
 
 

114. MIĘDZYNARODOWE TARGI WYNALAZCZOŚCI 
CONCOURS LÉPINE 2015 

29.04. - 10.05. 2015, Paryż 
 
 
W niedzielę 10 maja zakończyły się 114. Międzynarodowe Targi 

Wynalazczości „Concours Lépine”, organizowane pod patronatem Prezydenta Francji oraz 
Prefekta Policji, poświęcone transferowi technologii i wdrażaniu postępu technicznego.  
 
Na targach zaprezentowano 26 polskich rozwiązań innowacyjnych. W ramach konkursu 
organizowanego przez Targi jury przyznało Polakom następujące nagrody:  

 8 złotych, 9 srebrnych i 9 brązowych medali  

 Medal Ministerstwa ds. Europejskich, Ministerstwa Spraw Wewnętrznych oraz 
Ministerstwa Obrony Francji  

 
O TARGACH 
Targi Concours Lépine organizowane są od 1901 
roku. Ich inicjatorem był Prefekt Policji, Louis 
Lépine. W ramach licznych działań 
pobudzających gospodarkę Francji w walce                 
z kryzysem Lépine stworzył targi w formie 
konkursu, nazwane następnie jego imieniem. 
Podczas kolejnych edycji tej imprezy 
posiadającej ponad stuletnią tradycję 
zaprezentowano    i wypromowano takie 
wynalazki jak: silnik dwusuwowy, turbinę 
cieplną, sztuczne serce, sztuczne płuco („żelazne płuca”), aparat do transfuzji krwi, inhalator 
do nosa pochłaniający kurz i chroniący przed chorobami infekcyjnymi, laryngoskop, szkła 
kontaktowe, pompka do odsysania toksyn po ukąszeniach, odkurzacz elektryczny, żelazko na 
parę, piecyk elektryczny, zmywarkę do naczyń, pralkę, pilota na podczerwień, automatycznie 
otwierający się spadochron indywidualny, długopis, maszynę do pisania.  
Co roku prezentowane wynalazki są oceniane przez jurorów. Jury przyznaje medale złote, 
srebrne i brązowe, medale Stowarzyszenia Francuskich Wynalazców i Producentów AIFF oraz 
dyplomy uczestnictwa. W ocenie rozwiązań jury bierze pod uwagę poziom nowatorstwa, 
poziom techniki i technologii, zapotrzebowanie społecze, możliwości wdrażania i sprzedaży, 
potwierdzenie skuteczności rozwiązań stosownymi wynikami badań.  
 
PRZEBIEG 114. EDYCJI TARGÓW CONCOURS LEPINE 
W 2015 roku Targi zgromadziły ponad 550 rozwiązań innowacyjnych prezentowanych przez 
wystawców z 13 krajów świata, między innymi z Niemiec, Hiszpanii, Wielkiej Brytanii, Belgii, 
Rosji, Iranu, Maroka, Tajwanu i Chin. Wynalazki prezentowane były w czterech głównych 
sektorach branżowych (poprawa jakości życia; medycyna i technologie medyczne; transport, 
przemysł) oraz narodowych. 
Wśród wystawców z Francji na szczególną uwagę zasługuje stoisko koncernu Peugeot, 
prezentujące rozwiązania z zakresu energii alternatywnej. Prefektura Policji zaproponowała 
nowe metody walki z przestępczością. Wszystkie wynalazki zostały zgłoszone do konkursu,  
w ramach którego ponad 50-osobowe jury dokonało ich oceny, przyznając medale i dyplomy.   
 
 



Uroczyste ogłoszenie wyników i wręczenie medali odbyło się 9 maja 2015 roku.  
Najwyższą nagrodę Targów przyznano francuskiemu rozwiązaniu: „Przewoźna linia 
technologiczna do zbierania resztek drewna i podobnych materiałów oraz ich granulowania 
w celu uzyskania pelletów do spalania w kotłach centralnego ogrzewania”. 
 
