
UCHWAŁA NR 1/2017 

Komisji Konkursowej ŚWIĘTOKRZYSKI RACJONALIZATOR 

z dnia 27 listopada 2017 roku 

 

w sprawie wyboru Laureatów i Wyróżnionych 

w IX edycji Konkursu Świętokrzyski Racjonalizator 

 

Na podstawie §5 ust. 8, pkt c Regulaminu Konkursu Świętokrzyski Racjonalizator, stanowiącego załącznik 

do Uchwały Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego Nr XXXIII/590/13 z dnia 16 lipca 2013 roku oraz §3 

ust. 3 Regulaminu Pracy Komisji Konkursowej Świętokrzyski Racjonalizator z dnia 7 listopada 2011 roku 

uchwala się, co następuje: 

§ 1 

 

Przyznaje się trzy Nagrody Główne za patenty: 

− na rzecz twórcy, tj.: dr Anny Adach, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach pn.:  

➢ Sposób wytwarzania krystalicznego związku koordynacyjnego [diizotiocyjano (bis(3,5-

dimetylopirazol-1-ylometylo)amina) kobalt(II)]. 

− na rzecz zespołu twórców, tj.: dr inż. Paweł Łaski, dr Jakub Takosoglu, dr inż. Sławomir Błasiak, 

Politechnika Świętokrzyska w Kielcach pn: 

➢ Właz kanałowy, zwłaszcza studzienki kanalizacyjnej 

− na rzecz zespołu twórców, tj.: dr hab. inż. Norbert Radek, mgr inż. Rafał Pauli, F.H. BARWA Jarosław 

Czajkowski pn: 

➢ Farba na bazie nitrocelulozy, zwłaszcza do ochrony sezonowej oraz sposób usuwania powłoki 

lakierniczej. 

 

§ 2 

 

Przyznaje się dwa Wyróżnienia za patenty: 

− na rzecz zespołu twórców, tj.: Stanisław Szczepaniak, Remigiusz Szczepaniak, Elwira Szczepaniak, 

Dominika Szczepaniak, Monika Szczepaniak, Aneta Zalewska, Jednostka Innowacyjno-Wdrożeniowa – 

INWEX Sp. z o.o. pn.: 

➢ Wodne roztwory cytrynianowo – boranowych kompleksów srebra (I), miedzi (II) i cynku (II) oraz 

sposób  otrzymywania wodnych roztworów cytrynianowo – boranowych kompleksów srebra (I), 

miedzi (II) i cynku (II). 

− na rzecz twórcy, tj.: dr inż. Józef Ciosmak, Politechnika Świętokrzyska w Kielcach pn.: 

➢ Piec centralnego ogrzewania. 

 

§ 3 

 

Przyznaje się cztery Nagród za zgłoszone wynalazki:  

− na rzecz zespołu twórców, tj.: dr hab. inż. Zbigniew Goryca, prof. PŚk, dr inż. Sebastian Różowicz, 
Politechnika Świętokrzyska w Kielcach, pn.: 

➢ Generator, zwłaszcza do mikroelektrowni wodnej. 

− na rzecz zespołu twórców, tj.: mgr inż. Tomasz Kozior, dr inż. Jerzy Bochnia, Politechnika 

Świętokrzyska w Kielcach pn.:  

➢ Uchwyt tokarski z kompensacją skutków siły odśrodkowej. 

− na rzecz zespołu twórców, tj.: dr hab. Piotr Słomkiewicz, dr Beata Szczepanik, mgr Paweł Rogala, 

Dariusz Banaś, dr Aldona Kubala-Kukuś, mgr Ilona Stabrawa, Uniwersytet Jana Kochanowskiego 

w Kielcach, pn.: 

➢ Sposób wytwarzania adsorbentu haloizytowego do usuwania jonów rtęci Hg+2 z fazy wodnej. 

− na rzecz twórcy, tj.: Bartosza Nowińskiego, Marzena Gruca ,,DECO”pn.: 

➢ Urządzenie i sposób wytwarzania wyrobu z kompozytu żywica-włókno. 

 



§ 4 

 

Wykonanie Uchwały powierza się Komisji Konkursowej. 

 

§ 5 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

 

Przewodniczący Komisji Konkursowej 

Świętokrzyski Racjonalizator 

 

 

Adam Jarubas 


