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Nie ma
dziedziny
nauki, która
wykluczałaby
sukces
Przedsiębiorcom
w Polsce wciąż brakuje
wiedzy na temat
korzyści, jakie może
przynieść transfer
wiedzy z nauki do
gospodarki, a naprawdę
nieliczni mają w tym
obszarze istotne
osiągnięcia – mówi
prof. Krzysztof Jan
Kurzydłowski, dyrektor
Narodowego Centrum
Badań i Rozwoju
Jak należy oceniać efektywność projektów badawczych wspieranych przez NCBiR? W jakich aspektach wnoszą największą wartość do życia społeczno-gospodarczego?
– Można ją oceniać na wielu płaszczyznach, zarówno stosując
mierzalne wskaźniki, jak i odnosząc się do rezultatów, które trudno
określić za pomocą twardych danych. Z jednej strony miarą korzyści, jakie odnosi społeczeństwo i gospodarka, może być liczba zgłoszonych patentów, opracowanych rozwiązań, konkretnych wdrożeń
czy nowych miejsc pracy, które generuje sektor B+R. Ale nie wolno nam zapominać o całym szeregu rezultatów, które trudno zmierzyć za pomocą liczb, jak chociażby doświadczenie zdobyte dzięki
projektom realizowanym we współpracy naukowców z przedsiębiorcami czy wzrost zainteresowania ze strony inwestorów, w tym
funduszy venture capital, które coraz wyżej oceniają atrakcyjność polskiego sektora B+R. W pierwszym przypadku przekłada się to na
lepsze zrozumienie wzajemnych potrzeb, a co za tym idzie – wyższą jakość realizowanych projektów, w drugim zaś na dopływ potrzebnego nauce – zwłaszcza w przypadku przełomowych, innowacyjnych badań – prywatnego kapitału i biznesowego know-how.
W konsekwencji odnotujemy dalszy wzrost mierzalnych wskaźników,
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a w dłuższej perspektywie czasowej znaczące korzyści dla gospodarki.
Jak o wartości realizowanych w Polsce
projektów badawczych świadczą liczby: patentów, wdrożeń innowacyjnych rozwiązań
w przemyśle, przychodów dla krajowych
przedsiębiorstw i gospodarki?
– Na pewno możemy mówić o rosnącym
potencjale realizowanych projektów. Dzieje
się tak, gdyż udało nam się zmienić strukturę finansowania B+R w Polsce. W 2012 roku
wskaźnik GERD, a więc nakłady wewnętrzne
na badania i prace rozwojowe, wzrósł w stosunku do roku poprzedniego o prawie 23 proc.
Nakłady te wyniosły 14,4 mld zł, co stanowi
już 0,9 proc. PKB. Plasuje nas to w czołówce państw UE jeśli chodzi o dynamikę wzrostu nakładów rządowych na działalność
B+R. A, jak wiadomo, pieniądze stymulują
działania. Wzrost finansowania przekłada się
wprost na aktywność w zakresie patentów.
O ile jednak udało nam się zaangażować znacząco więcej środków przedsiębiorców w finansowanie prac badawczo-rozwojowych,
o tyle w przypadku ich zgłoszeń patentowych
wciąż za mało – bo obecnie ponad 30 proc.
– patentów pochodzi z gospodarki.
Przy okazji naszej rozmowy rok temu
mówił pan, że relacja przemysłu i nauki wymaga zaufania, czasu i cierpliwości. Czy dziś
mamy do czynienia z postępem we współpracy nauki i biznesu, jej wynikach i wzajemnym zrozumieniu potrzeb obu środowisk
oraz roli wspólnego dialogu i współdziałania
w pracy nad innowacjami?
– Podkreśliłem także, że wymaga interaktywnej wymiany informacji z obu stron. To
bowiem zwiększa szanse na to, że uda się osiągnąć równowagę pomiędzy podażą ze strony świata nauki, a popytem po stronie przemysłu. Ciągły, realizowany w różnych formach
– także pozainstytucjonalnych – dialog obu
środowisk przekłada się na lepszą współpracę.
Obserwuje w tym obszarze ogromny postęp,
chociażby poprzez wzrost liczby konsorcjów naukowo-przemysłowych w projektach
finansowanych przez NCBiR. Jeszcze w 2011
roku umów zawieranych z takimi podmiotami
było niewiele ponad 20. Natomiast na koniec
2013 roku mieliśmy ich już blisko 700. Przykładem owocnej współpracy nauki z przemysłem są przedsięwzięcia realizowane w ramach programów sektorowych, które stanowią bezpośrednią odpowiedź na zapotrzebowanie przedsiębiorców określonych
branż polskiej gospodarki. Dzięki podjęciu
współpracy z Polską Platformą Technologiczną Lotnictwa oraz z Polską Platformą Innowacyjnej Medycyny realizujemy już dwa takie programy – jeden skierowany do przemysłu
lotniczego – INNOLOT, a drugi do branży
medycznej – INNOMED. Podpisaliśmy także umowę z KGHM Polska Miedź SA, w ramach której wspólnie finansujemy – przeznaczając na ten cel po 100 mln zł – innowacyjne badania w przemyśle metali nieże-
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laznych. Wyraźnie rośnie więc zaangażowanie przedsiębiorców, co w mojej ocenie opiera się na rosnącym zaufaniu i lepszym zrozumieniu obu środowisk. Przykład Doliny
Lotniczej czy KGHM pokazuje także, że
ogromny potencjał zaczął być dostrzegany
przez dużych przedsiębiorców, a nawet międzynarodowe korporacje. Naukowcy z kolei
zaczynają coraz częściej szukać pozabudżetowych źródeł finansowania. To wszystko zbliża nas do modelu współpracy jaki funkcjonuje obecnie w najbardziej innowacyjnych
państwach.
Czy kwestia rozliczania kosztów i zysków
przy realizacji projektów badawczo-rozwojowych będących przedmiotem współpracy
firm i instytutów naukowych nadal jest
problematyczną kwestią, czy istnieją już
korzystne rozwiązania i narzędzia usprawniające procedury formalne?
– W mojej ocenie te kwestie nie stanowią
już dziś problemu dla naszych beneficjentów.

– Sądzę, że udało się już w dużej mierze
pokonać podstawowy problem, jakim była bariera komunikacji obu środowisk. Z kolei dzięki uruchomieniu nowatorskich mechanizmów finansowania B+R, m.in. poprzez zaangażowanie funduszy venture capital, udało nam się zmierzyć z problemem luki kapitałowej, która dotyka najbardziej innowacyjne projekty. Wśród wyzwań, jakie stoją jeszcze przed nami, wymieniłbym dwie kwestie.
Z jednej strony to konieczność lepszego
przygotowania się uczelni i instytutów naukowych do absorpcji rosnących środków prywatnych. Konieczne jest wprowadzanie takich
zmian organizacyjnych w funkcjonowaniu
tych jednostek, które pozwolą na szybsze reagowanie na potrzeby przedsiębiorców. Wskazana byłaby przy tym bliższa, dająca efekt synergii współpraca uczelni i instytutów, pozwalająca w większym stopniu wykorzystać
ich potencjał. Z drugiej strony przedsiębiorcom w Polsce wciąż brakuje wiedzy na temat

Przykład Doliny Lotniczej czy KGHM pokazuje,
że ogromny potencjał zaczął być dostrzegany
przez dużych przedsiębiorców, a nawet
międzynarodowe korporacje. Naukowcy z kolei
zaczynają coraz częściej szukać pozabudżetowych
źródeł finansowania. To wszystko zbliża nas
do modelu współpracy jaki funkcjonuje obecnie
w najbardziej innowacyjnych państwach
Wypracowaliśmy, wsłuchując się w opinie obu
środowisk, odpowiednie rozwiązania i mechanizmy. W podpisywanych umowach o dofinansowanie projektów akceptujemy proponowane nam zasady współpracy przyjęte
przez przedsiębiorstwa i instytuty, w tym kwestie związane z komercyjnym wykorzystaniem
wyników prac badawczo-rozwojowych. Na
naszych stronach udostępniliśmy przejrzyste
zasady postępowania w najczęściej występujących przypadkach, co do praw własności do wyników badań realizowanych w konsorcjach, kwalifikowalności podatku VAT
czy wykorzystania infrastruktury naukowej
i dydaktycznej wybudowanej ze środków
publicznych do celów komercyjnych. To
ostatnie zagadnienie zostało ostatnio poruszone także przez minister nauki w liście skierowanym do rektorów uczelni i dyrektorów
instytutów badawczych. Naukowców i przedsiębiorców wyposażyliśmy w wiele korzystnych
narzędzi, które pozwalają im na skuteczny
transfer efektów prowadzonych przez nich badań. Muszą, a coraz częściej potrafią z nich
właściwie korzystać.
Co stoi na przeszkodzie szeroko zakrojonemu transferowi wiedzy do przemysłu
i przełożenia know-how na wymierne efekty w postaci wdrożeń rynkowych?

korzyści, jakie może przynieść transfer wiedzy z nauki do gospodarki, a naprawdę nieliczni mają w tym obszarze istotne osiągnięcia. Wierzę, że jesteśmy w stanie w niedługim
czasie wyeliminować te bariery. Nowe formuły
finansowania badań naukowych przez NCBiR,
brokerzy innowacyjności na uczelniach, przekazanie pracownikom naukowym uczelni
praw majątkowych do ich wynalazków czy wyłączenie prac badawczo-rozwojowych spod
rygoru ustawy prawo zamówień publicznych to tylko niektóre z wdrażanych obecnie
rozwiązań, które przełożą się na bardziej efektywny transfer wiedzy do przemysłu.
Co stanowi dziś wiodące źródło finansowania sektora B+R w Polsce. Jak fundusze
unijne wpływają na rozwój projektów badawczych oraz komercjalizację innowacyjnych rozwiązań?
– Jak już mówiłem, jesteśmy jednym z liderów w Europie jeśli chodzi o dynamikę
wzrostu nakładów ze środków publicznych na
działalność B+R. Ten wzrost był możliwy
w dużej mierze dzięki środkom unijnym.
W ramach wszystkich programów operacyjnych do końca 2013 roku wsparcie otrzymało wiele uczelni i instytutów naukowych, zarówno na projekty infrastrukturalne, przekładające się na poprawę warunków prowa-
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dzenia badań, jak i projekty pozwalające podnieść
kompetencje kadry naukowej i studentów, co jest niezwykle istotne dla wzmacniania i odnawiania zasobów
kadrowych sektora B+R. Najnowsze dane GUS pokazują, że rosnące zaangażowanie państwa pobudziło apetyt przedsiębiorców. W 2012 roku odnotowaliśmy ponad 4-procentowy wzrost zaangażowania środków z sektora przedsiębiorstw, które wyniosło 4,6 mld zł, tj. ponad 32 proc. wszystkich nakładów.
Na ile środowisko naukowe i podmioty gospodarcze mają podstawy, by wiązać nadzieje z intensyfikacją współpracy na rzecz rozwoju gospodarki opartej na
wiedzy za sprawą funduszy w ramach nowej perspektywy na lata 2014–2020?
– W nowej perspektywie finansowej, a w szczególności w Programie Operacyjnym Inteligentny Rozwój
(PO IR), wymagana będzie bardziej efektywna współpraca sektorów nauki i biznesu. Doświadczenia – także te negatywne – zdobyte w trakcie realizacji PO IG pozwoliły lepiej zaprogramować mechanizmy wsparcia dla
sektora B+R. W PO IR będą preferowane projekty o wysokim potencjale w zakresie komercjalizacji, realizowane przez przedsiębiorstwa – głównych beneficjentów programu – wspólnie z jednostkami
naukowymi i innymi przedsiębiorstwami. To
przedsiębiorcy będą decydować, a wręcz zamawiać określone prace badawczo-rozwojowe,
ponosząc przy tym ryzyko ich wdrożenia. Ze
swojej strony mogę zapewnić, że NCBiR jest dobrze przygotowane do nowej unijnej perspektywy finansowej, gdzie będzie miało znaczący
udział we wdrażaniu PO IR oraz Programu
Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój.
W jakim stopniu wyniki krajowych projektów badawczo-rozwojowych są na obecnym etapie czynnikiem budującym narodową
markę? W jakich dziedzinach mamy największe osiągnięcia, a jakie obszary wciąż wykazują potencjał, dzięki któremu polska myśl innowacyjna
ma szansę zaistnieć również na rynkach zagranicznych?
– Polska nauka stoi na wysokim poziomie, zwłaszcza w dziedzinach takich jak matematyka, informatyka,
medycyna, inżynieria materiałowa, biologia czy chemia.
Potrafimy przy tym być kreatywni i innowacyjni, co daje
szansę na zyskanie przewagi nad resztą świata. Przykładem są prowadzone w Polsce badania nad grafenem.
Jesteśmy nie tylko pionierami w produkcji przemysłowej grafenu, ale przede wszystkim postawiliśmy na szersze niż reszta świata zastosowania, tj. nie tylko jako materiału elektronicznego.
W mojej ocenie, jeżeli tylko odpowiednio wykorzystamy potencjał naszych zespołów badawczych, na przykład łącząc informatykę z biologią, chemią czy medycyną,
mamy szansę dyktować tempo rozwoju technologicznego w tych obszarach. Jednocześnie uważam, że nie ma
dziedziny nauki, która wykluczałaby sukces komercyjny – każdy zdolny naukowiec ma szansę, by odnieść światowy sukces. Rolą państwa powinno być wspieranie innowacji i ich komercjalizacji w połączeniu z tzw. inteligentnymi specjalizacjami, których określenia wymaga Komisja Europejska. Liderami możemy jednak także zostać w obszarach wykraczających poza tak czy inaczej
sformułowane specjalizacje. Przyszłości na szczęście nie
da się bowiem zaprogramować.
Rozmawiała Magdalena Szczygielska

Innowacyjna precyzja
Instytut Zaawansowanych Technologii
Wytwarzania w Krakowie jest instytutem
badawczym, specjalizującym się
w technologiach obróbki skrawaniem
i ściernej, technologiach
niekonwencjonalnych zaawansowanego
kształtowania ubytkowego
i przyrostowego wyrobów, mikroi nanotechnologii, inżynierii materiałowej,
metrologii technicznej, montażu
i automatyzacji procesów wytwarzania

isją Instytutu jest
opracowywanie
nowych technologii kształtowania wyrobów z wykorzystaniem
wyżej wymienionych metod.
Badania i prace rozwojowe
ukierunkowane są na technologie ekologiczne i energooszczędne, przeznaczone głównie
do kształtowania materiałów trudno obrabialnych i mikroobróbki. Prowadzenie
badań umożliwiają nowoczesne urządzenia technologiczne – centra obróbkowe frezarskie i tokarskie, urządzenia do obróbki i mikroobróbki elektroerozyjnej
i elektrochemicznej, urządzenia do spiekania proszków metali metodą SLS
– także tytanu. Uzupełnieniem tych technologii są opracowywane nowe metody i urządzenia do pomiaru i analizy topograﬁi powierzchni, a także urządzenia do montażu, pakowania i dozowania, m.in. dla przemysłu farmaceutycznego, motoryzacyjnego. Nowym produktem 2013 roku jest modułowy system do pomiaru i analizy topograﬁi powierzchni TOPO 02, który na Targach
EUROTOOL 2013 otrzymał nagrodę Dużego Smoka – w kategorii „Aparatura pomiarowa i kontrolna”. Może on konkurować z najlepszymi urządzeniami pomiarowymi zarówno w zakresie szerokiego spektrum proponowanych
pomiarów, jak i ich dokładności.
Ważne miejsce w Instytucie zajmują prace mające na celu opracowanie nowych materiałów twardych i supertwardych, zwłaszcza materiałów przeznaczonych na ostrza narzędzi skrawających, jak np. ceramika oraz kompozyty
diamentowe i z regularnego azotku boru (cBN). Na prowadzenie takich prac
pozwala unikatowe wyposażenie Centrum Inżynierii Materiałowej i Technik
Spiekania. Centrum posiada aparaturę potrzebną do realizacji szerokiego spektrum badań, m.in. prasę wysokociśnieniową HP-HT z komorą toroidalną Bridgmana, piec do spiekania w warunkach próżni, urządzenia do preparatyki spieków firmy Struers, dyfraktometr rentgenowski. W roku 2013 Centrum uzyskało
projekt w ramach FP7 EU REGPOT-2012-2013-1 „Development of a sintering center and know-how exchange for non equilibrium sintering methods of
advanced ceramic composite materials”, w ramach którego są realizowane
wspólne działania z 9 renomowanymi instytucjami naukowymi z Europy.

M

www.ios.krakow.pl
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Przed nami
jeszcze
wiele pracy

Nauka i biznes zbliżają się do
siebie coraz bardziej. Chciałbym
jednak, żeby otwartość
i zdolność do współpracy stała
się w obu tych środowiskach
standardem – mówi
dr hab. Jacek Guliński,
podsekretarz stanu
w Ministerstwie Nauki
i Szkolnictwa Wyższego
Jak dobrze krajowe środowisko naukowe jest przygotowane do współpracy z przedsiębiorczością i realizacji prac nad kreowaniem innowacyjnej gospodarki, biorąc
pod uwagę wiedzę, zaplecze badawcze, możliwości finansowe?
– Przede wszystkim warto podkreślić, że w ostatnich
latach w nowoczesną infrastrukturę służącą nauce
i uczelniom zainwestowaliśmy ponad 27,3 mld zł. Powstałe
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w ten sposób zaplecze może być wykorzystywane do najbardziej innowacyjnych badań naukowych i prac rozwojowych prowadzonych również we współpracy z przedsiębiorcami.
Ze wsparcia agencji wykonawczej ministerstwa, tj. Narodowego Centrum Badań
i Rozwoju, skorzystało już w sumie blisko
600 przedsiębiorców i 400 konsorcjów naukowo-przemysłowych. Rośnie też udział
konsorcjów naukowo-przemysłowych w projektach. W 2012 roku podpisano aż 332 takie umowy, przy jedynie 23 umowach w roku
2011. W 2013 roku mieliśmy już 669 takich
umów z konsorcjami naukowo-przemysłowymi.
Lepszej współpracy nauki z biznesem służą w szczególności programy sektorowe, których celem jest wsparcie B+R w poszczególnych branżach. Na przykład, dedykowany branży lotniczej program INNOLOT
– z łącznym budżetem na B+R na poziomie
300 mln zł, z czego blisko 200 mln już zakontraktowaliśmy – oraz program dla bran-

ży medycznej INNOMED – z budżetem na
B+R w kwocie 195 mln zł – dały impuls do
bardziej efektywnej współpracy naukowców
z przedsiębiorcami, a jednocześnie pozwoliły wypracować dobre praktyki oraz zdobyć
przedstawicielom środowiska naukowego
niezbędne doświadczenia we współpracy
z biznesem. Obserwuję też, że zarówno biznes, jak i nauka są coraz bardziej świadome
konieczności współpracy. To bardzo istotna
kwestia, aczkolwiek przed nami jeszcze wiele pracy.
Czego najbardziej brakuje polskiej nauce, aby być atrakcyjnym partnerem dla biznesu, zarówno pod względem potrzeb inwestycyjnych, jak i na gruncie komunikacji
i wzajemnego zrozumienia oczekiwań i trendów rynkowych?
– Jak już wspomniałem, nauka i biznes
zbliżają się do siebie coraz bardziej. Chciałbym jednak, żeby otwartość i zdolność do
współpracy stała się w obu tych środowiskach
standardem. Po stronie szefów jednostek naukowych stoi też wyzwanie jakim jest ko-

nieczność zbudowania odpowiedniego zaplecza – ludzkiego i instytucjonalnego – do
efektywnej absorpcji pochodzącego z rynku
know-how oraz rosnącego zaangażowania
środków prywatnych. Słowem, potrzebujemy
zmiany kultury organizacyjnej w tej dziedzinie.
Warto jednak podkreślić, że sukcesywnie
rośnie finansowe zaangażowanie przedsiębiorców w finansowanie B+R. Począwszy od
2012 roku wkład własny w naszych programach kształtuje się już na poziomie 1 mld zł.
W ostatnim, trzecim konkursie programu
INNOTECH, który został rozstrzygnięty
w styczniu 2014 roku, zadeklarowany wkład
własny przedsiębiorców w projektach wyniósł
już ponad 50 proc. To istotny wzrost w stosunku do lat ubiegłych – w poprzednich
dwóch edycjach programu wkład własny
przedsiębiorców nie przekroczył 25 proc.
Jakie kierunki wydatkowania budżetu
przeznaczonego na naukę przewiduje plan
na bieżący rok i jak przedstawiają się nakłady na wsparcie jednostek naukowych
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w kontekście rozwoju gospodarki opartej na
wiedzy, finansowania projektów w ramach
kooperacji z biznesem oraz transferu wiedzy
do przemysłu?
– W tym roku na naukę przeznaczone zostanie ponad 6,5 mld zł, z czego ponad 5 mld zł
z budżetu państwa, a 1,5 mld zł ze środków
europejskich. Dodatkowo w ramach Funduszu Nauk i Technologii Polskiej przewidziano wydatki rzędu 189 mln zł. Z kwoty przeznaczonej na naukę na finansowanie działalności statutowej i inwestycyjnej jednostek
naukowych przewidziano środki w wysokości 2,4 mld zł. Z kolei do nadzorowanego
przez MNiSW Narodowego Centrum Badań
i Rozwoju trafią środki w wysokości ponad
2,6 mld zł. Pieniądze te przeznaczone zostaną
m.in. na realizację strategicznych programów
badań naukowych i prac rozwojowych. Wśród
nich znajdą się tak istotne z punktu widzenia
transferu wiedzy do przemysłu programy
– mające na celu finansowanie prac B+R oraz
komercjalizacji ich wyników w podmiotach
mających zdolność ich zastosowania w praktyce – jak INNOTECH, BRIdge, Spin-Tech,
Go_Global i inne. Środki przeznaczone zostaną też na nasz udział w realizacji międzynarodowych programów B+R, w ramach których realizowane są projekty takie
jak: Eureka, Eurostars, ENIAC, Era-Net, Program Polsko-Niemiecki, Program PolskoTajwański, Inicjatywa Cornet.
W jakich obszarach krajowa nauka ma
największy wkład w budowanie narodowej
marki i promocję Polski na forum międzynarodowym? Na ile sukcesy środowiska
naukowego mają charakter praktyczny
i w jakim stopniu są podyktowane efektywną
współpracą z biznesem na wszystkich etapach drogi, która prowadzi od pomysłu na
rynek?
– Wśród dofinansowanych przez nas
projektów dominuje branża informatyczna,
ale coraz więcej przedsięwzięć dotyczy także
inżynierii materiałowej, w tym prac badawczo-rozwojowych nad produktami opartymi
o grafen. Polscy naukowcy należą w tym obszarze do światowej czołówki, m.in. dzięki badaniom nad zastosowaniem tego materiału
nie tylko jako materiału elektronicznego. Rosnącą aktywność badawczo-rozwojową obserwujemy w naukach przyrodniczych i medycznych.
Efekty w postaci patentów, nowych produktów i innowacji zależą jednak w dużej mierze od nakładów finansowych, pozwalających
wdrażać wyniki badań prowadzonych m.in.
na uczelniach. Dlatego należy ocenić jako korzystne dane GUS, które wskazują, że spośród 132 publicznych szkół wyższych, funkcjonujących na początku 2012 roku, nakłady na prace badawcze i rozwojowe wykazało blisko 80 proc. W sumie ich wydatki w tym
obszarze wyniosły 4,6 mld zł. Uczelnie niepubliczne przeznaczyły na B+R 0,3 mld zł,
zaś instytuty naukowe PAN 1,3 mld zł, a in-
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stytuty badawcze 2,3 mld zł. Wydatki przedsiębiorców na B+R osiągnęły natomiast
4,6 mld zł.
Jest to o tyle istotne, że jak podkreślają
eksperci, aktywność w zakresie patentów jest
skorelowana z wydatkami na B+R. W efekcie, ponad 40 proc. zgłoszeń patentowych pochodzi z uczelni i jednostek naukowych.
Czy w krajowych warunkach nauka
potrafi sprzedać myśl innowacyjną z pożytkiem dla gospodarki i przyszłych użytkowników? Czy głównym hamulcem w komercjalizacji innowacyjnych rozwiązań jest
czynnik finansowy?
– Zgodzę się, że jednym z problemów
związanych z rozwojem innowacji jest występowanie luki finansowania pomiędzy fazą
badań a etapem wprowadzenia nowego produktu na rynek i czerpania przychodów z jego
sprzedaży. Ten etap rozwoju innowacji zwany jest doliną śmierci, gdyż jego przeprowadzenie wiąże się z dużymi kosztami, wielokrotnie przewyższającymi koszty samych
badań. Jak już wspomniałem komercjalizacja badań wymaga więc odpowiednich funduszy na podjęcie działań związanych z dostosowaniem wyników prac B+R do warunków rynkowych. Dlatego szereg zapisów

sowanych technologii zarządzający kapitałem w wysokości 210 mln złotych – w tym
110 mln zł z Narodowego Centrum Badań
i Rrozwoju.
Skąd instytuty badawcze czerpią największe wsparcie na projekty, które mogą
okazać się przyszłościowe zarówno w aspekcie renomy, jak i wymiernych zysków?
– Największe wsparcie na działalność badawczo-rozwojową przekazały agendy podległe Ministrowi Nauki i Szkolnictwa Wyższego – NCBiR i NCN. Wsparcie to stanowi blisko połowę wszystkich wydatków na
działalność badawczo-rozwojową poniesionych przez instytucje rządowe i samorządowe. Pieniądze na ten cel w dalszej kolejności
pozyskiwane były ze źródeł międzynarodowych, w tym z 7 Programu Ramowego UE,
którego obecną kontynuacją jest program Horyzont 2020.
Czy środki unijne przyznawane w ramach programów operacyjnych na lata
2014–2020 mogą stanowić punkt oparcia dla
rozwoju innowacyjności z udziałem środowiska nauki?
– Jest to niewątpliwie jedno ze źródeł tego
rozwoju. W latach 2014–2020 środki na naukę, badania i prace rozwojowe będą dys-

Jednym z problemów związanych z rozwojem
innowacji jest występowanie luki finansowania
pomiędzy fazą badań a etapem wprowadzenia
nowego produktu na rynek i czerpania przychodów
z jego sprzedaży. Ten etap rozwoju innowacji
zwany jest doliną śmierci, gdyż jego przeprowadzenie
wiąże się z dużymi kosztami, wielokrotnie
przewyższającymi koszty samych badań
nowelizacyjnych, które przedstawiliśmy w ostatnim czasie, ma na celu ułatwienie pracy
Centrom Transferu Technologii i spółkom celowym. Zaproponowaliśmy między innymi
tzw. uwłaszczenie naukowców.
Staramy się też wprowadzać takie rozwiązania, które zapewniają publiczno-prywatne wsparcie komercjalizacji wyników badań z udziałem funduszy kapitałowych (VC).
Nowatorskie instrumenty finansowania oferowane są np. w ramach programów BRIdge.
Mamy już konkretne wyniki tej współpracy.
Na początku lutego podległa MNiSW agencja wykonawcza podjęła współpracę z ośmioma funduszami w ramach skierowanego do
prywatnych, mających doświadczenie w inkubowaniu innowacyjnych pomysłów inwestorów programu BRIdge Alfa. 20 lutego tego
roku miało natomiast miejsce podpisanie
pierwszej umowy w ramach BRIdge VC.
Dzięki podjęciu współpracy z największym funduszem VC w Izraelu – Pitango VC – w Polsce powstanie największy fundusz zaawan-

trybuowane głównie w ramach Programu
Operacyjnego Inteligentny Rozwój, choć
także wsparcie będzie oferowane w ramach
Programu Operacyjnego Polska Wschodnia
oraz 16 Regionalnych Programów Operacyjnych. Jeszcze większy nacisk niż dotychczas zostanie położony na współpracę sektorów biznesu i nauki. Preferowane będą projekty B+R, charakteryzujące się wysokim potencjałem w zakresie komercjalizacji, do których wsparcie kierowane będzie w ramach mechanizmów angażujących przedsiębiorstwa
wspólnie z jednostkami naukowymi i innymi
przedsiębiorstwami. Istotna zmiana nastąpi
także w zakresie finansowania wdrożeń nowych technologii. Większy nacisk położony
zostanie na instrumenty zwrotne ponieważ
dalsze etapy opracowania innowacyjnego rozwiązania są obciążone mniejszym ryzykiem
oraz uwarunkowane czynnikami o charakterze rynkowym.
Rozmawiała Magdalena Szczygielska

Ośrodek Badawczo-Rozwojowy ORAM Sp. z o.o.
z siedzibą w Łodzi prowadzi od 1972 roku działalność w zakresie badań laboratoryjnych oraz
produkcji styczników próżniowych.
Laboratorium Badawcze jest uznane przez Polski Rejestr Statków za kompetentne do przeprowadzania badań i prób niskonapięciowej
aparatury elektrycznej, rozdzielczej i sterowniczej.

Badamy:
•
•
•
•
•

styczniki,
wyłączniki,
aparaty i łączniki sterownicze,
rozłączniki i odłączniki,
rozdzielnice i sterownice.

Laboratorium Badawcze
oferuje:
• badania typu wg norm zharmonizowanych
z dyrektywą niskonapięciową LVD 2006/95/WE,
• badania wg norm państwowych, europejskich
i norm zakładowych,
• badania konstruktorskie wg uzgodnionych
programów,
• badania (próby) środowiskowe,
• badania trwałości mechanicznej i łączeniowej,
• wzorcowanie mierników wielkości
elektrycznych, przekładników prądowych
do 3kA i stanowisk WN do 10 kV,
• opiniowanie, aktualizowanie i tworzenie norm
zakładowych w dziedzinie aparatury
rozdzielczej i sterowniczej niskonapięciowej.

Produkujemy:
• styczniki próżniowe niskonapięciowe serii
SV i LSV,
• styczniki próżniowe średnionapięciowe
serii HSV
• retroﬁty wyłączników APU

Kontakt :
Laboratorium
90-312 Łódź, Pl. Zwycięstwa 2
tel. 42 674 20 76
laboratorium@oram.lodz.pl
Marketing
93-121 Łódź, ul. Częstochowska 38/52
tel. 42 674 32 10
obr@oram.lodz.pl
Produkcja:
90-312 Łódź, ul. Częstochowska 38/52
tel. 42 674 26 15
serwis@oram.lodz.pl

www.oram.lodz.pl
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Innowacyjna
logistyka
Rozmowa z dr. Grzegorzem Szyszką, dyrektorem
Instytutu Logistyki i Magazynowania

Na współczesnym rynku o sytuacji gospodarczej przedsiębiorstw decyduje w coraz większym stopniu jakość łańcuchów
dostaw, w których one funkcjonują. Z kolei
za sprawność działania łańcuchów dostaw
odpowiedzialna jest logistyka.
– W XXI wieku wyzwaniem jest utrzymanie się w gronie liderów, gdy cykl życia produktów jest dramatycznie krótki a zmienność
rynków dynamiczna. Taka sytuacja wymaga
szybkiej i adekwatnej do potrzeb reakcji na
zmiany bez ponoszenia nadmiernego ryzyka.
Odpowiedzią na takie potrzeby są sprawne
łańcuchy dostaw zakładające współpracę
dostawców surowców, producentów, dystrybutorów i odbiorców.
Jednym z innowacyjnych pomysłów na
usprawnienie logistyki jest koncepcja współdzielenia łańcuchów dostaw, która zakłada
partnerską współpracę niezależnych firm
zaangażowanych w organizację procesów logistycznych. Celem tej współpracy jest dążenie
firm do maksymalizowania wyników ekonomicznych osiąganych przez cały łańcuch
dostaw i sprawiedliwe dzielenie się ryzykiem oraz korzyściami, wynikającymi z wprowadzenia nowych rozwiązań. Współpraca
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partnerska pozwala na wykorzystywanie innowacyjnych koncepcji logistycznych, tj.
wspólne prognozowanie popytu, realizacji zamówień, zarządzanie zapasami oraz angażowanie dostawców i odbiorców już na etapie tworzenia produktu. Skutkiem takiej
współpracy jest zrównoważone wykorzystanie dostępnych zasobów i unikanie marnotrawienia dóbr.
Czy usprawnianie procesów logistycznych jest główną usługą realizowaną przez
Instytut na rzecz przedsiębiorstw?
– Instytut działa w trzech głównych obszarach rynkowych. Pierwszy z nich to europejskie projekty badawcze. Drugi to projekty naukowe realizowane przy wsparciu krajowych środków publicznych. Trzeci, najważniejszy obszar, który wspierają dwa pierwsze, to rynek komercyjny, czyli realizacja
projektów na rzecz przedsiębiorstw. Oferujemy usługi usprawniające ich własne procesy
logistyczne oraz funkcjonowanie całych łańcuchów dostaw. Wykonujemy liczne projekty magazynów i centrów logistycznych, optymalizujemy sieci dystrybucji, racjonalizujemy
procesy transportowe i wdrażamy systemy automatycznej identyfikacji. Projektujemy również systemy śledzenia pochodzenia produktów i ich wycofywania z rynku w sytuacjach kryzysowych. Dostarczamy rozwiązania informatyczne wspierające zarządzanie zapasami i obsługę magazynów.
Wiele uwagi poświęcamy zastosowaniu
standardów usprawniających komunikację
w łańcuchach dostaw, które w ramach globalnego systemu GS1 stosuje w Polsce już
20 tys. przedsiębiorstw. Aktualnie uczestniczymy w opracowaniu nowego standardu dla
modularnych jednostek logistycznych, których
wdrożenie przyniesie firmom znaczne
oszczędności. Nasi eksperci biorą również
udział w pracach nad uzgodnieniem standardu faktury elektronicznej.
Jednym z innowacyjnych projektów
Instytutu jest realizowany wspólnie z firmą
CallFreedom system T-traco. Na czym on polega?
– Rozwiązanie to, wpisujące się w koncepcję współdzielenia łańcuchów dostaw,

umożliwia globalne monitorowanie dowolnych środków transportu i ładunków oraz komunikację z kierowcami z całkowitym pominięciem opłat roamingowych. T-traco
umożliwia firmom z branży TSL lepsze planowanie przewozów, co przyczynia się do obniżenia kosztów i w konsekwencji do zmniejszenia natężenia ruchu na drogach. W minionym roku zostały sprzedane pierwsze licencje T-traco oraz złożono wniosek o ochronę patentową w Europejskim Urzędzie Patentowym.
Jakie założenia przyświecają organizowanemu przez Instytut Polskiemu Kongresowi Logistycznemu LOGISTICS i jakie
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Wiele uwagi poświęcamy zastosowaniu
standardów usprawniających komunikację
w łańcuchach dostaw, które w ramach
globalnego systemu GS1 stosuje w Polsce
już 20 tys. przedsiębiorstw
zagadnienia będą motywem przewodnim
spotkania zaplanowanego na 14–16 maja?
– Polski Kongres Logistyczny LOGISTICS to największe wydarzenie logistyczne
w naszej części Europy, które ostatnio zgromadziło 700 uczestników. Kongres stanowi

neutralną platformę wymiany wiedzy i budowania relacji, integrującą całą branżę.
Hasłem tegorocznego kongresu jest
„Komunikacja w łańcuchach dostaw”. Dobra komunikacja stanowi dziś ważny aspekt
sprawnego przepływu dóbr. Uznani eksperci

przedstawią aktualne trendy i dobre praktyki
z obszaru transportu, magazynowania i dystrybucji. Poruszane będą również aspekty
e-handlu, bezpieczeństwa dóbr i konsumentów oraz komunikacji w wymiarze społecznym. Bogata formuła kongresu, tj. debaty, sesje, wystawa, zwiedzanie firm, warsztaty, pozwala na przedstawienie całego potencjału branży. Dlatego w dniach 14–16
maja 2014 roku zapraszamy do Poznania
wszystkich logistyków.
Rozmawiał Piotr Nowacki
www.ilim.poznan.pl
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Skoordynowane działania
zamiast zazdrości

