaliści IX edycji konkursu EKO 2011
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Konkurs ten objęli honorowym
patronatem
Ministrowie
Środowiska
Polski, Republiki Czeskiej i Słowacji oraz
Prezydent Miasta Dąbrowy Górniczej Zbigniew Podraza. Rekomendacji temu
działaniu udzieliło wielu znakomitych
osobistości
między
innymi:
Jej
Magnificencja Rektor Politechniki Częstochowskiej, Komendant Wojewódzki Policji
w Katowicach, Konsul Honorowy Republiki Czeskiej oraz Prezydent Miasta
Częstochowy.

W konkursie mogły wziąć udział
zarówno osoby fizyczne jak i prawne.
Obecna edycja konkursu została skierowana
szczególnie do młodzieży szkół średnich
i studentów. Jury pod przewodnictwem
Danuty Kieljan miało ogromny problem
z wyłonieniem
laureatów,
ponieważ
wszystkie projekty, w każdej kategorii, były
bardzo cenne. Jednak po burzliwej dyskusji
jury postanowiło przyznać:
W kategorii uczniów szkół średnich
- I miejsce, tytuł Krajowy Młodzieżowy
Mistrz
Ekologii
oraz
nagrodę
w wysokości 2.000zł dla projektu p.t.:
„Domowy segregator i zgniatarka
odpadów” autorstwa Michała Trębacza
z LXIII Liceum Ogólnokształcącego im.
Lajosa Kossutha w Warszawie. Powyższy
projekt został nominowany do etapu
międzynarodowego;

Koleżanka Danuta Kielian odbiera Dyplom od
Partnerów z Czech z podziękowaniami za
udział w organizacji Międzynarodowego
Konkursu EKO 2011

Początek konkursu sięga roku 1994 ,
kiedy
to
Stowarzyszenie
Polskich
Wynalazców
i
Racjonalizatorów
w Warszawie
oraz
Stowarzyszenie
Inżynierów i Techników Przemysłu
Hutniczego w Polsce, a także bratnie
Stowarzyszenia z Republiki Czeskiej
i Słowacji postanowiły wspólnie wspierać
działania proekologiczne pod hasłem
„Ekologia nie zna granic”. Na efekty nie
trzeba było długo czekać, gdyż w
pierwszym już roku zgłoszono 78 prac.
Obecnie liczba ich sięga ponad 1000.
Przeważająca większość tych rozwiązań
została zastosowana w praktyce, co
niewątpliwie wpłynęło na zmniejszenie
lub nawet likwidację pewnych zagrożeń
dla środowiska naturalnego.

Michał Trębacz odbiera z rąk Danuty Kielina
Dyplom Krajowego Młodzieżowego Mistrza
Ekologii

-

II miejsce oraz nagrodę w wysokości
2.000zł dla projektu p.t. „Miejska
Kampania Edukacyjna Poznaj rady na
elektroodpady” autorstwa młodzieży
zrzeszonej
w
klubie
4H
pod
kierownictwem Małgorzaty Czapli,
Anny Piwowar i Ewy Mazurek
z Zespołu Szkół Sportowych im. Polskich
Olimpijczyków w Dąbrowie Górniczej;

Biuletyn Informacyjny „WYNALAZCY” nr 39-40 (1/2012)

21

-

III miejsce oraz nagrodę w wysokości
2.000zł dla projektu p.t. „Małe i wielkie
problemy
ekologiczne
regionu
świętokrzyskiego”, autorstwa Michała
Miernika z Zespołu Szkół Transportowo Mechatronicznych
w
Skarżysku
Kamiennej.

W kategorii studentów szkół wyższych:
- I miejsce, tytuł Krajowy Młodzieżowy
Mistrz
Ekologii
oraz
nagrodę
w wysokości 2.000zł dla projektu p.t.:
„Proekologiczne,
energooszczędne
transformatory rozdzielcze zbudowane
z nowoczesnych materiałów inżynierskich w postaci stopów amorficznych
i nanokrystalicznych”
autorstwa
Pawła Pietrusiewicza Michała Szoty
i Marcina Nabiałka z Politechniki
Częstochowskiej.
Powyższy
projekt
został
nominowany
do
etapu
międzynarodowego;
- II miejsce oraz nagrodę w wysokości
2.000zł dla projektu p.t.: „Możliwości
ograniczenia tlenku azotu poprzez
dobór
optymalnego
stosunku
nadmiaru powietrza w procesie
spalania gazu ziemnego – badania
modelowe
i eksperymentalne”
autorstwa Anny Poskart z Politechniki
Częstochowskiej;
- III miejsce oraz nagrodę w wysokości
2.000zł dla projektu p.t.: „Emisja CO2 możliwości
jej
ograniczenia”
autorstwa Marty Kowalik z Politechniki
Częstochowskiej.
W kategorii przedsiębiorstw, placówek
naukowo – badawczych oraz zgłoszeń
indywidualnych:
-

-

paliwowe, superkondensatory, zbiorniki
ciśnieniowe)” autorstwa Bolesława
Mazurka,
Wojciecha
Mazurka,
Grzegorza
Paściaka,
Agnieszki
Halamy,
Bronisława
Szubzdy
z Instytutu Elektrotechniki w Warszawie.
Powyższy projekt został nominowany
do etapu międzynarodowego;
II miejsce oraz nagrodę w wysokości
5.000zł dla projektu p.t.: „Nowe
organiczne związki krzemu i boru
stymulatorem
zdrowia
człowieka”
autorstwa Stanisława Szczepaniaka,
Remigiusza Szczepaniaka, Dominiki
Szczepaniak,
Elwiry
Szczepaniak,
Moniki
Szczepaniak
z
Jednostki
Innowacyjno Wdrożeniowej INWEX Sp.
Z o.o. w Kielcach;

Paweł Kamiński odbiera dyplom i czek
w imieniu autorów projektu zgłoszonego przez
firmę INWEX Sp. Z o.o. z Kielc

-

III miejsce oraz nagrodę w wysokości
2.500zł dla projektu p.t.: „Biodegradowalny smar plastyczny” autorstwa
Anny
Zajezierskiej,
Agnieszki
Skibińskiej,
Katarzyny
Sikory,
Małgorzaty Maślanki z Instytutu Nafty
i Gazu w Krakowie.