W czasie uroczystości przewodniczący jury 
podkreślił wysoki poziom polskich 
wynalazków.  Wzięło w niej udział wielu 
gości honorowych reprezentujących między 
innymi Prezydenta Francji, Ministra Nauki, 
Ministra Przemysłu, Prefekta Policji oraz 
Międzynarodową Organizację Własności 
Intelektualnej OMP. Ze strony Ambasady RP 
w Paryżu obecna była Pani Katarzyna 
Krajewska, Pierwszy Sekretarz Wydziału 
Promocji Handlu i Inwestycji.  
Targi Concours Lépine są szeroko nagłaśniane w mediach i dzięki swej renomie oraz ponad 
stuletniej tradycji co roku przyciągają szerokie rzesze zwiedzających, którzy reprezentują 
świat nauki i biznesu, producentów oraz inwestorów. 
 
UDZIAŁ POLSKICH WYSTAWCÓW 
Od 2003 roku na Targach organizowany jest Pawilon Polski, prezentujący wynalazki polskich 
instytutów naukowych, wyższych uczelni, przedsiębiorstw, szkół średnich technicznych oraz 
twórców indywidualnych.  

W 2015 roku polscy wystawcy przedstawili 26 
wynalazków. Rozwiązania te obejmowały 
zagadnienia z dziedzin takich jak: ekologia, 
medycyna, bezpieczeństwo, metalurgia, 
włókiennictwo, maszyny i urządzenia, chemia, 
mechanika, inżynieria, elektronika, 
energetyka, informatyka i inne.   
Honorowy patronat nad Pawilonem Polskim 
objęli: Ambasador RP we Francji oraz 
Przewodniczący Rady Głównej Instytutów 
Badawczych. 

 
WYNIKI KONKURSU 
Na ponad 550 prezentowanych wynalazków jury przyznało 213 medali, w tym: 
 49 medali złotych  
 71 medali srebrnych  
 93 medale brązowe  
oraz 43 medale Stowarzyszenia Francuskich Wynalazców i Producentów AIFF – organizatora 
Concours Lépine i inne wyróżnieniaspecjalne. 
 
Polacy otrzymali 26 medali i 3 nagrody 
specjalne, w tym: 
 8 medali złotych  
 9 medali srebrnych  
 9 medali brązowych  
 Medal Ministerstwa ds. Europejskich, 

Ministerstwa Spraw Wewnętrznych oraz 
Ministerstwa Obrony Francji  



 
Sukcesy polskich wystawców to wynik wielu lat pracy oraz ogromnego wysiłku                           
i zaangażowania wielu osób i firm. Na Targach prezentujemy efekty tej pracy – wynalazki 
bardzo zaawansowane, w końcowym etapie trudnej drogi od pomysłu do przemysłu, po 
próbach, badaniach, wdrożeniach pilotażowych, jak również gotowe do przemysłowych 
wdrożeń oraz do szerokiej komercjalizacji.  
 
NAGRODY I WYRÓŻNIENIA DLA POLSKICH WYSTAWCÓW 
Złotym medalem oraz medalem francuskiego Ministerstwa ds. Europejskich został 
wyróżniony wynalazek Instytutu Mechaniki Precyzyjnej – „Antybakteryjne powłoki 
kompozytowe z porowatego tlenku glinu ze srebrem na powierzchniach aluminiowych”. 
Przemysłowy Instytut Motoryzacji został nagrodzony medalem złotym oraz medalem 
Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Francji za „System zwiększający bezpieczeństwo dzieci 
przewożonych w pojazdach”. 
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu wrócił z Targów z dwoma złotymi medalami – za 
„System wspomagania rozwoju percepcyjno-poznawczego niemowląt i małych dzieci oraz 
detekcji zaburzeń tego rozwoju i ich leczenia” oraz za „Węgle aktywowane wytwarzane          
z chityny lub chitozanu, o wysokiej zawartości azotu i wysokim przewodnictwie 
elektrycznym, do wytwarzania elektrod nie zawierających metali szlachetnych lub ciężkich”. 
 