W czym tkwi tajemnica
innowacyjności gospodarek
krajów, którym tak dzisiaj
tego zazdrościmy?
Odpowiedzią jest
skuteczność szerokiej,
światłej koordynacji
bardzo różnorodnych
działań prowadzących do
synergicznych rezultatów.
Wszystkie słabości
i bariery należy
wyeliminować łącznie
– system innowacji
okazuje się tak dobry, jak
dobre jest jego najsłabsze
ogniwo – mówi prof.
Michał Kleiber prezes
Polskiej Akademii Nauk
14 Fakty

W jakiej mierze Polska ma szansę rozwinąć się za sprawą gospodarki opartej na
wiedzy? Czy mamy ku temu dostateczny potencjał, biorąc pod uwagę przygotowanie
kadr, możliwości finansowe i techniczne oraz kondycję współpracy nauki z biznesem?
– Dziś nie ma już wątpliwości, że główny nurt światowej rywalizacji cywilizacyjnej
i gospodarczej polega na tworzeniu w kraju warunków sprzyjających zdobywaniu solidnego wykształcenia otwartego na wyzwania przyszłości, na dostępności szerokiej oferty atrakcyjnych miejsc pracy – nie tylko dla własnych obywateli, ale także najzdolniejszych imigrantów – oraz na wprowadzaniu rynkowych regulacji stymulujących innowacyjną
przedsiębiorczość.
Z nieco ogólniejszej perspektywy o tym, czy kraj może odnosić sukcesy w budowie
konkurencyjnej gospodarki, decydują przede wszystkim trzy grupy czynników: uwarunkowany kulturowo poziom społecznego zrozumienia wyzwań współczesnego, zglobalizowanego świata, całość systemu prawnego regulującego funkcjonowanie rynków
oraz jakość sektora wiedzy, na którą składa się poziom edukacji w całym cyklu, od przedszkola po kształcenie ustawiczne, efektywność systemu prowadzenia badań naukowych
oraz zakres wsparcia innowacyjnej przedsiębiorczości. Bezpośredni bądź pośredni wpływ
na wszystkie te wyzwania ma z kolei system szkolnictwa wyższego i nauki. O naszym
potencjale w tym zakresie świadczą jednoznacznie wspaniali studenci wygrywający prestiżowe międzynarodowe konkursy, bynajmniej nie tylko te najbardziej znane – z informatyki, lecz także z robotyki czy inżynierii lotniczej, rzetelne, choć bardzo słabo w Polsce nagłaśniane i statystycznie ciągle mało widoczne sukcesy innowacyjnych firm bazujących
z reguły na niedawnych bądź wręcz aktualnych studentach, napływ zagranicznych inwestycji w branży zaawansowanych usług czy szybkie kariery wielu absolwentów za granicą. Naszym ewidentnym atutem stała się w ostatnich latach także silnie dofinansowana
ze środków unijnych infrastruktura akademicka – dydaktyczna i badawcza, w tym informatyczna.
Mimo wielu spektakularnych osiągnięć badawczych statystyki są jednak nieubłagane
– tylko nieliczne z nich udaje się nam korzystnie skomercjalizować. Ciągle nie możemy
doczekać się wymarzonego, wspieranego innowacjami skoku cywilizacyjnego. Czy jednak rozwój sektora wiedzy w ostatnim ćwierćwieczu był w ogóle możliwy przy parokrotnie
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Nikogo wydaje się nie martwić, że odsetek
PKB wydawany na B+R jest w Polsce
przeszło trzykrotnie niższy od średniej
unijnej, zaś zważywszy, że nasz PKB
jest relatywnie niski, polscy uczeni
mają często do dyspozycji 6 czy
8 razy mniej środków na badania
niż ich zachodnioeuropejscy koledzy

większej dzisiaj liczbie studentów i tylko nieznacznie większej liczbie nauczycieli akademickich, utrzymującym się bardzo niskim poziomie finansowania badań naukowych,
ważnych zarówno dla wzrostu innowacyjności, jak i dla jakości oferowanego wykształcenia, słabościach kształcenia zawodowego, ciągle kontestowanej reformie szkolnictwa średniego nieprzekazującego uczniom
kluczowych dzisiaj kompetencji – chęci do
ustawicznej nauki, umiejętności komunikacyjnych, zdolności do pracy w zespole czy odwagi do bycia „innym od innych”? Niedostateczna była kontrola jakości uczelnianej
oferty edukacyjnej, zabrakło mechanizmu zachęty do konsolidacji szkół, nie zapobiegliśmy
pokusie uruchamiania tanich kierunków studiów kosztem najbardziej nam potrzebnych
kierunków ścisłych, przyrodniczych i technicznych. Problem byłby mniejszy, gdyby szko-

ły różniły się swoją deklarowaną i realizowaną
misją – w końcu potrzebujemy uczelni aspirujących do światowych standardów badawczych i kształcących przyszłych liderów
intelektualnych, ale także szkół zorientowanych na zaspokojenie lokalnych bądź branżowych rynków pracy.
Jakie luki musimy uzupełnić i co zrozumieć jako społeczeństwo, aby właściwie
ukierunkować rozwój gospodarki narodowej, w której istotną rolę odegrają innowacje, i umiejętnie doprowadzić pomysły do etapu komercjalizacji, a w efekcie zwiększyć
zasobność i zyskać renomę poza granicami
kraju?
– Pracodawcy powinni aktywniej uczestniczyć w tworzeniu programów nauczania na
uczelniach, mieć propozycje tematów prac
magisterskich, oferować staże, angażować się
w dydaktykę, traktować szkołę wydającą dy-

plom jako ważny element oceny kandydata do
pracy. Nikogo wydaje się nie martwić, że odsetek PKB wydawany na B+R jest w Polsce
przeszło trzykrotnie niższy od średniej unijnej, zaś zważywszy, że nasz PKB jest relatywnie niski, polscy uczeni mają często do dyspozycji 6 czy 8 razy mniej środków na badania niż ich zachodnioeuropejscy koledzy.
Warunkiem koniecznym sprawnego rozwoju nauki jest więc zwiększenie wydatków na
B+R, któremu jednak towarzyszyć powinny
zdecydowane kroki poprawiające metody
zarządzania i jakość badań naukowych. Do
kroków tych zaliczyć można z pewnością promocję współpracy międzynarodowej, bo pod
tym względem plasujemy się w ogonie Europy,
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zwłaszcza gdy chodzi o przyjmowanie studentów z zagranicy, stałe zwiększanie konkurencji w przydziale środków na badania,
wspieranie współpracy na linii nauka–biznes
poprzez rozszerzenie idei kierunków zamawianych, poszerzony system praktyk studenckich, prowadzenie zajęć na uczelniach
przez osoby spoza świata akademickiego,
sprzyjający system wsparcia dla aktywnych
naukowców próbujących sił w biznesie.
Zauważmy także, że polskiej innowacyjności nie poprawi na pewno sam sektor
B+R, statystycznie niezauważalne będą samodzielne działania podejmowane przez
poszczególnych przedsiębiorców, do sukcesu nie doprowadzą wysiłki regulacyjne na
rzecz innowacyjnych rozwiązań prowadzone oddzielnie w poszczególnych resortach: gospodarki, nauki, edukacji, zdrowia, obrony narodowej czy administracji. Niewiele poprawi
sytuację samo, nawet dużo większe niż dotychczas, zaangażowanie sektora bankowego. W czym więc tkwi tajemnica innowacyjności gospodarek krajów, którym tak dzisiaj

tego zazdrościmy? Odpowiedzią jest skuteczność szerokiej, światłej koordynacji bardzo różnorodnych działań prowadzących do

młodych ludzi przed szukaniem sobie atrakcyjnych możliwości rozwoju za granicą,
działania polityczne i administracyjne na rzecz

Mimo wielu spektakularnych osiągnięć
badawczych statystyki są jednak nieubłagane
– tylko nieliczne z nich udaje się nam korzystnie
skomercjalizować. Ciągle nie możemy doczekać
się wymarzonego, wspieranego innowacjami
skoku cywilizacyjnego
synergicznych rezultatów. Wszystkie słabości i bariery należy wyeliminować łącznie
– system innowacji okazuje się tak dobry, jak
dobre jest jego najsłabsze ogniwo! Wykaz
spraw, które muszą być objęte konsekwentnym działaniem, jest długi. Poza już wymienionymi należy do niego z pewnością lepsze
rozumienie roli badań naukowych jako magnesu powstrzymującego najzdolniejszych

poprawy regulacji i klimatu wokół biznesu
w ogóle, a biznesu innowacyjnego w szczególności, czy konsekwentne opracowywanie
podstaw polityki przemysłowej kraju, umożliwiającej skuteczniejsze wspieranie innowacyjnej działalności przedsiębiorców w strategicznych obszarach gospodarki, w których
łatwiejsze jest uzupełnianie środków prywatnych środkami pochodzącymi z budże-

Medalowe opracowania
W ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Polska uzyskała
znaczne środki ﬁnansowe na realizację programów innowacyjnych w nauce.
Sformowany został m.in. Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka,
w którym uczestniczą pracownicy Instytutu Fizyki Polskiej Akademii Nauk
ramach tej działalności Instytut Fizyki koordynuje od pięciu lat program POIG.01.01.02.00008/08 zatytułowany: „Kwantowe nanostruktury
półprzewodnikowe do zastosowań w biologii
i medycynie – rozwój i komercjalizacja nowej generacji urządzeń diagnostyki molekularnej opartych o nowe polskie
przyrządy półprzewodnikowe”. Programem tym o charakterze interdyscyplinarnym kieruje prof. dr hab. Leszek Sirko, dyrektor Instytutu Fizyki PAN. W skład konsorcjum realizującego ten program wchodzą: Instytut Fizyki PAN – koordynator
projektu, Instytut Biologii Doświadczalnej PAN, Instytut Chemii Fizycznej PAN, Instytut Technologii Elektronowej, Instytut
Wysokich Ciśnień PAN, Interdyscyplinarne Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego Uniwersytetu Warszawskiego oraz Wydział Elektroniki Mikrosystemów
i Fotoniki Politechniki Wrocławskiej.
Program o akronimie NanoBiom, którego zakończenie
przewidziano na koniec 2014 roku, ma na celu opracowanie
całej generacji nowoczesnych sensorów i znaczników (biomarkerów) do zastosowań w biologii i medycynie, przyrządów opartych o nanostruktury materiałów półprzewodnikowych i izolacyjnych, a także pokryć o charakterze antybakteryjnym. Mając na uwadze możliwość masowego użycia
opracowywanych sensorów, potrzebujemy tanich rozwiązań. Wyłącznie ich masowe użycie zapewni przełom w walce

W
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Matryca nanosłupków tlenku cynku (ZnO) użyta do opracowania
sensora gazów i substancji chemicznych
W 2013 roku Instytut Fizyki Polskiej Akademii Nauk obchodził
60-lecie swojego istnienia. Jubileusz został objęty honorowym
patronatem prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława
Komorowskiego
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tu i europejskich funduszy kohezyjnych.
Ważna jest także świadomość, iż znaczenie
innowacji wykracza daleko poza niełatwą
w naszych warunkach innowacyjność produktową. Nie rezygnując z marzeń o przebojowych wyrobach polskiej techniki, trzeba
myśleć w realniejszych kategoriach udoskonaleń procesowych, organizacyjnych czy
marketingowych. Należy również myśleć
o tym, iż innowacyjni przedsiębiorcy oczekują
na wprowadzenie podobnie innowacyjnej administracji wszystkich szczebli, działającej
w sposób otwarty i kooperacyjny, umiejętnie
wychodzącej naprzeciw obywatelskim aspiracjom. Aby odnieść innowacyjny sukces niezbędne jest oczywiście wykorzystywanie efektu skali, czyli naszego członkostwa w Unii.
W tym celu konieczne są m.in. nasze działania
na rzecz wspierania jednolitego rynku przepływu wiedzy. W praktyce oznacza to, że polscy naukowcy, mający pomysły o potencjale wdrożeniowym, muszą mieć łatwy dostęp
do wszystkich potencjalnie zainteresowanych przedsiębiorców w Unii, zaś nasi przed-

siębiorcy muszą mieć łatwość adresowania
swoich potrzeb w zakresie wsparcia badawczego do uczonych pracujących w całej
Unii. Aby tak się stało, potrzebne jest ujednolicenie wielu regulacji, dzisiaj silnie ograniczających swobodę wymiany pomysłów na
innowacyjne produkty i usługi między poszczególnymi krajami unijnymi. Problemem
jest na przykład brak porównywalnych zasad
księgowości w innowacyjnych przedsiębiorstwach i jednostkach badawczych, których
skutkiem są różne standardy opisu świadczonych usług publicznych, oceny poziomu
udzielanej pomocy publicznej czy standardów
elektronicznej wymiany danych z tym związanych. Ujednolicanie regulacji tego typu jest
niezbędne do zapewnienia pełnej dostępności innowacyjnych zamówień publicznych
i ofert współpracy miedzy krajami członkowskimi, upowszechniania procedur unijnego partnerstwa publiczno-prywatnego,
stworzenia wspólnego rynku dla funduszy
typu venture capital czy upowszechniania
sprawdzonych w poszczególnych krajach

tzw. najlepszych praktyk w zakresie wdrażania osiągnięć nauki.
Niezbędna jest zmiana strategii wspierania rozwoju. Ze strony państwa oczekiwać
należy polityki prawdziwie antycypacyjnej,
a nie tylko reagującej na bieżące trudności.
Media publiczne muszą silniej angażować się
w kreowanie społecznego wsparcia i rozbudzanie popytu na innowacyjność. Niezbędne są zmienione w przemyślany sposób
priorytety budżetowe, należy unowocześnić
zasady pomocy publicznej dla innowacyjnych
działań przedsiębiorców, zaś fundusze unijne muszą być kierowane w stronę potencjalnych innowacji nasyconych wiedzą z niezbędnym, precyzyjnym monitorowaniem
efektów wsparcia. Z kolei od firm należy oczekiwać większej świadomości wyzwań globalnych i znajomości sposobów finansowania innowacji, a od sektora bankowego wyższej zdolności do wyceny ryzyka i rozpoznawania rynkowych nisz.
Rozmawiał Piotr Danilczuk

z chorobami cywilizacyjnycznej PAN metodologia
mi – chorobami nowotwootrzymywania selektywnych
rowymi i układu krążenia.
warstw polimerów wdruPonadto opracowywane senkowanych molekularnie do
sory/technologie powinny
zastosowania w chemobyć bezpieczne dla organiczujnikach stosowanych do
zmów żywych, a także śrooznaczania istotnych biodowiska. Należy też zapewlogicznie substancji. Tak
nić selektywne działanie senzaprojektowane selektywne
sorów tak, aby reagowały
i niedrogie chemoczujniki
na wybrane białka, bakterie,
w przyszłości pozwolą na
wirusy.
łatwe oznaczanie substanInstytut Fizyki za prace
cji szkodliwych w otoczeniu
w programie NanoBiom
człowieka.
uzyskał złote i srebrne
W tym samym instytumedale oraz wyróżnienia Autorzy opracowania warstw antybakteryjnych na uroczystości
cie opracowana została
na targach innowacyjnych wręczenia Grand Prix na targach „Technicon Innowacje” w Gdańsku
mikroprzepływowa waga
INTARG Katowice i Techkwarcowa pozwalająca na
nicon Innowacje, w tym w 2013 roku Grand Prix na targach Tech- pomiar stężenia substancji wewnątrz przepływających kropel. Jej czunicon Innowacje. Złote medale przyznano między innymi za opra- łość pomiarowa na poziomie 1 ng stawia ją w rzędzie najczulszych
cowaną unikatową technologię ultraczułych nanosensorów – opar- urządzeń do pomiaru masy na świecie i jest około 10-krotnie wyżtych o nanosłupki ZnO. Z kolei Grand Prix przyznano za opraco- sza od czułości obecnie produkowanych urządzeń tego rodzaju. Za
wanie technologii pokrywania warstwami antybakteryjnymi narzę- to rozwiązanie przyznano złoty medal na wystawie wynalazków Indzi i maseczek do zastosowań medycznych.
ternational Warsaw Invention Show 2013, a także złoty medal oraz
W Instytucie opracowano też technologię wytwarzania nano- puchar rektora Politechniki Gdańskiej na Targach Techniki Przecząstek do zastosowań jako znaczniki fluorescencyjne oraz nową ge- mysłowej, Nauki i Innowacji „Technicon Innovation” Gdańsk 2013.
nerację bioobojętnych biomarkerów o rozmiarach nanometroDo wspomnianych sensorów potrzebne są wyspecjalizowane źrówych wraz z nową metodą wprowadzania ich do organizmów ży- dła pobudzenia. Na przykład oświetlenie matrycy nanosłupków
wych. To drugie rozwiązanie również zostało uhonorowane wy- w określonej atmosferze gazowej powoduje duże zmiany opornoróżnieniem i złotym medalem na targach.
ści próbki. Takie wyspecjalizowane źródła światła wykonywane są
Wszystkie opracowane w Instytucie Fizyki PAN projekty są ory- w ramach konsorcjum w Instytucie Wysokich Ciśnień Polskiej Akaginalne i stanowią przedmiot wielu zgłoszeń patentowych. Warun- demii Nauk.
kiem ich wdrożenia w medycynie jest sprawdzenie bezpieczeństwa
danego rozwiązania. Przeprowadzone są więc liczne pomiary testowe
www.ifpan.edu.pl
z użyciem biomarkerów wprowadzanych do organizmów myszek
i prosiaków.
Innym przykładem nowej generacji sensorów jest opracowana w zespole prof. Włodzimierza Kutnera z Instytutu Chemii Fizy-
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PIWet-PIB w elicie
polskiej nauki
Rozmowa z dr. hab. Krzysztofem Niemczukiem,
profesorem nadzwyczajnym – dyrektorem
Państwowego Instytutu Weterynaryjnego
– Państwowego Instytutu Badawczego w Puławach

Krajowe Laboratoria Referencyjne PIWet-PIB w Puławach to wiarygodność wyników badań

Co było najważniejszym osiągnięciem Instytutu w minionym roku?
– Rok 2013 był niewątpliwie dobry dla
Państwowego Instytutu Weterynaryjnego
– Państwowego Instytutu Badawczego w Puławach (PIWet-PIB). Komitet Ewaluacji
Jednostek Naukowych przeprowadził kompleksową ocenę jakości naukowej lub badawczo-rozwojowej jednostek naukowych,
zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia
13 lipca 2012 roku w sprawie kryteriów i trybu przyznawania kategorii naukowej jednostkom naukowym za lata 2009–2012. Instytut w swojej grupie wspólnej oceny w obrębie kategorii „Nauki o Życiu”, gdzie znalazło się 16 jednostek naukowych, zajął
pierwsze miejsce, uzyskując w ocenie ostatecznej 82,75 pkt. i jednocześnie otrzymał kategorię „A”. Jednostki naukowo-badawcze
wyróżnione tą kategorią stanowią elitę polskiej nauki w kraju i na świecie. Przyznana kategoria ma wpływ na wysokość finansowania i oznacza stabilną sytuację finansową Instytutu na najbliższe lata w zakresie utrzymania potencjału badawczego.
Dodatkowym przywilejem wynikającym
z uzyskania przez Instytut kategorii „A” jest
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możliwość prowadzenia dziennych studiów
doktoranckich, których celem jest wykształcenie wysoko kwalifikowanych kadr naukowych dla potrzeb nauki, praktyki i szeroko rozumianej edukacji oraz wybór najlepszych
kandydatów do dalszej pracy w Instytucie.
Równie spektakularnym sukcesem było
przyznanie Instytutowi, uchwałą Rady Ministrów z dnia 31 grudnia 2013 roku, kwoty
77 mln zł na realizację już trzeciej edycji Programu Wieloletniego „Ochrona zdrowia
zwierząt i zdrowia publicznego”. W Programie, który będzie realizowany w okresie od
1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2018 roku
przewidziano wykonanie 47 zadań badawczych z zakresu ochrony zdrowia publicznego i ochrony zdrowia zwierząt, które obejmują
cztery grupy tematyczne, a mianowicie: kontrola występowania substancji niedozwolonych w żywności pochodzenia zwierzęcego
i substancji niepożądanych w paszach; ocena występowania chorób odzwierzęcych;
ocena stanu występowania chorób zakaźnych
zwierząt oraz szkolenia dla Inspekcji Weterynaryjnej.
Odbiorcą wyników tych badań jest Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Inspekcja Weterynaryjna i Inspekcja Sanitarna.
Uzyskane wyniki dostarczą danych na temat
obecnego statusu chorób zwierząt oraz skażeń żywności i pasz w Polsce i jednocześnie
stworzą możliwość analizy trendów tych
zjawisk. Umożliwią także utrzymanie statusu Polski jako kraju wolnego od niektórych
chorób, co w konsekwencji pozwala na nieskrępowany międzynarodowy obrót zwierzętami i żywnością pochodzenia zwierzęcego wyprodukowaną w Polsce. Przy braku ta-

kich danych badaniom musiałyby podlegać
wszystkie partie żywności eksportowane z naszego kraju, co znacznie podniosłoby ich cenę
i zmniejszyło konkurencyjność polskiej żywności na rynku międzynarodowym.
W Instytucie są zlokalizowane laboratoria referencyjne. Jaka jest ich rola?
– Dla zapewnienia odpowiedniej jakości
badań urzędowych, jak i ich właściwej struktury organizacyjnej, zgodnie z unormowaniami unijnymi, minister rolnictwa i rozwoju wsi powołał w Instytucie kolejne Krajowe
Laboratoria Referencyjne – KLR. W sumie
w PIWet-PIB funkcjonuje 137 KLR dla różnych kierunków badań w tematyce chorób zakaźnych zwierząt i zagadnieniach związanych
z żywnością pochodzenia zwierzęcego oraz
paszami.
Krajowe Laboratoria Referencyjne istnieją
w Instytucie od momentu naszej akcesji do
Unii Europejskiej. Zakres ich działania obejmuje przede wszystkim ścisłą współpracę
z Laboratoriami Referencyjnymi Unii Europejskiej w dziedzinie swoich kompetencji, tj.
udział w szkoleniach, badaniach biegłości,
konsultacjach merytorycznych, oraz zapewnienie rozpowszechniania informacji przekazywanych przez te laboratoria do krajowych
laboratoriów urzędowych i właściwych organów administracji państwowej.
Do zadań Krajowych Laboratoriów Referencyjnych należy nadzór i zapewnienie pomocy merytorycznej laboratoriom urzędowym
w odpowiednim dobraniu i zastosowaniu metod badawczych; organizowanie badań biegłości dla laboratoriów urzędowych i okresowa ocena ich pracy; prowadzenie szkoleń
indywidualnych i grupowych dla personelu la-
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ności, jaka na mnie spoczywa w związku
z chlubną historią placówki oraz kompetencjami moich poprzedników na tym stanowisku, ale także z wyzwaniami, jakie stawia przed
nami rzeczywistość. Modernizacja i rozbudowa Instytutu dokonana w latach 2002–2008
postawiła go wśród najnowocześniejszych placówek tego typu na świecie. Jest to oczywiście powód do dumy, ale również zobowiązuje dyrektora i wszystkich pracowników do
wytężonej pracy naukowej oraz podejmowania systematycznych działań w celu ustawicznego modernizowania bazy naukowej
i technicznej, zgodnie z zasadą, szczególnie
aktualną w nauce, że „kto nie idzie do przodu, ten się cofa”.
Od samego początku mojej kadencji
przykładam szczególny nacisk na podniesienie
rangi Instytutu poprzez motywację oraz premiowanie działalności naukowej pracowników odnośnie publikowania prac naukowych w czasopismach o wysokiej wartości Im-

boratoriów urzędowych, a także pracowników Inspekcji Weterynaryjnej;
wykonywanie badań potwierdzających i odwoławczych oraz zapewnienie wsparcia naukowego i technicznego dla właściwych organów administracji państwowej, np. ocena ryzyka.
W celu potwierdzenia swoich
kompetencji Krajowe Laboratoria
Referencyjne uczestniczą rocznie
w ponad 150 programach badań
biegłości i porównań międzylaboraKompleks laboratoryjno-administracyjny Instytutu
toryjnych organizowanych przez Laboratoria Referencyjne UE i inne
uprawnione do tego podmioty. Dodam, że po- pact Factor oraz zdobywania środków fitwierdzamy nasze kompetencje z bardzo nansowych w ramach projektów badawwysokim współczynnikiem sukcesu.
czych – tzw. grantów. Wymiernym efektem
Prowadzona w Instytucie aktywność re- tych działań jest zwiększona – w stosunku
ferencyjna wskazuje, jak istotnym elementem do lat poprzednich o około 30 proc. – liczba
naszej pracy jest jakość i wiarygodność badań, cenionych publikacji naukowych czy dodatktórych gwarantem są, oprócz wykwalifiko- kowe, zewnętrzne źródła finansowania
wanego personelu i bardzo nowoczesnego wy- poprzez pozyskiwanie grantów krajowych
posażenia pomiarowego, także stosowane i międzynarodowych. Wraz ze współprametody badawcze, które muszą spełniać cownikami zwiększyliśmy skuteczność pooczekiwania nasze i naszych klientów. Są to zyskiwania funduszy europejskich poprzez
najczęściej metody rekomendowane przez Eu- m.in. powołanie grupy konsultantów. Bardzo
ropejskie Laboratoria Referencyjne, które istotnym aspektem mojej działalności jest
następnie adaptujemy do naszych warunków, podniesienie rangi anglojęzycznego czasospełniając wszystkie pośrednie wymogi, np. pisma naukowego wydawanego przez Instyich walidację. Nie bez znaczenia jest również tut – „Bulletin of the Veterinary Institute in Pufakt, że bardzo często przy opracowywaniu lawy”.
tych metod biorą udział pracownicy Instytutu.
Pragnę również nadmienić, że uzyskaJakie są pana, jako osoby zarządzającej nie kategorii „A” w ocenie parametrycznej
Instytutem, plany związane z dalszym pod- jednostek naukowych umożliwia Instytutonoszeniem jego rangi?
wi staranie się o uczestnictwo w konsorcjum,
– Obejmując stanowisko dyrektora In- którego celem będzie uzyskanie statusu
stytutu, miałem świadomość odpowiedzial- Krajowego Naukowego Ośrodka Wiodące-

go – KNOW, w ramach narodowego programu wspierania najlepszych jednostek naukowych w Polsce, który powstał z inicjatywy Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Dlatego też w grudniu 2013 roku Instytut wystąpił w ramach konsorcjum do Ministerstwa o uzyskanie statusu KNOW. Konsorcjum, które otrzyma ten status, w ciągu pięciu lat może otrzymać nawet do 50 mln zł dodatkowego finansowania m.in. na wzmocnienie potencjału naukowego i badawczego,
rozwój kadry naukowej, kreowanie atrakcyjnych warunków pracy badawczej, budowanie silnej i rozpoznawalnej marki, a także na
wyższe wynagrodzenia pracowników naukowych czy zatrudnienie w Polsce zagranicznych naukowców.
Jakie działania pan podejmuje, aby
uchronić Instytut przed skutkami kryzysu?
– Moją troską jest liczba personelu zatrudnionego w Instytucie w odniesieniu do naszego budżetu oraz wdrażane oszczędności

m.in. w obszarze utrzymania infrastruktury
technicznej, w tym zakupów odczynników, reagentów czy nośników energii. Wymienione
obszary stanowią bowiem istotne obciążenie
naszego budżetu. Całokształt działań ma na
celu racjonalizację wydatków, bez uszczerbku dla bezpieczeństwa zatrudnienia pracowników i naszej działalności, a przede
wszystkim wiarygodności wyników badań
przekazywanych naszym klientom.
Rozmawiał Piotr Nowacki

www.piwet.pulawy.pl
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Nauka i biznes
muszą trwać
w symbiozie
Rozmowa ze Stefanem Góralczykiem,
dyrektorem Instytutu Mechanizacji
Budownictwa i Górnictwa Skalnego
Coraz częściej nauka służy potrzebom
biznesu. Jak pan ocenia postępy tego kierunku rozwoju nauki i jak IMBiGS odnajduje się na tym polu?
– Jedną z podstawowych misji Instytutu
jest działalność na rzecz gospodarki, dlatego praktycznie „od zawsze” byliśmy zaangażowani w prace realizowane w powiązaniu
z przemysłem. Można to robić na dwa sposoby: samodzielnie inicjować i realizować projekty, a następnie proponować gotowe rozwiązania, lub też rozpocząć od znalezienia
partnerów gospodarczych, z którymi podejmuje się współpracę badawczą – i właśnie ta
metoda jest znacznie skuteczniejsza. Jednak,
aby reagować na konkretne potrzeby biznesu i uzyskiwać pożądane efekty, trzeba być do
tego odpowiednio przygotowanym. Umiejętność rozwiązywania problemów gospodarki, której następstwem są sukcesy wdrożeniowe, jest tożsama z rozwojem instytutu.
O innowacyjności można bowiem mówić dopiero wtedy, gdy nowatorskie rozwiązanie zostanie zastosowane i przynosi efekty. Dążenie do osiągnięcia tego celu wymaga działań
pod kątem ściśle sprecyzowanych potrzeb.
Dlatego warunkiem skuteczności w działaniach innowacyjnych jest symbioza nauki i biznesu.
Efekt, aby był zadowalający dla obu
stron, musi być wypracowany wspólnie. Instytut, znając potrzeby różnych branż przemysłu, prowadzi prace badawcze, często
nawet wyprzedzające oczekiwania praktyków.
Jednocześnie, współpracując z partnerami biznesowymi stara się przedkładać im oferty, które odpowiadając na konkretne zapotrzebowanie, spotkają się z zainteresowaniem i zostaną przez nich wykorzystane.
Co działa na korzyść współpracy z biznesem i pomaga doprowadzić projekty do
etapu wdrożenia?
– Instytut posiada doskonałą kadrę – fachowców w poszczególnych dziedzinach.
Poza tym nasi pracownicy potrafią skutecznie negocjować. Trzeba również podkreślić,
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że ważna jest marka, a Instytut, funkcjonujący od ponad 60 lat, ma ugruntowaną pozycję na rynku. Dlatego, choć przyjęta dawno temu nazwa naszego instytutu nie jest
w pełni adekwatna do obecnego, szerokiego
zakresu naszych zainteresowań i prac badawczych, nie jest to zasadniczą przeszkodą
w pozyskiwaniu partnerów i klientów.
Tym bardziej dobrym rozwiązaniem
wydaje się rozszerzenie działalności na
nowe segmenty rynku. Które z alternatywnych obszarów państwa badań okazały się
najbardziej trafione?
– Istnieje kilka takich obszarów, które
– co ważne – przenikają się, jednak najważniejsze dla Instytutu są dziś trzy obszary: mechanizacja w budownictwie, szeroko rozumiana płaszczyzna surowcowa oraz środowisko. Od tych wiodących obszarów wyrosło
wiele odgałęzień. Taką znaczącą gałęzią jest
tworzenie technologii niskoemisyjnych, pozwalających obniżyć koszty wyrobu. Proszę
zauważyć, że nie ma technologii bezodpadowych. Zawsze powstaje produkt uboczny,
a ten powoduje wzrost kosztu wytwarzania
produktu końcowego. Przetworzenie odpadu jest warunkiem koniecznym zamknięcia cyklu życia produktu. Właśnie tego próbujemy
dokonywać za pomocą naszych technologii.
Odpad powstaje już na etapie wydobycia surowca. Jeżeli zagospodarujemy wszystko,
co powstaje w poszczególnych fazach produkcji, uzyskamy znacznie niższe koszty finalnego wyrobu. Zwróćmy uwagę, że na etapie wydobycia odpad stanowi od 30 do
50 proc., a dodatkowe ilości powstają podczas uszlachetniania surowca. Obserwujemy
ogromne zainteresowanie naszymi technologiami w tym obszarze. Równolegle jesteśmy
bardzo zaawansowani w pracach z zakresu
tzw. małej energetyki z zastosowaniem odpowiednio przygotowanego biopaliwa – tak,
aby miało właściwą kaloryczność. Weszliśmy
również w obszar motoryzacji, w ramach którego realizujemy dwa duże projekty dotyczące
samochodów elektrycznych.