I miejsce, tytuł Krajowy Mistrz Ekologii
oraz nagrodę w wysokości 10.000zł dla
projektu p.t.: „Ekologiczna siłownia
słoneczna z elementami wytwarzania
i gromadzenia energii (ogniwa PV,
kolektory
słoneczne,
ogniwa
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W etapie międzynarodowym jury
pod przewodnictwem Jana Kobielusza
z Republiki Czeskiej postanowiło:

Wręczanie dyplomu i czeku dla pracowników
Instytutu Nafty i Gazu z Krakowa

Jury
poza
w/w
nagrodami
przyznało również wyróżnienia po tysiąc
złotych dla czterech rozwiązań.
Za szczególne osiągnięcia w dziedzinie ochrony środowiska, potwierdzone
ośmioma wspaniałymi projektami, jury
postanowiło przyznać dla Instytutu Nafty
i Gazu w Krakowie nagrodę specjalną GRAND PRIX .
Wśród zaproszonych gości znalazł
się nasz kolega Marian Saładziak, który
odebrał w imieniu twórców pamiątkowy
dyplom i czek.

Kol. Marian Saładziak odbiera nagrodę
w imieniu twórcy

1. w kategorii uczniów szkół średnich
przyznać:
a) I miejsce i tytuł Międzynarodowego
Młodzieżowego Mistrza Ekologii
oraz nagrodę w wysokości 200 euro
dla
projektu
„Využitie
opotrebovaných
pneumatik
na
bezpečnostné a ochranné prvky
v doprave, SPŠ Dopravná, Zvolen”,
autorstwa: Pavel Lehocký ze
Słowacji;

Autor projektu, który zdobył I miejsce i tytuł
Międzynarodowego Młodzieżowego Mistrza
Ekologii

b) II miejsce oraz nagrodę w wysokości
100 euro dla projektu „Domowy
segregator i zgniatarka odpadów”,
autorstwa: Michał Trębacz z Polski;
c) III
miejsce
oraz
nagrodę
w wysokości 100 euro dla projektu
„Území Kozinec – rekultivace trochu
jinak”,
autorstwa:
Hlawiczka
LukáŠ, Jochymek Eugenius z Czech.
2. w kategorii studentów szkół wyższych
przyznać dwa równorzędne pierwsze
miejsca i tytuł Międzynarodowego
Młodzieżowego Mistrza Ekologii oraz
nagrodę po 350 euro za rozwiązania:
a) „Proekologiczne,
energooszczędne
transformatory rozdzielcze zbudo-
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wane z nowoczesnych materiałów
inżynierskich w postaci stopów
amorficznych i nanokrystalicznych”,
autorstwa:
Pawła
Pietrusiewicza, Michała Szoty
i Marcina Nabiałka z Polski;
b) „Spracovanie a využitie prachov
z otryskávania
odliatkov
odlievaných do bentonitových
formovacích zmesí”, autorstwa:
Peter Gengeľ ze Słowacji.
3. w kategorii przedsiębiorstw i instytucji
naukowo-badawczych:
a) I miejsce i tytuł Międzynarodowego Mistrza Ekologii oraz
nagrodę w wysokości 1500 euro dla
projektu „Ekologiczna siłownia
słoneczna z elementami wytwarzania
i
gromadzenia
energii”,
autorstwa: prof. dr hab. inż.
Bolesław
Mazurek,
dr
inż.
Wojciech
Mazurek,
dr
inż.
Grzegorz
Paściak,
dr
inż.
Agnieszka
Halama,
dr
inż.
Bronisław Szubzda z Polski.
Projekt ten uzyskał również prawo
do
bezpłatnej
promocji
na
Międzynarodowej
Wystawie
w Seulu w grudniu 2011roku;
b) II miejsce oraz nagrodę w wysokości 1100 euro dla projektu „Sanácia
odkaliska Kalové pole ZSNP, a.s.,
Žiar nad Hronom”, autorstwa
Miriam Ťahúňová, Roman Bielek,
Peter Ivan, Pavol Ďurica ze
Słowacji;
c) III miejsce oraz nagrodę w wysokości
800
euro
dla
projektu
„Modernizacje
s
rekonstrukci
a generálni oprava koksárenské
baterie č. 12” na koksovnĕ
Třineckých železáren”, autorstwa:
Ing. Cieslar, Ing. Škuta, Ing.

Kubik,
Ing.
Nevřala,
Ing.
Stonavski,Ing. Gajdzica z Czech.
Moment, na który wszyscy czekali,
wręczenie nagród, nabrał dodatkowej,
szczególnej wartości, bowiem ich wręczenia
dokonali
osobiście
Prezesi
bratnich
Stowarzyszeń – prof. inż. Karel Tomáŝek,
inż. Jan Kobielusz, dr Michał Szota oraz inż.
Zygmunt Holisz
Splendoru
finałowi
Konkursu
dodała również obecność Prezydenta Miasta
Dąbrowa Górnicza – Pana Zbigniewa
Podrazy, który dodatkowo uhonorował
wszystkich uczestników pamiątkowymi
i jakże korespondującymi z przesłaniem
Konkursu, albumami o pięknej, zielonej
Dąbrowie Górniczej.
Uroczystość podsumowania IX Edycji
Konkursu EKO 2011 uświetnił także występ
młodzieży szkolnej z Zespołu Szkół
Muzycznych w Dąbrowie Górniczej, który
został nagrodzony ogromnymi owacjami.

