
Ogólnopolski Konkurs
Student - Wynalazca

2016/2017 

Politechnika Œwiêtokrzyska
Centrum Ochrony W³asnoœci Intelektualnej

al. Tysi¹clecia Pañstwa Polskiego 7, 25-314 Kielce
Budynek „B”, parter, pok. 15 i 17A

tel. 41 34 24 387, 41 34 24 358
www.cowi.tu.kielce.pl

„Organizacja i promocja VI i VII edycji Ogólnopolskiego Konkursu 
„Student-Wynalazca” oraz wynalazków zg³oszonych do konkursu 

finansowane w ramach umowy 503/P-DUN/2016 ze œrodków 
Ministra Nauki i Szkolnictwa Wy¿szego przeznaczonych 

na dzia³alnoœæ upowszechniaj¹c¹ naukê”

Konkurs realizowany pod patronatem i przy wsparciu
 organizacyjnym Urzêdu Patentowego RP



Wynalazki nagrodzone w VI edycji Ogólnopolskiego 
Konkursu „Student-Wynalazca”, uhonorowane 
medalami na 44. Miêdzynarodowej Wystawie 
Wynalazków w Genewie:

„Sposób i urz¹dzenie do generacji nierównowagowej plazmy 

niskotemperaturowej” 

Micha³ Kwiatkowski, Piotr Terebun, Politechnika Lubelska

Wspó³twórcy: prof. dr hab. in¿. Henryka Danuta Stryczewska, 

dr hab. in¿. Joanna Paw³at, dr in¿. Jaros³aw Diatczyk

„Miêsieñ pneumatyczny” 

Dawid Pietrala, Gabriel Bracha, Politechnika Œwiêtokrzyska

Wspó³twórcy: dr in¿. Pawe³ £aski, dr in¿. S³awomir B³asiak, 

dr Jakub Takosoglu, prof. dr hab. in¿. Janecki Dariusz

„Sposób i urz¹dzenie do skróconego startu i l¹dowania statku 

powietrznego, zw³aszcza wiatrakowca” 

Zbigniew Czy¿, Politechnika Lubelska

Wspó³twórcy: prof. dr hab. in¿. Miros³aw Wendeker, 

dr in¿. Konrad Pietrykowski

„Sposób nak³adania analitu z roztworu na pod³o¿e 

do powierzchniowo wzmocnionej spektroskopii 

w polu elektrycznym” 

£ukasz Richter, Instytut Chemii Fizycznej Polskiej Akademii Nauk 

w Warszawie

Wspó³twórcy: dr Jan Paczesny, mgr Monika Ksiê¿opolska-Gocalska, 

prof. dr hab. Robert Ho³yst

„Uk³ad, zespó³ i sposób zmiany k¹ta ustawienia lusterek wstecznych 

pojazdu jednoœladowego wzglêdem usytuowania g³owy kierowcy”

Bartosz Ambro¿kiewicz, Politechnika Poznañska

Konkurs jest adresowany do studentów, doktorantów 

i absolwentów, którzy w trakcie studiów zostali twór-

cami/wspó³twórcami wynalazku lub wzoru u¿ytkowe-

go/przemys³owego chronionego prawem wy³¹cznym lub 

zg³oszonego do ochrony w Urzêdzie Patentowym Rzeczy-

pospolitej Polskiej lub odpowiednim urzêdzie ds. w³asnoœci 

przemys³owej za granic¹. Do konkursu mog¹ byæ równie¿ 

zg³oszone wynalazki i wzory u¿ytkowe, które powsta³y 

w ramach wspó³pracy miêdzynarodowej, których wspó³twór-

cami s¹ studenci zagranicznych uczelni.

Piêciu laureatów nagród g³ównych weŸmie udzia³ w 45. 

Miêdzynarodowej Wystawie Wynalazków w Genewie w dniach 

29 marca - 2 kwietnia 2017 r. Organizator sfinansuje koszty 

stoiska wystawienniczego oraz podró¿y i pobytu laureatów 

w Genewie. W dotychczasowych szeœciu edycjach konkursu, 

nasi laureaci zdobyli na tej presti¿owej wystawie: 11 z³otych, 

11 srebrnych i 3 br¹zowe medale oraz 13 nagród specjalnych. 

Nabór zg³oszeñ do konkursu bêdzie trwaæ 

od 21 listopada 2016 r. do 15 stycznia 2017 r. 

Regulamin konkursu oraz formularze zg³oszeniowe 

dostêpne bêd¹ na stronie www.cowi.tu.kielce.pl

Informacje na temat konkursu mo¿na uzyskaæ w Centrum 

Ochrony W³asnoœci Intelektualnej Politechniki Œwiêtokrzyskiej:

Ma³gorzata Kita, mchechelska@tu.kielce.pl, tel. 41 34 24 358

Kamil Kot, kkot@tu.kielce.pl, tel. 41 34 24 387

Politechnika Œwiêtokrzyska zaprasza 
do udzia³u w VII edycji Ogólnopolskiego 
Konkursu „Student-Wynalazca”