Kiedyś działalność instytutów badawczych bazowała na środkach publicznych,
dziś same muszą wypracować zysk. Jakie są
źródła finansowania realizowanych projektów?
– Instytut badawczy jest placówką naukową, a więc wykonuje prace, które z założenia nie przynoszą zysku finansowego. Wygrywając konkurs, np. w zakresie badań stosowanych, zobligowani jesteśmy do jego
rozliczenia finansowego, które nie umożliwia
naliczania zysku, a często zmuszeni jesteśmy
do sfinansowania części wydatków ze środków własnych. Tak jest również w przypadku projektów unijnych, ponieważ wiele z nich
wymaga wkładu własnego. Jeżeli wartość projektu wynosi kilka milionów euro, to nawet
kwota 5 proc. własnego udziału stanowi
spory wydatek, a jeżeli realizujemy kilka takich projektów badawczych, to kwota, jaką
musimy wyłożyć, robi się naprawdę wysoka.
Dlatego prace badawcze muszą zakończyć się
komercjalizacją myśli innowacyjnej i sprzedażą
opracowanego rozwiązania, na której zarobimy, a tym samym pokryjemy koszty wkładu własnego.
Skoro Instytut jest jednostką, która musi
na siebie zarobić, powstaje pytanie, jaką
strukturę pracy i przychodów musi realizować, żeby uzyskać dodatni wynik finansowy,
z którego jesteśmy rozliczani przez resort, który nas nadzoruje. Jesteśmy bowiem oceniani nie tylko na poziomie osiągnięć badawczych, lecz także na podstawie uzyskiwanych
wyników ekonomicznych. Rodzi się dylemat, jak te sfery pogodzić? Powyższa zależność pokazuje wagę współpracy z przemysłem
i symbiozę naszego współdziałania. Warunkiem uzyskania efektów ekonomicznych
przez Instytut jest realizacja badań na potrzeby
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przemysłu za pieniądze zleceniodawców.
Musimy łączyć funkcje instytucji naukowej
z zadaniami typowymi dla przedsiębiorstwa.
Na tym polega nasza misja, dlatego bez przemysłu nie mielibyśmy szans na działalność.
Wynik pracy badawczej jest takim samym produktem jak inne produkty dostępne na rynku i podlega takim samym prawom. Musi
znaleźć nabywcę. Nie jest to łatwe, ponieważ
jest to produkt specyficzny, a polscy przemysłowcy są coraz bardziej świadomi celów
i potrzeb... i byle czego nie kupią. Współpraca ta jest zatem bardzo wymagająca, ponieważ przemysł nie jest zbyt chętny, żeby
wchodzić w kontakty z nauką, bo wiąże się to
z ryzykiem związanym z niepewną opłacalnością wspólnych projektów. To ryzyko, które nie jest włączone w politykę państwa
sprawia, że innowacyjność w Polsce nie jest
na takim poziomie, na jakim mogłaby być.
Poza tym instytuty nie mogą za bardzo liczyć
na duże koncerny, bo te mają własne technologie oraz zaplecze badawcze i z reguły nie
zlecają na zewnątrz prac nad innowacjami.
Jak ocenia pan funkcjonowanie systemu
patentowego w Polsce? Czy dobrze spełnia
swoje zadanie?
– Zasadniczo ustawa o prawie autorskim
powinna być wystarczająca, żeby dochodzić swoich praw w przypadku kradzieży własności intelektualnej. Patent jest dodatkowym
zabezpieczeniem. Największym problemem,
stojącym na przeszkodzie swobodnemu korzystaniu z patentów jest zbyt długo trwająca procedura ich uzyskiwania. W moim odczuciu niebezpieczne jest też to, że patentowanie jest wymuszone przepisami, ponieważ
patenty w dorobku instytutu składają się na
jego ocenę. W efekcie po drodze ginie istota
wynalazku. Dawniej patent służył ochronie

mądrych i pożytecznych dokonań naukowych.
Teraz służy raczej podniesieniu statystyk i oceny instytutu, przez co ulega umasowieniu i traci na znaczeniu. Pęd do uzyskania patentu,
jaki możemy obserwować, obniża jego wartość. Zaledwie 1–2 proc. patentów na świecie znajduje zastosowanie w praktyce. Często opatentowane rozwiązania w ogóle nie trafiają na rynek, a – jak mówiłem – w obecnych
warunkach trzeba stawiać na rozwiązania,

znaczącej pozycji są pieniądze. Osobiście uczestniczę w projektach europejskich
– w dwóch z nich jako kierownik – i, pracując w zespole międzynarodowym, nie mam
kompleksów. Jedyna różnica, jaką odczuwam,
to zdecydowanie mniejsze zarobki i brak infrastruktury badawczej, w stosunku do tej, jaką
dysponują naukowcy za granicą. To w tych obszarach mamy dużo do nadrobienia, ale nie
mam kompetencji, by dawać gotowe odpo-

Instytut, znając potrzeby różnych branż przemysłu,
prowadzi prace badawcze, często nawet
wyprzedzające oczekiwania praktyków
które trafią do sprzedaży. Jeżeli starania o patent służą jedynie wykazaniu aktywności zespołu badawczego i nie wnoszą dodatkowej
wartości, to mamy do czynienia ze sztuką dla
sztuki.
Zmiany w technologiach i postępie
nauki dokonują się bardzo szybko. Czy zespół Instytutu musi cały czas podnosić kwalifikacje, aby za nimi nadążać?
– Szereg realizowanych przez nas projektów ma charakter prac wyprzedzających,
polegających na wykreowaniu i sprawdzeniu
pomysłu, który wymaga dalszych działań.
W naszym instytucie zespół badawczy około 30 proc. czasu pracy poświęca na rozwój
własny – niezbędny, żeby nadążyć za postępem technologicznym. Oczywiście nie twierdzę, że należymy do światowej czołówki w reprezentowanym segmencie badawczym, ale
dążymy do tego, by mieć jak najlepsze wyniki
i chlubne osiągnięcia. Niestety, nie ukrywajmy, dużą przeszkodą na drodze do osiągnięcia

wiedzi, jak wyrównać dzielącą nas przepaść.
Skupiamy się na tym, na co mamy wpływ,
a więc na wynikach badań oraz rozwoju kadry wpisanym w strategię instytutu.
Na czym koncentrują się najbliższe plany IMBiGS?
– Niedawno uaktualniona przez nas
strategia rozwoju Instytutu zakłada trzy cele.
Przede wszystkim chcemy utrzymać kategorię „A” przyznaną w procesie kategoryzacji instytutów badawczych prowadzonej przez
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego,
pragniemy podnieść jakość i poziom prowadzonych prac badawczych oraz utrzymać
przychody Instytutu w takiej wysokości, aby
bez przeszkód inwestować w dalszy rozwój
jednostki, bo – niezależnie od wiedzy – bez
pieniędzy nie ma rozwoju.
Rozmawiał Mariusz Gryżewski
www.imbigs.pl
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Efektywnie na rzecz
weterynarii i medycyny
Instytut Fizjologii i Żywienia Zwierząt im. Jana Kielanowskiego
w Jabłonnie jest jednostką Wydziału II Polskiej Akademii Nauk.
Główną działalnością Instytutu jest prowadzenie badań naukowych
oraz prac rozwojowych z zakresu ﬁzjologii wzrostu, dojrzewania
i rozrodu, a także żywienia zwierząt gospodarskich
adania podstawowe z zakresu fizjologii koncentrują się na
poznawaniu neuro-hormonalnych mechanizmów, regulujących ważne procesy życiowe zwierząt. Instytut
w Jabłonnie jest wiodącym
ośrodkiem specjalizującym się
w pracach in vivo oraz in vitro
wykonywanych na poziomie
ośrodkowego układu nerwowego
i przysadki mózgowej. Ich tematyka
dotyczy aktywności neurotransmisyjnej
struktur neuralnych oraz sekrecji hormonów
przysadki i innych tkanek wydzielniczych
w różnych stanach fizjologicznych (np. anestrus, cykl rujowy, laktacja). Dużo uwagi poświęca się przy tym czynnikom środowiskowym, a zwłaszcza stresogennym, takim jak odsadzenie potomstwa, niedobór pokarmu i stany zapalne, badając ich wpływ na procesy życiowe zwierząt. Uzyskane wyniki, znajdują
wykorzystanie w naukach weterynaryjnych
i medycynie ludzkiej.
Prawidłowe funkcjonowanie i stan zdrowotny przewodu pokarmowego zależą od poziomu żywienia, składu pokarmu, zasiedlenia przewodu pokarmowego przez florę bakteryjną korzystną dla organizmu i rozwoju
bakterii patogennych. Problematyka badań
związanych z żywieniem zwierząt obejmuje
przede wszystkim procesy zachodzące w przewodzie pokarmowym, przemiany i wchłanianie składników odżywczych, aktywność bakteryjną oraz określenie wpływu na te procesy związków biologicznie aktywnych oraz substancji anty-odżywczych zawartych w paszach. Ważnym
zagadnieniem jest ocena struktury i funkcji przewodu pokarmowego u nowonarodzonych zwierząt oraz możliwość
kształtowania jego rozwoju przy
zastosowaniu preparatów mlekozastępczych, wzbogaconych w biologicznie aktywne peptydy.

B
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IFiŻZ PAN w Jabłonnie
ma uprawnienia do
nadawania stopnia
doktora nauk
rolniczych
i jest wydawcą
czasopisma o zasięgu
międzynarodowym
„Journal of Animal
and Feed Sciences”

Istotnym problemem społecznym jest
brak przekonania o przydatności stosowania pasz z udziałem roślin modyfikowanych genetycznie (GMO)
w żywieniu zwierząt gospodarskich, zwłaszcza drobiu i prosiąt. Uzyskane w IFiŻZ wyniki
sugerują, że zastąpienie kukurydzy GMO rodzimymi źródłami białka może być bardzo
kosztowne i niekorzystne z punktu
widzenia produkcji zwierzęcej. Należy zatem włączyć się do dyskusji o korzystnym znaczeniu, przynajmniej pasz
z udziałem roślin GMO, w żywieniu zwierząt,
jeżeli sami nie chcemy spożywać takiej żywności.
Innym, rozwijającym się nurtem badań
o znaczeniu ogólnospołecznym jest poprawa
cech prozdrowotnych mięsa drobiowego,
wieprzowego oraz jagnięciny, poprzez zmniejszenie otłuszczenia tusz oraz poprawę profilu kwasów tłuszczowych. Wpisują się one
w profilaktykę chorób cywilizacyjnych u ludzi, zwłaszcza związanych z procesami metabolicznymi i układem krążenia.
W badaniach na przeżuwaczach poznawana jest biologia mikroorganizmów zasiedlających przedżołądki. Oceniana jest możliwość wpływania na ich procesy życiowe
w celu poprawy wykorzystania składników odżywczych przez gospodarza oraz zmniejszenia zanieczyszczenia środowiska. Wytwarzanie coraz większej ilości biopaliw, które
w Polsce są pozyskiwane z nasion zbóż
i rzepaku, powoduje potrzebę zagospodarowania pozostałości po
produkcji etanolu i ekstrakcji oleju. Prowadzone w IFiŻZ badania pozwolą nam stwierdzić,
na ile pomocne w tym mogą być
mikroorganizmy żwacza.
Tomasz Misztal,
dyrektor Instytutu
www.ifzz.pl
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Przemysł z nauką
Kluczowym narzędziem
w zwiększeniu
innowacyjności naszej
gospodarki jest wsparcie
szeroko rozumianego
kształcenia kadr
i zmiana mentalności
– mówi Jerzy Majchrzak,
dyrektor Departamentu
Innowacji i Przemysłu
w Ministerstwie
Gospodarki
Jak kryterium innowacyjności przekłada się na wyniki ekonomiczne oraz konkurencyjność gospodarki?
– Pytanie jest proste, natomiast odpowiedź – bardzo złożona. Innowacyjność
oczywiście wpływa na konkurencyjność gospodarki, ale różnie na poszczególnych
szczeblach jej rozwoju. Jeśli gospodarka jest
bardziej wyrafinowana, bardziej high tech, to
innowacyjność jest najważniejsza. Widać to
na przykładzie państw, które samą produkcję „przeniosły” za granicę, a u siebie zostawiły centra badawczo-rozwojowe, projektowe itp., czyli to, co decyduje o innowacyjności, o high tech. Natomiast jeśli gospodarka
jest słabiej rozwinięta, a z taką mamy do czynienia w Polsce, to w wielu dziedzinach
przemysłu, w których często doganiamy
światowy poziom, kryterium innowacyjności,
a więc badania i rozwój, nie jest do końca decydujące. Wpływ ma wiele innych elementów,
jak choćby wykształcenie pracowników, koszty pracy, logistyka czy położenie w Europie.
Decydują one o tym, że nasza gospodarka jest
już dzisiaj wysoce konkurencyjna, ale bardziej
boimy się przyszłości – tego, czy osiągnięty
pracowitością, umiejętnościami, kompetencjami i niższą ceną pracy poziom konkurencyjności zapewni nam odpowiednią pozycję.
Mamy świadomość, że dalszy etap rozwoju
gospodarki wymaga dużego wzrostu badań, rozwoju i innowacyjności, bo dla polskiej
gospodarki w perspektywie najbliższych lat nie
ma innego wyjścia. Dotyczy to także usług,
w których mamy do czynienia z innowacyjnością organizacyjną, ideową i koncepcyjną.
Usługa może być bardzo wyrafinowana i odpowiadać np. na potrzeby dotąd niezaspokajanie. Dlatego nie wartościowałbym innowacyjności, twierdząc, że w przemyśle jest
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ważniejsza, aczkolwiek ze względu na większą złożoność czy konieczność większego inwestowania przemysł jest bardziej czuły na innowacyjność.
Jakie narzędzia wsparcia są kluczowe
z punktu widzenia celów polityki realizowanej w zakresie rozwoju gospodarki narodowej opartej na wiedzy oraz interesów
przedsiębiorców i ich współpracy badawczej
z instytutami naukowymi?
– W styczniu 2013 roku Rada Ministrów
przyjęła Strategię Innowacyjności i Efektywności Gospodarki „Dynamiczna Polska
2020” – jedną z dziewięciu strategii zinte-

growanych realizujących zapisy średniookresowej Strategii Rozwoju Kraju, której koordynatorem jest minister gospodarki. W końcowym stadium jest Program rozwoju przedsiębiorstw, który na wiosnę powinien zostać
przyjęty przez Radę Ministrów i wejść w życie w II kwartale bieżącego roku. W sensie legislacyjnym wiele niezbędnych kwestii zostało
uregulowanych. Niemniej mamy świadomość, że wspieranie innowacyjności gospodarki musi odbywać się w wielu obszarach.
Po pierwsze, chcemy zapewnić z Unii Europejskiej bardzo duże pieniądze na badania
i rozwój oraz stosunkowo duże pieniądze na
wdrażanie, ale mniej „dotacyjne”, a bardziej
„zwrotne”. W ostatnich latach zainwestowaliśmy we wdrożenia w gospodarce dziesiątki miliardów złotych. Teraz chcemy przeanalizować, jaki miały one na nią wpływ, ponieważ te środki nadal są inwestowane, a realizacja wielu projektów zakończy się w latach
2014–2015, więc prawdziwe efekty inwestowania high tech w gospodarkę poznamy
dopiero za kilka lat. Po drugie, co teraz jest
najważniejsze, mamy ogromne pieniądze na
bardzo szeroko rozumiane kształcenie i dostosowanie kadr do współczesnych wymagań.
Mamy poważny problem mentalny z wdrażaniem innowacyjnych rozwiązań. Wszyscy
musimy sobie zdawać sprawę z faktu, co
moim zdaniem jest najtrudniejsze, że innowacyjność oznacza wzrost ryzyka, a w efekcie niektóre projekty, co wynika choćby ze statystyki, nie udadzą się.
I na takie projekty, często z pogranicza
science fiction, trudno uzyskać dofinansowanie!
– Dzisiaj każdy liczy pieniądze. Nawet firmy prywatne, które chcą wesprzeć twórcę innowacyjnego projektu. Najważniejsze to po-

INSTYTUTY BADAWCZE
godzić się z ryzykiem, czyli przyjąć założenie,
iż może się nie udać. W Polsce takie podejście nie jest możliwe, co jest poważnym problemem. W nowej perspektywie finansowej
UE na wszystkich możliwych szczeblach
bardzo mocno chcemy wspierać projekty firmowane przez przemysł we współpracy z nauką. Zakładam, że doprowadzi to do wielkiego
zwrotu, gdyż to przemysł ma inspirować i zawierać umowy.
Powiedział pan, że będą bardzo duże „dotacyjne” pieniądze na badania i rozwój oraz
również duże, ale bardziej „zwrotne” na
wdrożenia. Ale od lat 70. ubiegłego wieku
droga od pomysłu do przemysłu, dzisiaj nazywana komercjalizacją badań, jest bardzo
wyboista. Czy taki podział środków poprawi radykalnie „nawierzchnię”?
– W ostatnich latach na wdrożenia przeznaczyliśmy około 20 mld zł. Za te pieniądze
firmy, które miały już gotowe projekty, wybudowały hale, wyposażyły je w maszyny
i rozpoczęły produkcję. Chcemy wiedzieć, czy
to podejście odniosło pożądany skutek. Zapytamy przedsiębiorców, którzy dostali pieniądze na badania i rozwój, na wybudowanie prototypowej linii czy instalacji, czy ich
produkt jest już technologicznie opanowany,
choć nie wiadomo, czy chwyci na rynku. Cho-

dzi nam też o to, by wszyscy przedsiębiorcy
mieli równe szanse. Trzeba jednak mieć
świadomość, że tych pieniędzy zawsze będzie
za mało i kiedyś się skończą. Lepiej gdy firma dostanie kredyt na preferencyjnych warunkach i te pieniądze za jakiś czas wrócą do
obiegu i pomogą następnym. Mówiąc o innowacjach, cały czas mam na myśli wdrażanie. Na innowacje, jak już mówiłem, będą
bardzo duże pieniądze, ale, co chciałbym też
wyraźnie podkreślić, nie będą to dotacje. Chodzi nam o projekty B+R, na które będzie
przeznaczone znacznie więcej pieniędzy niż
w ostatniej perspektywie finansowej. Ale, co
też chcę mocno podkreślić, te projekty będzie
realizować przemysł z nauką, a nie nauka
z przemysłem.
Jakie źródła finansowania są głównym
sprzymierzeńcem postępu na gruncie współpracy nauki i biznesu, a zwłaszcza komercjalizacji jej efektów?
– Obecnie mamy dwa źródła: budżetowe i – wielokrotnie większe – unijne. Głównym celem działania budżetu unijnego jest doprowadzenie do istotnego wzrostu nakładów
prywatnych na badania i rozwój. W 2013 roku
nakłady te stanowiły 0,98 proc. PKB Polski,
gdy średnia unijna wyniosła 2,06 proc. W Unii
Europejskiej od 1/2 do 2/3 nakładów na B+R

W nowej perspektywie finansowej UE
na wszystkich możliwych szczeblach bardzo
mocno chcemy wspierać projekty firmowane przez
przemysł we współpracy z nauką. Zakładam,
że doprowadzi to do wielkiego zwrotu, gdyż
to przemysł ma inspirować i zawierać umowy

daje przemysł, czyli są to środki prywatne.
Dlatego zrobimy wszystko, by w 2020 roku
nakłady na B+R osiągnęły poziom 1,7 proc.
PKB, w tym prywatne – 0,8–0,85 proc. PKB,
gdy dziś jest to 0,2–0,3 proc. PKB.
Ale czy ten wysoki udział kapitału prywatnego w B+R nie wynika z faktu, że zachodnie koncerny mają własne ośrodki badawczo-naukowe, laboratoria etc.?
– Nikt naszym firmom nie zabrania ich
mieć, ale do wszystkiego trzeba dojrzeć.
Trzeba mieć na nie pieniądze i odczuwać potrzebę ich posiadania. I takie centra badawczo-rozwojowe zaczynają powstawać. Z drugiej strony trzeba mieć świadomość, że jeśli
firma Siemens przeznacza na swoje centra
B+R 1 proc. przychodów, to – biorąc pod
uwagę ich wielkość – są to setki milionów euro,
gdy w Polsce z budżetu na ten cel przeznaczamy 3 mld euro.
Czy prawo własności intelektualnej właściwie chroni innowacyjny dorobek polskiej przedsiębiorczości i służy upowszechnianiu nowatorskich rozwiązań poprzez ich
wdrożenie do produkcji oraz wprowadzenie
na rynek?
– To prawo w Polsce się rozwija. Przez
wiele lat z różnych powodów specjalnie się
nim nie przejmowaliśmy, nie rozwijaliśmy. Nie
było takiej potrzeby, bo gospodarka polska
nie była na tyle otwarta. Dziś to się istotnie
zmienia. Myślę, że nasze Prawo patentowe
i praktyka Urzędu Patentowego RP mimo
pewnych zastrzeżeń nie odstają od dobrej
średniej europejskiej. Istotnym elementem jest
fakt, iż polskie firmy doszły do wniosku, że
muszą się bardziej pilnować. Więcej kłopotów mamy z badaczami, którzy lubią pisać
i opowiadać o swojej pracy.
No właśnie. Czy resort nie może namówić ministra nauki i szkolnictwa wyższego,
by o ocenie jednostek naukowych mniej decydowały publikacje?
– Nauka polega na chwaleniu się. Każdy badacz chce wszystkich poinformować, że
jest pierwszy!
Ale może bez szczegółów?
– Jak napisze zbyt ogólnikowo, to mu
nikt takiego artykułu nie wydrukuje. To złożona sprawa. Trzeba znaleźć jakąś granicę
między nadmiernym publikowaniem a zabezpieczeniem naszych interesów. Uważam jednak, że w tym obszarze coraz więcej ludzi ma coraz większą świadomość. To
proces, który na świecie trwa od wielu lat.
Musimy się jeszcze uczyć. Ale jestem optymistą, bo mamy dobre prawo patentowe,
choć tu więcej zależy od naszego wewnętrznego przekonania i większego pilnowania własnych interesów.
Jaki ma pan obraz krajowej gospodarki
oraz jakości rodzimych projektów badawczo-rozwojowych na podstawie własnych doświadczeń w przemyśle i Polskiej Izbie
Przemysłu Chemicznego, której był pan dyrektorem?
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– Zróżnicowany. Mamy branże przemysłu, które pod względem nowoczesności produkcji są na bardzo wysokim, europejskim,
a nawet światowym poziomie. To ciężka chemia, hutnictwo, przemysł cementowy i szklarski. Jest też wiele gałęzi przemysłu, które nie
są nowoczesne. Gospodarka jest zróżnicowana i dlatego trudno o jeden jej obraz. Mogę
też powiedzieć, że bardzo nas cieszy fakt, że
udział przemysłu w PKB Polski wynosi
25 proc., podczas gdy średnia unijna to 16 proc.
Zależy nam, by to uprzemysłowienie gospodarki nadal takie było. Jeśli chodzi o projekty badawczo-rozwojowe, to przypomnę, że
w latach 90. ubiegłego wieku współpraca zakładów chemicznych z zapleczem naukowym
była bardzo dobra. Wiele technologii eksportowaliśmy. Dzisiaj nie oferujemy żadnej
technologii. Jest to efekt dramatycznej zmiany współpracy nauki z przemysłem, bo bardzo ważna stała się ocena ryzyka techniczno-technologicznego i firmy zanim wydadzą pieniądze, to kilkakrotnie je oglądają. Po drugie,
polski przemysł poniósł nieprawdopodobnie
wielkie nakłady na dogonienie państw Europy Zachodniej. Przystępując do Unii Europejskiej, musieliśmy sprostać ostrym wymaganiom technologicznym, środowiskowym etc.
By móc w ogóle produkować, musieliśmy
część zakładów zamknąć, a pozostałe zmodernizować w sposób w naszej dotychczasowej historii niewyobrażalny, co pochłonęło gi-

– Wszystkie tamtejsze duże zakłady produkują na podstawie zakupionych technologii
czy licencji. Wprowadzanie przez polskie
firmy własnych rozwiązań w produkowane
wyroby jest jeszcze niewielkie, bo te zakłady
głównie korzystają z dorobku innych. Niemniej dzięki naszej ogromnej pracowitości,
uporowi i geniuszowi naszych inżynierów powoli się przebijamy. Trzeba mieć świadomość,
że w lotnictwie dokonaliśmy gwałtownego
przejścia z jednego świata do drugiego, o innych wymaganiach, normach, technologiach
itp. Ta branża przemysłu jest dość wrażliwa,
liczy się zaufanie do partnerów, na które musimy jeszcze poczekać. I wówczas zagraniczne
koncerny będą częściej korzystać z naszych
rozwiązań. Podobnie jest w przemyśle motoryzacyjnym – samochodów nie produkujemy, ale mamy bardzo wysoko rozwinięty
technicznie przemysł części samochodowych.
Jak ważna dla uzyskania pożądanych
efektów i silnej pozycji narodowej gospodarki
w skali międzynarodowej jest specjalizacja?
– Specjalizacja na skalę światową jest dla
nas coraz bardziej ważna, ale trudno powiedzieć, w jakich obszarach, gdyż to zależy od
wielu czynników. Oczywiście, możemy powiedzieć, że niektóre państwa, jak Niemcy,
Francja czy Wielka Brytania, mają od lat
ugruntowane przewodnictwo w określonych
działach gospodarki i w najbliższych latach

W niektórych branżach zaczynamy już zdobywać
światową pozycję i mam nadzieję, że takich
gałęzi przemysłu będzie coraz więcej, a przy
tym będą zwiększały się możliwości kooperacyjne
polskich firm
gantyczne pieniądze. Ponieważ nie było ani
czasu, ani możliwości zakupu w Polsce niezbędnych technologii, wiele musieliśmy kupić
za granicą. Niestety, co stwierdzam z dużą
przykrością, przemysł przez te lata nie był nastawiony na współpracę z nauką. Rozwiązywał aktualne problemy, jednak nie myślał perspektywicznie. Uważam, że to się zmienia,
choć pozostaje pytanie: czy we właściwym
tempie. Zmiana postrzegania badań i rozwoju
jest coraz bardziej widoczna. Po prostu przemysł ma coraz większą świadomość, że wiele rozwiązań musi zrobić u siebie albo kupić,
co nie zawsze jest możliwe. Zmienia się też podejście z drugiej strony, bo do wielu naukowców zaczyna docierać dość brutalny rachunek techniczno-ekonomiczny, który weryfikuje wiele obiecujących pomysłów, w polskich warunkach nieopłacalnych.
Nie wspomniał pan o przemyśle lotniczym, a przecież w Dolinie Lotniczej działa wiele polskich firm produkujących podzespoły montowane w samolotach produkowanych przez światowe koncerny.
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nikt im tego nie odbierze. Polska dopiero walczy o swoje miejsce. Nie mamy gałęzi przemysłu, o której możemy powiedzieć, że funkcjonuje od 100 lat. I to dobrze. Na razie jesteśmy bardzo cenionym kooperantem, co ma
swoje plusy i minusy. Na zlecenie odbiorców
wykonujemy w krótkim terminie szereg rzeczy znakomitej jakości, które często sami opracowujemy. Ale ciągle musimy mieć świadomość, że tak naprawdę nabywca finalnego
produktu nie wie, kto wyprodukował komponenty. Opracowane przez nas i produkowane w Polsce części są montowane np. w samochodach BMW, ale ich nabywcy o tym nie
wiedzą.
Okna Fakro nie są high techem, jednak
w jakimś stopniu są innowacyjne i znajdują nabywców na całym świecie, a produkowane przez Pesę tramwaje, w których są bardziej skomplikowane, innowacyjne rozwiązania, jeżdżą po wielu miastach Europy. Czy
w związku z tym Polska ma się kojarzyć
z oknami i tramwajami? Każde państwo kojarzy się z wyrobem, który nas interesuje, np.

dla kogoś Niemcy mogą być producentem
volkswagenów, dla mnie ekskluzywnych telewizorów…
– … a mnie kojarzą się z BASF. Szukamy tych swoich miejsc. W niektórych branżach zaczynamy już zdobywać światową
pozycję i mam nadzieję, że takich gałęzi przemysłu będzie coraz więcej, a przy tym będą
zwiększały się możliwości kooperacyjne polskich firm.
Czy resort będzie nadal dofinansowywał
udział polskich przedsiębiorstw na zagranicznych targach?
– To wspieranie internacjonalizacji polskich przedsiębiorstw, z których sporo jest
już firmami globalnymi, oraz pozyskiwanie
dla nich rynku zbytu. Jeszcze do niedawna
obecność na takich rynkach jak Brazylia,
Meksyk czy Indie nie byłaby traktowana jako
fundament dalszego rozwoju. Ta działalność
promocyjna będzie przez nas kontynuowana. Nie wykluczam, że może określi się listę
państw, do których wyjazd na targi czy wystawę będzie dofinansowywany. To kraje
BRIC – Brazylia, Rosja, Indie i Chiny, a także inne uznane przez Ministerstwo Gospodarki za potencjalnie rozwojowe. Przykładem
może być realizowany w ramach programu
„InSight 2030 into Silicon Valley” przez
Ministerstwo Gospodarki we współpracy
z Wydziałem Promocji Handlu i Inwestycji
w Waszyngtonie oraz partnerskim akceleratorem US-MAC projekt pilotażowy „TechMatch Poland”, w którym uczestniczy 14
polskich firm o potencjale globalnym, mających gotowe rozwiązania technologiczne.
Nie zamierzamy preferować określonych
branż, natomiast chcemy dokładniej przyglądać się imprezom targowym, gdyż zdarza się, że te wybrane przez producenta nie
zawsze spełnią jego oczekiwania. Z drugiej
strony, interesujące dla nas są Międzynarodowe Targi Elektroniki Konsumpcyjnej IFA
w Berlinie, gdyż w Polsce jest wiele małych
firm z tej branży, których dokonania warto
promować.
W gestii Ministerstwa Gospodarki będą
dwie osie priorytetowe Programu Inteligentny Rozwój: 2 – Zwiększenie nakładów
polskich przedsiębiorstw na działalność innowacyjną, w ramach którego wsparcie UE
wynosi 1975,2 mln euro, i Rozwój rynku kapitału podwyższonego ryzyka ze wsparciem w wysokości 448 mln euro oraz 4
– Wzmocnienie współpracy pomiędzy jednostkami naukowymi a przedsiębiorstwami
oraz sektorem publicznym, na który przeznaczono 1373 mln euro ze środków unijnych. Na cały Program przeznaczono 8614,1
mln euro.
Czy to wsparcie sprawi, że w 2020 roku
nakłady na B+R w Polsce osiągną 1,7 proc.
PKB?
– Będzie to prawdziwe wyzwanie.
Rozmawiał Jerzy Bojanowicz
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Informatyka
– od podstaw
do owoców
praktycznych

IPI PAN od początku pracowali
uczeni zaliczani do czołówki
światowej, prawdziwi pionierzy
światowej informatyki. I choć
pionierskie lata informatyki już minęły, to jej
niesłychany rozwój trwa nadal. Nasi najlepsi badacze m.in. odkrywają matematyczne
i algorytmiczne podstawy zjawisk językowych,
od twórczego spojrzenia na teorio-informacyjne podstawy komunikacji językowej, poprzez teorię kodowania informacji, po analizy gramatyczne prowadzone metodami algorytmicznymi. Inni rozwijają algorytmy
zdolne analizować wielkie zbiory danych,
zwłaszcza te, które mogą być przydatne w genetyce, proteomice (analizie białek) czy
ogólniej biologii obliczeniowej, albo też takie, które nadają się do gromadzenia i analizy, w tym np. grupowania, wielkich kolekcji dokumentów tekstowych. Jeszcze inni pracują nad metodami weryﬁkacji poprawności
dużych systemów informatycznych działających w czasie rzeczywistym. I nie są to
wszystkie pola naszych badań podstawowych.
Wszakże naszą ambicją jest przenoszenie wiedzy podstawowej do obszaru zastosowań. Nasz system do tzw. weryfikacji modelowej informatycznych systemów współbieżnych otrzymał nagrodę Jakość Roku 2010
(w konkursie organizowanym przez redakcję
„Biznes Raportu” w „Dzienniku Gazecie
Prawnej”). Niezwykle ważnym dokonaniem
Zespołu Inżynierii Lingwistycznej IPI PAN
(zrealizowanym w ramach koordynowanego
przez IPI PAN projektu wspólnego z Instytutem Języka Polskiego PAN, PWN oraz Zakładem Językoznawstwa Komputerowego
i Korpusowego Uniwersytetu Łódzkiego)
jest Narodowy Korpus Języka Polskiego

W

28 Fakty

(NKJP), który jest korpusem referencyjnym
języka polskiego wielkości ponad półtora
miliarda słów. Wyszukiwarki korpusowe pozwalają przeszukiwać zasoby NKJP zaawansowanymi narzędziami uwzględniającymi odmianę polskich wyrazów, a nawet analizującymi budowę polskich zdań. Bez dostępu
do korpusu nie da się dziś prowadzić badań
językoznawczych, pisać słowników ani podręczników języków obcych, tworzyć tłumaczy
komputerowych ani innych programów zaawansowanej technologii językowej. Korpus uzyskał nagrodę Jakość Roku 2012. Jest
on m.in. podstawą do opracowania nowego
Wielkiego Słownika Języka Polskiego. Korpus
ten jest oczywiście publicznie dostępny.
Nasz Zespół Inżynierii Lingwistycznej
(ZIL) jest autorem wielu dostępnych na zasadzie licencji otwartej narzędzi do analizy
morfosyntaktycznej zdań w języku polskim,
ujednoznaczniania znaczenia słów itd. Narzędzia te są szeroko używane przez placówki badawcze oraz firmy komercyjne. Zespół jest
partnerem w kilku projektach UE, w tym
w programie ICT COST Action IC1207, którego wiceprzewodniczącym jest kierownik ZIL.
Na ukończeniu znajduje się innowacyjna semantyczna wyszukiwarka dla polskiego
Internetu – NEKST, budowana w ramach
projektu PO IG o nazwie „Adaptacyjny system wspomagający rozwiązywanie problemów w oparciu o analizę treści dostępnych
źródeł elektronicznych”, za którą IPI PAN
otrzymał już nagrodę EuroSymbol 2013
(„Monitor Rynkowy Dziennika Gazety Praw-