Uczniowie z Zespołu Szkół Muzycznych
w Dąbrowie Górniczej Uświetniający
Podsumowanie Międzynarodowego Konkursu
EKO 2011

Wszyscy laureaci wraz z zaproszonymi gośćmi, przy suto zastawionym stole,
długo jeszcze dyskutowali na tematy
dotyczące ochrony naszej Ziemi, a także
o następnej edycji Konkursu.
Danuta Kieljan
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65 LAT PRZEMYSŁOWEGO INSTYTUTU MASZYN
ROLNICZYCH W POZNANIU
W czasie trwania targów POLAGRA 2011
w Poznaniu odbyła się wielka uroczystość
związana z obchodami jakże pięknego
jubileuszu
65-lecia
istnienia
Przemysłowego Instytutu Maszyn Rolniczych. Uroczystość ta składała się
z konferencji poświęconej działalności
i konkurencyjności polskich placówek
współdziałających ze sferą rolnictwa jak
również z części oficjalnej, na której
uhonorowano licznymi listami pochwalnymi oraz odznaczeniami, również państwowymi dyrektora PIMR Pana dr inż.
Tadeusza Pawłowskiego, prof. nadzw.
oraz jego pracowników. Z ramienia
Stowarzyszenia Polskich Wynalazców
i Racjonalizatorów na uroczystości obchodów 65-lecia PIMR obecny był Sekretarz
Generalny KR SPWIR dr Marcin Nabiałek.
W imieniu władz naczelnych SPWIR dr
Marcin Nabiałek złożył na ręce dyrektora
PIMR
Pana
dr
inż.
Tadeusza
Pawłowskiego list gratulacyjny ,wręczył
okolicznościowy medal 20-lecia SPWIR
oraz Certyfikat Członka Wspierającego.
Podczas trwania targów POAGRA
na stanowisku PIMR odbyło się uroczyste
wręczanie dyplomu IWIS 2011 i złotego
medalu Panu dyrektorowi PIMR dr hab.
inż. Tadeuszowi Pawłowskiemi prof. nadz.
oraz Panu Prezesowi firmy AKPIL,
PILZNO Kazimierzowi Aniołowi za
innowacyjne
rozwiązanie
technicznotechnologiczne pt.: „Kombajn do zbioru
i czyszczenia warzyw z wymiennymi
adapterami roboczymi”.

Sekretarz Generalny KR SPWIR dr Marcin
Nabiałek wręcza dyplom oraz złoty medal IWIS
2011

Innowacyjne rozwiązanie „Kombajn
do
zbioru
i
czyszczenia
warzyw
z wymiennymi adapterami roboczymi”
otrzymało również złoty medal MTP
Polagra Premiery 2012. Pan Kazimierz Anioł
właściciel firmy AKPIL, Pilzno otrzymał ten
zaszczytny medal z rąk Pana dr Marka
Sawickiego Ministra Rolnictwa i Rozwoju
Wsi oraz Pana dr Andrzeja Byrta Prezesa
MTP .
Prezentowany na targach kombajn,
powstał przy współpracy z PIMR Poznań
w ramach projektu celowego dofinansowanego ze środków budżetowych przeznaczonych dla MŚP będących w dyspozycji
NOT.
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Ceremonia przekazania dyplomu
oraz złotego medalu IWIS 2011 odbyła się
w obecności zacnych gości (Pani Ewy
Cudny-Mankiewicz, Prezes NOT, Pana
prof. dr hab. inż. Leszka Rafalskiego
Przewodniczącego Rady Głównej Instytutów Badawczych i zarazem Dyrektora

Instytutu Badawczego Dróg i Mostów
z Warszawy, Pana prof. dr hab. Marka
Mrówczyńskiego byłego Dyrektora Naczelnego Instytutu Ochrony Roślin w Poznaniu)
uwidocznionych na kolejnym zamieszczonym zdjęciu zbiorowym przy nagradzanym
Kombajnie.

Zbiorowe zdjęcie przy nagrodzonym przez SPWIR kombajnie
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UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA ORDERU ZA WYBITNE
OSIĄGNIĘCIA WYNALAZCZE NASZEMU KOLEDZE
STANISŁAWOWI SZCZEPANIAKOWI
W czwartek 19 stycznia 2012 r.
w Sali Senatu Politechniki Świętokrzyskiej
odbyło się uroczyste posiedzenie Senatu
i Konwentu Politechniki Świętokrzyskiej
oraz Rady Miasta Kielce. Na posiedzeniu
tym byli również obecni członkowie
SPWiR: prezes KR SPWiR dr hab. inż.
Michał Szota, Sekretarz Generalny KR
SPWIR dr Marcin Nabiałek, Wiceprezes
KR SPWiR Paweł Kamiński, Przewodnicząca Głównej Komisji Rewizyjnej KR
SPWiR mgr inż. Danuta Kielian oraz
Skarbnik SPWiR inż. Zenon Kopeć.
Głównym punktem - części uroczystej było wręczenie wyjątkowo cennego
odznaczenia naszemu drogiemu Koledze

Stanisławowi Szczepaniakowi - Orderu
Merite De Ľ Innovention Grand Officer. To
najwyższe odznaczenie przyznawane jest
przez Belgijską Kapitułę Królewską za
osiągnięcia o charakterze wynalazczym.
Uhonorowany tym zaszczytnym odznaczeniem jest z wykształcenia chemikiem
i właśnie w tej dziedzinie nauki posiada
ponad 130 innowacyjnych projektów.
Kielczanin, bo tak o sobie z dumą mówi
Stanisław Szczepaniak jest jedną z nielicznych osób w Polsce, która za swój wkład
w światowy
rozwój
wynalazczości
otrzymała tak wysokiej rangi odznaczenie.
GRATULACJE PANIE STANISŁAWIE !!!