 „Bateria ogniw paliwowych o czasie rozruchu skróconym do 1 godziny, w porównaniu do 
około 25 godzin dla ogniw aktualnie oferowanych”, prezentowana przez Akademię Górniczo-
Hutniczą w Krakowie, została nagrodzona złotym medalem. Spośród rozwiązań 
prezentowanych przez Politechnikę Gdańską najwyżej (złotymi medalami) zostały ocenione 
dwa: „Wydajny agregat pompowy o rewolucyjnej budowie, do użytku przemysłowego” oraz 
„Nowy biodegradowalny materiał do produkcji plastikowych pojemników, opakowań              
i narzędzi. Wrocławski POLTEGOR prezentujący rozwiązanie pod nazwą „Ograniczenie 
pylenia i rekultywacja kamieniołomów”, również otrzymał złoty medal.  
Medal srebrny jury przyznało między innymi za: „Otrzymywanie szczepów drożdży o lepszej 
przeżywalności dla winiarstwa, piwowarstwa, piekarnictwa i produkcji kosmetyków” oraz 
„Katalityczny układ do ekologicznego usuwania podtlenku azotu z gazów odlotowych 
instalacji przemysłowych”. Oba rozwiązania zostały opracowane na Uniwersytecie 
Jagiellońskim. Srebrem wyróżniono również „Termiczną  metodę  utylizacji odpadów 
niebezpiecznych, pozwalającą na wytworzenie  kruszywa lekkiego, jako zamiennika 
naturalnej krzemionki”, prezentowaną przez Instytut  Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa 
Skalnego. 
 
Wśród rozwiązań, za które jury przyznało brązowy medal, znalazły się wynalazki opracowane 
przez: Wojskową Akademię Techniczną – „Oprogramowanie wspomagające zarządzanie 
ruchem pojazdów w mieście”; Instytut Włókiennictwa – „Sposób biofunkcjonalizacji 
materiałów włókienniczych”; Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów – „Inteligentne 
modułowe urządzenie do zautomatyzowanej produkcji topików wkładek bezpiecznikowych”; 
Instytut Biopolimerów i Włókien Chemicznych – „Sposób wytwarzania kompozytowej 
włókniny o zaprogramowanych właściwościach”, oraz przez młodych wynalazców z Zespołu 
Szkół Nr 6 w Jastrzębiu-Zdroju, Centrum Kształcenia Praktycznego w Jastrzębiu-Zdroju – 
„System zdalnego zarządzania urządzeniami domowymi oraz komunikacji osób 
niepełnosprawnych”. 
 
Spośród wynalazków promowanych przez Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego 
medalem srebrnym jury nagrodziło rozwiązania: Wydziału Inżynierii Procesowej i Ochrony 
Środowiska Politechniki Łódzkiej – „Zmineralizowane formy chitozanowe do wykorzystania    
w inżynierii tkankowej, do regeneracji kości”; Instytutu Włókiennictwa – „Bezściekowy            



i niskotemperaturowy sposób bielenia z jednoczesną dezynfekcją wyrobów celulozowych”; 
Katedry Materiałoznawstwa, Towaroznawstwa i Metrologii Włókienniczej Politechniki 
Łódzkiej – „Nowatorska metoda nanoszenia grafenu na materiały tekstylne w celu uzyskania 
właściwości antystatycznych i przewodnictwa powierzchniowego elektryczności” oraz 
Instytutu Biopolimerów i Włókien Chemicznych – „Biodegradowalne doniczki zawierające 
nawóz, przeznaczone do rozwoju młodych roślin z nasion”. Instytut Technologii 
Bezpieczeństwa „MORATEX”, również z Łodzi, otrzymał brązowy medal oraz prestiżowe 
wyróżnienie – medal Ministra Obrony Francji – za elastyczną podkładkę antyugięciową, 
która, stosowana łącznie z kompozytowymi wkładami balistycznymi do kamizelek 
kuloodpornych, zmniejsza znacząco efekt BABT w porównaniu z dotychczas stosowanymi 
rozwiązaniami.  
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