Instytut Podstaw
Informatyki, będąc
placówką badawczą
Polskiej Akademii Nauk,
ma oczywisty obowiązek
prowadzenia badań
o charakterze
podstawowym na
najwyższym poziomie.
Staraliśmy się z zadania
tego wywiązywać dobrze
od samego początku
nej”). Docelowo wyszukiwarka ma mieć zeskanowanych (opisanych) około 1 miliarda
dokumentów polskojęzycznych. Kilka firm
zgłosiło już zainteresowanie zdobyciem licencji
na wykorzystanie m.in. takich modułów wyszukiwarki jak moduł streszczeń, moduł wykrywania kopii stron WWW oraz stron semantycznie podobnych. Inne są zainteresowane wykorzystaniem wyszukiwarki do wspomożenia wykrywania plagiatów. Poza pożytkiem ogólnospołecznym widzimy moc
możliwych zastosowań wyszukiwarki przez
organizacje gospodarcze, organy administracyjne i oczywiście naukowców.
Wspomniany projekt PO IG realizowany jest przez IPI PAN we współpracy z Instytutem Informatyki Politechniki Wrocławskiej. Budowana przez zespół IPI PAN wyszukiwarka jest tylko częścią, jakkolwiek największą, całego projektu. Jest zarazem jego
częścią integralną – wyszukiwarka wykorzystuje oprogramowanie tworzone przez inżynierów lingwistycznych zarówno z IPI PAN,
jak i z Politechniki Wrocławskiej, niekiedy tak
modyfikując wyrafinowane narzędzia do semantycznej analizy treści, by móc przyspieszyć systematyzację setek milionów dokumentów i w rezultacie nie tylko odnaleźć w tej
wielkiej i zmieniającej się kolekcji dokumenty, w których znajduje się odpowiedź na zadane przez użytkownika pytanie (np.: Który
polski poeta urodził się w Nowogródku?), ale
także wskazać zawartą w nich odpowiedź.
Przy czym odpowiedź na przytoczone pytanie może pochodzić także z takiego dokumentu, w którym nie ma słowa poeta – wyszukiwarka „wie”, że Adam Mickiewicz był
poetą.
Jacek Koronacki
www.ipipan.waw.pl
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Konkurencja nie omija nauki
Rozmowa z Wojciechem Henrykowskim,
prezesem Polskiego Centrum Badań i Certyﬁkacji SA
Wśród klientów PCBC są nie tylko firmy, szpitale, samorządy, lecz także instytuty naukowe. Jak przebiega współpraca z tą
grupą certyfikowanych jednostek?
– Współpracę z instytutami zaczęliśmy już
dosyć dawno, kiedy jeszcze obowiązywał
system badań i certyfikacji. Wówczas w prace włączyło się bardzo wiele instytutów, które jednocześnie zajmowały się certyfikacją.
Ostatnio współpracujemy z jednostkami badawczymi, które są naszymi klientami i poddają się u nas certyfikacji.
Norma ISO/IEC 17021, regulująca działania jednostek certyfikujących systemy zarządzania, mówi, że jednostka certyfikująca
systemy zarządzania nie może certyfikować
innej jednostki certyfikującej systemy zarzą-

dzania. Dotychczas certyfikowaliśmy 32 instytuty badawcze – z pewnym zastrzeżeniem,
że w przypadku tych instytucji nie możemy
certyfikować działu certyfikacji. Laboratoria
też teoretycznie podlegają naszej certyfikacji, chociaż te zwykle są akredytowane przez
PCA.
Na czym polega specyfika procesu certyfikacji instytutu naukowego i w jakich
aspektach jest to zadanie prostsze lub trudniejsze niż w przypadku podmiotów gospodarczych?
– To trudne pytanie, bo tak jak nie można mierzyć każdego przedsiębiorstwa jedną
miarą, tak instytut instytutowi nierówny.
W każdym obszarze są jednostki wzorowe
i takie, które poprzestają na minimum, albo
nawet minimalnych wymogów nie spełniają.
Instytuty z reguły zatrudniają ludzi z większym
zasobem wiedzy, a co za tym idzie – większą
świadomością, dzięki czemu łatwiej jest w nich
wdrożyć pewne rozwiązania projakościowe.
Jednocześnie trzeba podkreślić, że nawet instytuty nie funkcjonują w próżni i nie mają
racji bytu, gdy są odseparowane od otoczenia. Dlatego nawet wdrożenie systemu zarządzania jakością nie gwarantuje
zleceń i nie ma widocznego przełożenia na
wyniki.
Z czego wynika bariera środowiska
nauki przed zainicjowaniem współpracy
z przemysłem? Dlaczego nie działa ona
tak, jak powinna?
– Ze względu na stałą współpracę z instytutami widzę, że brak współdziałania z firmami stanowi duży problem. Kiedyś COBR-y
czy OBR-y, tworzone w latach 70., stanowiły zaplecze krajowego przemysłu.
Po zaistniałych przekształceniach duże podmioty
przemysłowe mają zagraniczne pochodzenie, a zarazem własne
zaplecze badawcze.
W efekcie rzadko zlecają badania polskim
instytutom naukowym. Co prawda
wszystkie instytuty mają działy
marketingu i prowadzą – z lepszym lub gorszym skutkiem – działania pro-

mocyjne, ale pamiętajmy, że rynek jest bardzo
trudny. Konkurencja jest bardzo duża, zwłaszcza z Chin, i to niezależnie od dziedziny. To
ogranicza zarówno producentów, jak i instytuty badawcze, którym – w zderzeniu z ofertą zewnętrzną – trudniej się przebić z usługami
badawczymi. Poza tym firmy często nie ufają potencjałowi polskiej nauki i wolą zlecać projekty za granicą. To niesłuszne myślenie, bo niektóre krajowe instytuty reprezentują światowy poziom. Problemem pozostałych jest nie
tyle brak profesjonalnych kadr, ile niedofinansowanie.
O ile do jakości nikogo nie trzeba przekonywać, o tyle do certyfikacji wiele podmiotów podchodzi sceptycznie. Jakie są
główne korzyści, które daje certyfikat jakości?
– W określonych przypadkach wdrożenie
systemu jakości certyfikowanego przez jednostkę notyfikowaną jest wręcz wymogiem koniecznym do wprowadzenia wyrobu na rynek.
Druga sprawa wiąże się ze świadomością kierownictwa. Jeżeli ktoś chce wytwarzać produkty wysokiej jakości, w naturalny sposób zależy mu, aby strona trzecia potwierdziła ich
poziom. Takie zewnętrzne spojrzenie niezależnej jednostki pozwala w porę wyłapać i naprawić ewentualne niezgodności. Wreszcie, jeśli mowa o dobrowolnej certyfikacji, chęć poddania się niezbędnym procedurom może
być podyktowana warunkami, jakie stawiają dostawcom sieci handlowe.
Czy można zmierzyć, jak certyfikacja
przekłada się na sprzedaż?
– Certyfikacja ma dużo większe znaczenie z punktu widzenia usługodawcy lub
producenta niż klienta. Były kiedyś przeprowadzane badania w tym zakresie, które
wykazały, że konsument zwraca uwagę
przede wszystkim na cenę produktu, podczas
gdy jakość stanowi zaledwie 1 proc., a więc
marginalną część kryteriów decydujących
o zakupie. Nawet bardziej zamożni klienci
częściej kierują się marką niż znakiem jakości czy certyfikatem. Myślę, że certyfikacja ma
przyszłość, ale coraz powszechniej jakość będzie jedynie deklarowana przez producenta.
Będziemy mieli do czynienia z rezygnacją
z udziału zewnętrznych jednostek certyfikujących, bo procedury formalne związane
z uzyskaniem certyfikatu wiążą się z kosztami, które coraz częściej są dla firm zbyt dużym obciążeniem.
Rozmawiał Mariusz Gryżewski
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Od pomysłu do przemysłu
Instytut Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych PAN im. Włodzimierza
Trzebiatowskiego we Wrocławiu (INTiBS PAN) jest placówką naukową
Wydziału III Nauk Ścisłych i Nauk o Ziemi Polskiej Akademii Nauk. Instytut
prowadzi przede wszystkim badania podstawowe obejmujące problematykę
wpływu struktury ciała stałego na własności ﬁzyczne i chemiczne nowych
materiałów, szczególnie w zakresie niskich temperatur, uczestniczy jednak
także w wielu projektach o charakterze aplikacyjnym i innowacyjnym

pecjalnością Instytutu są badania
układów magnetycznych, nadprzewodników, ﬁzyka przemian fazowych, spektroskopia ciała stałego
oraz nanotechnologia. Oprócz działalności
statutowej Instytut uczestniczy w licznych projektach badawczych ﬁnansowanych przez Narodowe Centrum Nauki, Narodowe Centrum
Badań i Rozwoju, Polską Agencję Rozwoju
Przemysłu, Wrocławskie Centrum Badawcze
EIT Plus oraz Europejskie Programy Badawcze.
Instytut aktywnie uczestniczy w organizowaniu międzynarodowych i krajowych
konferencji naukowych, m.in. corocznie przygotowuje Konwersatorium Krystalograficzne, co dwa lata – International Conference of
Rare Earth Materials REMAT, a aktualnie
„International Conference on Luminescence ICL 2014”, „10th International Symposium
of Laser Ceramics”, a także „50th Winter
School of Theoretical Physics”.
Instytut bierze udział w wielu inicjatywach
popularyzujących naukę. Jest współorganizatorem Dolnośląskiego Festiwalu Nauki
– corocznego święta nauki, które odbywa się
we Wrocławiu i większych miastach regionu,
gromadzącego w czasie każdej edycji ponad
100 tysięcy odwiedzających. Jedną ze sztandarowych demonstracji pokazywaną w ramach Festiwalu jest przedstawiony na okładce, zbudowany w Instytucie model pociągu
lewitującego na poduszce magnetycznej wytworzonej przez nadprzewodniki wysokotemperaturowe. Materiały te są od lat szeroko
badane w Instytucie, a sam model regularnie
prezentowany w ramach imprez popularyzujących naukę.
W 2013 roku INTiBS PAN aktywnie
brał udział w promocji Roku Jana Czochralskiego – autora słynnej metody hodowli monokryształów, któremu zawdzięczany jest rozwój współczesnej elektroniki. Corocznie Instytut organizuje warsztaty naukowe
dla wyróżniających się studentów zaintere-
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Dyfraktometr czterokołowy
sowanych fizyką i chemią, w czasie których
uczestnicy zapoznają się z działalnością naukową, a także mają możliwość sprawdzenia
się w roli naukowca podczas tygodniowych
zajęć w laboratoriach badawczych. Również
corocznie w INTiBS PAN realizowanych
jest kilkadziesiąt praktyk zawodowych i staży dla studentów i absolwentów. Ponadto pracownicy Instytutu prowadzą wykłady i zajęcia specjalistyczne na wyższych uczelniach.
Najważniejszym elementem dydaktyki
prowadzonej w Instytucie jest kształcenie pracowników naukowych, które odbywa się w ramach studium doktoranckiego. W roku 2013
otwarta została specjalność „Nanotechnologia

w procesach przemysłowych” współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Celem specjalności jest zmniejszenie dystansu pomiędzy badaniami podstawowymi,
a wdrożeniami przemysłowymi. Jej uczestnikami jest 20 wyłonionych w drodze konkursu studentów, którzy przez dwa kolejne lata
odbywać będą zajęcia prowadzone przez zaproszonych specjalistów z dziedziny nanotechnologii zarówno z europejskich i amerykańskich uczelni, jak i z przemysłu. Zaplanowane zostały także praktyki zawodowe odbywane w laboratoriach partnerów branżowych.
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Powiązanie nauki z przemysłem jest
szczególnie ważne, ponieważ oprócz badań
podstawowych Instytut realizuje także badania o charakterze aplikacyjnym, np. będąc
koordynatorem projektu NEW LOKS, współfinansowanego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, którego celem jest stworzenie nowych wydajnych
luminoforów do nowych źródeł światła i koncentratorów słonecznych. Luminofory stosowane obecnie w oświetleniu, np. w świetlówkach czy tzw. energooszczędnych żarówkach lub białych LED’ach, nie oddają dobrze barw, co sprawa, że źle się czujemy w pomieszczeniach nimi oświetlonych – mówi się,
że mają one zimne światło. Dodatkowo,
gdy temperatura złącza LED podniesie się powyżej 100˚C, to komercyjne luminofory
świecą dużo słabiej. Z kolei gdyby luminofory
wzbudzić do emisji światłem słonecznym, to
można by je zastosować do poprawy wydaj-

staje się podstawą realizacji europejskiej polityki kosmicznej w celu ochrony satelitów. Instytut włączył się do projektu opracowując
wspólnie z członkami konsorcjum nowe materiały do konstrukcji lasera o gigantycznej
energii, pracującego w reżimie impulsowym
z częstotliwością 10–50 Hz. Z zaproponowanych i wytworzonych nowych luminoforów mogą zostać wykonane ceramiki do
efektywnego wzbudzania materiału aktywnego lasera, optyki laserowej, które potrafiłyby wytrzymać generowane gigantyczne
impulsy laserowe. W ramach prac złożono
wniosek patentowy dotyczący zwiększenia wydajności emisji tych luminoforów.
Instytut prowadzi także badania w zakresie materiałów biomedycznych, w szczególności
hydroksyapatytów dla wykorzystania ich do wyrobu elementów na stałe lub czasowo zastępujących chore tkanki. Dzięki wysokiej bioaktywności, stabilności i biokompatybilności

INNOVA 2013 w Brukseli złotego medalu za
stworzenie innowacyjnych hydroksyapatytowych maści i opatrunków na ciężko gojące się rany. Innym ważnym kierunkiem badań
w dziedzinie biomedycznym są zastosowania
nanometrycznych optycznych czujników do
bio-obrazowania tkanek oraz terapii medycznej. Prowadzone są także prace nad zastosowaniem nanorozmiarowych luminoforów w termometrii optycznej. Ponadto Instytut prowadzi intensywne prace nad nowymi
materiałami funkcjonalnymi w oparciu o nanoceramiki uzyskiwane w ekstremalnych
temperaturach do 2000oC i ciśnieniach do
8 GPa, które, jak się oczekuje, znajdą w przyszłości zastosowania w licznych dziedzinach nauki.
Wiele prac Instytutu prowadzonych jest
w ramach programów wspierających lokalną integrację środowiska naukowego z przemysłem. Np. badania dotyczące nano-hy-

Oprócz badań
podstawowych
Instytut realizuje
także badania
o charakterze
aplikacyjnym,
np. będąc
koordynatorem
projektu
NEW LOKS,
współfinansowanego
w ramach
Programu
Operacyjnego
Innowacyjna
Gospodarka
Sfera integracyjna do pomiarów wydajności kwantowej luminoforów
ności ogniwa fotowoltaicznego. W Instytucie
uzyskano nowe luminofory sialonowe oraz glinowo-krzemianowe zachowujące swoje właściwości emisyjne w wysokich temperaturach.
W roku 2013 jeden z wynalazków powstałych
w ramach projektu NEW LOKS otrzymał wyróżnienie w konkursie organizowanym w ramach Targów Techniki Przemysłowej, Nauki
i Innowacji Technicon-Innowacje.
Luminofory są także badane w projekcie
CLEANSPACE, którego powstanie zostało
wymuszone stale rosnącą ilością „śmieci” kosmicznych. Dużych, skatalogowanych odpadów jest 10 tys., tych małych – równie groźnych – setki tysięcy. Projekt CLEANSPACE

oraz możliwości syntezy bez użycia toksycznych
rozpuszczalników hydroksyapatyty o strukturze porowatej mogą znaleźć zastosowanie
w transporcie leków. Innym aspektem prowadzonych w Instytucie badań we współpracy
z Uniwersytetem Medycznym jest zastosowanie nano-hydroksyapatytów w maściach i plastrach, które wspomagałyby leczenie ciężko gojących się ran. Żele, maści i opatrunki na bazie hydroksyapatytów są uniwersalne i przeznaczone dla każdego rodzaju ran we wszystkich jej stadiach – od ran czystych i zainfekowanych do ran o różnym stopniu wysięku.
Prowadzone prace badawcze zaowocowały otrzymaniem przez Instytut na Targach

droksyapatytów są prowadzone w ramach
Miejskiego Programu Wsparcia Partnerstwa
Szkolnictwa Wyższego i Nauki oraz Sektora
Aktywności Gospodarczej „MOZART”. Program jest formą wsparcia finansowego partnerstw utworzonych przez naukowców i firmy, których celem jest powstanie nowych produktów, usług oraz innych rozwiązań mających pozytywny wpływ na rynek pracy we
Wrocławiu. W ramach tego programu prowadzono także prace nad przygotowaniem
nowej farby elektroprzewodzącej na bazie nanomateriałów do identyfikatorów radiowych (RFID). Ponadto Instytut uczestniczy
w programie „Dolnośląski Bon na Innowacje”,
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którego celem jest wspieranie prowadzenia
prac badawczo-rozwojowych i wdrożeniowych przez jednostki naukowe na rzecz małych i średnich przedsiębiorstw (w formie projektów celowych). Realizowane projekty dotyczą bardzo różnorodnej tematyki, m.in.
opracowania metody nanoszenia i materiału zawierającego srebro na skórę, prac nad
procesem suszenia i utwardzania farb do druku fleksograficznego, czy powtórnego wykorzystania podzespołów urządzeń IT do zbudowania małej turbiny wiatrowej i instalacji
do wytwarzania wodoru.
Jako dopełnienie badań podstawowych
finansowanych ze środków statutowych
INTiBS PAN prowadzi próby komercjalizacji opracowanych nowych rozwiązań technologicznych powstających w wyniku prowadzonych prac badawczych. W wyniku
prac finansowanych ze środków statutowych
opracowano między innymi innowacyjną
technologię otrzymywania ogniotrwałych
pianosilikatów o wysokich parametrach termoizolacyjnych oraz doprowadzono wspólnie z Dolnośląską Agencją Rozwoju Regionalnego oraz twórcami do komercjalizacji poprzez spółkę typu spin-off Ipanterm Sp. z o.o.,
w której INTiBS PAN objął 49,8 proc. udziałów. Dla innego z opracowanych rozwiązań
technologicznych, dotyczącego nowego typu
magnesów ceramicznych, opracowywana
jest obecnie ścieżka komercjalizacji oraz uzyskanie ochrony międzynarodowej w ramach
programu Patent Plus. W ramach realizowanego projektu Spin-Tech prowadzone są ponadto prace związane z badaniem czystości
patentowej i oceną potencjału komercyjnego

Model pociągu lewitującego na poduszce magnetycznej wytworzonej przez nadprzewodniki wysokotemperaturowe
innych rozwiązań opracowanych w Instytucie m.in. w dziedzinie nowych źródeł światła
i nowego typu materiałów termoelektrycznych.
W Instytucie znajduje się wyjątkowe
w skali kraju laboratorium metrologiczne
– Laboratorium Wzorca Temperatury, w którym został opracowany i jest utrzymywany
Państwowy Wzorzec Jednostki Miary Temperatury w zakresie od 13 K do 273 K, tzn.
od około 260°C do 0°C (decyzja Prezesa
Głównego Urzędu Miar z roku 2001). INTiBS
PAN jest jedynym w Polsce instytutem Polskiej Akademii Nauk utrzymującym takiej rangi wzorzec pomiarowy. Został on stworzony
w wyniku wieloletniej współpracy naukowej

pracowników Laboratorium z europejskimi
i światowymi instytutami metrologicznymi.
Stanowią go urządzenia – tzw. komórki termometryczne – dokładnie odtwarzające zdefiniowane przez Międzynarodową Skalę
Temperatury wartości temperatury, precyzyjne
termometry rezystancyjne wykonane z platyny
oraz najwyższej dokładności mostki rezystancyjne. INTiBS PAN, jako depozytariusz
państwowego wzorca jednostki miary, jest Instytutem Desygnowanym do Europejskiego
Stowarzyszenia Krajowych Instytutów Metrologicznych EURAMET, a również sygnatariuszem międzynarodowego porozumienia CIPM MRA – Wzajemne uznawanie
państwowych wzorców jednostek miar oraz
świadectw wzorcowania i świadectw pomiarów wydawanych przez krajowe instytucje metrologiczne, opracowanego przez Międzynarodowe Biuro Miar w Sèvres pod Paryżem.
Ponadto Laboratorium uczestniczy w licznych
projektach międzynarodowych z zakresu
metrologii wykonywanych pod kierunkiem
EURAMET-u. Obecnie bierze udział w realizacji projektu poświęconego problemowi
oceny zmian klimatycznych w świecie: MeteoMet – Metrologia dla Meteorologii, finansowanego z Europejskiego Programu
Badań Naukowych w Metrologii. W 2009
roku Laboratorium Wzorca Temperatury
w INTiBS uzyskało akredytację Polskiego
Centrum Akredytacji. Akredytacją objęte są
wzorcowania termometrów rezystancyjnych
w definicyjnych punktach stałych skali temperatury – w punkcie potrójnym rtęci i wody
oraz w punkcie topnienia galu i krzepnięcia
indu.
I

W związku z unikatową bazą aparaturową i dużym doświadczeniem pracowników, Instytut jest w stanie wykonywać wiele
różnorodnych usług o charakterze pomiarowo-badawczym dla kontrahentów zewnętrznych, m. in.:
• Wzorcowanie termometrów rezystancyjnych i cyfrowych metodą porównawczą z termometrem kontrolnym w zakresie temperatur
od – 80°C do + 550°C, a w węższym zakresie temperatur termometrów szklanych i komór klimatycznych (www.lwt.intibs.pl).
• Pomiary wielkości fizycznych: przewodnictwa cieplnego ciał stałych (od 0.3 K do 400 K, w polach magnetycznych do 9 T), oporu właściwego materiałów metalicznych i semimetalicznych (od 4.2 K do 280 K), górnego pola krytycznego oraz natężenia pola nieodwracalności materiałów nadprzewodnikowych, gęstość prądu krytycznego przewodów i taśm nadprzewodnikowych w temperaturach
helowych i polach magnetycznych o indukcji do 15 T, a także strat energetycznych w temperaturach azotowych, tekstury materiałów
porowatych i nanomateriałów, pola powierzchni właściwej i wielkości porów za pomocą niskotemperaturowej adsorpcji azotu.
• Pomiary wielkości dielektrycznych materiałów stałych: w szerokim zakresie częstotliwości pól elektrycznych i temperatur (od 80 K do
1200 K).
• Pomiary charakterystyk magnetycznych: namagnesowania, podatności magnetycznej próbek litych i proszkowych (od 1.8 K do 800 K
w funkcji pola magnetycznego do 5 T, a także w wysokich temperaturach od 300°C do 1200°C).
• Rentgenowska analiza proszkowa i monokrystaliczna: identyfikacja faz strukturalnych, jednorodności materiałów, oznaczenia składu,
naprężeń i odkształceń w materiałach litych, jak i proszkowych, w tym w nanomateriałach, analiza jakościowa i ilościowa materiałów przy
użyciu metod spektroskopii w podczerwieni i Ramana.
• Elektronowa mikroskopia skaningowa i transmisyjna: pomiary morfologii powierzchni – rozdzielczość 1nm, możliwość pracy w niskiej
próżni (do 200 Pa), pomiary próbek nieprzewodzących, analiza składu chemicznego metodą EDS – badania jakościowe i ilościowe, mapowanie rozkładu pierwiastków w próbce, analiza orientacji krystalograficznej metodą EBSD – identyfikacja faz krystalograficznych, charakteryzacja granic ziaren.
• Wykonywanie naświetleń preparatów organicznych i nieorganicznych źródłem promieniowania gamma 60 Co MRX-100.
• Różnorodne syntezy:materiałów międzymetalicznych (stopy, związki chemiczne) w piecu łukowym, hodowla monokryształów metali
i ich związków, niskociśnieniowa (do 1 atm, w temp. poniżej 900oC) i wysokociśnieniowa (do 50 atm, w temp. do 400oC) synteza wodorków metali.

Instytut Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych im. Włodzimierza Trzebiatowskiego
Polskiej Akademii Nauk we Wrocławiu
ul. Okólna 2, 50-422 Wrocław, tel. 71 343 50 21, fax 71 344 10 29
www.intibs.pl, intibs@intibs.pl
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Nie tylko grafen
Nie sądzę, że w innowacjach powinniśmy wymyślić tylko jedną
polską specjalność i na niej się skupić, bo – podobnie jak w ﬁrmie
– postawienie na jeden asortyment, w przypadku braku nań
zapotrzebowania, może doprowadzić do plajty – uważa
prof. Leszek Rafalski, przewodniczący Rady Głównej Instytutów
Badawczych, dyrektor Instytutu Badawczego Dróg i Mostów

Skąd zmiana nazwy z Rady Głównej Jednostek Badawczo-Rozwojowych na Radę
Główną Instytutów Badawczych?
– W kwietniu 2010 roku weszła w życie
ustawa o instytutach badawczych. Nazwa
jednostka badawczo-rozwojowa miała sens,
gdy było ich dużo. I tak w 1990 roku było 260
JBR-ów: małych, średnich i dużych. W następnych latach miała miejsce konsolidacja,
w rezultacie której jest dziś 118 instytutów
badawczych. A jeszcze przed konsolidacją
zakładaliśmy, że w Polsce powinno być ponad 100 instytutów badawczych, technicznych, medycznych, rolniczych i humanistycznych.
Dziś nazwa instytut badawczy jest bardziej adekwatna niż dawniej, kiedy istniały
ośrodki zatrudniające 20–30 osób. To były
tzw. OBR-y – ośrodki badawczo-rozwojowe
działające przy fabrykach; najczęściej biura
projektowe lub jednostki zajmujące się innowacyjnością. Po 1990 roku część małych
OBR-ów została rozwiązana, a pozostałe połączono z większymi ośrodkami. To był dobry kierunek: dziś większość instytutów zatrudnia po kilkaset osób, mają własne siedziby,
laboratoria, wyposażenie itp.
Jednocześnie w przemyśle powstają
CBR-y czyli Centra Badawczo-Rozwojowe,
które nawiązują do JBR-ów. Uważam, że
tworzenie tych centrów nie zawsze jest potrzebne, gdyż ich funkcję badawczo-naukową mogą z powodzeniem pełnić istniejące instytuty. Ale rynek ma swoje prawa.
Każdy może stworzyć prywatną firmę i – jeśli co najmniej 20 proc. przychodów netto
uzyskuje ze sprzedaży usług badawczorozwojowych – uzyskać dla niej status centrum badawczo-rozwojowego, a następnie
ubiegać się o udzielenie kredytu technologicznego przez banki kredytujące i premii
technologicznej przez Bank Gospodarstwa
Krajowego.
A czy muszą mieć akredytowane laboratoria?
– Do badań naukowych – nie. Często procedury badań naukowych nie są opisane, np.
gdy tworzy się nową metodę badawczą. Na-
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nie są w pełni objęte zharmonizowanymi normami europejskimi.
Jak jest kondycja jednostek badawczych?
– Różna. Jak wspomniałem, mamy instytuty techniczne, medyczne, rolnicze, humanistyczne i one są finansowane z różnych
źródeł. Instytuty techniczne, do których zalicza się IBDiM, pozyskują środki z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, czasami z Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, z przemysłu oraz z zagranicy.
Dziś trudno powiedzieć o aktualnej kondycji instytutów, bo dopiero będą sporządzane
bilanse za 2013 rok, ale instytuty techniczne,
które nadzoruje minister gospodarki, w 2012
roku miały sytuację nieco gorszą niż w 2011
roku, a 7 instytutów odnotowało stratę bilansową.
W IBDiM jest wprowadzony mechanizm
wiążący wynagrodzenie z przychodami, co
daje nam duże bezpieczeństwo. Jeśli wypła-

Polacy jednak chcą aktywnie pracować
i w rozpoczynającej się siedmiolatce będzie
więcej sukcesów niż w minionej. Zwłaszcza że
wydaliśmy duże pieniądze na „mury” i sprzęt
tomiast jeśli chce się badać pewne elementy
w sposób wiarygodny – powtarzalny, to
trzeba mieć akredytację. Utrzymanie takiego
laboratorium wiąże się z dużymi kosztami, bo
wszystkie urządzenia trzeba sprawdzać,
wzorcować itp., a to kosztuje. Należy także
prowadzić badania międzylaboratoryjne. Instytut Badawczy Dróg i Mostów, którym kieruję, bardzo często je prowadzi – w kraju i za
granicą. W 2013 roku dwukrotnie brał w nich
udział i wypadł dobrze.
Dodam, że 20 listopada 2013 roku minister transportu, budownictwa i gospodarki morskiej wyznaczył IBDiM jako jednostkę oceny technicznej (JOT), upoważnioną do
udzielania Europejskich Ocen Technicznych
na wyroby budowlane, które nie są objęte lub

ta wynagrodzenia zależy od przychodów, to
ryzyko straty jest małe.
Instytuty techniczne mogą również oferować swoje usługi, np. przemysłowi, samorządom itp.
– W Sylwestra podpisałem umowę
z PKP PLK SA. W tym roku IBDiM będzie
badał wiadukty na Centralnej Magistrali Kolejowej, na której w 1977 roku, na odcinku
pomiędzy Jaktorowem i Mszczonowem,
zaczynałem pracę jako inżynier – pracownik
ówczesnego Przedsiębiorstwa Robót Kolejowych nr 7.
CMK oddano do użytku w 1978 roku.
Przez te 35 lat wiadukty zostały wyeksploatowane, a przecież po CMK pociągi mają jeździć z prędkością 250 km/h. Sprawdzimy, czy
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te wiadukty wytrzymają taką prędkość.
Z naszych wcześniejszych badań wynika, że
niektóre z nich mogą wymagać jednak pewnych wzmocnień. Po wykonaniu pomiarów
przemieszczeń i odkształceń, zbadaniu zachowania się tzw. płyt przejściowych, ocenimy, czy dany wiadukt wymaga naprawy,
wzmocnienia itp.
Jaki procent przychodów IBDiM uzyskał
w 2013 roku z tego typu zleceń?
– Nasz przychód wyniósł około 45 mln zł,
z czego 14 mln zł stanowiły tzw. przychody
niefakturowane, czyli środki z NCBiR i dotacji statutowej, projektów unijnych itp., a resztę, czyli 31 mln zł, uzyskaliśmy z przemysłu
i samorządów, dla których – najczęściej po wygraniu konkursu – wykonujemy m.in. badania stanu dróg i mostów, badania i wdrożenia materiałów, wyrobów oraz innych rozwiązań.
Zaczęła się nowa perspektywa finansowa UE. Polska znów będzie największym beneficjentem środków unijnej polityki spójności: z 325 mld euro trafi do nas prawie
73 mld euro, z czego 8,6 mld euro przeznaczono na projekty realizowane w ramach
Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój (POIR), ale... Elżbieta Bieńkowska,
jeszcze jako minister rozwoju regionalnego,
podczas październikowego spotkania z przedsiębiorcami w siedzibie Krajowej Izby Gospodarczej, zapowiedziała kilka zmian. Jak

odnosi się pan do propozycji, polegającej na
możliwości ubiegania się o dofinansowanie
tylko drogi od pomysłu do prototypu, podczas gdy na wdrożenie trzeba będzie wziąć
pożyczkę?
– Na pewno może to przedsiębiorcom
utrudnić wdrażanie innowacji. Podczas
konsultacji Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój nie tylko ja zwracałem na
to uwagę. Dobrze byłoby znaleźć jakiś
sposób subsydiowania przedsiębiorców
lub – w przypadku wdrażania – pewnych
ulg. Taką funkcję może oczywiście pełnić
kredyt technologiczny, który ma być rozwijany. Mogą to być również niskooprocentowane pożyczki np. z Banku Gospodarstwa Krajowego, bo kredyt komercyjny
jest zbyt drogi. Niemniej, gdyby były jakieś
źródła dofinansowania przedsiębiorców
na wdrożenie, byłoby znacznie lepiej. Jednak jest z tym pewien problem, bo to jest pomoc publiczna, która może być udzielana
tylko za zgodą Unii Europejskiej. Niewykluczone, że premier Elżbieta Bieńkowska
stwierdziła, iż jej uzyskanie może być trudne i stąd taka propozycja.
A co pan sądzi o istotnym novum, czyli skierowaniu funduszy przeznaczonych
wcześniej na rozwój infrastruktury ośrodków
akademickich do konsorcjów naukowo-biznesowych, w których liderami muszą być
przedsiębiorcy?

– Pomysł jest dobry, bo zmierza do łączenia przedsiębiorców z jednostkami naukowymi. Natomiast, na co też zwracałem
uwagę, niekoniecznie zawsze liderami powinni
być przedsiębiorcy. W poprzednich konkursach często się okazywało, że tam, gdzie
przedsiębiorcy byli zmuszeni do sporządzenia wniosku projektu, to przygotowywali go
najczęściej z pomocą jednostki naukowej. Po
prostu jednostki naukowe mają lepsze doświadczenie, a napisanie wniosku wymaga
sporej pracy. Ponadto jednostki naukowe często mają wyspecjalizowane grupy pracowników, którzy się tym zajmują, np. w IBDiM jest
to 5-osobowy zespół, który wie, jak dobrze
przygotować taki wniosek i pomaga naszym
pracownikom naukowym lub badawczo-technicznym.
Uważam, że instytuty badawcze, które
mają bardzo dobre kontakty z wieloma
przedsiębiorstwami, stowarzyszeniami przedsiębiorstw lub izbami gospodarczymi, wypadną w takich projektach nie najgorzej.
Jak pan ocenia zapowiedź, że „nie będzie
ani pół kropli na infrastrukturę w polskich
uczelniach, które w kończącym się budżecie
dostały wszystko, co chciały – mają zmodernizowaną infrastrukturę i nowoczesne laboratoria. Teraz muszą udowodnić, że potrafią to wykorzystać. Nie będziemy też finansować badań podstawowych. Wyjątkiem będzie np. zakup aparatury niezbędnej
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do zrealizowania zamówienia rządowego, ale
wniosek musi uzyskać akceptację MRR
i MNiSW”?
– Zgadzam się, bo na infrastrukturę
szkolnictwa wyższego przeznaczono bardzo dużo pieniędzy i trudno sobie wyobrazić ponowne wydatkowanie tak dużych środków. Obecnie wiele uczelni, a mówiąc ogólnie – jednostek naukowych, ma dobry sprzęt,
więc teraz trzeba pieniądze kierować na realizację projektów.
Jeśli zaś chodzi o badania podstawowe,
to rozumiem, że przeznaczonych na nie pieniędzy nie będzie w POIR, ale środki na
badania podstawowe będzie miało NCN
– obecnie około 1 mld zł rocznie.
Wydaje się, że celem POIR jest uzyskanie sukcesu we wdrażaniu i produkcji nowych
innowacyjnych rozwiązań. Dlatego w pełni
zgadzam się ze stanowiskiem premier Bieńkowskiej.
Program Inteligentny Rozwój sfinansuje
trudne projekty – efekty współpracy naukowców i firm, przede wszystkim takie
przedsięwzięcia, na które przedsiębiorcy
wykażą zapotrzebowanie.
– Zgoda, ale prowadzenie ambitnych badań jest ryzykowne, gdyż nie zawsze mogą się
one udać. Trzeba wprowadzić możliwość
przerwania projektu, gdy okaże się, że przyjęty kierunek badań nie da spodziewanych rezultatów. Wyniki ambitnych badań trudno jest
bowiem przewidzieć. A bywa i tak, że się ich
nie kończy, tylko podąża w innym kierunku.
Dlatego po roku-dwóch powinno nastąpić
sprawdzenie, tj. wyłożenie kart na stół i – jeśli wynik badań jest negatywny – możliwość
powiedzenia: dziękuję. W konkursach taka
możliwość powinna być uwzględniona, by nie
kontynuować niepotrzebnych badań. Natomiast jej brak będzie sprzyjać przygotowywaniu mało ambitnych projektów „oczywistych”: wiem, co się zdarzy, dlatego współfinansuję.
Drugą kwestią jest zwiększenie przez
przedsiębiorców odliczenia od podatku dochodowego poniesionych kosztów na badania: z 50 do 100 proc. Oczywiście musi być
zysk, by było z czego odliczać. Uważam jednak, że zachęciłoby to przedsiębiorców do
prowadzenia ryzykownych badań, gdyż jeśli
coś nie wyjdzie, to poniesione koszty mogliby sobie jakoś skompensować.
Te dwie sprawy trzeba uregulować zanim
ruszy POIR.
Czy deklarowane przez premier Bieńkowską założenia i przyjęcie pana sugestii wystarczą, by polskie firmy zaczęły inwestować
w badania i rozwój, a tym samym w 2020
roku wydawały na nie 1,8 proc. PKB wobec
dzisiejszych 0,8 proc.?
– Trudno to jednoznacznie ocenić. Obserwując swoją branżę – drogowo-mostową
– wiem, że w niej też mogą mieć miejsce rozmaite wdrożenia. Ale często specyfikacje przetargów są tak przygotowywane, że nie po-
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zwalają na cokolwiek nowego, a każda zmiana jest traktowana jako naruszenie reguł gry.
Dlatego uważam, że w specyfikacjach na roboty drogowo-mostowe czy związane z zarządzaniem siecią drogową, powinna być
możliwość zamiany czegoś, co znamy, na coś,
co jest ekwiwalentne, ale lepsze. Wtedy byłaby szansa, że nowe rozwiązanie, tj. system,
materiał lub wyrób, które nie było uwzględnione, bo np. nie było jeszcze znane, mogłoby
zostać wdrożone. Taka elastyczność dawałaby rzeczywistą swobodę wdrażania innowacji.
Innym rozwiązaniem jest rozwijanie systemu „projektuj i buduj”, bo wówczas możemy we współpracy z biurem projektów
wprowadzić do projektu drogi lub mostu najnowsze rozwiązania techniczne, np. nowe belki, urządzenia dylatacyjne, łożyska, lepiszcza
itp. Pozwala to na wdrażanie nowych rozwiązań do praktyki inżynierskiej.
Z pana wypowiedzi wynika, że Rada
Główna Instytutów Badawczych brała udział
w konsultacjach Umowy Partnerstwa, czyli rodzaju kontraktu pomiędzy Polską
a Komisją Europejską, w którym wskazujemy w jaki sposób dzięki funduszom unijnym

nowiska w wielu sprawach. Nasz Rada nie
jest włączona w sprawy szkolnictwa wyższego, ale czasami pojawiały się sprawy
wspólne, związane z nauką. I wtedy wzajemnie się wspieraliśmy. Jeśli stanowisko
RGNiSW było takie samo jak naszej Rady
czy Komitetu Polityki Naukowej, to było traktowane bardzo poważnie i najczęściej
uwzględniane.
Niekiedy się spieraliśmy, ale w sprawach
kluczowych była zgoda i myślę, że teraz też
tak będzie. Zwłaszcza że na czterech przedstawicieli RGIB, trzech było w poprzedniej
RGNiSW. W nowej kadencji będzie mniej wiceprzewodniczących, ale w prezydium Rady
będą przedstawiciele różnych środowisk.
A jakie ostatnie działania RGIB uznałby pan za najbardziej istotne dla działalności badawczo-rozwojowej?
– Na początku minionego roku istotne
było nasze stanowisko w sprawie instytutów
medycznych, w którym zaproponowaliśmy
ministrowi zdrowia nieco inne działania niż
zarząd komisaryczny w instytutach, które znalazły się pod kreską z powodu prowadzenia
działalności leczniczej. Niestety, nie zostało
ono przyjęte. Teraz w Sejmie będzie dysku-

Ja bym nie stawiał tylko na grafen – trzeba
szukać innych technologii, materiałów,
wyrobów, które na światowym rynku mogą
uzyskać przewagę technologiczno-innowacyjną
chcemy zrealizować nasze cele rozwojowe.
W dokumencie, którego założenia zostały
przyjęte przez Rząd 15 stycznia 2013 roku,
wskazano m.in. rodzaje inwestycji, które będą
mogły liczyć na dofinansowanie, zaproponowano układ programów operacyjnych, zarys systemu ich wdrażania oraz podział odpowiedzialności za zarządzanie Funduszami Europejskimi pomiędzy władze krajowe
i regionalne. Krótko mówiąc: określają one
kierunek polskich przygotowań do perspektywy finansowej 2014–2020.
– Konsultowano z nami niektóre elementy tego programu, np. POIR. Uczestniczyłem też – wraz z innymi dyrektorami instytutów – w jednodniowych konsultacjach
nad zapisami tego programu. Zwróciliśmy
uwagę na pewne braki, które zostały uwzględnione. Dla Instytutu Badawczego Dróg i Mostów ważny jest także nowy Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko, w którym będą środki na rozwój infrastruktury,
a tym samym możliwość wdrażania nowych
rozwiązań.
Wracając do RGIB: co daje udział rekomendowanych przez państwo przedstawicieli środowiska instytutów badawczych
w Radzie Głównej Nauki i Szkolnictwa
Wyższego?
– Patrząc na ostatnią kadencję tej rady:
bardzo dużo. Przede wszystkim spójne sta-

sja na ten temat i ponownie postaramy się namówić ministra zdrowia do zaakceptowania
naszego stanowiska.
W okresie od stycznia do lipca prowadziliśmy szereg działań związanych z odpowiednimi kryteriami oceny jednostek naukowych, uwzględniającymi ich wpływ na innowacyjność. W połowie roku przedstawiliśmy
szereg uwag i wniosków dotyczących nowelizowanych ustaw: zasady finansowania
nauki i prawo o szkolnictwie wyższym. W ciągu całego roku uczestniczyliśmy w konsultacjach dotyczących POIR i POWER. Zainicjowaliśmy zmiany w zasadach przygotowania i rozliczania projektów finansowanych
przez NCBiR. Poparliśmy projekt przeznaczania 1 proc. CIT na rzecz jednostek naukowych.
Jeśli chodzi o inne działania, to istotne
było konsultowanie wszystkich ważnych dokumentów omawianych w Sejmie, Senacie
i w Rządzie, by poważnie uwzględniały interes instytutów badawczych. Sadzę, że takie pozytywne działania były możliwe dzięki dobrym
relacjom z ministrem nauki i szkolnictwa wyższego.
Swego czasu wielkie nadzieje wiązano
z błękitnym laserem, a zwłaszcza z osiągnięciami obecnego Instytutu Wysokich Ciśnień PAN Unipress i uhonorowanego
„Polskim Noblem” prof. dr. hab. Sylwestra
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Porowskiego. Ale choć powstała w 2001
roku firma TopGaN, której Instytut jest
współwłaścicielem, komercjalizuje opracowywane w nim technologie, to na komponentach odtwarzaczy Blu-ray nie znajdziemy napisu „Made in Poland”. Czy powtórką z rozrywki nie będzie grafen, którego technologię taniej produkcji, ale dającej
materiał o najwyższej jakości, opracował
i opatentował w 2011 roku zespół pod kierownictwem dr. inż. Włodzimierza Strupińskiego z Instytutu Technologii Materiałów Elektronicznych?
– Uważam, że nie, bo produkuje go
spółka Nano Karbon – utworzona w listopadzie 2011 roku przez Agencję Rozwoju
Przemysłu SA, a od kwietnia 2013 roku jej
udziały kupił KGHM TFI SA, i ITME, któ-

rej celem jest utworzenie portfela technologii grafenowych sprzedawanych w formie produktów końcowych, licencji lub też produktów pośrednich.
Często jest tak, że globalne firmy, silniejsze
od polskich, ukrywają kraj producenta. Przykładem jest np. IKEA, w której katalogu wyrobów znacząca część jest wyprodukowana
w Polsce, ale napisu „Made in Poland” również na nich nie znajdziemy. Myślę, że o te
sprawy trzeba zadbać przy podpisywaniu
umowy.
Jeśli chodzi o grafen, to ma on szanse na
sukces, gdyż rząd popiera związane z nim
działania. Zauważył, że grafen ma przyszłość, a opracowana w Polsce technologia
jego produkcji może stać się konkurencyjną
wobec innych rozwiązań.