Laudacja odczytana przez Danutę Kieljan na uroczystym udekorowaniu Stanisława
Szczepaniaka odznaczeniem Grand Officer
Magnificencjo, Szanowny Panie Rektorze,
Wysoki Senacie,
Szanowny Panie Marszałku,
Szanowny Panie Prezydencie,
Wysoka Rado ,
Drogi Przyjacielu, Stanisławie,
Szanowne Panie, Szanowni Panowie

Na samym początku chciałabym bardzo serdecznie podziękować za zaproszenie na
dzisiejsze uroczyste posiedzenie Senatu i Konwentu Politechniki Świętokrzyskiej oraz sesję
Rady Miasta Kielc oraz za to, że mogę razem z Państwem, w tej oto pięknej sali senackiej
Politechniki Świętokrzyskiej, być świadkiem niecodziennej uroczystości, tj. uhonorowania
naszego wspólnego Przyjaciela - Stanisława Szczepaniaka – wysokim odznaczeniem -
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Orderem Merite De Ľ Innovention Grand Officer nadanym przez Królewską Kapitułę
Belgijską. Kapituła ta doceniła ogromny wkład pracy włożony w rozwój polskiej myśli
technicznej, którą Pan Stanisław Szczepaniak nacechował ponad 130 wynalazkami
i innowacyjnymi rozwiązaniami.
Proszę Państwa, Stanisław Szczepaniak - urodził się 21. lipca 1945r. w biednej wsi
Blizocin w powiecie Ryki na Lubelszczyźnie. Od małego dziecka był nauczony ciężkiej,
mozolnej pracy, o czym może świadczyć fakt, iż od siódmego roku życia przez 11 lat codziennie - pokonywał pieszo ponad 5 kilometrów (w jedną stronę), tylko po to, aby móc
zdobywać wiedzę najpierw w Szkole Podstawowej, a później w Liceum Ogólnokształcącym
w Sobieszynie.
Stasiu jest przykładem dziecka, które zapragnęło wyrwać się z nędzy, pójść w świat
szukać swojego szczęścia, zaznać lepszego życia. Myślę, że to się Stasiowi udało! Brawo
Stasiu! Przepraszam, że mówię Stasiu, ale znamy się od 20 lat i od 20 lat jesteśmy
przyjaciółmi.
Proszę Państwa, ten nasz Stasiu, po otrzymaniu świadectwa dojrzałości bez
najmniejszego problemu zdał egzaminy wstępne na Uniwersytet im. Mikołaja Kopernika
w Toruniu na Wydział Chemii, bo to właśnie chemia i nauki przyrodnicze interesowały go
od zawsze.
Wybór okazał się bardzo trafny. Powiem nawet, że podwójnie trafny. Dlaczego? Ano
dlatego, że: po pierwsze już na pierwszym roku studiów poznał swoją cudowną,
najukochańszą w świecie małżonkę - kielczankę – Elwirę Derdowską, która po dziś dzień
jest jego bardzo dobrym duszkiem, a po drugie, bo tym właśnie dziedzinom nauki Stasiu
pozostał wierny do dnia dzisiejszego.
W czasie studiów życie nadal go nie rozpieszczało. Było mu naprawdę trudno. Nie
miał pomocy z nikąd. Sam musiał myśleć o sobie. Aby się utrzymać i zarobić na kawałek
chleba bardzo ciężko pracował fizycznie w Studenckiej Spółdzielni „Małgosia”, m.in.
rozładowując wagony lub udzielając korepetycji. Często wybierał tą ciężką pracę fizyczną,
bo po prostu była lepiej opłacalna. Żartobliwie można powiedzieć, że ta fizyczna praca
wtedy wyszła mu na dobre, bo wyrobił sobie muskuły, dzięki temu został

mistrzem

Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w rzucie oszczepem i wicemistrzem Olimpiady Szkół
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Wyższych w tej dziedzinie. Ze sportem nie rozstawał się przez następne kilkanaście lat. Był
wicemistrzem i mistrzem Okręgu Kielecko-Lubelskiego w judo i karate.
W roku 1969 - po skończonych studiach, los rzucił go do Kielc. I dzięki Bogu, że
właśnie tu, bo dziś możecie Państwo być dumni z tak wspaniałego mieszkańca. W Kielcach
nasz bohater otrzymał posadę Kierownika Laboratorium Chemicznego w Fabryce Łożysk
Tocznych „Iskra”, gdzie pracował przez 15 lat, przysparzając temu Zakładowi wiele
sukcesów na polu wynalazczości. Później przez 4 lata był kierownikiem Laboratorium
Badawczo-Wdrożeniowego w Biurze Studiów i Projektów w Kielcach. I także tutaj nie
przestawał myśleć o nowoczesnej technice i technologii, które z powodzeniem wprowadzał
w życie.
W pewnym momencie doszedł do wniosku, że dosyć pracy na posadach
państwowych. Najwyższy czas zacząć pracować na własny rachunek. Dlatego też w 1987
roku stworzył własną firmę - Jednostkę Innowacyjno Wdrożeniową INWEX Sp. z o.o., która
zajmuje się produkcją i sprzedażą ekologicznych wyrobów przeznaczonych m.in. dla
przemysłu metalowego, hutniczego, górniczego, motoryzacyjnego, budowlanego, rolniczego
i kosmetycznego. Jego Firma to wzór optymalnego połączenia doskonałej jakości, opartej na
wiedzy

i

doświadczeniu

właścicieli

–

wynalazców

–

z

korzystnymi

aspektami

ekonomicznymi wysokiej klasy produktów, które powstają w oparciu o rozwiązania
wynalazcze i innowacyjne, a także w oparciu o przyjętą i ściśle stosowaną politykę jakości
oraz system zarządzania jakością (wg normy ISO 9001:2008). Doskonale wyposażony zakład
produkcyjny oraz laboratorium badawczo-wdrożeniowe umożliwiają stałe poszerzanie
asortymentu. Wszystko to przyczyniło się do pozyskania szerokiego grona stałych klientów,
a marka INWEX stała się marką znaną nie tylko na polskim rynku chemicznym, ale również
na rynku zagranicznym. Uważam, że ważnym aspektem tej wspaniale prosperującej Firmy
jest fakt, że jest to firma rodzinna, a dzieci – córka Dominika, syn Remigiusz, synowa Monika
– są chemikami – absolwentami obecnie Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach.
Ponadto cała rodzina została „zarażona” przez swojego ojca innowacyjnym myśleniem,
o czym świadczy wielki sukces odniesiony przez jego syna. Remigiusz jako pierwszy Polak
w roku 2003 wygrał ogólnopolski konkurs wynalazczy i zdobył nagrodę im. Tadeusza
Sendzimira, która przyznawana jest młodym twórcom do 35 roku życia, co 5 lat, przez
Fundację Kościuszkowską w USA.
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Proszę Państwa, Stasiu Szczepaniak za swoją dotychczasową działalność naukowobadawczą wpływającą mierzalnie na potencjał gospodarczy nie tylko Polski, ale i wielu
państw Europy oraz Świata, a także znacząco popularyzującą polską myśl techniczną
w świecie, był wielokrotnie honorowany medalami, nagrodami i dyplomami uznania,
zarówno w kraju jak i za granicą.
Na Krajowych i Międzynarodowych Wystawach Wynalazków i Innowacji otrzymał
37 złotych medali, w tym 9 złotych z wyróżnieniem, 7 srebrnych, 1 brązowy, 1 nagrodę
specjalną, kilkadziesiąt pucharów i dyplomów oraz dwa Certyfikaty WIPO (Światowej
Organizacji Własności Intelektualnej), a swój dorobek prezentował przed wymagającymi
międzynarodowymi komisjami konkursowymi: w Brukseli, Bukareszcie, Budapeszcie,
Genewie, Kuala Lumpur, Moskwie, Norymberdze, Pekinie, Pittsburghu, Seulu, Szanghaju,
Taipei, Zagrzebiu oraz Polsce.
Całokształt tych osiągnięć został również wielokrotnie doceniony przez Prezydenta
RP, Prezesa Rady Ministrów RP, Ministra Gospodarki, Ministra Nauki i Informatyzacji,
Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, którzy uhonorowywali Stanisława Szczepaniaka
swoimi nagrodami oraz dyplomami. Do najważniejszych można zaliczyć tu Złoty i Srebrny
Krzyż Zasługi,

Odznakę za Zasługi dla Wynalazczości oraz

Krzyż Kawalerski, Krzyż

Oficerski i Krzyż Komandorski Merite de L’Innovention przyznane przez Królewską
Kapitułę Belgijską, a także Krzyż Oficerski - International Order Of Merite Of Inventors
przyznany przez Prezydenta Międzynarodowej Federacji Wynalazców (IFIA).
Na szczególne podkreślenie zasługuje fakt, że w swojej działalności naukowobadawczej nie skupia się wyłącznie na rozwoju przemysłu, ale jednocześnie wykazuje się
niecodzienną, ale będąca jakże na czasie, troską o poprawę warunków pracy oraz szeroko
rozumianą ekologię. Również te wysiłki nie pozostały bez echa, czego wyrazem są nagrody
i wyróżnienia przyznane przez Wojewodę Świętokrzyskiego, Marszałka Województwa
Świętokrzyskiego, Prezydenta Miasta Kielc, Przewodniczącego Rady Miasta Kielc oraz jury
międzynarodowych konkursów ekologicznych.
Proszę Państwa, nie są to wszystkie honory przyznane charyzmatycznemu Prezesowi
i jego Firmie, bo gdybym chciała podać Państwu wszystkie wyróżnienia i nagrody jakie
INWEX i jego Zarząd otrzymał do tej pory, to siedzielibyśmy tutaj chyba do wieczora.
Pozwolą Państwo, że przedstawię dla przykładu, jedno rozwiązanie (aktualnie zgłoszone do
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Urzędu Patentowego RP celem uzyskania ochrony), które przyniosło Firmie wiele splendoru,
a jest to wynalazek pt.: „Nowe organiczne związki krzemu i boru stymulatorem zdrowia
człowieka”, który w roku 2011 otrzymał:


Złoty Medal z wyróżnieniem na Międzynarodowej Warszawskiej Wystawie
Innowacji IWIS;



Tytuł Krajowego Mistrza Ekologii na Międzynarodowym Konkursie Ekologicznym
EKO 2011;



Puchar Międzynarodowej Federacji Stowarzyszeń Wynalazców IFIA ;



Złoty Medal i Puchar IFIA na I Międzynarodowej Wystawie Wynalazków
w Dziedzinie Chemii;