No właśnie. Chyba żaden innowacyjny
produkt nie miał w Polsce takiego wsparcia,
także finansowego. Przykładem GRAFTECH – program NCBiR, obejmujący wsparciem prace B+R nad zastosowaniem grafenu. Co więcej, w styczniu 2013 roku Komisja Europejska ogłosiła, że zwycięzcami konkursu w ramach programu „Nowe Technologie i Technologie Przyszłości”, czyli strategicznymi projektami UE, zostały: „Human
Brain Project” i „Grafenowy Projekt Flagowy”, które na 10-letnią realizację otrzymają
po ponad 1 mld euro. Z kolei w grudniowej
uroczystości rozpoczęcia przez Nano Carbon
produkcji polskiego grafenu wziął udział premier Donald Tusk, a Wojciech Dąbrowski,
prezes PARP, zapowiedział budowę w 2014
roku Centrum Grafenowego.
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– Ale ja bym nie stawiał tylko na grafen
– trzeba szukać innych technologii, materiałów, wyrobów, które na światowym rynku
mogą uzyskać przewagę technologiczno-innowacyjną.
Wie pan, że marzeniem decydentów i mediów jest polska Dolina Krzemowa?
– Nie przesadzajmy. Na założenie Doliny Krzemowej potrzebne są nakłady będące
obecnie poza naszym zasięgiem.
Ale Gates i jemu podobni inwestowali
własne pieniądze!
– Tak, ale Polacy nie są tak bogaci. Polski kapitalizm ma dopiero 25 lat, a ich – ponad 220. Ponadto od czasów wojny secesyjnej na terytorium USA nie było wojny.
Polacy jednak chcą aktywnie pracować
i w rozpoczynającej się siedmiolatce będzie więcej sukcesów niż w minionej. Zwłaszcza że wydaliśmy duże pieniądze na „mury” i sprzęt.
Obecnie także instytuty z tego korzystają, np.
IBDiM bada drogi w Szwecji, Finlandii i Niemczech, czego wcześniej nie robił, bo nie miał

możliwości. Teraz mamy odpowiedni sprzęt,
więc przyjmujemy zlecenie i jedziemy – badamy,
przekazujemy wyniki i wystawiamy fakturę.
Oznacza to, że jesteśmy konkurencyjni na międzynarodowym rynku badań.
I takie możliwości pojawiły się w wielu
ośrodkach naukowych. Uważam, że w 2020
roku będziemy w zupełnie innej sytuacji
i znacznie lepiej wypadniemy w statystykach
innowacyjności.
Według statystyk Światowej Organizacji Własności Intelektualnej Polska zajmuje 15. miejsce, na prawie 200 państw, pod
względem liczby zgłoszeń wynalazków do
ochrony, a 18. pod względem liczby uzyskanych praw wyłącznych. Z drugiej strony,
w unijnym rankingu innowacyjności z 2012
roku, mówiącym o skali wdrożeń innowacji
do przemysłu, Polska zajęła 24. miejsce, wyprzedzając tylko Łotwę, Rumunię i Bułgarię, a oceniana w tym rankingu wartość SII
– syntetycznego indeksu innowacyjności
– wyniosła 0,270 przy średniej UE 0,544.

– Jedną z przyczyn małej liczby patentów,
która na szczęście już została wyeliminowana, był 6–7-letni okres oczekiwania na nie.
Dziś, co deklaruje dr Alicja Adamczak, prezes Urzędu Patentowego RP, trwa to 2–3 lata.
Przypomnę, że w latach 80. ubiegłego wieku
na patent czekało się 1,5 roku!
Nadal jednak w tym obszarze nie jest najlepiej. Sądzę jednak, że „podładowane” laboratoria wygenerują większą liczbę patentów.
Właśnie kończę pisanie zgłoszenia patentowego z mojego obszaru badań.
Czy na brak spektakularnych sukcesów
w obszarze innowacji nie ma wpływu traktowanie niepowodzeń jako coś, co przekreśla CV osoby bądź instytucji?
– Ma pan rację. Jest takie podejście psychologiczne: jeśli komuś raz się coś nie udało, to jest nieudacznikiem i lepiej z nim nie
współpracować. W USA mają bardziej otwarte podejście, a ewentualne niepowodzenie nie
jest niczym wstydliwym. Wydaje mi się, że jest
to efekt zbyt krótkiego okresu kapitalizmu

Jakość i bezpieczeństwo
Instytut Technologii Bezpieczeństwa „MORATEX” zatrudnia
pracowników o bogatym dorobku naukowym i znaczących
wdrożeniach przemysłowych. Posiada dobrą sytuację ekonomiczną
oraz ma skonkretyzowany program prac na przyszłe lata

TB „MORATEX” 3 grudnia 2013 roku obchodził 60-lecie swojej działalności. Od 1990 roku jest on resortowym instytutem badawczym Ministerstwa Spraw Wewnętrznych. Realizuje ustawowe i statutowe zadania szczególnie ważne dla planowania
i realizacji polityki państwa w zakresie projektowania technologii i wyrobów służących ochronie zdrowia i życia ludzkiego, w tym głównie
funkcjonariuszy jednostek resortowych. Jego zadaniem jest także transfer do praktyki przemysłowej zaawansowanych technologii i wyrobów zgodnie z zakresem podanym wyżej.
Misją Instytutu jest „ochrona zdrowia i życia.” Podstawy tej misji są realizowane w ramach badań naukowych, prac rozwojowych
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i wdrożeniowych w zakresie technik i technologii osobistych osłon balistycznych i przeciwuderzeniowych. Instytut efektywnie projektuje również nowoczesne technologie rozwiązań, umożliwiających zapobieganie skutkom zjawisk i wydarzeń mogących stwarzać zagrożenie publiczne, w tym katastrof noszących znamiona klęski żywiołowej. Prace te są realizowane przy bardzo ścisłej
współpracy z jednostkami organizacyjnymi Policji, Straży
Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Biura Ochrony
Rządu.
ITB „MORATEX” posiada akredytowane Laboratorium
Badań Metrologicznych i Laboratorium Badań Balistycznych.
Funkcjonuje przy nim także Zakład Certyfikacji Wyrobów, który
prowadzi oceny zgodności WE w ramach udzielonej notyfikacji
nr 1475 w zakresie dyrektywy 89/686/EEC dotyczącej środków ochrony indywidualnej.
W 2007 roku Instytut rozpoczął działania zmierzające do realizacji swoich celów strategicznych dzięki projektom współfinansowanym przez Europejskie Fundusze Strukturalne oraz Komisję
Europejską. Zaowocowało to łącznie pięcioma projektami (dwoma kluczowymi dla polskiej gospodarki) realizowanymi w ramach
programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007–2013
oraz jednym dużym projektem realizowanym w ramach VII Programu Ramowego.
Osiągnięcia Instytutu za innowację i nowatorstwo zdobyły wiele wyróżnień i medali na międzynarodowych wystawach wynalazków.
www.moratex.eu
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w Polsce. 25 lat nie wystarczy na zmianę mentalności. Poważnie są traktowane np. firmy,
które powstały w 1988 roku. Inną przyczyną
są tzw. przekręty, które zdarzają się w biznesie. Sądzę, że nowe pokolenie będzie miało
inne podejście.
Z pana wypowiedzi wynika, że skończyły
się czasy, kiedy ktoś patrzył przez okno i przychodził mu do głowy rewelacyjny pomysł
– epokowy wynalazek.
– Czasami wynalazki tak powstają. Ale
częściej są poprzedzone żmudnymi badaniami. Ponadto twórca wynalazku musi
przejrzeć literaturę oraz wszelkie dostępne
zapisy patentowe i sprawdzić, czy ktoś już
tego nie wymyślił, a następnie upewnić się,
czy to rozwiązanie ma zastosowanie praktyczne. I jeśli jest konkurencyjne wobec istniejących, to je wdrożyć. Musi być jednak
od nich lepsze, by wdrażający miał z niego
korzyść.
Rozmawiał Jerzy Bojanowicz

Odmiana chmielu wyhodowana w IUNG

Laboratorium badań cytologicznych

Konkurencyjność
oparta o innowacyjność
Badania prowadzone w Instytucie Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa PIB w Puławach skupiają
się na problematyce rolnictwa zrównoważonego
i kształtowania środowiska rolniczego oraz
dotyczą poprawy bezpieczeństwa żywności
ziałalność IUNG-PIB obejmuje badania w zakresie: gleboznawstwa, agrometeorologii, nawożenia, kształtowania żyzności gleb, uprawy roli, uprawy zbóż
i roślin pastewnych, hodowli, uprawy i ochrony chmielu oraz tytoniu, oceny
różnych systemów gospodarowania, ﬁtochemii i mikrobiologii rolniczej,
produkcji biomasy na cele energetyczne oraz regulacji zachwaszczenia w uprawach rolniczych. IUNG-PIB posiada unikalną, stale wzbogacaną bazę danych o środowisku rolniczym, wykorzystywaną do analiz przestrzennych oraz oceny skutków produkcyjnych
i środowiskowych. Oferując praktyce rolniczej nowe odmiany tytoniu i chmielu oraz zalecenia agrotechniczne dotyczące technologii produkcji wielu gatunków roślin uprawnych,
przyczynia się do zwiększenia innowacyjności polskiego rolnictwa. Ponadto Instytut prowadzi monitoring suszy rolniczej oraz monitoring stanu gleb i wód.
IUNG-PIB uczestniczy aktualnie w realizacji 12 projektów w ramach 7 Programu
Ramowego UE. W latach 2009–2013 realizował projekt pt. Wzmocnienie doskonałości IUNG-PIB w zakresie „Organizacja produkcji żywności i pasz oraz ich bezpieczeństwo i jakość w warunkach globalnych zmian klimatycznych” PROFICIENCY.
Efektem tego projektu jest modernizacja bazy aparaturowej Instytutu, wzmocnienie
potencjału kadrowego oraz szeroka współpraca międzynarodowa.
Instytut posiada nowoczesne, akredytowane Główne Laboratorium Analiz Chemicznych oraz Centrum Szkoleniowo-Kongresowe. Prowadzi Studia Podyplomowe
z zakresu Integrowanej Produkcji Roślinnej oraz z zakresu Gleboznawczej Klasyfikacji Gruntów.
Aktualnie Instytut realizuje inwestycję pn. Innowacyjno-Naukowe Centrum Badań
Rolniczych w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej. Nowoczesny
i dobrze wyposażony budynek oraz dobrze wyszkolona kadra naukowa pozwolą na zwiększenie możliwości badawczych, zapewnienie najwyższej jakości badań oraz wzrost konkurencyjności IUNG-PIB w krajowej i europejskiej przestrzeni badawczej.
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www.iung.pulawy.pl
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Instytut Włókien Naturalnych
i Roślin Zielarskich dla środowiska
Instytut Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich w Poznaniu jest
interdyscyplinarną jednostką badawczą o ponad 80-letniej tradycji. Misją
Instytutu jest prowadzenie badań w dziedzinie genetyki i hodowli roślin
włóknistych i zielarskich oraz ich zastosowanie w przemyśle włókienniczym,
ochronie środowiska, budownictwie, przemyśle spożywczym, samochodowym,
chemicznym, lotnictwie, biotechnologii, farmakologii oraz medycynie
nstytut prowadzi wielokierunkową
współpracę z licznymi jednostkami naukowymi w kraju i na świecie opartą na
podstawie umów dwustronnych oraz
czynnym uczestnictwie w pracach europejskich platform badawczych UE. Efektem tych
działań jest realizacja 28 projektów ﬁnansowanych ze środków krajowych i zagranicznych. Obecnie ciekawą propozycją dla ochrony środowiska jest temat realizowany we
współpracy ze Spółdzielnią Kółek Rolniczych w Kazimierzu Biskupim w ramach międzynarodowego programu Life+ pt. „Nowa
metoda rekultywacji terenów zdegradowanych
w rejonie KWB Konin z zastosowaniem
uprawy konopi włóknistych”. Temat ma na
celu opracowanie technologii rekultywacji terenów zdegradowanych w rejonie Kopalni
Węgla Brunatnego Konin.
Jednym z podstawowych surowców
energetycznych wykorzystywanych w naszym kraju jest węgiel brunatny, którego wydobycie odbywa się metodą odkrywkową. Kopalnie odkrywkowe powodują negatywne
geomechaniczne przekształcanie środowiska naturalnego. Rekultywacja terenów zdegradowanych prowadzona jest poprzez uprawę dwóch pionierskich roślin tj. konopi włóknistych oraz lucerny siewnej.
Konopie włókniste są jedną z najstarszych
roślin uprawnych. Charakteryzują się wyjątkowo dużą plastycznością biologiczną. Ro-
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sną w różnych warunkach geograficzno-klimatycznych. Są rośliną jednoroczną, wydającą bardzo wysoki plon suchej masy. Łodygi charakteryzują się dużą wysokością dochodzącą do 3–4 metrów. Rośliny te posiadają silny system korzeniowy typu palowego,
wrastający w glebę prostopadle do głębokości 1,0–1,5 m. Mocny system korzeniowy powoduje wytworzenie w zbitej warstwie iłów
i glin pionowych kanałów ułatwiających
przewietrzanie gleby. W prowadzonym projekcie zakłada się, że konopie po skoszeniu zostaną przyorane i stanowić będą biologiczne
rusztowanie dla namnażania się flory i fauny glebowej.
Obok konopi wysiewana jest również lucerna, która jako roślina motylkowa, jest
zdolna do symbiozy z bakteriami brodawkowymi z rodzaju Rhizobium, posiadającymi zdolność wiązania azotu cząsteczkowego.
Połączenie w płodozmianie uprawy konopi dającej duży plon celulozy, w skład której wchodzi węgiel, tlen i wodór, z uprawą
lucerny wytwarzającej dzięki symbiozie
z bakteriami brodawkowymi dużo azotu sta-

nowi swoisty kompozyt biologiczny, ułatwiający stosunkowo szybkie tworzenie
próchnicy.
Po rekultywacji terenów pokopalnianych
przewiduje się utworzenie modelowego systemu obrazującego możliwości zarówno rekultywacji terenów zdegradowanych, jak i pokazującego możliwość późniejszego wykorzystania terenów zrekultywowanych do
uprawy roślin przemysłowych, wykorzystywanych do ekologicznej produkcji masy celulozowo-papierniczej, surowców budowlanych, materiałów kompozytowych oraz surowców energetycznych.
Realizacja projektu pozwoli przywrócić tereny zdegradowane rolnictwu, co wpłynie na
rozwój gospodarstw i zwiększenie zatrudnienia w sektorze rolniczym dotkniętym
strukturalnym bezrobociem. Szata roślinna
poprzez poprawę klimatu podniesie walory
zdrowotne społeczeństwa oraz uczyni bardziej
atrakcyjnym turystycznie region, w którym zlokalizowany jest projekt.
www.iwnirz.pl
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Cel: sprostać wyzwaniom
Rozmowa z prof. Pawłem Rowińskim,
dyrektorem Instytutu Geoﬁzyki PAN

Jakie zagadnienia stanowią główny obszar zainteresowań badawczych Instytutu?
– W Instytucie Geofizyki PAN prowadzone są badania podstawowe praktycznie we
wszystkich dziedzinach obejmujących problematykę fizyki Ziemi. Specjalizujemy się zatem w sejsmologii, fizyce wnętrza Ziemi, magnetyzmie ziemskim, fizyce atmosfery, hydrologii i hydrodynamice oraz badaniach polarnych. Ponadto prowadzimy stały monitoring globalnych pól geofizycznych, wstrząsów
sejsmicznych i wybranych parametrów atmosfery w naszych obserwatoriach na terenie Polski i w Polskiej Stacji Polarnej na Spitsbergenie.
Kto jest wiodącym zleceniodawcą realizowanych projektów badawczych z zakresu nauki o Ziemi i komu przede wszystkim służą wyniki prowadzonych przez państwa prac badawczych?
– Ze względu na różnorodność prowadzonych badań, jak i wypełnianie przez Instytut obligacji państwa w zakresie prowadzenia ciągłych obserwacji i uczestnictwa
w globalnej wymianie danych, zleceniodawcą wielu działań są instytucje państwowe, takie jak MNiSW, NCN, NCBiR oraz Narodowy Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, dla którego od lat prowadzimy Monitoring Zagrożenia Sejsmicznego
Obszaru Polski. To istotne działanie służy planowaniu lokalizacji dużych i wrażliwych inwestycji inżynieryjnych, takich jak elektrownie atomowe czy zapory wodne. W ramach
obserwacji środowiska naturalnego prowadzimy również pomiary zanieczyszczeń gazowych, całkowitej zawartości ozonu oraz natężenia promieniowania UV-B na zlecenie

Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska. Aplikacyjny charakter mają również zagadnienia dotyczące gospodarki wodnej,
szczególnie w odniesieniu do obszarów chronionych północno-wschodniej Polski. Jesteśmy koordynatorem prac związanych z integracją europejskiej infrastruktury badawczej
w naukach o Ziemi, w ramach europejskiego programu EPOS, oraz liderem gigantycznego projektu na budowę cyfrowej przestrzeni badawczej sejsmiczności indukowanej realizowanego m.in. we współpracy
z Kompanią Węglową SA. Wyniki wieloletnich badań skorupy ziemskiej to wartościowy materiał dla firm zajmujących się poszukiwaniem gazu łupkowego, dlatego też
z PGNiG oraz Geofizyką Toruń SA stworzyliśmy konsorcjum naukowo-przemysłowe.
Bez precedensu w badaniach geologicznych
w Polsce jest projekt o akronimie PolandSPAN, realizowany we współpracy z Instytutem Nauk Geologicznych PAN oraz amerykańską korporacją ION GX Technology, dotyczący badań geologicznych prowadzonych z wykorzystaniem technik sejsmiki refleksyjnej o najwyższej dostępnej dziś rozdzielczości. Nie mogę zapomnieć także o takich naszych kontrahentach jak KGHM Polska Miedź SA, firma Miele, DHV Hydroprojekt.

Jakie przełożenie mają badania IGF
PAN na stan środowiska i gospodarki oraz
ocenę polskiej nauki?
– Jesteśmy świadomi, że prowadzenie
geofizycznych badań naukowych nabiera
coraz większego znaczenia społecznego, dlatego podejmujemy wszelkie starania, żeby
sprostać nowym wyzwaniom. Jednym z nich
jest konieczność badań złóż naturalnych surowców energetycznych – min. gazu łupkowego – i ich efektywne wykorzystanie dla rozwoju gospodarczego kraju. Ponadto zgłębiamy zagrożenia naturalne i antropogeniczne, takie jak powodzie, trzęsienia Ziemi,
zanieczyszczenia wody i atmosfery oraz
skutki zmian klimatycznych. Swój skromny
udział mamy też w medycynie, rozwijając koncepcje leczenia łuszczycy z wykorzystaniem
naturalnego promieniowania. Jesteśmy wysoko oceniani na arenie międzynarodowej,
czego dowodem jest włączenie Centrum
Nauk o Ziemi i Planet GeoPlanet, którego jesteśmy koordynatorem, do elitarnej grupy
ośmiu wiodących centrów nauk o Ziemi
ESNL – Earth Sciences National Labs w Europie.
Rozmawiała Magdalena Szczygielska
www.igf.edu.pl

Fot. Adam Kaczuba
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Zyskuje nauka
i społeczeństwo
Rozmowa z Markiem Jeżabkiem,
dyrektorem Instytutu Fizyki Jądrowej PAN
Czego dotyczą główne kierunki prac badawczych Instytutu Fizyki Jądrowej i kto najwięcej zyskuje na współpracy z państwem?
– IFJ PAN ma bardzo szerokie spektrum
badań, poczynając od fizyki i astrofizyki cząstek, poprzez fizykę jądrową, fizykę fazy skondensowanej, po badania stosowane dotyczące szeregu istotnych problemów współczesnej
cywilizacji, w tym takich dziedzin jak zdrowie,
ochrona środowiska oraz energetyka. Na naszych badaniach, które staramy się prowadzić
na światowym poziomie, najwięcej zyskuje polska nauka. Dzięki posiadanemu potencjałowi
inżynieryjno-kadrowemu stanowimy wartościowe zaplecze dla badań realizowanych
w uniwersytetach. Jednocześnie z wyników badań aplikacyjnych IFJ korzysta społeczeństwo,
choćby pacjenci, u których leczenie wymaga
np. radioterapii protonowej.
W tym miejscu warto dodać, że jako członek Konsorcjum im. Mariana Smoluchowskiego, Instytut uzyskał status Krajowego
Naukowego Ośrodka Wiodącego na lata
2012–2016, a w przeprowadzonej w roku 2013
przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa
Wyższego kategoryzacji jednostek naukowych
uzyskał kategorię A+, czyli najwyższą.
Znaczną część prac zespołu IFJ stanowią projekty unijne, czego dowodem choć-
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by tytuł „Najaktywniejszego uczestnika
7. Programu Ramowego” w regionie Małopolski i Podkarpacia. Jak ocenia pan ich rezultaty?
– Z perspektywy zakończonej w 2013 roku
najwięcej środków – blisko ćwierć miliarda złotych – uzyskaliśmy w ramach Programu
Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka,
natomiast równolegle w ramach 7. Programu
Ramowego mamy w dorobku szereg projektów, zarówno z zakresu badań podstawowych, jak i stosowanych.
Gdy mowa o wymiernych korzyściach dla
społeczeństwa, warto wspomnieć szczególnie o dwóch projektach. W ramach międzynarodowego projektu Hamlet na stacji kosmicznej został umieszczony model ludzkiego
ciała – Matrioszka – w celu określenia ekspozycji astronautów na promieniowanie kosmiczne. Mało kto zdaje sobie sprawę, że dopuszczalna dawka promieniowania stanowi
jedną z większych barier w przeprowadzeniu
załogowego lotu na Marsa. Nasze badania
mają duże znaczenie dla rozwoju kosmonautyki, ponieważ wyniki – dane pomiarowe
– stanowią cenne wskazówki dla konstruktorów pojazdów kosmicznych, jak zapewnić
kosmonautom optymalną osłonę przed promieniowaniem.

Inny przykład to projekt europejski
ULICE skoncentrowany na rozwoju różnorodnych metod terapii protonowej, wykraczających poza obecnie stosowane techniki.
Gdy terapia protonowa w naszym Centrum
Cyklotronowym Bronowice zacznie być prowadzona na skalę kliniczną, będziemy mieli
zapewniony dostęp do najnowszych osiągnięć
nauki światowej.
Czy mają już państwo konkretne cele
i pomysły na wykorzystanie dotacji dostępnych w ramach nowej perspektywy finansowej?
– Tak, mamy w planach co najmniej dwa
ściśle sprecyzowane projekty. Z nowego budżetu UE chcemy doposażyć Centrum Cyklotronowe Bronowice, inwestując w sprzęt
i rozwój metod pozycjonowania pacjentów
w radioterapii protonowej. W tej chwili dzięki pozyskanym środkom dysponujemy tomografem komputerowym bardzo wysokiej
klasy, ale brakuje nam innych urządzeń potrzebnych do precyzyjnego pozycjonowania
pacjenta, aby właściwie skierować odpowiednią dawkę promieniowania, a w efekcie
skutecznie zniszczyć nowotwór przy optymalnej ochronie zdrowych tkanek. Taki sprzęt
pozwoliłby nam na udział w badaniach
mechanizmów fizycznych i biologicznych
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w procesie radioterapii protoo randze światowej. Po
nowej, prowadzonych w ramach
ich ukończeniu zamiemiędzynarodowego konsorcjum
rzamy aktywnie uczestskupiającego najbardziej renoniczyć w prowadzomowane ośrodki w swojej dzienych tam pracach badzinie. Oczywiście będziemy wydawczych. Koordynujestępować też o środki na szereg
my także polski udział
innych celów, ale te, o których
w przygotowaniach do
wspomniałem, traktujemy priobudowy europejskiego
rytetowo.
źródła spallacyjnego ESS
Gros bieżących i planowaw Szwecji – projektu
nych projektów instytutu kono wartości 1,8 mld euro
centruje się wokół Centrum Cyz udziałem kilkunastu
klotronowego Bronowice. Jaka
krajów. Będzie to najidea przyświecała powołaniu
bardziej intensywne źrójednostki i jaki jest zakres jej
dło neutronów dla badań
działania?
podstawowych i stoso– Centrum jest jednostką orwanych w obszarze fizyganizacyjną instytutu, która dyski, chemii, inżynierii maponuje dwoma cyklotronami. Na Stanowisko gantry do radioterapii skanującą wiązką protonową
teriałowej, life science
jednym jest prowadzona radio- w Centrum Cyklotronowym Bronowice
i badań interdyscypliterapia protonowa czerniaka gałnarnych.
ki ocznej, finansowana przez NFZ. Drugi do- badania własności mezonów i barionów zaCzy na równie pozytywną ocenę zasłustarcza protonów ze znacznie szerszego ob- wierających kwarki piękne. Prace były pro- guje współpraca IFJ z biznesem i czy widzi
szaru energii, dzięki czemu można naświetlać wadzone w laboratorium KEK w Japonii, pan szansę na zintensyfikowanie badań zlenowotwory w całym ciele pacjenta. W skład w ramach współpracy BELLE. Fizycy z IFJ conych, odczuwalnych przez społeczeńCentrum wchodzą również dwa zakłady na- byli w BELLE jedyną grupą z Polski. Aktualnie stwo?
ukowe. Nazwa Narodowe Centrum Radio- studia nad pięknymi hadronami kontynu– Oczywiście. Mamy w swoich struktuterapii Hadronowej – Centrum Cyklotrono- owane są w CERN, w eksperymencie LHCb, rach laboratorium LADIS, które zajmuje się
we Bronowice oznacza dwa projekty, reali- zaś w japońskim KEK trwa budowa super- dozymetrią, pozwalającą monitorować dawzowane ze środków funduszy struktural- fabryki mezonów pięknych i przygotowuje się ki, jakie otrzymali ludzie stykający się z różnych, za które w IFJ powstaje nowoczesne nowe eksperymenty w ramach kolaboracji nymi źródłami promieniowania. LADIS ma
centrum badań w obszarze fizyki jądrowej, ra- BELLE2. W dziedzinie fizyki jądrowej pro- pod opieką około 50 tys. osób w Polsce. Mediobiologii i nauk pokrewnych. Jako ośrodek wadzimy badania struktury jądra atomowe- tody dozymetryczne wypracowane w IFJ
radioterapii protonowej będzie ono mogło go i mechanizmu reakcji jądrowych, korzy- używamy też za granicą. Ten segment dziaprzyjąć w ciągu roku do 700 pacjentów na stając z dostępu do najlepszych laboratoriów łalności gospodarczej przynosi przychody lidwu stanowiskach gantry oraz do 100 pa- w krajach Unii Europejskiej, Rosji, Japonii czone w milionach złotych rocznie. Jeszcze
cjentów z nowotworami gałki ocznej.
i USA. Jestem dumny, że od zeszłego roku bardziej spektakularne efekty przynosi nasze
O cyklotronach już pan wspominał, a ja- możemy prowadzić badania na światowym zaangażowanie w budowę europejskiej inkie są funkcje stanowiska gantry?
poziomie także w Centrum Cyklotronowym frastruktury naukowej. W konsorcjum z in– Gantry oznacza w medycynie ramię do Bronowice, korzystając z wiązki protonów stytucjami naukowymi z kilkunastu krajów bienapromieniowania pacjenta. Nasze gantry jest z cyklotronu Proteus C-235. Dalej mamy fi- rzemy udział w prowadzonej koło Hamburbardzo dużym urządzeniem, wypełniającym zykę zderzeń jąder atomowych przy naj- ga budowie europejskiego lasera na swobetonowy bunkier o wysokości ponad 11 m wyższych energiach, w których badane są wła- bodnych elektronach – E-XFEL. Nasi inżyi ścianach o grubości 3 m. Metalowa kon- sności plazmy kwarkowo-gluonowej. W LHC nierowie i technicy wniosą w budowę wkład
strukcja gantry, o wadze ponad 100 ton, za- badania te prowadzone są przez współpra- o wartości ponad 10 mln euro. E-XFEL bępewnia bardzo precyzyjne ustawienie ma- cę ALICE oraz ATLAS, a w RHIC w USA we dzie źródłem spójnego promieniowania rentgnesów, które kierują wiązkę protonów na cia- współpracy STAR, a wcześniej PHOBOS. Co genowskiego. Jestem pewien, że przedsięło pacjenta z dokładnością do ułamka mili- do astrofizyki cząstek to grupa fizyków z IFJ wzięcie to przyniesie przełomowe odkrycia
metra, zgodnie z planem terapii.
bierze udział w eksperymencie Pierre Auger, w szeregu dyscyplin.
Czy innowacyjny dorobek IFJ równie im- zlokalizowanym na pampie w Argentynie.
Jakie założenia przyświecają dalszemu
ponująco wypada na tle osiągnięć środowi- Rozlokowane na powierzchni ponad 3 tys. km rozwojowi IFJ PAN?
ska naukowego w skali światowej?
kw. detektory służą określeniu, z jakiego kie– Naszym dążeniem pozostaje harmo– Mamy osiągnięcia na poziomie świa- runku nadleciała cząstka i jaką miała energię. nijne łączenie badań podstawowych i aplitowym w badaniach podstawowych, m.in. W ten sposób możemy obserwować i anali- kacyjnych. IFJ jest i powinien pozostać takim
w zakresie fizyki i astrofizyki cząstek. Nasi in- zować promieniowanie kosmiczne o naj- miejscem, gdzie młodzi badacze mogą osiążynierowie uczestniczyli w budowie Wielkie- wyższych energiach. Ponadto IFJ uczestni- gnąć wartościowe wyniki i zrobić szybką kago Zderzacza Hadronów (Large Hadron Col- czy w ambitnym projekcie Cherenkov Tele- rierę naukową. Chcemy nadal prowadzić balider, LHC) w europejskim centrum badań ją- scope Array, w ramach którego rejestrowane dania w tych obszarach, w których jesteśmy
drowych CERN koło Genewy, które jest będą fotony o wielkich energiach ze źródeł po- liderami wśród jednostek naukowych w skaobecnie najważniejszym ośrodkiem fizyki zaziemskich. Zajmujemy się również bada- li kraju, odgrywając jednocześnie znaczącą
cząstek. Jego najbardziej spektakularnym niami kontrolowanej fuzji termojądrowej rolę w nauce światowej.
sukcesem stało się odkrycie w 2012 roku bo- z myślą o jej wykorzystaniu w energetyce. Nasi
zonu Higgsa, do czego znacznie przyczyni- inżynierowie budowali stellarator W-7X
Rozmawiała Dorota Babkiewicz
li się także nasi fizycy. Ponadto od wielu lat w Niemczech oraz uczestniczą w budowie tojesteśmy zaangażowani w eksperymentalne kamaka ITER we Francji – przedsięwzięciach
www.ifj.edu.pl
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Innowacyjność
wymaga ochrony
Zaniechanie jak najszybszego zgłoszenia może
oznaczać nieodwracalną utratę nie tylko
wyłączności na dany przedmiot ochrony, ale
także zakaz jego zarobkowego lub zawodowego
wykorzystania, jeżeli prawo wyłączne uzyska inny
podmiot, który wcześniej dokonał skutecznego
zgłoszenia – mówi Alicja Adamczak, prezes
Urzędu Patentowego Rzeczpospolitej Polskiej
Fot. ROBERT GRAFF