Puchar od Stowarzyszenia Wynalazców Republiki Czeskiej.
Szanowni Państwo, będąc jurorem na niektórych międzynarodowych wystawach,

mogłam doświadczyć tego jak wielkie wrażenie na jury i na zwiedzających robi zarówno
sam autor jak i jego rozwiązania. Stasiu na temat swoich wynalazków w sposób perfekcyjny
i profesjonalny mógłby opowiadać całymi godzinami. Ba, on nie tylko ciekawie omawia
prezentowane rozwiązania, ale również jest przygotowany do tego, aby pokazać je
w rzeczywistości, na żywo. Nie zdarzyło się jeszcze tak, aby na wystawę nie przywiózł ze
sobą kilkunastu lub nawet kilkudziesięciu sztuk wystawianego produktu, które wręcza
zwiedzającym. Zapewniam Państwa, że na stoisku INWEXU zawsze jest najciekawiej,
najtłoczniej i najbardziej gwarno. Jednym słowem atmosfera jest bardzo ciepła, bardzo
przyjemna. Ci ze zwiedzających, którzy już wcześniej poznali wspaniałe produkty tej Firmy
dzielą się z pozostałymi osobami swoimi doznaniami z ich użytkowania i oczywiście pytają
o dalsze nowości. Olbrzymie zainteresowanie stoiskiem INWEKSU trwa od rana do
zamknięcia wystawy.
Proszę Państwa, myślę, że tworzenie innowacyjnych rozwiązań to prawdziwa pasja
naszego dzisiejszego Bohatera. Przykładem jest jego postawa podczas wystaw lub targów.
W tych ciężkich dniach, kiedy człowieka ogarnia stres, bo chce wypaść jak najlepiej, chce
pokazać się jury od najlepszej strony, to na Stasiu nie widać ani zmęczenia, ani też
zdenerwowania. Ciągle jest pogodny, uśmiechnięty i gotowy, do udzielania odpowiedzi na
stawiane mu najtrudniejsze pytania. Zawsze sprawia wrażenie człowieka bardzo
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szczęśliwego. Szczęśliwego, myślę dlatego, że on zdaje sobie sprawę z tego, że jego
wynalazki, jego innowacyjne produkty przynoszą drugiemu człowiekowi zadowolenie,
radość, a niektóre z nich nawet przywracają zdrowie.
Proszę Państwa, trudno się dziwić, że nasz Stasiu - Człowiek Wielkiego Formatu - jest
szczęśliwy. Jego wysiłki nie idą na marne. Urząd Patentowy RP, tylko w ostatnim roku,
udzielił 13 patentów na jego rozwiązania. Myślę, że o takim sukcesie każdy z nas w duchu
marzy. Stasiu, serdeczne gratulacje i bardzo, bardzo niskie ukłony.
Szanowni Państwo, moim skromnym zdaniem, na szczególne podkreślenie zasługują
także cechy osobowościowe naszego Lidera, który pomimo tak wielu sukcesów, które
spływają na niego niemal co dnia, pozostał człowiekiem nad wyraz skromnym i życzliwym
drugiemu człowiekowi. Posłużę się tutaj przykładem, kiedy piastował i to przez osiem lat
funkcję

wiceprezesa

Krajowej

Rady

Stowarzyszenia

Polskich

Wynalazców

i Racjonalizatorów ufundował kilkuletnie stypendium dla młodego, zdolnego studenta. Jego
ponadprzeciętne cechy sumienność, pracowitość i uczciwość połączone z prezentowaną
wiedzą teoretyczną i doświadczeniem praktycznym czynią z dzisiejszego Honorowego
Gościa wzór godny naśladowania przez młodych adeptów polskiej myśli technicznej
i wybitnie przyczyniają się do właściwego kształtowania nowych specjalistów w tym
obszarze.
Drogi Przyjacielu, Kochany Stasiu,
dzisiejszy dzień jest niezwykle ważnym wydarzeniem w Twoim życiu, bowiem Królewska
Kapituła Belgijska przyznała Ci najwyższe odznaczenie order Merite de Ľ Innovention
Grand Officer. Zatem, proszę Cię, przyjmij z tej okazji najserdeczniejsze gratulacje. W ciągu
minionych lat udowodniłeś nam,

Mistrzu, że „Sukces to podróż, a nie miejsce

przeznaczenia”. Takich podróży (z wieloma sukcesami!!!) życzymy Ci na kolejne lata.
Jestem przekonana, że ta podniosła uroczystość jest wielką lekcją historii dla wszystkich
tych, którzy rozwój gospodarczy naszego kraju połączony z ochroną środowiska naturalnego
stawiają na najwyższym szczeblu. Jak mówi James Madison „Sukces nigdy nie jest efektem
„słomianego zapału” tu trzeba przejść przez prawdziwy ogień”, a Ty, Drogi Przyjacielu,
dużo na ten temat mógłbyś powiedzieć, ale to już przeszłość. Drogi Stasiu, myślę że, głęboko
w sercu zapadły Ci słowa błogosławionej Matki Teresy z Kalkuty, która wołała; „Pomagaj
innym w rozwoju i uczyń z tego największą radość swego życia”. Ty to robisz i za to Ci
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bardzo serdecznie dziękuję. Stasiu, głęboko wierzę, że Twoja okazywana pomoc, siła serca
i przyjazna dłoń, będzie nas wspierać w dalszej pracy podejmowanej dla dobra drugiego
człowieka. Zatem życzę Ci w imieniu Krajowej Rady Stowarzyszenia Polskich Wynalazców
i Racjonalizatorów oraz własnym dużo zdrowia i siły, a także powodzenia w życiu
zawodowym i osobistym. Stasiu, ten bukiet kwiatów, który Ci za chwilę wręczymy, te 13
pięknych, czerwonych róż - to symbol Twoich 13 wynalazków opatentowanych przez UP
RP w 2011 roku.
Szanowni Państwo, jeszcze raz bardzo pięknie dziękuję za zaproszenie i za
umożliwienie mi przybliżenia wszystkim tu obecnym sylwetki skromnego, a jakże Wielkiego
Człowieka – kielczanina - Stanisława Szczepaniaka. Obraz tego współczesnego Wielkiego
Mistrza Techniki przedstawiłam, proszę mi wierzyć, tylko w bardzo skromnym zakresie,
gdyż Jego działania są bezcenne. Tego nie da się streścić w kilku słowach. Jednak żywię
głęboką nadzieję, że nasi potomni doczekają się obszerniejszego opracowania na temat Jego
życia i twórczości . Bardzo serdecznie dziękuję Państwu za uwagę.