Jak dobrze chroniona jest w Polsce własność intelektualna i jak posiadanie patentu przekłada się na zyski z innowacyjnych
rozwiązań opracowanych we współpracy
nauki i przemysłu?
– Obowiązująca obecnie ustawa Prawo
własności przemysłowej wraz z aktami wykonawczymi jest w pełni zharmonizowana
z prawem Unii Europejskiej oraz regulacjami
międzynarodowymi wynikającymi z przynależności Polski do Światowej Organizacji
Własności Intelektualnej. Polski system prawny zapewnia więc ochronę własności przemysłowej zgodną ze standardami międzynarodowymi obowiązującymi w tej dziedzinie.
Nabycie prawa wyłącznego oznacza dla
twórcy wynalazku możliwość osiągnięcia
wielu korzyści, gdyż jest jednym z bardzo istotnych narzędzi prawnych służących zabezpieczeniu zwrotu poniesionych nakładów
związanych np. z wdrożeniem nowych rozwiązań technicznych, uruchomieniem wytwarzania nowych produktów, a także prowadzeniem działań reklamowych i promo-
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cyjnych. Wartość rynkowa i użyteczność prawa wyłącznego wzrasta wraz z rozwojem
przedsięwzięcia, które odniosło komercyjny
sukces.
Posiadanie prawa wyłącznego otwiera
także możliwość zawierania umów licencyjnych, które mogą być źródłem przychodów
osiąganych z tytułu zgody na wykorzystanie
przedmiotu własności przemysłowej przez
osoby trzecie. Posiadacz prawa wyłącznego
może także osiągnąć bezpośrednie korzyści
poprzez sprzedaż tego prawa.
Na ile polscy przedsiębiorcy są świadomi roli ochrony własności intelektualnej
i w jaki sposób Urząd Patentowy wpływa na
podniesienie wiedzy w zakresie jej właściwego wykorzystania?
– Większość przedsiębiorców posiada już
podstawową świadomość, że w skład najcenniejszych aktywów nowoczesnej firmy
może wchodzić wiele dóbr mających charakter
własności intelektualnej. Wartości te budują
rynkową tożsamość przedsiębiorstwa i często decydują o zdolności do generowania zysku. Także prawa do korzystania ze stworzonej
lub zakupionej technologii, rozwiązań konstrukcyjnych, dokonanych wynalazków lub
opracowanego designu mają decydujący
wpływ na wartość i pozycję rynkową oraz perspektywy rozwoju. Nie wszyscy przedsiębiorcy
mają jednak dostateczną wiedzę na temat rzeczywistych możliwości ochrony wynalazków, wzorów, znaków towarowych oraz innych przedmiotów własności przemysłowej.
Wiedza ta jest niezbędna dla prawidłowego
prowadzenia przedsiębiorstwa, gdyż uzyskanie prawa wyłącznego zapewnia monopol
na wykorzystanie wynalazku, wzoru czy znaku towarowego w sposób zarobkowy lub zawodowy na całym obszarze Rzeczypospolitej Polskiej. Brak takiej ochrony może spo-
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wodować wymierne szkody dla przedsiębiorcy. Trudniejsze i bardziej kosztowne
mogą okazać się działania prawne w stosunku
do konkurentów np. wprowadzających do obrotu towary oznaczone identycznym lub podobnym znakiem towarowym. W efekcie
może wpłynąć to na zmniejszenie zysków właściciela znaku towarowego oraz może naruszyć jego renomę, szczególnie jeśli produkty
konkurencji są gorszej jakości.
Urząd Patentowy RP, mając świadomość stale rosnącego zapotrzebowania na
wiedzę z zakresu ochrony własności intelektualnej, organizuje liczne konferencje, seminaria i sympozja z myślą o bardzo zróżnicowanym spektrum odbiorców. Tematyka tych
wydarzeń obejmuje m.in. informacje o istniejących możliwościach ochrony własności
intelektualnej, popularyzację efektywnych
metod komercjalizacji wyników prac naukowo-badawczych oraz nauczanie zarządzania
własnością intelektualną poprzez organizację szkoleń i warsztatów z udziałem ekspertów Urzędu Patentowego oraz spotkań ze środowiskami m.in. przedsiębiorców, naukowców, wynalazców i prawników. Niezależnie
prowadzimy szeroką działalność wydawniczą,
a nasze publikacje kierujemy zarówno do osób
dorosłych, jak i do dzieci i młodzieży .
W ramach działań ukierunkowanych na
rozwój świadomości młodego pokolenia
Urząd Patentowy organizuje doroczne konkursy dla młodych naukowców podejmujących w swojej działalności badawczej tę tematykę. Dostrzegając także społeczne znaczenie przekazu artystycznego, Urząd Patentowy co roku zaprasza młodych plastyków
do udziału w konkursie na plakat o treści związanej z ochroną własności intelektualnej.
W ostatniej edycji ogłoszone zostały także
konkursy na filmy związane z tematyką
ochrony własności przemysłowej oraz na informacje dziennikarskie. Inicjatywy te przynoszą wartościowe rezultaty w postaci prac
naukowych i projektów plastycznych, filmowych oraz informacji prasowych służących
szerokiemu upowszechnianiu treści na temat
znaczenia ochrony własności przemysłowej

Nie wszyscy przedsiębiorcy mają dostateczną
wiedzę na temat rzeczywistych możliwości ochrony
wynalazków, wzorów, znaków towarowych oraz innych przedmiotów własności przemysłowej
w sposób adekwatny do potrzeb zróżnicowanych kategorii odbiorców.
Jakiej wiedzy praktycznej najczęściej brakuje krajowemu przemysłowi i środowisku
nauki zaangażowanym w projekty badawczo-rozwojowe, aby wspólny wysiłek i dorobek
intelektualny osiągnął etap komercjalizacji?
– Środowisko naukowe i przedsiębiorcy
wydaje się, że wciąż mają pewne problemy
z wzajemną komunikacją, identyfikacją po-

trzeb i możliwości. Z pewnością trzeba też pamiętać, iż proces transferu technologii z nauki do gospodarki wymaga specjalistycznej wiedzy z różnych dziedzin, a więc często wsparcia eksperckiego. Chodzi tu zarówno o specjalistów z zakresu prawa, niezbędnych
zwłaszcza przy negocjacjach i formułowaniu
umów, osób zajmujących się wyceną wartości niematerialnych i prawnych, a przede
wszystkim rzeczników patentowych nie tylko
pełniących zadania pełnomocników w postępowaniach dotyczących praw własności
przemysłowej, ale również świadczących pomoc w formułowaniu strategii ochrony wyników twórczości, a także oceny zdolności
ochrony czy niekolizyjności danego rozwiązania z cudzymi prawami wyłącznymi.
Należy podkreślić, że w aspekcie praktycznym przedsiębiorcy, wynalazcy i projektanci zbyt rzadko korzystają z konsultacji i porad rzeczników patentowych dysponujących
wiedzą specjalistyczną i uprawnionych do reprezentowania zgłaszających w postępowaniach przed Urzędem Patentowym RP. Konsultacja z rzecznikiem patentowym pozwala
w szczególności uniknąć wielu błędów przy
określaniu potrzeb w zakresie ochrony praw
wyłącznych oraz przy prowadzeniu postępowania przed Urzędem Patentowym RP.
Jakie pułapki natury prawnej i finansowej czyhają na twórców innowacji w polskich warunkach i jak autorzy wynalazków
oraz nowatorskich rozwiązań mogą ustrzec
się najczęściej spotykanych w praktyce problemów związanych z nadaniem innowacyjnej myśli wartości rynkowej?
– Data dokonania zgłoszenia wynalazku
czy wzoru użytkowego do ochrony w Urzędzie Patentowym RP ma decydujące znaczenie przy ocenie tzw. zdolności patentowej,
w tym spełnienia kryterium nowości światowej. Dlatego osoby i podmioty zamierzające uzyskać ochronę na zgłoszone rozwiązanie nie powinny zwlekać z dokonaniem zgłoszenia do Urzędu Patentowego RP. Zaniechanie jak najszybszego zgłoszenia może
oznaczać bowiem nieodwracalną utratę nie
tylko wyłączności – czyli monopolu – na dany
przedmiot ochrony, ale także zakaz jego zarobkowego lub zawodowego wykorzystania, jeżeli prawo wyłączne uzyska inny podmiot, który wcześniej dokonał skutecznego
zgłoszenia.
Należy również pamiętać, że ujawnienie
wynalazku, np. w publikacji naukowej, przed
zgłoszeniem do Urzędu Patentowego RP powoduje, że wynalazek nie zostanie opatentowany. Poprzez jego przedwczesne ujawnienie wynalazek staje się częścią aktualnego stanu techniki. Z tego względu wszelkiego rodzaju działania, które stwarzają możliwość publicznego ujawnienia wynalazku,
mogą być podejmowane dopiero po dokonaniu zgłoszenia w Urzędzie Patentowym RP.
Rozmawiała Magdalena Szczygielska
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Lider
wynalazczości
w branży
chemicznej
Celem podstawowej działalności Instytutu
Ciężkiej Syntezy Organicznej ”Blachownia”
jest prowadzenie prac naukowo-badawczych
na odpowiednio wysokim poziomie
i w starannie wybranych dziedzinach tak,
aby ich wyniki można było przekształcić
w nowoczesne i ekonomicznie opłacalne
technologie, głównie dla przemysłu
chemicznego. Efektem ścisłej współpracy
z przemysłem są 872 wdrożone technologie,
co oznacza, że to zawsze była i nadal jest
dla ICSO ”Blachownia” sprawa priorytetowa
gronie partnerów przemysłowych ICSO ″Blachownia″ znajdują się czołowi przedstawiciele przemysłu chemicznego w Polsce tj. grupy chemiczne, duże spółki oraz małe i średnie przedsiębiorstwa. Przedsiębiorcy znają wartość praw własności przemysłowej, dlatego corocznie Instytut zgłasza najwięcej projektów wynalazczych do opatentowania na
Opolszczyźnie (rys.1).
Miarą innowacyjności Instytutu jest 1575 uzyskanych patentów, których liczba wzrosła najbardziej w ostatnich latach. W latach 2011–2013 Urząd Patentowy
RP udzielił aż 122 patenty na nowe rozwiązania technologiczno-techniczne Instytutu (rys. 2). Według raportu rocznego Urzędu Patentowego RP za 2011 rok ICSO
″Blachownia″ uplasował się na piątym miejscu w Polsce wśród podmiotów (w tym
wszystkich jednostek naukowych), które uzyskały najwięcej patentów i praw
ochronnych. Instytut Ciężkiej Syntezy Organicznej ″Blachownia″ jest także liderem
wynalazczości w gronie 52 instytutów badawczych nadzorowanych przez Ministerstwo
Gospodarki. I tak w 2012 roku, na 182 zgłoszone wynalazki, 28 zostało dokonanych w ICSO ″Blachownia″, a na 114 udzielonych patentów jest on uprawnionym
do 38.
Ważne jest tworzenie wynalazków, ale jeszcze ważniejsze jest ich praktyczne wykorzystanie. Pomimo iż ICSO ″Blachownia″ corocznie wdraża od 5 do 10 technologii wytwarzania nowych produktów, to nadal realizowanych jest zbyt mało nowych przedsięwzięć inwestycyjnych w branży chemicznej.
Większość innowacyjnych technologii przed zastosowaniem w dużej skali przemysłowej należy sprawdzić w skali technicznej, czyli w instalacji pilotowej. Możliwość takiej weryfikacji zdecydowanie zwiększa pewność osiągnięcia założonych parametrów w instalacji produkcyjnej, której koszty inwestycyjne wielokrotnie przewyższają koszt budowy instalacji pilotowej. W ostatnim czasie w ICSO ″Blachownia″ została zbudowana i uruchomiona instalacja ¼-techniczna procesów wodorowych prowadzonych pod zwiększonym ciśnieniem. Technologią, która została
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¼-techniczna ciśnieniowa instalacja
uwodornień w ICSO "Blachownia"
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Kapitał wymaga
wiedzy
i wyobraźni
Rys. 1

Rozmowa
z prof. dr. hab.
Tadeuszem Baczką,
prof. nauk
ekonomicznych
z Instytutu Nauk
Ekonomicznych
Polskiej Akademii Nauk

Rys. 2
sprawdzona w tej skali i jest oferowana do komercjalizacji
w skali przemysłowej, jest proces uwodornienia gliceryny do
glikolu propylenowego, m.in. składnika płynów do spryskiwaczy samochodowych.
Obecnie Instytut prowadzi działania w kraju i zagranicą w obszarze licencjonowania kilku innowacyjnych technologii wytwarzania produktów chemicznych w skali wielkotonażowej. Najważniejsza z nich to technologia wytwarzania
bisfenolu A o jakości odpowiedniej do syntezy poliwęglanów
o zastosowaniach optycznych metodą bezfosgenową, oferowana pod nazwą ISOBIS razem ze szwajcarską firmą Sulzer Chemtech. Licencjonowanie technologii jest uzależnione od możliwości wykazania zalet innowacyjnej technologii
w praktycznym zastosowaniu, a więc w instalacji referencyjnej.
W tym celu w ICSO ″Blachownia″ budowana jest modelowa instalacja dla procesu ISOBIS, która spełniać będzie funkcję instalacji referencyjnej. Proces ten po raz pierwszy zaprezentowano na międzynarodowej arenie na wystawie
wynalazków w Suzhou (Chiny) w 2008 roku, następnie
w Brukseli (2008 rok), Seulu (2010 rok) i Genewie (2012 rok),
uzyskując 4 złote medale i 1 srebrny. Technologia jest chroniona patentem polskim PL 381757, a poprzez międzynarodowe zgłoszenie patentowe w trybie PCT został udzielony patent w Rosji i w Chinach. Działalność w zakresie eksportu technologii przyniosła Instytutowi wymierne efekty ekonomiczne, korzystnie wpłynęła także na rozwój i doświadczenie pracowników w zakresie komercjalizacji technologii.
Instytut Ciężkiej Syntezy Organicznej ″Blachownia″
działa szybko i skutecznie, aby podnieść innowacyjność krajowej gospodarki i jednocześnie spełnić rosnące wymagania
partnerów przemysłowych, a także zapewnić konkurencyjność ich produktów na rynku. Posiada także dużą skuteczność w realizacji projektów badawczo-rozwojowych, co skłania partnerów przemysłowych do realizowania wspólnie z Instytutem przedsięwzięć wdrożeniowych o charakterze innowacyjnym.
www.icso.com.pl

Jak na przestrzeni ostatnich lat ocenia
pan postępy krajowych przedsiębiorstw
w zakresie budowania gospodarki opartej
na wiedzy i na ile osiągane wyniki pozwalają wiązać nadzieje z sektorem B+R
oraz innowacyjnością?
– Pod względem poziomu innowacyjności polska gospodarka jest nisko oceniana w międzynarodowych rankingach, ale ocena przedsiębiorstw wygląda już znacznie lepiej. Wyniki European Innovation Survey
opracowane dla Komisji Europejskiej przez Uniwersytet w Maastricht pozwalają przyjrzeć się poszczególnym czynnikom, które składają się na opis
innowacyjności danego kraju. Faktycznie to nie kraje są innowacyjne tylko firmy, które osiągają efekt rynkowy na podstawie posiadanej lub pozyskiwanej wiedzy. W związku z tym międzynarodowe oceny odzwierciedlają
raczej to, co dzieje się w otoczeniu biznesu, na ile warunki tworzone w Polsce odpowiadają najwyższym standardom międzynarodowym. Efektywność przedsiębiorstw jest w pewnym stopniu odbiciem jakości otoczenia,
w którym się poruszają. Zwraca uwagę, że uwzględniając innowacje nietechnologiczne, które nie wymagają nakładów na badania i rozwój, Polska ma wysoką, wręcz ponadprzeciętną dynamikę, ale również w innych
segmentach dynamika zmian jest spora.
Przyglądając się innowacyjnym firmom i ich powiązaniom z nauką, możemy zauważyć pewne znaczące pozytywne zjawiska, które nie są uwzględniane w statystykach i rankingach. Jeżeli na krajowym rynku pojawia się
wysokiej klasy innowacja, to w następstwie pojawiają się firmy, które poza
wszelkimi układami nawiązują z tą firmą relacje i przenoszą jej dorobek
na inne dziedziny, co stanowi istotną wartość. Ponadto na tle Europy
w Polsce jest najwięcej firm, które zatrudniają do 10 osób, ale wiedza na
ich temat jest znikoma, podczas gdy właśnie w mikroprzedsiębiorstwach
dzieje się w sferze innowacji bardzo dużo. W obecnych warunkach żeby
zaistnieć na konkurencyjnych rynkach, firmy, chcąc nie chcąc, muszą inwestować w badania i rozwój, nawet jeśli nie nazywają tego w ten sposób,
bo – jak u Moliera – nie wiedzą, że mówią prozą.
Czy słusznie z największymi dokonaniami w zakresie innowacyjności kojarzone są duże firmy, które mają większe możliwości i nakłady na
sektor B+R?
– Oczywiście podmioty, które dysponują dużymi funduszami na badania, mają większe szanse na wdrożenie i upowszechnienie wyników
badań w skali międzynarodowej, jednak nie znaczy to, że mała firma nie
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może stać się liderem innowacyjności w skali światowej. Należy bowiem pamiętać, że
same inwestycje w badania i rozwój nie wystarczą. Chodzi o to, by dawały konkretny
efekt rynkowy. Często te największe firmy są
już za duże, by być innowacyjnymi. Skupują
rozwiązania od mniejszych usługodawców, co stanowi ogromną szansę dla małych
firm.
Czy obserwacje rynku i analizy opracowywanych rankingów potwierdzają, że wraz
ze statystykami zmieniają się sektory przemysłu wiodące prym w pracach badawczo-rozwojowych i opracowywanych wynalazkach oraz branżowi liderzy w dziedzinie innowacji?
– To ciekawe pytanie, na które obecna
wiedza nie pozwala dać pełnej odpowiedzi.
Kwestie poszczególnych sektorów gospodarki nie są w zasadzie poruszane na forum,
a najwyższy czas to zmienić i przyjrzeć się
konkretnym branżom. W każdym obszarze,
łącznie z sektorami uznawanymi za tradycyjne i niekojarzonymi z dynamicznym postępem, jest miejsce na innowacje, które
mogą mieć znaczenie w wymiarze globalnym. Jeśli przyjrzymy się poszczególnym
branżom, nie widać wielu nowych liderów.
W zakresie innowacyjności ciągle prym
wiodą takie obszary, jak sektor medyczny,
transportowy, teleinformatyczny. Nowym,
wartym odnotowania zjawiskiem, jest pojawienie się innowacyjnej myśli w – paradoksalnie nisko ocenianym – transporcie kolejowym, w obrębie którego polscy producenci zaczynają robić karierę międzynarodową. Widać, że tam, gdzie istnieje popyt na
innowacje, firmy potrafią to wykorzystywać.
Niestety nie zawsze udaje się wykorzystać popyt krajowy, ale przy pewnych zmianach instytucjonalnych jest szansa na ich wzmocnienie również na polskim rynku. Cały czas
nie mamy pełnego obrazu prac badawczorozwojowych realizowanych przez firmy
w Polsce. Mówię o braku danych dotyczących przedsiębiorstw zagranicznych, które
korzystają ze wsparcia polskich uczelni
i współpracują z małymi polskimi firmami,
a także najmniejszych przedsiębiorstw, o których działalności badawczej niestety wciąż
mało wiemy. Wiąże się to z luką instytucjonalną w zakresie obowiązku publikacji danych o nakładach na obszar B+R przez koncerny zagraniczne w Polsce, a z drugiej strony z potrzebą zmiany ustawy o rachunkowości, żeby informowały one małe firmy
o kosztach, jakie ponoszą na badania. To
znacznie ułatwiłoby kontakty z tymi firmami instytucjom badawczym.
Jakie przeszkody najczęściej napotykają innowacje na drodze do komercjalizacji i zastosowania w biznesie na skalę masową?
– Problemy wiążą się przede wszystkim
z popytem i finansami. Te natury finansowej
są eksponowane najczęściej, ale wynikają po-
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W poprzednim okresie finansowania mieliśmy do
czynienia z licznymi inwestycjami w infrastrukturę
badawczą, jednak istnieje ryzyko, że znaczna ich
część nie zostanie właściwie wykorzystana.
Z samego faktu, że się coś zbuduje, nie wynika,
że inni będą z tego korzystać
niekąd z niedostatecznego popytu. To, że firmy najczęściej wskazują na problemy finansowe jako wyzwanie, z którym muszą się zmierzyć, stanowi paradoks w okresie, kiedy
mamy do czynienia z jednym z największych
napływów funduszy europejskich na innowacje. Nasuwa się wniosek, że coś jest nie tak
z alokacją środków pomocowych, które nie
trafiają w potrzeby tych, którzy realizują
projekty z największym potencjałem. Z drugiej strony jeżeli mówimy o barierze popytowej, ma ona charakter kulturowy, a to stawia
poważne wyzwania przed systemem edukacyjnym, żeby stworzyć nowe wzorce zachowań. Warto również zwrócić uwagę, że w debacie publicznej innowacje często są utożsamiane ze sferą techniczną, a to mocno – zupełnie niesłusznie – zawęża obszar spraw
związanych z sektorem B+R. W efekcie nie
dostrzega się znaczenia czynnika popytowego, który jest kluczowy dla napływu fundu-

szy. Bardzo ważna dla obszaru ekonomii jest
też asymetria informacji. Innowacje są inwestycjami, a te wiążą się z decyzjami, toteż
jeżeli dochodzi do współpracy sektora naukowego i biznesowego, w grę wchodzi kwestia komunikacji i posiadania wzajemnego informacji o sobie. Wsparciem w obszarze komunikacji jest system ocen innowacyjności
firm.
Co stanowi dziś poważniejszy problem:
finansowanie projektów badawczych realizowanych przez biznes i naukę czy chęć oraz
gotowość obu środowisk do współpracy?
– Obie te sfery są dużym wyzwaniem.
Trzeba zdawać sobie sprawę, że doprowadzenie do zastosowania innowacyjnego produktu w skali światowej wymaga bardzo
dużych nakładów. Pozyskiwania ich nie można wiązać wyłącznie z finansowaniem publicznym. Jednocześnie partnerstwo publiczno-prywatne jest w Polsce mało popu-
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larne, a szkoda, bo rozwiązanie to doskonale się sprawdza w działaniach o charakterze
innowacyjnym. Do pewnego etapu dostatecznym wsparciem są fundusze publiczne,
jednak wobec dużych potrzeb związanych
z realizacją innowacyjnych projektów warto
umiejętnie włączyć odpowiednie instrumenty finansowe, rynek kapitałowy, światowe koncerny. Bez tego nie uda się dotrzeć na międzynarodowe rynki. Jeżeli chodzi o chęć
współpracy, silnie osadzoną w sferze mentalności i kultury, zmiany wymagają świadomej polityki i instrumentów, które będą przesuwać ciężar działań z finansowania infrastruktury badawczej do finansowania struktur wiedzy. W tym procesie duża rola przypada funduszom publicznym oraz instrumentom informacyjnym. W poprzednim
okresie finansowania mieliśmy do czynienia
z licznymi inwestycjami w infrastrukturę badawczą, jednak istnieje ryzyko, że znaczna ich
część nie zostanie właściwie wykorzystana.
Z samego faktu, że się coś zbuduje, nie wynika, że inni będą z tego korzystać. Dlatego
jak się powiedziało „a”, trzeba powiedzieć „b”
i przybliżyć firmom to, czym mogą dysponować, oraz zaktywizować uczelnie do nawiązywania kontaktów z firmami. Wszystkie
innowacje wiążą się z dużym ryzykiem, zaś
informacja to ryzyko zmniejsza. Żyjemy w wieku informacji i musimy się nauczyć z tego potencjału korzystać.

Gdy mowa o potencjale, nasuwa się pytanie, jak wiele krajowych rozwiązań innowacyjnych ma szansę zaistnieć w skali międzynarodowej i popularyzować za granicą
polską myśl innowacyjną?
– Wiele polskich firm jest włączonych
w międzynarodowe łańcuchy wartości. Dobrym przykładem jest przemysł lotniczy czy
samochodowy, w obrębie których wytwarza
się w Polsce elementy składowe produktu, który powstaje w innym kraju. Właśnie wykorzystując łańcuchy wartości, można sprzedawać produkty w skali międzynarodowej. Innym przykładem otwarcia furtki dla polskich
innowacji są sieci handlowe, które eksportują krajowe wyroby na rynki obce. Trzeba umieć
korzystać z dostępnych możliwości, choć nie
jest to łatwe, dlatego potrzebne jest wsparcie
informacyjne firm i uświadomienie im ich
miejsca i roli w łańcuchu wartości. Istnieją
w Polsce małe firmy, które od początku potrafiły rozpoznać swoje miejsce w sieci powiązań i dziś zbierają plony. Dobrym przykładem jest niewielka firma Optopol Technology z Zawiercia, która zainwestowała
w uniwersyteckie opracowanie tomografu do
badania oczu, który trafił na giełdę i wzbudził zainteresowanie światowych koncernów
w Stanach Zjednoczonych, a sama firma została wykupiona przez Canon.
Z czego najbardziej możemy być dumni, jeśli spojrzeć na krajowy dorobek i potencjał w obszarze budowania nowoczesnej gospodarki opartej na wiedzy oraz skuteczność transferu wyników badań do biznesu?
– Najbardziej dumni powinniśmy być
właśnie z takich historii, jak ta przytoczona
powyżej, która ilustruje, że mały zakład jest
w stanie zrobić więcej niż duży koncern. Takich przykładów osiągnięć małych firm, które są na tyle znaczące, że największe światowe
potęgi ubiegają się o ich przejęcie, jest
znacznie więcej. Te małe firmy często są w stanie pokonać bariery, z którymi instytucje publiczne sobie nie radzą. To najlepiej obrazuje
siłę innowacyjnej przedsiębiorczości. Jednocześnie, mimo że firmy te osiągają sukcesy,
to ich skala jest mniejsza niż mogłaby być.
Należy zdać sobie sprawę, że na przestrzeni 20 lat wiele firm w Polsce potrafiło rozwinąć jednoosobową działalność do poziomu zatrudnienia 2 tys. osób. Mamy
ogromny potencjał wzrostu, ale jednocześnie
często brakuje wyobraźni i kapitału, żeby wykonać kolejny krok. Chciałbym zwrócić uwagę, że w świetle innowacyjności zwykle mówi
się o sektorze kolejowym, teleinformatycznym, rynku zdrowia, a pomija osiągnięcia innych obszarów z potencjałem i osiągnięciami, jak choćby przemysł spożywczy, zaliczany
do tradycyjnych. Należy pamiętać, że wyrób
eksportowany na rynki obce musi spełniać
wysokie standardy, co wymaga zaawansowanych badań, które są w Polsce z powodzeniem realizowane. Podobnie w sektorach

meblowym czy odzieżowym mamy do czynienia z innowacyjnym designem, który plasuje Polskę na 10. pozycji w skali światowej.
Wiele naszych technologii zdobywa uznanie
właśnie poza krajem, ale transfer technologii nie został doprowadzony do końca, więc
nie można mówić o pełnym sukcesie. Silną
pozycję mamy w produkcji materiałów, czego przykładem jest choćby grafen. Niemniej
jeśli nie zostanie to odpowiednio potraktowane od strony rynkowej, istnieje ryzyko, że
zmarnujemy potencjał i nie wykorzystamy
swojej szansy.
Na ile rząd, system legislacyjny i dostępne instrumenty finansowe sprzyjają
rozwojowi innowacji na krajowym rynku
i sukcesom polskich przedsiębiorców w upowszechnianiu nowatorskich rozwiązań?
– Liczba instrumentów wsparcia dedykowanych innowacjom systematycznie rośnie.
W efekcie część firm może czuć się zdezorientowanych i zagubionych w natłoku narzędzi przy jednoczesnym braku informacji.
Problemem większym niż dostępność instrumentów wsparcia jest umiejętność trafienia
ich autorów w potrzeby twórców innowacji.
To wiąże się ze wspomnianym już ryzykiem,
które jest nieodłącznym elementem każdej innowacji, w tym projektów finansowanych
z funduszy publicznych. W efekcie faworyzowane są projekty obciążone mniejszym ryzykiem. Chętniej inwestuje się w struktury zastane, z dużym udziałem skarbu państwa, niż
w przedsięwzięcia o faktycznie dużym potencjale innowacyjności. Tu znowu odczuwalny staje się problem alokacji funduszy publicznych i prywatnych, które nie zawsze przekładają się na efekt rynkowy, PKB, dobrobyt
społeczny. Koncentracja na tym, żeby lokować środki w najbardziej innowacyjnych firmach jest sprawą zasadniczą. Jednocześnie
mamy do czynienia z dużym wyzwaniem informacyjnym, bo często są to bardzo małe firmy, o których nikt nie słyszał, niekiedy jeszcze niezarejestrowane, we wstępnej fazie
rozwoju.
Czy mimo wspomnianych problemów
nadzieje, jakie rząd wiąże z gospodarką
opartą na wiedzy, mają odzwierciedlenie
w potencjale przedsiębiorczości i obserwowanym postępie w zakresie innowacyjności?
– Od strony rozwoju struktur przedsiębiorczych zachodzi wiele pozytywnych zjawisk. Niestety wciąż nie mają one charakteru masowego, a dopiero wtedy można mówić o szansie na sukces. Osiągnięcie takiego
stanu wymaga kolosalnego wysiłku administracji publicznej, włączenia podmiotów prywatnych i obopólnej woli współpracy, aby skutecznie obejść bariery, jakie pojawiają się
w otoczeniu biznesu. Jeżeli nie zostaną
wdrożone radykalne zmiany, będziemy mieli do czynienia ze wzrostem gospodarczym,
ale w sferze innowacyjności z zacofaniem.
Rozmawiała Magdalena Szczygielska
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Geoinnowacyjność
Rozmowa z Markiem Baranowskim,
dyrektorem Instytutu Geodezji i Kartograﬁi
Jakie zagadnienia prac badawczych realizowanych w IGiK mają
największe znaczenie z punktu widzenia rozwoju polskiej nauki,
a jakie są szczególnie cenne z punktu widzenia zastosowania w biznesie i w społeczeństwie?
– Instytut Geodezji i Kartografii zajmuje się badaniami obejmującymi szerokie spektrum problematyki nowoczesnej geodezji, geodynamiki, kartografii, teledetekcji, fotogrametrii, geomatyki i gospodarki przestrzennej. W każdym z tych obszarów badawczych występują zagadnienia związane z rozwojem polskiej nauki i wspieraniem
biznesu, ale także mające zastosowanie w społeczeństwie. Do problematyki prac naukowych o największym znaczeniu dla postępu
w nauce należą metodyka określania kształtu geoidy, obserwacje oraz
pomiary grawimetryczne i geomagnetyczne oraz metodyka teledetekcyjnych badań stanu wybranych komponentów środowiska.
Większość z tych badań o wysokim walorze poznawczym znajduje zastosowanie w praktyce. Do przykładów ich wykorzystania należą prognozy plonów modelowane w Instytucie na podstawie da-

Mapa Europy opracowana w Instytucie Geodezji i Kartografii
na podstawie zdjęć satelitarnych
nych satelitarnych i przekazywane co roku do GUS, teledetekcyjne
badania pokrywy śnieżnej i obszarów wymrożeń gruntu zamawiane
w Instytucie przez firmy ubezpieczeniowe, a także badania suszy rolniczej i zagrożeń pożarowych w lasach. Kolejnym przykładem są prace rozwojowe wspierające procesy wdrażania infrastruktury informacji
przestrzennej, porządkującej całą sferę geoinformacji w Polsce w zgodności z europejską dyrektywą INSPIRE.
Warto również wspomnieć o innych wybranych polach wykorzystania wyników naszych badań, do których należą: baza danych
pokrycia terenu CORINE Land Cover – opracowywana po raz czwarty na zamówienie Europejskiej Agencji Środowiska oraz zintegrowany
system monitoringu zagospodarowania przestrzennego.
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Jaka część projektów jest
realizowana dzięki dotacjom
unijnym i jak ocenia pan
wkład zespołu IGiK w dorobek nauki ponad granicami?
– Instytut od wielu lat realizuje projekty finansowane ze środków
unijnych. Obecnie stanowią one ponad 60 proc. naszych projektów.
Wysoka ocena wyników naszych prac naukowych powoduje, że Instytut jest zapraszany do licznych konsorcjów międzynarodowych
w kolejnych konkursach na prace badawcze.
W marcu 2014 roku Instytut składa wraz z partnerami zagranicznymi kilkanaście wniosków do programu Horizon 2020,
a także kilka do Europejskiej Agencji Kosmicznej (ESA). Do ważniejszych projektów tego typu należą: Geoland 2 – Serwis do Monitorowania Powierzchni Ziemi, który zostanie wdrożony w Programie GMES Unii Europejskiej; GeoNet – międzynarodowe studia doktoranckie w zakresie teledetekcji; THE ISSUE – Transport,
Zdrowie, Środowisko. Inteligentne rozwiązania na rzecz zrównoważonego rozwoju gospodarek miejskich – projekt związany
z zastosowaniami technik satelitarnych w inteligentnym transporcie.
Co stanowi największą dumę IGiK, jeśli spojrzeć na sukcesy badawcze oraz usługi na rzecz zewnętrznych zleceniodawców?
– Z prac badawczych i rozwojowych realizowanych w Instytucie w ostatnich latach w ramach kilkuset projektów do największych
osiągnięć należy zaliczyć: opracowanie metodyki modelowania prognozy plonów na podstawie kilkunastoletnich obserwacji satelitarnych; pomiary grawimetryczne całej Skandynawii wykonane przez Instytut dla służb geodezyjnych czterech krajów, jak również modernizację
polskiej sieci grawimetrycznej i magnetycznej dla Głównego Urzędu
Geodezji i Kartografii; zrealizowanie prac dla GUGiK w zakresie harmonizacji danych przestrzennych i metadanych, w tym opracowanie profilu metadanych dla państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, szeroko wykorzystywanego również poza GUGiK; konstrukcję urządzeń pomiarowych do monitoringu stanu wielkich budowli hydrotechnicznych, za które Instytut otrzymał szereg prestiżowych nagród.
Co stawia pan sobie za cel na kolejne lata, aby zespół instytutu miał poczucie osiągniętego sukcesu, a społeczeństwo szereg korzyści z państwa pracy?
– Kolejne lata powinny przynieść dalsze wzmocnienie Instytutu
na arenie międzynarodowej poprzez udział w licznych projektach
europejskich, w których potencjał intelektualny Instytutu będzie znacząco wpływał na rozwój nauki w Europie. Ponadto będziemy poszerzali naszą współpracę z innymi ośrodkami naukowymi w kraju, z uczelniami i firmami komercyjnymi celem wzmocnienia
wspólnej oferty badawczo-rozwojowej. Instytut będzie rozszerzał
swoje działania na polu szkoleń nastawionych na wspieranie rynku pracy, a także będzie tworzył warunki do powstawania inkubatorów przedsiębiorczości. Jednym z ważniejszych celów na najbliższe lata będzie także rozwój naukowy odmłodzonej kadry badawczej Instytutu.
Rozmawiał Tomasz Rekowski
www.igik.edu.pl
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Fizyka to pewien sposób myślenia
W dzisiejszym, szybko zmieniającym się świecie, ważniejsza
od umiejętności radzenia sobie z doraźnymi problemami jest
umiejętność adaptacji do nowych sytuacji i rozwiązań technologicznych
– mówi prof. dr hab. Rajmund Bacewicz, prorektor Politechniki Warszawskiej
en badacz technologii
ogniw słonecznych, ﬁzyk
z wykształcenia i zamiłowania, ma na myśli właśnie
ﬁzykę, jako odpowiedź na wyzwania
współczesności. Czy jednak nauka
uważana powszechnie za coś tajemniczego, sformalizowanego i niezwykle trudnego, a przy tym, niemal
jak ﬁlozoﬁa, oderwanego od codzienności życia może być przydatna w karierze zawodowej?
W opublikowanym w 2011 roku
raporcie „Future Work Skills 2020”
(www.iftf.org/futureworkskills) autorzy zwracają uwagę na główne
tendencje rozwoju współczesnego
świata i wyzwania stojące w związku z tym przed rynkiem pracy.
Z przeprowadzonej analizy wynika, że rozwój inteligentnych robotów i systemów komputerowych sprawi, że na nowo będziemy musieli zapytać o wartość
człowieka jako pracownika. Jednocześnie niezwykle szybka ekspansja różnego rodzaju nowych
mediów społecznościowych oraz
komunikacji globalnej połączona
ze zwiększającą się długością życia zrewiduje nasze spojrzenie na
organizację pracy w przedsiębiorstwach.
Laboratorium Informatyki Optycznej, Wydział Fizyki
Dzisiejszy świat zdominowaPolitechniki
Warszawskiej
ny jest przez globalną sieć komputerową – WWW. Pokonała już
ona swoim zasięgiem prasę, radio i telewizję, re da się przewidzieć i zaprogramować, wyzaś zawartością informacyjną większość bi- konywać będą za nas maszyny i systemy inbliotek. Co ciekawe, koncepcja dokumentów formatyczne, niezwykle cenną umiejętnohipertekstowych i przeglądarki internetowej ścią będzie kreatywność. Dopiero umiejętność
narodziła się jako naturalna potrzeba orga- stawiania odpowiednich pytań i skuteczne na
nizacji pracy w laboratorium fizyki jądrowej nie odpowiadanie będzie pozwalało uzyCERN pod Genewą. To, co w raporcie na- skać przewagę. Dokładna analiza właściwozywane jest superstrukturami organizacyjnymi ści cząsteczek węgla inspiruje fizyka do twoprzedsiębiorstw – pozbawionymi granic geo- rzenia nowych materiałów o niepowtarzalnych
graficznych, kulturowych i wiekowych, a jed- funkcjach, jak np. grafenu. Szczegółowe zronocześnie mocno zintegrowanymi i skutecz- zumienie natury światła umożliwia realizację
nymi zespołami, to opis istniejących dzisiaj marzeń takich jak wizja wyświetlaczy hologrup badawczych, poszukujących odpowie- graficznych. Przeniesienie metod termodydzi na pytania dużo trudniejsze niż wyzwa- namiki na sieci społeczne i zależności ekonia pojawiające się na rynku pracy.
nomiczne stwarza unikalne i skuteczne naOdwołując się znów do cytowanego ra- rzędzia modelowania różnych układów złoportu: gdy proste, powtarzalne czynności, któ- żonych, jak np. sieci transportu publicznego.

T

Laboratorium Nanostruktur, Wydział
Fizyki Politechniki Warszawskiej
Każde z tych podejść wynika z charakterystycznego dla fizyki podejścia do
problemów. Zagadnienie – niezależnie
od tego czy dotyczące fizyki, techniki
czy innych wyzwań, jakie stawia rynek
pracy – jest rozkładane na proste,
znane schematy oraz interakcje między
nimi. Ponowna synteza tych elementów po uwzględnieniu nowych czynników i modyfikacji mechanizmów
pozwala tworzyć efektywniejsze rozwiązania. Właśnie takie niekonwencjonalne myślenie, oderwane od zwykłej rzeczywistości jest tym, co zdaniem autorów cytowanego raportu będzie największą wartością pracowników w niedalekiej przyszłości.
Już dzisiaj firmy przemysłowe i technologiczne mające na celu rozwój i utrzymanie
się w nurcie szybko zmieniającego się świata albo włączają do swojego zespołu fizyków,
lub też współpracują z laboratoriami fizycznymi, zlecając im poszukiwanie efektywniejszych metod technologicznych, bardziej wartościowych materiałów czy też unikalnych
i innowacyjnych analiz zebranych danych.
dr inż. Krzysztof Petelczyc
www.fizyka.pw.edu.pl
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Nie ma sukcesu
bez ryzyka
Chodzi o to, by nowatorskie rozwiązania krajowe znajdowały zastosowanie
w przemyśle i służyły rozwojowi poszczególnych ﬁrm i sektorów gospodarki.
Mimo że polskie wynalazki posiadają duży potencjał wdrożeniowy, to ich
aplikacje przemysłowe zawsze wiążą się z ryzykiem, które musi być wpisane
w działalność gospodarczą. Ten, kto podejmuje ryzyko, może liczyć na sukces
– mówi w rozmowie o rozwoju innowacyjności w polskich warunkach
i dorobku polskich wynalazców Michał Szota, prezes Stowarzyszenia
Polskich Wynalazców i Racjonalizatorów
Na jaką ocenę zasługuje innowacyjność
w Polsce i współpraca nauki z biznesem na
rzecz budowania gospodarki opartej na
wiedzy?
– Na przestrzeni 25 lat działalności Stowarzyszenia Polskich Wynalazców i Racjo-
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nalizatorów, polegającej na wspieraniu innowacyjnej myśli technicznej i wynalazców,
obserwujemy wielkie przyspieszenie i widoczny postęp w tworzeniu nowych technologii. Niestety, jednocześnie trzeba zauważyć,
że Polacy bardzo źle oceniają samych siebie,

podczas gdy jurorzy na międzynarodowych
wystawach wynalazków mają o naszych
osiągnięciach bardzo dobre zdanie i doceniają
nasz dorobek. Z reguły na wystawach, w których uczestniczy Stowarzyszenie – a jest to
około 20 imprez w ciągu roku – nasze roz-
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wiązania znajdują się w czołówce i udaje nam
się wrócić do Polski z lwią częścią nagród
przyznawanych w różnych kategoriach. Warto podkreślić, że na takich wystawach tematycznych prezentuje się czasami około 2 tys.
wynalazków, a nagrody są przewidziane jedynie dla około 60 z nich. Niemniej nagrody
nie są sednem oceny innowacyjności. Chodzi przede wszystkim o to, by nowatorskie rozwiązania krajowe znajdowały zastosowanie
w polskim przemyśle i służyły rozwojowi poszczególnych firm i sektorów gospodarki.
Mimo że polskie wynalazki posiadają duży
potencjał wdrożeniowy, to zawsze próby ich
praktycznego zastosowania wiążą się z relatywnie wysokim ryzykiem, które powinno być
wpisane w działalność gospodarczą. Lecz tylko ten, kto podejmuje ryzyko, może liczyć na
międzynarodowy sukces.
Czego brakuje w polskich realiach, żeby
wynalazki znacznie powszechniej trafiały na
rynek zamiast na półki?

z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju
środki na wdrożenie takich technologii,
rola NCBiR kończy się z chwilą rozliczenia
projektu, a rozwiązania powinny być monitorowane przez kolejne lata, aby pokazać
innym podmiotom, że przynoszą zysk.
Czy organizowana przez państwa Giełda Wynalazków ma być swego rodzaju motorem dla działań promocyjnych i furtką na
świat dla innowacyjnego biznesu?
– W zeszłym roku na arenie międzynarodowej zaprezentowaliśmy ponad 500 innowacyjnych rozwiązań, z których na Giełdzie prezentowane są najlepsze – rodzynki,
obrazujące społeczeństwu i przedsiębiorcom, czym na świecie możemy się szczycić.
Staramy się, aby nasza Giełda była za każdym razem forum wymiany doświadczeń między naukowcami a przedsiębiorcami, którzy
są potencjalnie zainteresowani współpracą
i wdrożeniem innowacyjnych rozwiązań.
Jeszcze bardziej znaczącą imprezą organi-

Polska nauka – źle oceniana na krajowym rynku
– za granicą zbiera bardzo wysokie noty. Nasi
twórcy posiadają kompleksowe rozwiązania
gotowe do wdrożenia. Szkoda, że tak mało osób
o tym wie i niewiele się o tym mówi w mediach
– Podstawowy problem wiąże się z tym,
że sprzedażą innowacyjnych rozwiązań nie
zajmują się specjaliści od marketingu tylko
naukowcy, którzy mają imponujące dokonania, ale nie radzą sobie z komercjalizacją.
Jednocześnie autorom innowacyjnych pomysłów zwykle brakuje zaufania do podmiotów, którym mogą je sprzedać. Dlatego
Urząd Patentowy, SPWiR oraz NOT kładą duży nacisk na uświadamianie twórców
i przedstawianie im stosownych mechanizmów służących obronie proponowanych
przez nich rozwiązań. Niestety, o ile możemy uchronić te rozwiązania na krajowym
rynku, to jednak pojawia się problem
z ochroną rozwiązań globalnych na całym
świecie. W Polsce odczuwalnie brakuje wypracowanego modelu transferu technologii,
który chroniłby interesy twórców oraz zapewniałby obsługę prawną podmiotom gospodarczym, które chcą wdrożyć dane rozwiązanie. Brakuje również odpowiednich
uwarunkowań ustawowych, będących zachętą dla sektora MSP, na którym powinna
się oprzeć innowacyjna gospodarka, konkurencyjna w skali światowej. Duzi gracze
znakomicie radzą sobie na rynku i bez wahania podejmują ryzyko. Z myślą o mniejszych podmiotach trzeba by stworzyć przemyślane narzędzie służące ubezpieczeniu inwestycji wysokiego ryzyka. Wreszcie, firmy,
które inwestują w nowe technologie, z reguły
nie są skłonne do tego, żeby chwalić się swoimi osiągnięciami. Nawet jeśli otrzymają

zowaną przez SPWiR jest odbywająca się
w gmachu Politechniki Warszawskiej Międzynarodowa Warszawska Wystawa Wynalazków IWIS – Intenational Warsaw Invention
Show, która w tym roku będzie połączona
z obchodami 25-lecia naszego Stowarzyszenia. W ramach corocznego wydarzenia przedstawiciele 25 państw prezentują setki innowacyjnych rozwiązań. To cenna wizytówka Polski na świecie. Pojawia się u nas wielu inwestorów z dużym portfelem, którzy nawiązali już
liczne kontakty z twórcami wynalazków.
Jak polski dorobek innowacyjny jest odbierany za granicą?
– Polska nauka – źle oceniana na krajowym rynku – za granicą zbiera bardzo wysokie
noty. Nasi twórcy posiadają kompleksowe rozwiązania gotowe do wdrożenia. Szkoda, że
tak mało osób o tym wie i niewiele się o tym
mówi w mediach.
Często słyszy się, że duże zagraniczne firmy nie są partnerami dla krajowego środowiska nauki, bo korzystają z zagranicznego
kapitału i zaplecza badawczego. Czy można
to zmienić?
– Według mnie sytuacja, z jaką mamy do
czynienia, wynika z zachłyśnięcia się przez Polskę Zachodem. Inwestorzy zagraniczni, którzy zakładają firmy w Polsce, zazwyczaj
mają laboratoria u siebie w kraju, ponieważ
zdają sobie sprawę, że jeżeli przestaną finansować swoją naukę, to będzie to pierwszy
krok do ich powolnego upadku. Szkoda, że
u nas nie ma takiego przeświadczenia, bo

spojrzenie każdego naukowca w Polsce jest
dużo szersze niż na Zachodzie, gdzie panuje tendencja do wąskich specjalizacji, co z kolei wymusza pracę w dużych zespołach badawczych, które są warunkiem właściwego
rozwiązania problemu naukowego.
Czy zamknięcie zawodówek i szkół
technicznych nie było strzałem w kolano polskiego systemu edukacji, którego skutkiem
są dziś braki kadrowe?
– Powiem więcej – według mnie był to
strzał z dwururki w oba kolana jednocześnie.
Powrót do kształcenia zawodowego jest absolutną koniecznością, ponieważ jest to doskonałe zaplecze dla przyszłych inżynierów.
Dziś nie dość, że nie ma zawodówek, a techników jest coraz mniej, to na domiar złego
uczelnie techniczne pozbywają się zaplecza
technicznego, rezygnują z własnych laboratoriów, a to stanowi podstawę ich egzystencji i rozwoju. Uważam, że w związku z nasilającym się niżem demograficznym i coraz
mniejszą liczbą studentów uczelnie techniczne będą potrzebowały drugiej nogi, na której będą mogły się podeprzeć. Myślę, że takim ratunkiem będą dla nich badania zlecone, realizowane na rzecz przemysłu. Nauka
musi być otwarta na współpracę i świadoma,
że nie może sobie pozwolić, by obrażać się na
biznes. Uczelnie powinny śledzić kariery
swoich absolwentów i starać się wysłać ich do
zakładów pracy, gdzie będą oni pełnić funkcję ambasadorów swoich uczelni znających
siłę nauki, potencjału badawczego oraz innowacyjnej myśli technicznej.
System patentowy działa w Polsce prawidłowo, czy również wymaga przystosowania do potrzeb czasów i podmiotów zainteresowanych?
– System patentowy na całym świecie posiada pewną inercję. Jednocześnie chciałbym
podkreślić, że według mnie Urząd Patentowy RP pod kierownictwem pani prezes dr Alicji Adamczak robi wszystko, żeby pomóc polskim twórcom wynalazków, angażując się zarówno w edukację, jak i inicjatywy, które wspomagają patentowanie innowacyjnych rozwiązań.
Rozmawiamy na chwilę przed tegoroczną Giełdą Wynalazków. Jak zapowiada
się to wydarzenie?
– Dzisiejsza Giełda Wynalazków jest już
21. imprezą z tego cyklu, podczas której minister Jacek Guliński wręczy przedstawicielom nauki statuetki Ministerstwa Nauki
i Szkolnictwa Wyższego. Taki przegląd uświadomi nam skalę wynalazczości i zobrazuje,
na czym możemy oprzeć krajową gospodarkę,
która w najbliższych latach stanie się konkurencyjną na arenie międzynarodowej. Giełda Wynalazków daje jednocześnie szansę nawiązania kontaktów i zainicjowania współpracy przedsiębiorcom gotowym podjąć ryzyko wdrożenia nowych technologii.
Rozmawiał Mariusz Gryżewski
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Instytut Oceanologii PAN
buduje System Satelitarnej
Kontroli Środowiska Bałtyku
Od 1953 roku działa w Sopocie placówka naukowa Polskiej Akademii Nauk
(PAN), zajmująca się badaniem zjawisk i procesów przyrodniczych zachodzących
w środowisku morskim. Jest to dzisiaj duży Instytut Oceanologii PAN
(IO PAN), z własnym, nowocześnie wyposażonym statkiem badawczym
(r/y OCEANIA) i rozbudowaną infrastrukturą, zatrudniający łącznie 184
pracowników w tym 30 profesorów wyspecjalizowanych w różnych kierunkach
nauki o morzu. Dyrektorem Instytutu jest prof. dr hab. Janusz Pempkowiak

ztery kierunki strategiczne badań
prowadzonych przez Instytut to:
– Rola oceanu w kształtowaniu
klimatu i skutki zmian klimatu
w morzach europejskich (w tym badania
transportu promieniowania słonecznego
i wymiany energii promienistej w systemie
woda–atmosfera; badanie procesów zasilania w energię ekosystemów morskich; badanie procesów fotosyntezy wymiany masy
i energii pomiędzy morzem i atmosferą; badanie procesów cyrkulacji termohalinowej
mas wodnych);
– Zmienność naturalna i antropogeniczna
środowiska Morza Bałtyckiego (w tym badanie i modelowanie procesów hydrodynamicznych i biologicznych w Morzu Bałtyckim; badanie migracji naturalnych i antropogennych substancji chemicznych przez bariery biogeochemiczne; badanie procesów
biochemicznych w środowisku morskim; badanie związków organicznych w morskich
osadach dennych);
– Współczesne zmiany ekosystemów u brzegów mórz szelfowych (w tym badanie roli
bioróżnorodności w funkcjonowaniu ekosystemów przybrzeżnych, fauny dennej sublitoralu Spitsbergenu; badanie funkcjonowania ekosystemów obszarów morskich
NATURA 2000);

C

1

– Genetyczne i fizjologiczne mechanizmy
funkcjonowania organizmów morskich;
podstawy biotechnologii morskiej (w tym zastosowanie polimorfizmu DNA w badaniach
populacji wybranych gatunków ryb i omułków Mytilus; badanie podstaw genetycznych
odporności na patogeny ryb łososiowatych; badanie neurohormonalnej regulacji zachowań i adaptacji ryb do warunków środowiska; opracowanie nowych wskaźników dobrostanu morskich ryb hodowlanych;
zastosowanie genomiki i metagenomiki do
badań morskich bakterii i wirusów; badanie
mechanizmów horyzontalnego transferu
genów w morzu).
Wśród wielu zadań i projektów badawczych o istotnym znaczeniu dla życia i przyrody na naszym globie, najważniejsze dla
Polski są oczywiście badania środowiska Bałtyku i bieżące, sprawne monitorowanie stanu i przemian tego morza oraz wpływu tych
przemian na gospodarkę i życie w Polsce.
W tym celu w Instytucie Oceanologii PAN
(koordynator) wspólnie z Uniwersytetem
Gdańskim (UG), Uniwersytetem Szczecińskim (US) i Akademią Pomorską (AP), realizuje się (w latach 2010–2015) wielki projekt badawczo-rozwojowy, współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego w ra-

Projekt nr POIG 01.01.02-22-011/09; realizowany w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka; oś priorytetowa 1: Badania i rozwój nowoczesnych technologii. Działanie 1.1: Wsparcie badań naukowych dla budowy gospodarki opartej na wiedzy (patrz: http://www.iopan.gda.pl/projects/SatBaltyk/).
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mach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, pod nazwą Satelitarna Kontrola Środowiska Morza Bałtyckiego (akronim: SatBałtyk)1. Inicjatorem i kierownikiem tego projektu jest prof. dr hab. Bogdan
Woźniak.
Celem głównym projektu SatBałtyk
jest przygotowanie podstaw naukowych
i bazy technicznej czyli utworzenie Systemu Operacyjnego, umożliwiającego efektywne monitorowanie stanów i przemian
środowiska Morza Bałtyckiego i innych wybranych akwenów (zalewów i jezior), z wykorzystaniem najnowszych technik satelitarnych. Monitorowanie to jest uzasadnione
potrzebą przewidywania kierunków oraz
wielkości przemian środowiska Bałtyku i zabezpieczenia ludzi przed groźnymi i kosztownymi skutkami tych przemian. Tworzenie takiego systemu monitorowania jest
zbieżne z inicjatywą Komisji Europejskiej
i Europejskiej Agencji Kosmicznej (European Space Agency – ESA), zmierzającą do
utworzenia i działania systemu Globalnego Monitoringu dla Środowiska i Bezpieczeństwa (Global Monitoring for Environment and Security, GMES/Copernicus2). Elementem globalnego systemu
GMES/Copernicus może być polski System Operacyjny SatBałtyk. Wdrożenie do

2
GMES /Copernicus jest systemem europejskim; w zakresie monitorowania mórz,
Copernicus ma dostarczać informacji o wielkościach charakteryzujących stan oceanów i mórz, takich jak: temperatura i zasolenie wód, prądy morskie, zasięg lodu,
poziom morza i wiele innych.
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praktyki tego polskiego Systemu wpisuje się również do międzyrządowej inicjatywy Grupy Obserwacji Ziemi (Group on Earth
Observations), GEO/GEOSS, działającej w skali światowej,
z udziałem Komisji Europejskiej.
Morza śródlądowe, takie jak Bałtyk, a także zalewy i jeziora,
zajmują ważne miejsce wśród ekosystemów Oceanu Światowego. Są one bowiem wielokrotnie bardziej produktywne od akwenów oceanicznych, a przy tym szczególnie zagrożone skutkami
rozwoju gospodarki. Jednocześnie funkcjonowanie takich ekosystemów, podlegających bezpośrednim wpływom rzek i ścieków,
jest bardziej złożone i dużo słabiej poznane od akwenów oceanicznych. Uzasadnia to potrzebę wnikliwego monitorowania środowiska Morza Bałtyckiego i wybranych ważnych akwenów śródlądowych. Wielobranżowe gospodarowanie w środowisku Bałtyku
i jego strefie brzegowej oraz konieczna przy tym współpraca wielu krajów, wymaga sprawnej kontroli stanów tego morza i prognozowania jego reakcji na różne czynniki. Celem takiej kontroli jest między innymi uniknięcie katastrof ekologicznych i strat ekonomicznych oraz potencjalnych konfliktów międzyresortowych
i międzynarodowych, które zdarzają się w sytuacji, kiedy te same
akweny wykorzystywane są do różnych celów przez wiele resortów gospodarki i przez wiele krajów. Systematyczna kontrola stanu środowiska wodnego ułatwia również prowadzenie działań
zmierzających do poprawy czystości wód i zwiększenia stopnia
bezpieczeństwa różnych działań w tych wodach. To z kolei prowadzi do poprawy jakości życia ludzi poprzez zmniejszenie koncentracji substancji niepożądanych w żywności pochodzenia morskiego i jeziornego oraz umożliwienie wypoczynku w czystym środowisku nad morzem czy jeziorem.
Tworzony w Polsce System Operacyjny SatBałtyk zmierza do
rejestrowania i udostępniania powszechnie, na bieżąco przez Internet, map, wykresów i tabel licznych charakterystyk przestrzennych środowiska Bałtyku. Te charakterystyki, diagnozowane na bieżąco na podstawie obserwacji satelitarnych, to przykładowo: stężenie ozonu w atmosferze, kierunki i prędkości wiatru, temperatura
i zasolenie wody, falowanie powierzchni morza, cyrkulacja wód (prądy), zalodzenie powierzchni morza, zanieczyszczenia wód, dopływ
energii i spektrum promieniowania słonecznego, stężenia chlorofilu a i innych pigmentów planktonowych, produkcja biologiczna
materii organicznej i wolnego tlenu, zakwity trujących sinic, cieplne promieniowanie morza i wiele innych. Wykorzystywane będą do
tego celu dane pomiarowe z kilkunastu satelitów przelatujących systematycznie nad Bałtykiem oraz skomplikowane modele matematyczne wcześniej i aktualnie opracowywane w ww. instytutach,
tworzących konsorcjum realizujące ten projekt.
Warto dodać, że tworzony System Operacyjny SatBałtyk, dzięki zawartym w nim numerycznym modelom cyrkulacji wód i falowania oraz funkcjonowania ekosystemu, oprócz diagnozowania aktualnych stanów środowiska, pozwoli także na ich prognozowanie do kilku dni naprzód. Prognozowane będą wymienione wyżej warunki hydrodynamiczne oraz szereg właściwości
biogeochemicznych i ekologicznych morza; np. obok przypowierzchniowej koncentracji chlorofilu a, także stężenia substancji biogenicznych (tj. nieorganicznych związków azotu, fosforu
i krzemu oraz ich form nieorganicznych i organicznych łącznie),
biomasy fitoplanktonu i zooplanktonu, strumienie tlenu i substancji
biogenicznych przepływających przez granice wody z atmosferą
oraz wody z osadem dennym i inne.
Oprócz możliwości diagnozowania i prognozowania strukturalnych i funkcjonalnych charakterystyk ekosystemów Bałtyku w odniesieniu do całej przestrzeni tego morza, System Operacyjny SatBałtyk umożliwi dodatkowo prognozowanie i ewi-

Przykładowe mapy charakterystyk środowiska Bałtyku (w podanych na
mapach czasach i w skalach wartości oznaczonych kolorami) wyznaczone
na podstawie wyników zdalnych rejestracji satelitarnych z wykorzystaniem Systemu Operacyjnego SatBałtyk z modelami DESAMBEM i BALTFOS (mapy – produkty działania Systemu – udostępnione zostały przez
dr Mirosława Dareckiego).

Zawartość ozonu w atmosferze nadbałtyckiej w jednostkach
Dobsona DU (100 DU jest równoważne warstwie czystego
ozonu o grubości 1 milimetra w temperaturze 0oC przy normalnym ciśnieniu na poziomie morza).

Dobowa doza energii promieniowania słonecznego docierającego do powierzchni Bałtyku, w Watach na 1 m2 powierzchni morza.

Fakty 55

«

INSTYTUTY BADAWCZE

«

dencjonowanie skutków i zagrożeń w strefie brzegowej morza, spowodowanych bieżącymi i spodziewanymi stanami sztormowymi.
Umożliwi m.in. wyznaczanie ważnych parametrów bezpieczeństwa
w rejonie wybrzeży Bałtyku, takich jak charakterystyki i lokalizacja występowania prądów rozrywających, stopień zalania plaż, stopień erozji plaż i wydm, ilość materiału zabieranego ze strefy brze-

gowej w wyniku erozji, ilość materiału zawieszonego w wodach,
a także depozycja zanieczyszczeń, intensywność użytkowania plaż,
szerokości plaż, batymetria strefy brzegowej i inne.
Jerzy Dera
www.iopan.gda.pl

Temperatura powierzchni morza w oC

Prędkości i kierunki prądów powierzchniowych (prędkości
w metrach na sekundę prezentują kolory strzałek stosownie
do skali; kierunki wskazują strzałki)

Stężenie chlorofilu a w wodach powierzchniowych
w miligramach na 1 m3 wody (białe pola oznaczają
brak danych)

Pierwotna produkcja materii organicznej w toni wodnej w miligramach asymilowanego w ciągu doby węgla w słupie
wody pod 1 m2 powierzchni morza
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Bez zaangażowania
nauki i gospodarki
inteligentna specjalizacja
pozostanie pustym hasłem
W Kielcach zakończył się Konwent Marszałków Województw RP.
Obecna na nim minister nauki prof. Lena Kolarska-Bobińska
przedstawiła wizję inteligentnej specjalizacji regionów w nowej
perspektywie ﬁnansowej Unii Europejskiej na lata 2014–2020
m lepsza będzie współpraca pomiędzy
nauką a biznesem, tym więcej pieniędzy popłynie na poziom regionalny na
badania i innowacje – mówiła minister
nauki.

I
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Prof. Lena Kolarska-Bobińska podkreślała, że resort nauki wypracował strategię,
która umożliwi jak najlepsze wykorzystanie
środków publicznych, krajowych i europejskich na badania i rozwój. – Do 1,7 proc. PKB

w 2020 roku oraz 2 proc. PKB w 2023 roku
– mówiła.
Minister nauki na Konwencie Marszałków przypomniała, że w puli środków europejskich, oprócz funduszy strukturalnych, do
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Innowacje
na miarę sukcesu
Instytut Metali Nieżelaznych działa
na rzecz przemysłu metali nieżelaznych,
realizując szerokie programy
modernizacji i unowocześniania. Jednocześnie wiele rozwiązań Instytutu
ma zastosowanie w innych branżach
ciągu 61 lat w Instytucie wykonano tysiące prac badawczo-rozwojowych, które zaowocowały wdrożeniem do praktyki gospodarczej wielu technologii i nowych produktów, znacząco wpływających na efektywność i innowacyjność polskiego przemysłu metali nieżelaznych, przynosząc efekty ekonomiczne rzędu 70 mln zł/rok.
Działalność wynalazcza stanowiła od samego początku istotną
część działalności IMN. W latach 1952–2013 pracownicy Instytutu
uzyskali 875 patentów, w tym w latach 2011–2013 uzyskano 50 patentów, a do opatentowania zgłoszono 87 wynalazków. W raporcie
rocznym Urzędu Patentowego za 2011 rok Instytut Metali Nieżelaznych został wymieniony wśród podmiotów, którym udzielono najwięcej patentów.
Patenty Instytutu obejmują wynalazki w pełnym zakresie działalności, od przeróbki rud do przetwórstwa metali nieżelaznych dla
wszystkich metali nieżelaznych, a także w zakresie ochrony środowiska,
techniki cieplnej, automatyzacji i chemii analitycznej. Do najbardziej
znaczących osiągnięć należą: nowe maszyny flotacyjne, intensyfikacja procesów produkcji miedzi i ołowiu, procesu elektrorafinacji miedzi czy technologie odzysku metali towarzyszących, nowe stopy cynku do cynkowania, nowe lutowia i materiały amorficzne.
Jednym z najnowszych wynalazków jest innowacyjna w skali światowej technologia wytwarzania z wykorzystaniem amorficznych
materiałów magnetycznie miękkich statora przeznaczonego do wysokoobrotowych silników bezszczotkowych prądu stałego PMBLDC,
pracujących przy prędkości obrotowej powyżej 30 000 obr/min. Silniki te mają szerokie zastosowanie w takich dziedzinach techniki jak:
przemysł maszynowy, produkcja energii elektrycznej z biogazu lub pary,
przemysł samochodowy, przemysł wojskowy i inne.
Innowacyjne rozwiązania Instytutu Metali Nieżelaznych są nagradzane na krajowych i międzynarodowych targach. W ostatnich latach Instytut został wyróżniony 17 złotymi, 18 srebrnymi i 5 brązowymi medalami międzynarodowych targów innowacji i wynalazczości.

W

podziału jest też 77 mld euro w ramach programu Horyzont 2020.
– Trzeba skoncentrować wysiłki na wykorzystaniu istniejącego
w regionach potencjału infrastruktury badawczej i kapitału społecznego, konsolidując wokół najlepszych jednostek naukowych
i uczelni środowiska regionalne. Dzięki współpracy pomiędzy uczelniami i instytutami badawczymi, prowadzonej przez skonsolidowane podmioty, będzie możliwe nawiązanie efektywnej kooperacji pomiędzy biznesem a nauką – zapowiedziała prof. Lena Kolarska-Bobińska.
Regiony są ważnym partnerem dla resortu nauki i Narodowego
Centrum Badań i Rozwoju (NCBiR) w zakresie wspierania badań
i przedsiębiorczości. W ramach Programu Operacyjnego Inteligentny
Rozwój sfinansowane będzie m.in. utworzenie regionalnych agend
badawczych. Jednostki te wypracują interdyscyplinarne programy
badawcze uwzględniające specyfikę lokalną. – MNiSW będzie wspólnie z władzami regionalnymi organizować konferencje informacyjne
o nowych instrumentach wsparcia dla badań i innowacji – zapowiedziała prof. Lena Kolarska-Bobińska.
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego przygotowało szereg form wsparcia w budowaniu inteligentnej specjalizacji regionów. Jedną z nich są kolejne edycje programu kierunków zamawianych, w których większy nacisk będzie położony kształcenie dostosowane do potrzeb regionalnych rynków pracy. Ponadto uczelnie mogą korzystać z dotacji projakościowej, która premiuje
współpracę z lokalnym otoczeniem społeczno-gospodarczym. Ze
środków tych już finansowane jest działanie sześciu Krajowych Naukowych Ośrodków Wiodących (KNOW) rozlokowanych w całej
Polsce. Każdy KNOW może liczyć nawet na 50 mln zł. Dodatkowy milion złotych mogą też otrzymać wyróżniające się jednostki
naukowe na rozwój programów studiów dostosowanych do wymagań współczesnego rynku pracy oraz potrzeb gospodarki.