Kielce, 19 styczeń 2012 r.

UROCZYSTE WRĘCZENIE KRZYŻA KAWALERSKIEGO
NASZEMU KOLEDZE PROFESOROWI JÓZEFOWI
DZIOPAKOWI
W dniu 20 grudnia 2011 roku
odbyło się uroczyste posiedzenie Senatu
Politechniki Rzeszowskiej, na którym kol.
Józefowi Dziopakowi został wręczony
Belgijski Krzyż Kawalerski.
W posiedzeniu oprócz władz
i pracowników
uczelni
uczestniczyli

przedstawiciele
władz
wojewódzkich
i miejskich oraz przedstawiciele Prezydium SPWiR Prezes i Sekretarz Generalny.
Na zgromadzeniu tym obecny był również
słynny kapitan Tadeusz Wrona, znany w
Świecie jako pilot, który pierwszy
wylądował
samolotem
osobowym
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Boeingiem 767 bez wysuniętego podwozia,
ratując tym wiele ludzkich istnień.
Na początku uroczystego posiedzenia Senatu Politechniki Rzeszowskiej
został wysłuchany hymn Polski.

Dr hab. inż. Michał Szota wręcza Krzyż
Kawalerski naszemu koledze Józefowi
Dziopakowi (foto M. Misiakiewicz)

Od lewej Sekretarz Generalny KR SPWiR dr
Marcin Nabiałek, prof. Józef Dziopak, Prezes
KR SPWiR dr hab. inż. Michał Szota, szósty
od lewej strony kap Tadeusz Wrona (foto
M. Misiakiewicz)

Posiedzenie Senatu miało bardzo
uroczysta oprawę, a samo wręczenie
Krzyża Kawalerskiego odbyło się na jego
początku.

Odznaczony z Sekretarzem i Prezesem KR
SPWiR (foto M.Misiakiewicz)

PODSUMOWANIE IV EDYCJI KONKURSU –
PLEBISCYTU „WYNALAZCZYNI ROKU”
W dniu 16 grudnia 2011 roku
w Warszawskim Domu Technika odbyło
się podsumowanie IV edycji KonkursuPlebiscytu
„Wynalazczyni
Roku”.
Zeszłoroczna edycja Konkursu-Plebiscytu
została zorganizowana w roku Marii
Skłodowskiej - Curie przez Federację
Stowarzyszeń Naukowo Technicznych
NOT, Stowarzyszenie Polskich Wynalazców i Racjonalizatorów, Urząd Patentowy
RP oraz Przegląd Techniczny. Kapituła

Konkursu oceniała 18 kandydatur z pośród
których tytuł „Wynalazczyni Roku 2011”
przyznała Pani dr inż. Iwonie Skręt
z krakowskiego Instytutu Nafty i Gazu.
Dodatkowo Kapituła Konkursu przyznał
sześć wyróżnień, które otrzymały Panie:
prof. Monika Gierzyńska-Dolna z Politechniki Częstochowskiej; prof. Grażyna
Ginalska z Uniwersytetu Medycznego
w Lublinie; dr Dorota Pawlak z Instytutu
Technologii Materiałów Elektronicznych
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w Warszawie; prof. Anna Ślósarczyk
z Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie;
dr
inż.
Katarzyny
Wińskiej
z Uniwersytetu
Przyrodniczego
we
Wrocławiu oraz dr inż. Anna Zajezierska
z Instytutu Nafty i Gazu w Krakowie.
W podsumowaniu konkursu głos
zabrał prof. Jerzy Osiatyński, który
podkreślał, że inicjatywa tego konkursu
jest słuszna, bo wszyscy powinni wiedzieć,
że kobiety stanowią ogromną siłę
naukową.

W imieniu Laureatki nagrodę odebrała Pani Prof.
Maria Ciechanowska Dyrektor Instytutu Nafty
i Gazu w Krakowie

W imieniu laureatek głos zabrała
Pani dr inż. Anna Skręt, która jest
współautorką licznych patentów.

Wystąpienie prof. Jerzego Osiatyńskiego,
doradcy Prezydenta RP

Krótkie podsumowanie konkursu
wygłosiła również Pani dr Alicja
Adamczak Prezes Urzędu Patentowego
RP.

Wystąpienie Pani dr Alicji Adamczak, Prezes
Urzędu Patentowego RP

W imieniu nagrodzonych wystąpiła Pani dr inż.
Anna Skręt z Instytutu Nafty i Gazu w Krakowie

Po zakończeniu części oficjalnej w rozmowach
o dalszej współpracy wiceprezes Stowarzyszenia
SPWiR prof. Józef Dziopak nawiązał bardzo bliski
kontakt wzrokowy oraz werbalny z Panią Prezes
FSNT NOT Ewą Mańkiewicz-Cudny
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Po uroczystym finale IV Edycji
Konkursu – Plebiscytu „Wynalazczymi Roku”,
odbyły się liczne dyskusje z laureatkami jak
również
zaproszonymi
gośćmi.
Każda
z finalistek otrzymała pamiątkowy dyplom oraz
medal.

Po zakończeniu części oficjalnej Prezes Honorowy
SPWiR kol. Jerzy Polaczek oraz obecny prezes
SPWiR Michał Szota dyskutują na temat obecnej
sytuacji Stowarzyszenia oraz omawiają strategię
działań w najbliższej przyszłość

Pamiątkowa fotografia Laureatek z organizatorami Konkursu Plebiscytu Wynalazczyni Roku 2011
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Międzynarodowa Wystawa Wynalazków i Innowacji MTE 2012,
Kuala Lumpur, 16 - 18 lutego
XIX Giełda Wynalazków nagrodzonych medalami na międzynarodowych wystawach
innowacji w 2011 roku, Warszawa, 6 - 11 marca
XV Międzynarodowy Salon Wynalazków i Innowacyjnych Technologii
ARCHIMEDES 2012, Moskwa, 20 - 23 marca
40 Międzynarodowa Wystawa Wynalazczości, Nowoczesnej Techniki
i Wyrobów Genewa 18 - 22 kwietnia
Międzynarodowa Wystawa Wynalazków Autorstwa Kobiet Wynalazczyń
KIWIE 2012, Seul, 4 - 7 maja
12. Międzynarodowa Wystawa Wynalazków ITEX, Kuala Lumpur, 20 - 22 maja
35. Międzynarodowa Wystawa MIPRO-INOVA 2012, Zagrzeb, 21 – 25 maja
Piknik naukowy – stoisko informacyjne SPWiR, Warszawa, 26 maja.
XIII Spotkanie – Seminarium Kawalerów Honorowego Medalu SPWiR
im. Tadeusza Sendzimira, Warszawa, 31 maja
Stoisko informacyjne SPWiR na 82. Międzynarodowych Targach Poznańskich
„Nauka dla Gospodarki”, Poznań, 29 maja - 1 czerwca
VIII Międzynarodowy Salon Własności Przemysłowej NOWE CZASY,
Sewastopol, 27 - 29 września
Międzynarodowa Wystawa Wynalazków INST i Targi Technomart INST.
Taipei, 29 września - 2 października
16. Międzynarodowa Wystawa Wynalazków, Badań Naukowych i Nowych
Technologii INVENTIKA, Bukareszt, 17 - 20 października
Międzynarodowa Wystawa Wynalazków ARCA, Zagrzeb 12 - 15 października
III Światowa Wystawa Wynalazków Komputerowych, Nigeria, 23 - 27 października
63. Międzynarodowa Wystawa „Pomysły - Wynalazki - Nowe Produkty IENA”,
Norymberga, 1 - 4 listopada
VI Międzynarodowa Warszawska Wystawa Innowacji IWIS 2012, Warszawa,
październik
Europejski Dzień Wynalazcy, Warszawa, październik
Salon Innowacji Brussels Innova Eureka, Bruksela, 17 - 19 listopada
Międzynarodowa Wystawa Wynalazków, Kuwejt, listopad
VIII Międzynarodowe Targi Wynalazczości SIIF, Seul, 1 - 4 grudnia
Międzynarodowa Wystawa Wynalazków, Kunshan, Chiny, 9-12 grudnia

Biuletyn Informacyjny „WYNALAZCY” nr 39-40 (1/2012)

37

Spis treści
1.

V Międzynarodowa Warszawska Wystawa Wynalazków „IWIS 2011”

2.

VI Krajowy Zjazd Delegatów Stowarzyszenia Polskich Wynalazców str. 5
i Racjonalizatorów 5-6 listopada 2011
60. Jubileuszowe Targi Wynalazczości, Badań Naukowych i Nowych Technik str. 12

3.

str. 2

„Brussels Innova” 2011
4.

Międzynarodowe Targi Wynalazczości „SIIF 2011” Korea-Seul

str. 15

5.

IX Edycja Konkursu EKO 2011 Rozstrzygnięta

str. 20

6.

65 Lat Przemysłowego Instytutu Maszyn Rolniczych w Poznaniu

str. 25

7.

9.

Uroczystość Wręczenia Orderu za Wybitne Osiągnięcia Wynalazcze naszemu str. 27
Koledze Stanisławowi Szczepaniakowi
Uroczyste Wręczenie Krzyża Kawalerskiego Naszemu Koledze Profesorowi str. 33
Józefowi Dziopakowi
str. 34
Podsumowanie IV Edycji Konkursu Plebiscytu „Wynalazczymi Roku”

10.

Plan Imprez 2012

8.

str. 37

Stowarzyszenie Polskich Wynalazców i Racjonalizatorów
01-793 Warszawa, ul. Rydygiera 8
tel./fax +48 22 663 84 82; e-mail: biurospwir@gmail.com
www.polskiewynalazki.pl
Wydawca: Stowarzyszenie Polskich Wynalazców i Racjonalizatorów
Komitet redakcyjny: Marcin Nabiałek, Michał Szota, Danuta Kieljan, Marcin Dośpiał

Opracowanie redakcyjne biuletynu: Marcin Nabiałek, Michał Szota, Andrzej Kisiel
Druk Drukarnia: Marcin Zaorski Kontrapunkt Warszawa, nakład 1000 egz.

Biuletyn Informacyjny „WYNALAZCY” nr 39-40 (1/2012)

38

Biuletyn Informacyjny „WYNALAZCY” nr 39-40 (1/2012)

39