Prototyp silnika wysokoobrotowego
PMBLDC ze statorem
amorficznym

www.imn.gliwice.pl

Źródło: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
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Nowy znak sukcesu

Prof. Henryk Skarżyński,
dyrektor Instytutu

Spośród 963 jednostek naukowo-badawczych ocenionych przez Komitet
Ewaluacji Jednostek Naukowych za efekty działalności naukowej
i badawczo-rozwojowej w latach 2009–2012, po raz pierwszy w historii
nauki polskiej wyłoniono 37, które zostały zakwaliﬁkowane do kategorii
„A+”. W tym wąskim gronie znalazły się tylko dwa medyczne instytuty
badawcze, a jednym z nich jest Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu
nstytut powstał 18 lat temu po ponad
trzech latach działalności Ośrodka Diagnostyczno-Leczniczo-Rehabilitacyjnego dla Osób Niesłyszących i Niedosłyszących „Cochlear Center” i w dowód
uznania sukcesów w leczeniu wad słuchu
oraz dorobku naukowego i dydaktycznego
prof. Henryka Skarżyńskiego. Placówka została utworzona od podstaw według pomysłu, programu i założeń przygotowanych
przez prof. Skarżyńskiego przy współpracy
niewielkiej grupy naukowców, lekarzy, psychologów, pedagogów, inżynierów i innych
specjalistów. Zarządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 9 stycznia 1996
roku, powołujące Instytut, podpisane zostało przez ministra zdrowia, przewodniczącego badań naukowych i ministra ﬁnansów.
Dziś Instytut, którego od początku istnienia
dyrektorem jest prof. Henryk Skarżyński, to dobrze działające i zorganizowane przedsiębiorstwo, zatrudniające ponad 400 osób, które ma silną pozycję w kraju i za granicą, a za
swoje osiągnięcia dostaje liczne nagrody i wyróżnienia. Oceniając efekty działalności naukowej i badawczo-rozwojowej w latach
2009–2012, KEJN wziął pod uwagę imponujące osiągnięcia tego najmłodszego instytutu
resortowego w obszarze zdrowia w Polsce.
– Instytut w Kajetanach to najlepszy przykład jednostki wyjątkowej we wszystkich
ocenianych obszarach, która w dodatku robi
wiele dobrego dla całego społeczeństwa
– mówi prof. Barbara Rymsza z Komisji

I
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ds. Grupy Nauk Ścisłych i Inżynierskich
w KEJN. – Wielu efektów jego działalności
nie można w chwili obecnej oszacować. Instytut wykonuje na przykład badania przesiewowe słuchu wśród uczniów. Korzyści ekonomiczne tego typu programów będą widoczne za kilkadziesiąt lat, (…) ale efekty działania takich jednostek jak Instytut są i będą
jeszcze długo odczuwalne przez społeczeństwo – dodaje prof. Rymsza.
Osiągnięcia naukowe Instytutu mówią
same za siebie: 28 tytułów doktora habilitowanego, doktora nauk medycznych, nauk
o zdrowiu i nauk humanistycznych, 60–70
operacji poprawiających słuch dziennie, organizacja 169 konferencji i warsztatów naukowych, 1295 naukowych publikacji polskich
i zagranicznych, 4858 referatów i wystąpień
na konferencjach polskich i zagranicznych, ponad 300 nagród i wyróżnień.
Placówka ma także ogromne doświadczenie w realizacji usług medycznych. W ciągu tych kilkunastu lat działalności klinicznej
znacząco wzrosła liczba przyjmowanych w ramach hospitalizacji pacjentów z kilkuset do
ponad 12 tys., liczba procedur operacyjnych z około 1 tys. do ponad 18,5 tys., a także liczba udzielanych porad, konsultacji i badań z kilku tysięcy do ponad 200 tys. rocznie.
W ciągu kilkunastu lat realizacji programu leczenia całkowitej i częściowej głuchoty przeprowadzono blisko 4 tys. operacji wszczepienia implantów słuchowych, zrealizowane
zostały liczne projekty, pionierskie programy

naukowe i kliniczne, których wyniki miały
wpływ na politykę zdrowotną państwa oraz
wyznaczyły nowe standardy postępowania terapeutycznego osób z wadami słuchu w naszym kraju i na świecie.
– Obecnie pod opieką Instytutu są największe grupy zoperowanych i przebadanych
chorych, a rozwinięcie na niespotykaną dotychczas w świecie skalę wielu programów badawczych dotyczących diagnostyki, leczenia
i rehabilitacji różnych uszkodzeń słuchu
stwarza dalsze olbrzymie możliwości badawcze i wdrożeniowe – mówi prof. Skarżyński. – To właśnie polscy pacjenci – jako jedni z pierwszych w świecie – mają dostęp do
najnowszych, najbardziej zaawansowanych
technologii medycznych. Tylko w ciągu ostatnich 20 miesięcy przeprowadziłem trzy pierwsze w Polsce operacje wczepienia pionierskich implantów słuchowych typu CODACS,
BONEBRIDGE oraz Baha 4 Attract – dodaje
z dumą prof. Skarżyński.
Działalność naukowa, badawcza i kliniczna prof. Henryka Skarżyńskiego i zespołu
specjalistów Instytutu daje wielką szansę
zbudowania silnej pozycji Polski na mapie
naukowej i medycznej świata, a zaplecze naukowe i kliniczne, które stworzył prof. Skarżyński w ciągu ostatnich ponad 20 lat – przy
ogromnym zaangażowaniu zespołu – pozwala, mimo różnych oznak kryzysu, optymistycznie patrzeć w przyszłość.
www.ifps.org.pl
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Przełom w finansowaniu B + R
Powstaje największy fundusz zaawansowanych technologii na polskim rynku.
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, Pitango Venture Capital i INVESTIN
pod koniec lutego podpisały umowę w ramach programu BRIdge VC
itango, największy izraelski fundusz
venture capital, wspólnie z polską
Grupą INVESTIN utworzy fundusz inwestycyjny Pitango Investin
Ventures (PI Ventures) zarządzający kapitałem w wysokości 210 mln zł. Ponad połowę
tej kwoty zapewni Narodowe Centrum Badań
i Rozwoju.
– Innowacyjne produkty nie powstają
w urzędniczych gabinetach. Powstają tam,
gdzie biznes spotyka się z nauką. Dlatego naszą rolą jest stwarzać warunki, by współpraca tych dwóch sektorów była jak najbardziej
efektywna. Umowa dziś zawarta powinna
przynieść już niebawem konkretne efekty
– mówiła w dniu podpisania umowy prof.
Lena Kolarska-Bobińska, minister nauki
i szkolnictwa wyższego.
– Utworzenie tego funduszu to przełom
w finansowaniu B + R w Polsce. Wspólne inwestowanie środków publicznych i prywatnych połączone z zaangażowaniem funduszy
inwestycyjnych otwiera niespotykane dotąd
możliwości – mówił prof. Krzysztof Jan Kurzydłowski, dyrektor Narodowego Centrum
Badań i Rozwoju. – Reprezentowany przez
nasze zespoły badawcze wysoki poziom
pozwala wierzyć, że za 3–4 lata będziemy świadkami wejścia polskiej spółki na
NASDAQ – dodał.
Realizowany przez NCBiR program
BRIdge VC ma na celu stymulowanie inwe-

P

stycji w rozwój nowych technologii. Oferuje
publiczno-prywatne wsparcie komercjalizacji wyników prac badawczo-rozwojowych
z udziałem funduszy typu venture capital. Nowatorska formuła finansowania pozwoli polskim innowacyjnym projektom pokonać problem luki inwestycyjnej.
– Polska gospodarka udowodniła swoją odporność na zawirowania ekonomiczne,
stale wykazując wzrost gospodarczy, pomimo kryzysu i spowolnienia w Europie. Polskie firmy i innowatorzy tworzą rosnącą liczbę rentownych rozwiązań technologicznych,
co jest niezbędnym elementem rozwoju rynku venture capital – podkreślił Rami Kalish,
partner zarządzający i współzałożyciel Pitango.
Pitango Venture Capital zarządza kapitałem o wartości ponad 1,6 mld dol. i jest największą grupą venture capital w Izraelu. Od
momentu założenia w 1993 roku fundusz zainwestował w ponad 180 spółek technologicznych. Niektóre z nich upublicznione
przez wprowadzenie na NASDAQ, inne stały się częścią korporacji takich jak Apple, Microsoft, Cisco, IBM czy Oracle.
Pitango Investin Ventures (PI Ventures)
będzie największym funduszem zaawansowanych technologii na polskim rynku i pierwszym utworzonym w ramach programu
BRIdge VC. Zapewni wieloletnie finansowanie
spółek portfelowych, a także stałe wsparcie

biznesowe na etapie rozwoju produktu oraz
przy budowaniu relacji międzynarodowych
z globalnymi klientami i partnerami strategicznymi.
– Chcemy, by tak jak 20 lat temu w Izraelu program Yozma przyspieszył inwestycje
w rozwój zaawansowanych technologii, tak
fundusz Pitango Investin Ventures pomógł
polskim firmom technologicznym osiągać globalne sukcesy. Jesteśmy dumni, że możemy
brać aktywny udział w rozwoju polskiej innowacyjności – mówił Władysław Halbersztadt, partner zarządzający Pitango Investin
Ventures oraz współzałożyciel grupy INVESTIN.
– Bardzo pozytywnie oceniamy skalę i jakość możliwości biznesowych polskiego sektora technologicznego i potencjału, jaki on oferuje. Wierzymy, że nasze projekty zapewnią
inwestorom ponadprzeciętne zyski, a także
ugruntują w Polsce światowe standardy venture capital finansującego rozwój zaawansowanych technologii – dodał Piotr Koral, prezes Grupy INVESTIN.
Profil inwestycyjny funduszu PI Ventures
obejmuje różne etapy rozwoju firm i branże,
w tym: software, hardware, komunikację, internet i media, aplikacje mobilne, bezpieczeństwo sieci, technologie materiałowe,
urządzenia medyczne oraz agrotechnologie.
Źródło: NCBiR
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Działalność
na wagę bezpieczeństwa
Rozmowa
z Waldemarem
Krawczykiem,
dyrektorem Centralnego
Laboratorium
Kryminalistycznego
Policji
Na czym polega specyfika działalności
CLKP?
– To, co charakteryzuje działalność
CLKP, to łączenie zadań instytutu badawczego i laboratorium kryminalistycznego, czyli prowadzenie zarówno prac naukowo-badawczych, w tym projektów badawczo-rozwojowych, jak i badań kryminalistycznych
i wydawanie na ich podstawie opinii dla potrzeb organów ścigania i wymiaru sprawiedliwości. Wiąże się to także z finansowaniem
działalności CLKP z różnych źródeł, np. realizacja projektów finansowana jest przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, natomiast
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działalność związana z realizacją zadań laboratorium kryminalistycznego finansowana
jest z dotacji celowej i podmiotowej.
Które z badań i projektów CLKP uważa pan za najważniejsze?
– Wszystkie projekty są ważne, ponieważ wszystkie są blisko związane z rozwojem kryminalistyki i wpływają na rozwój naukowy i pozycję CLKP. Przez sam swój charakter projekty badawczo-rozwojowe mają
przełożenie na pracę policji i bezpieczeństwo
państwa. Na przykład metoda oznaczania
DNA w starych kościach pozwala nie tylko
na wznowienie dawnych spraw, które dopiero dzięki postępowi w badaniach biologicznych mają szansę zostać rozwiązane, ale
też znajduje zastosowanie w identyfikacji
ofiar i NN zwłok. Obecnie przygotowujemy
się we współpracy z Anglią i Niemcami do
realizacji finansowanego ze środków
OBWE/Komisji Europejskiej przedsięwzięcia w postaci stworzenia podstaw kryminalistyki w Albanii. Polska będzie odpowiadać za badania narkotyków, Niemcy za
badania broni i balistykę, Anglia – za badania DNA.
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Jakie cele stawia pan sobie jako dyrektor CLKP?
– Przede wszystkim zrównoważony rozwój obu wspomnianych wcześniej dziedzin,
czyli wyłonienie kadry naukowej do prowadzenia badań i kadry biegłych do wydawania
opinii, a także współpracę między nimi.
Jeśli chodzi o działalność naukową,
mam na myśli nie tylko realizację zadań
statutowych, ale też projekty międzynarodowe, o charakterze bardziej szkoleniowym niż badawczo-rozwojowym,
jak te prowadzone dotychczas. Jeśli
chodzi o kryminalistykę, to właśnie
przygotowujemy się do wykorzystania
środków z programu Horyzont 2020
oraz pozyskania środków z regionalnych źródeł finansowania, jak chociażby fundusze ze środków województwa mazowieckiego w celu wsparcia projektów.
Jakie kierunki rozwoju naukowego stawia pan przed instytutem?
– Najbardziej zależy mi na tym, by
rozszerzyć projekty typowo badawcze; obecnie realizowane projekty naukowo-badawcze mają charakter wdrożeniowy, a chodzi o to, by więcej z nich miało charakter naukowy. Aktualnie najbardziej zaawansowana naukowo w CLKP jest biologia
– zarówno jeśli chodzi o pomysły, jak i projekty.
Ważne są także wydawnictwa CLKP
oraz prowadzenie platformy internetowej.
Obecnie staramy się o to, by zwiększyć grono odbiorców wydawanego od 1955 roku
kwartalnika „Problemy Kryminalistyki” poprzez nawiązywanie współpracy z bibliotekami cyfrowymi i udostępnianie zbiorów w Internecie oraz przygotowanie wersji anglojęzycznej czasopisma tak, by promować osiągnięcia polskiej kryminalistyki także poza granicami kraju.
Co uznałby pan za największy sukces
CLKP?
– Największym sukcesem byłoby otrzymanie kategorii A+ podczas parametryzacji,
co jest niemożliwe przy obecnej kwalifikacji
kryminalistyki w kategorii nauk społecznych.
Dlatego planujemy stworzenie nowej dziedziny – inżynierii bezpieczeństwa. Powołanie
do życia tej dyscypliny naukowej byłoby
sukcesem nie tylko CLKP, ale i innych instytutów badawczych o podobnym profilu.
Ogromnym sukcesem byłoby połączenie tych
wyzwań, o których była mowa – rozwoju naukowego i rozwoju kryminalistyki – w taki sposób, by osiągnięcie wysokiego poziomu nauki
i wysokiego poziomu wydawanych w CLKP
opinii przekładało się na zadowolenie policjantów i pracowników laboratorium z wykonywanej pracy i dumę z tego, że pracują
właśnie w CLKP.
Rozmawiał Tomasz Rekowski
www.clk.policja.pl

Świat nie czeka
na outsiderów
Krajowy przemysł wciąż jest mocno rozproszony,
przez co nie mamy określonej narodowej sylwetki
na światowym rynku. Żadna zaawansowana
technologia nie stanowi polskiej wizytówki.
Szereg małych i średnich zakładów ma wyroby,
którymi mogą konkurować, ale oferta Polski jest
mocno niespójna – mówi Ryszard Pregiel, prezes
Polskiej Izby Zaawansowanych Technologii

Jak przedstawia się w pana ocenie postęp w zakresie innowacyjności i opracowywanych na krajowym rynku zaawansowanych technologii?
– Według mojej oceny w ostatnich latach Polska poczyniła w tym zakresie wyraźny postęp. Biorąc pod uwagę minioną
dekadę, Polska zajmuje na tle wszystkich
państw Unii 1. miejsce pod względem dynamiki przyrostu dochodu narodowego wytwarzanego w przemyśle. Jeśli mowa o zaawansowanych technologiach, struktura
krajowego przemysłu wciąż pozostawia
wiele do życzenia, niemniej również w tym
zakresie rozwój jest wyraźny. Naszą słabą
stroną wciąż pozostaje brak modelu rozwojowego. Dziś rozwijamy się w zbyt wielu technologiach, co sprawia, że nie mamy
żadnej specjalizacji narodowej. Niemcy
oparli przemysł narodowy na mechanice
i urządzeniach wykorzystujących technologie mechaniczne oraz przemyśle trans-

portowym, które to dziedziny pociągają za
sobą konieczność wdrażania innowacji w innych branżach. Francja walczy o pozycję
globalnego lidera w obszarze wysoko przetworzonej żywności, bowiem tam wiodący
jest przemysł spożywczy. W przypadku
Włoch taką dziedziną jest przemysł metalowy. W planach Polski na nowy horyzont
finansowy 2014–2020 brak ciągle jasnej wizji, co będzie naszą specjalizacją narodową w zakresie kluczowych technologii innowacyjnych, która mogłaby nam zapewnić wysoką pozycję konkurencyjną na rynku globalnym. Innowacyjnych osiągnięć nie
można bowiem rozpatrywać w skali kraju
czy regionu. Miarą innowacyjności jest
miejsce w wyścigu o rynki obce. W polskiej
gospodarce dominują stosunkowo nisko
przetworzone produkty. W obszarze przemysłu zaawansowanych technologii w skali międzynarodowej praktycznie nie istniejemy.
Skoro brakuje nam specjalizacji, jakie
dziedziny mają potencjał, żeby rozwinąć innowacyjną produkcję – rozpoznawalną
i docenianą za granicą?
– Znacząca pozycja Polski na rynku globalnym, która jest warunkiem innowacyjnego sukcesu, nie może mieć charakteru życzeniowego. Zajmowana pozycja musi
wynikać z aktualnego stanu gospodarki oraz
umiejętności współpracy między nauką
a biznesem. Jeśli wziąć pod uwagę czas, który daje się przewidzieć i objąć foresightem,
nie możemy stawiać sobie za cel osiągnięć
w dziedzinach pozbawionych potencjału
i warunków, które muszą być spełnione,
żeby innowacyjna gospodarka krajowa zaznaczyła swoje miejsce w skali międzynarodowej. Trzeba zauważyć, że Polska nie jest
siedzibą żadnego światowego koncernu, który odgrywałby kluczową rolę w jakiejkolwiek
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dziedzinie zaawansowanej techniki. Dlatego
musimy szukać nisz o wysokim nasyceniu wiedzą, które są poza zainteresowaniem globalnych potęg. Przykładem może być aparatura medyczna – dziedzina wymagająca technologicznie, a zarazem otwarta na wiele specjalistycznych urządzeń produkowanych najwyżej w setkach sztuk rocznie. Dodatkowo
marketingowym wsparciem dla tej dziedziny
jest wysoka pozycja w świecie polskiej medycyny. Nie można tej pozycji kwestionować
przytaczając fakt niskiej jakości usług medycznych. Wynika ona spoza naukowych
przyczyn.

przedsiębiorstw, za wyjątkiem kilku firm, takich jak KGHM, Orlen, a nawet i one nie dyktują światu warunków rynkowych. Z myślą
o rozwoju Polski w najbliższych 7 latach szukałbym dziedzin techniki, które są naukochłonne, a zarazem otwarte dla różnorodnych
typów produktów, bo to zróżnicowanie sprawia, że wielkie koncerny ustępują mniejszym firmom miejsca na rynkach bez przyduszenia ich swoją potęgą kapitałową.
Już teraz krajowy przemysł coraz bardziej uświadamia sobie potrzebę szukania
nisz niezawładniętych przez światowe koncerny, czy jeszcze długo będziemy mieć do
czynienia z dużym rozproszeniem w obrębie
innowacyjnych sektorów?
– Krajowy przemysł wciąż jest mocno rozproszony, przez co nie mamy
określonej narodowej sylwetki na
światowym rynku. Żadna
zaawansowana technologia nie stanowi polskiej wizytówki. Sze-

blicznych. Nie wolno wspierać wszystkiego, bo
takie postępowanie daje firmom złudne poczucie bezpieczeństwa, przy czym wybór
wspieranych dziedzin powinien być konsekwencją aktualnej analizy. Priorytetem powinny
być dziedziny, w których biznes i nauka nauczyły się współpracować. Nie można wygrać
w dziedzinach pozbawionych współpracy
nauki i przemysłu, bo świat nie czeka na outsiderów. Są sektory z potencjałem, których
przedstawiciele, zwłaszcza mikro- i małe firmy, bez pomocy państwa nie zaangażują kapitału w projekt obarczony dużym ryzykiem.
Wolą przedsięwzięcia, które przynoszą mniejszy, ale pewny zysk. W kwestii selekcji trzeba
wspierać to, co jest na tyle nowatorskie, że
może być bardzo zyskowne, a jednocześnie jest
obciążone znacznym ryzykiem wdrożeniowym. Potrzebna jest większa asertywność, by
odmawiać tym, którzy nie spełniają tych warunków – to niewygodne, ale niezbędne dla
rozwoju. Ogólnikowe zapewnienie: „Wspieramy rozwój przemysłu” nic nie znaczy, po-

Liczebnie mamy w Polsce
bardzo dużo uczelni i instytutów
naukowych oraz innowacyjnych
koncepcji, ale brakuje
finansowania łańcucha, który
integruje pomysł naukowy
z decyzją przedsiębiorcy
o podjęciu inwestycji w celu jego
wdrożenia. I tu rola państwa,
bo od pomysłu do wiedzy
technologicznej daleka droga

Innymi dziedzinami, w których polska gospodarka może zaistnieć, są podzespoły dla
produkcji systemów automatyki, robotyki
czy środków transportu, w tym tak wymagających jak lotnictwo. Jak wiadomo, mamy
także ambicje w zakresie wytwórstwa grafenu jako przyszłościowego materiału stanowiącego podstawę nanotechnologii, ale trzeba mieć świadomość, że jego masowa produkcja wymaga ogromnych nakładów liczonych w miliardach złotych, a my, planując rozwój gospodarki narodowej, musimy
brać pod uwagę polskie ograniczenia kapitałowe i strukturę krajowego przemysłu.
W Polsce praktycznie nie mamy dużych
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reg małych i średnich zakładów ma wyroby, którymi
mogą konkurować, ale oferta
Polski jest mocno niespójna. W mojej ocenie to jeden z najpilniejszych problemów polskiej gospodarki, tym bardziej że
dziś nie znajduję w planach inteligentnego rozwoju i dokumentach strategicznych wyraźnego sygnału, na czym ma się opierać polska
gospodarka w roku 2020. Ubiegły okres finansowania unijnego cechowało ogromne rozproszenie wsparcia. Prawie każdy przemysł
i pomysł mógł ubiegać się o wsparcie, jeśli spełniał określone warunki. Fundusze europejskie
zasiliły np. liczne portale społecznościowe, co
uważam za nieporozumienie, bo jest to typowy
przykład działalności, którą powinny regulować mechanizmy rynkowe. Polska polityka gospodarcza musi jasno określić, które przedsięwzięcia należy zostawić mechanizmom
rynkowym, gdzie sukces zależy od branżowego
lidera, a które warto wspierać ze środków pu-

trzebne są konkrety. Dziś często decydujący
jest oportunizm polityczny. Obawiam się też,
że agencje wspierające rozwój przedsiębiorczości nie stworzyły dotąd odpowiednio przygotowanych grup ekspertów, które mogłyby je
wspomóc merytorycznie, co nie ułatwia selekcji
projektów ubiegających się o dofinansowanie,
zwłaszcza że za każdym z nich stoją interesy
konkretnych grup i środowisk. Statystycznie
jeden pomysł na dziesięć przynosi liczące się
korzyści, dlatego dobrze, gdy innowacje są finansowane przez wielkie kapitały, które są
w stanie wesprzeć jednocześnie kilkanaście pomysłów, z których kilka pokryje straty poniesione na nieudane projekty.
Na ile sukces polskiej myśli innowacyjnej, która przekłada się na efekt komercyjny, zależy od udanej współpracy nauki
i biznesu? Czy przedsiębiorstwa są w stanie
samodzielnie opracować zaawansowane
technologie, które zakończą się komercjalizacją?
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– Problem nie tkwi ani w braku pomysłów
wytwarzanych przez naukę, ani w braku chęci współpracy ze strony przemysłu, a nie
znam przedsiębiorcy, który zrezygnowałby
z projektu, który może mu przynieść zysk.
Problem w tym, że żadna firma, zwłaszcza
z sektora MSP, nie wdroży u siebie idei, która nie przeszła przez wstępne fazy doświadczalne i nie jest sprawdzona przemysłowo. Droga od pomysłu do wdrożenia jest
określana doliną śmierci, bo wiele nowatorskich idei przepada zanim dojdzie do produkcji i komercjalizacji. Stąd państwo powinno wspierać pilotażowe linie demonstracyjne, dzięki czemu naukowcy mogliby
doprowadzić do finalizacji prac nad opracowanym rozwiązaniem. Liczebnie mamy
w Polsce bardzo dużo uczelni i instytutów naukowych oraz innowacyjnych koncepcji, ale
brakuje finansowania łańcucha, który integruje pomysł naukowy z decyzją przedsiębiorcy o podjęciu inwestycji w celu jego wdrożenia. I tu rola państwa, bo od pomysłu do
wiedzy technologicznej daleka droga. Dzięki stworzeniu z udziałem państwa zakładów
doświadczalnych można by skuteczniej
wprowadzać innowacyjną myśl do modelu
produkcyjnego. Na Zachodzie powszechną
praktyką są zakupy zaawansowanych technologii przez rząd, poprzedzające wejście wyrobu na rynek. Nie można sprowadzać sukcesu rynkowego do relacji nauka–biznes, bo

pomiędzy tymi ogniwami jest ogromna strefa adaptacji do wymagań prywatnego inwestora, który zwykle woli kupić licencję na
sprawdzony wyrób, niż inwestować w ryzykowny pomysł, nie dający gwarancji rynkowego powodzenia. Naukowcy nie walczą specjalnie o infrastrukturę przemysłową służącą wstępnym testom produkcji, bo nakłady
na ten cel uszczupliłyby budżet na „czyste”
badania. Dopóki nie rozbudujemy zaplecza
doświadczalnego, problem współpracy nauki i przemysłu nie wejdzie na nowy poziom,
bo chęci, które są widoczne po obu stronach,
to za mało. Według mojej wiedzy spora część
środków z nowej perspektywy zostanie przeznaczona na ten cel. To dobry kierunek, byle
by tylko starczyło zapału.
Czy obserwacje rynku i tendencji w rozwoju zaawansowanych technologii pozwalają prognozować, że gospodarcza przyszłość należy do przemysłu, który zdominuje
sektor usług?
– Komisja Europejska postawiła sobie za
zadanie tzw. reindustrializację Europy. W ciągu ostatnich 10 lat udział przemysłu wytwórczego Europy w światowym dochodzie
brutto , w tym wysokich technologii, wyraźnie spadł. Nie można mieć wystarczającego
doświadczenia technologicznego bez własnych fabryk, tymczasem przemysł z Europy wyemigrował, a import przybrał potężne
rozmiary. Polsce udało się w tym okresie utrzy-

mać wkład przemysłu do gospodarki narodowej i PKB na tym samym poziomie. Jednocześnie trzeba przyznać, że w zakresie usług
też obserwujemy znaczny przyrost. Mówiąc
o prognozach, trzeba wyraźnie podkreślić, że
Polska nie ma się czego wstydzić – pod względem produkcji w ciągu ostatnich 12 lat rozwijaliśmy się najszybciej spośród wszystkich
krajów UE, tyle że ów rozwój miał charakter
ekstensywny. Działa około 3 mln przedsiębiorstw, nie wliczając rolników, co daje nam
wysoki wskaźnik przedsiębiorczości. W czasie kryzysu Polacy udowodnili, że jesteśmy
bardzo przedsiębiorczym, szybko rozwijającym się narodem, ale – niestety – narodem
malkontentów. Dlaczego nie jesteśmy dumni ze swoich wyników i osiągnięć? Musimy
bardziej w siebie uwierzyć i właściwie pokierować rozwojem, stawiając na selektywną politykę oraz intensyfikację nowatorskich projektów, bardziej na jakość niż na ilość. W ten
sposób nie dopuścimy do uśpienia istniejącego potencjału i roztrwonienia nakładów na
wsparcie innowacji. Osobiście patrzę z optymizmem na rozwój Polski i wierzę, że nadzieja
wyrażona przez premiera Tuska, by w 2016
roku być w pierwszej 20 największych gospodarek narodowych – mimo obserwowanych problemów – jest w pełni uzasadniona,
bo praktyka pokazuje, że szanse na to są realne.
Rozmawiał Piotr Nowacki

Instytut Biopolimerów i Włókien Chemicznych
ul. Skłodowskiej-Curie 19/27, 90-570 Łódź
tel.: 42 638 03 00, 42 637 65 10, fax: 42 637 62 14
ibwch@ibwch.lodz.pl, www.ibwch.lodz.pl
Instytut Biopolimerów i Włókien Chemicznych jest jednostką naukową o ponad 65-letniej tradycji. Działalność badawczo-rozwojowa o charakterze interdyscyplinarnym
obejmuje takie dziedziny jak: biopolimery, biomateriały, tworzywa termoplastyczne,
biotechnologię i nanotechnologię, syntezę polimerów oraz przetwórstwo na
włókna, włókniny, folie, nano- i mikroformy włókniste, materiały kompozytowe,
przetwórstwo celulozowo-papiernicze. Wszechstronna współpraca z jednostkami naukowymi przekłada się na liczne udziały w projektach badawczych
i wdrożeniowych, do których należy m.in. BIOPOL – „Technologia
otrzymywania biodegradowalnych poliestrów z wykorzystaniem
surowców odnawialnych”.
W ramach projektu BIOPOL w IBWCh prowadzono prace
nad technologią wytwarzania i modyﬁkowania za pomocą polilaktydu kopoliestru alifatyczno-aromatycznego. W tym celu uruchomiono w pełni zautomatyzowaną linię do syntezy polimerów w skali od
laboratoryjnej do pilotowej, wykorzystując oprogramowanie typu SCADA, które umożliwia nadzorowanie i analizę przebiegu procesu oraz ingerencję w pracę urządzeń. Realizacja projektu wpłynie na rozwój gospodarczy kraju oraz wzmocni konkurencyjność i innowacyjność polskich ﬁrm.
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Rozkwita technologiczny
mariaż biznesu,
uczelni i rządu
Zacieśnienie współpracy pomiędzy przemysłem a uczelniami
wyższymi i jednostkami naukowo-badawczymi to jeden z celów
polityki gospodarczej każdego rządu. Dzięki temu chcemy
kształcić młodych i zdolnych, korzystając ze zdobytych już
doświadczeń w biznesie

Igor Stokłosa
ażdy minister odpowiedzialny za
gospodarkę na przestrzeni ostatniej dekady, a pewnie także dwóch,
stawiał na współpracę biznesu
z nauką. Także wicepremier, minister gospodarki Janusz Piechociński. On podkreśla znaczenie intensywnej współpracy sfery
badawczo-rozwojowej i gospodarki. – Przedsiębiorstwa, aby skutecznie ją realizować potrzebują informacji o możliwościach w tym
zakresie. Dlatego w MG przygotowaliśmy
rozwiązania zwiększające efektywność i innowacyjność w biznesie, które zachęcą biznes i naukę do działania – powiedział Piechociński podczas konferencji „Motoryzacja-Przemysł-Nauka”, która odbyła się 10
grudnia 2013 roku w Ministerstwie Gospodarki.
Jedną z propozycji MG jest Program
Rozwoju Przedsiębiorstw, który zawiera kompleksowy system wsparcia ze szczególnym
uwzględnieniem aspektu innowacyjności.
– Jego integralną część stanowi dokument pt.
„Krajowa Inteligentna Specjalizacja”, wskazujący dziedziny działalności badawczo-rozwojowej i innowacji, w których Polska
może dysponować dużym potencjałem rozwojowym i wypracować przewagą konkurencyjną w Europie i na świecie – wyjaśnił wicepremier.

K

Tworzenie przyjaznego otoczenia
Opracowany w Ministerstwie projekt
Programu Rozwoju Przedsiębiorstw do 2020
roku (PRP) jest kompleksowym katalogiem
instrumentów wsparcia rozwoju innowacyjności i przedsiębiorczości w Polsce. Jedno-
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cześnie dokument ten stanowi program
wykonawczy do Strategii Innowacyjności
i Efektywności Gospodarki.
– PRP jest propozycją systemu wsparcia
przedsiębiorstw w Polsce, ze szczególnym
uwzględnieniem ich innowacyjności. Obejmuje on zarówno usuwanie barier i tworzenie przyjaznego otoczenia dla przedsiębiorstw, jak i aktywne działania na rzecz wzrostu ich innowacyjności i konkurencyjności
– wyjaśnia resort gospodarki.
Wskazane w Programie instrumenty koncentrują się na tworzeniu bardziej przyjaznego
otoczenia dla biznesu, wzmacnianiu różnorodnych form finansowania B+R i innowacji, podnoszeniu jakości kapitału ludzkiego dla
innowacyjności, wzmacnianiu współpracy
przedsiębiorców ze światem nauki oraz samych przedsiębiorców, e-gospodarce, a także zrównoważonym rozwoju. W centrum
uwagi PRP znajdują się małe i średnie przedsiębiorstwa.
– Ze względu na swój szeroki charakter
Program wykracza poza ramy nowych programów operacyjnych na lata 2014–2020 i będzie finansowany zarówno ze źródeł budżetu państwa, jak i środków funduszy europejskich – stwierdza MG.
Program został poddany szerokim konsultacjom społecznym i międzyresortowym. W ramach procesu konsultacji spłynęły opinie i komentarze od blisko kilkudziesięciu podmiotów i instytucji reprezentujących zarówno administrację centralną, lokalną, partnerów społeczno-gospodarczych czy akademie, jak i sektor
prywatny. Dodatkowo w ramach procesu
konsultacji odbyły się spotkania poświęcone założeniom PRP dedykowane przedstawicielom biznesu.

Inteligentne specjalizacje
Z kolei „Krajowa strategia inteligentnej
specjalizacji” (KSIS), stanowiąca integralną
część Programu Rozwoju Przedsiębiorstw,
określa priorytety gospodarcze w obszarze
B+R+I, których rozwój zapewni tworzenie
innowacyjnych rozwiązań społeczno-gospodarczych, zwiększenie wartości dodanej
gospodarki i podniesienie jej konkurencyjności
na rynkach zagranicznych.
– Potrzeba wskazania inteligentnych specjalizacji na poziomie krajowym i regionalnym
wynika m.in. z konieczności spełnienia warunku ex-ante, określonego w odniesieniu do
zwiększenie nakładów na badania naukowe,
rozwój technologiczny i innowacje, ujętego
w Umowie Partnerstwa, tj: istnienie krajowych
lub regionalnych strategii badań i innowacji
na rzecz inteligentnej specjalizacji, zgodnie
z krajowym programem reform, w celu
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zwiększenia wydatków na badania i innowacje ze środków prywatnych, co jest cechą dobrze funkcjonujących krajowych lub regionalnych systemów badań i innowacji i jest kryterium warunkującym wsparcie na ww. obszary w programach operacyjnych na lata
2014–2020 – wyjaśnia resort gospodarki.
Efektem opracowania KSIS jest wskazanie krajowych inteligentnych specjalizacji
stanowiących priorytety w zakresie polityki naukowej i innowacyjnej do roku 2020. Strategia ta może również stanowić użyteczny instrument do sprostania wyzwaniom globalnym, takim jak: zmiany demograficzne, ograniczony dostęp do surowców naturalnych,
bezpieczeństwo energetyczne, zmiany klimatyczne.
Eksperci rządowi podkreślają, że od momentu przystąpienia Polski do Unii Europejskiej w 2004 roku wskaźnik wydatków na

PRP jest propozycją systemu wsparcia
przedsiębiorstw w Polsce, ze szczególnym
uwzględnieniem ich innowacyjności. Obejmuje
on zarówno usuwanie barier i tworzenie
przyjaznego otoczenia dla przedsiębiorstw,
jak i aktywne działania na rzecz wzrostu
ich innowacyjności i konkurencyjności
działalność innowacyjną w stosunku do
PKB wzrósł ponad 4 razy. Udział środków publicznych przeznaczanych na wspieranie
innowacyjności w Polsce wzrósł z poniżej
0,10 proc. PKB w 2004 roku do 0,45 proc.
PKB w 2010 roku, głównie z powodu szybkiego wzrostu wydatkowania funduszy unij-

nych. Dodają, że obecnie polscy przedsiębiorcy mają możliwość skorzystania z obszernego portfolio instrumentów wsparcia
w obszarze B+R+I.
Analiza dostępnych programów wspierających innowacyjność w latach 2007–2013
wykazała funkcjonowanie 60 instrumentów
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wsparcia skierowanych bezpośrednio lub
pośrednio na rozwój innowacji. Instrumenty te są bardzo różnorodne, a ich cechami charakterystycznymi są: zasięg (regionalny/ogólnokrajowy), źródło finansowania (budżet
państwa/fundusze strukturalne/inne programy międzynarodowe), grupa docelowa
(przedsiębiorcy/inne podmioty), forma, instytucja wdrażająca (np. PARP, MG, NCBiR,
BGK, Urzędy Marszałkowskie, Urzędy Wojewódzkie; regionalne podmioty utworzone
w celu realizacji programów wsparcia np. Dolnośląska Instytucja Pośrednicząca). Wśród
nich 25 instrumentów wsparcia to instrumenty
realizowane w ramach regionalnych programów operacyjnych, finansowanych w ramach
funduszy strukturalnych, w perspektywie finansowej 2007–2013. Kolejne, około 30 instrumentów, to instrumenty realizowane w ramach ogólnokrajowych programów operacyjnych.

Wsparcie unijne i krajowe
Funkcjonujące programy obejmują działania wspierające zarówno B+R+I, kapitał
ludzki, jak i wyspecjalizowane usługi dla
przedsiębiorstw (parki i inkubatory technologiczne, doradztwo). Sam system udzielania wsparcia finansowego zdominowany jest
przez dotacje przydzielane niezależnie od
stopnia ryzyka związanego z realizacją projektu.
Głównym filarem obecnego systemu
w zakresie finansowania działalności badawczo-rozwojowej i innowacyjnej jest Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka
na lata 2007–2013 (POIG), skierowany w
większości do przedsiębiorców. W POIG
wspierane są projekty o znaczeniu ponadregionalnym z zakresu innowacji technologicznych dotyczących produktów i procesów
oraz innowacji w zakresie wzornictwa w sek-

torach produkcyjnych i usługowych, które
w sposób bezpośredni lub pośredni przyczyniają się do powstawania i rozwoju innowacyjnych przedsiębiorstw. Wspierane i
promowane są działania innowacyjne o takim charakterze i zasięgu, które generują najwyższą wartość dodaną dla gospodarki i
przedsiębiorstw, a co za tym idzie w największym stopniu przyczyniają się do umacniania zdolności konkurencyjnej polskiej gospodarki w wymiarze międzynarodowym.
Ponadto wsparcie ukierunkowane na
szeroko rozumiany wzrost innowacyjności gospodarki udzielane jest również za pomocą innych programów operacyjnych: Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007–2013
(POKL) – inwestycje w doskonalenie zawodowe kadr oraz poprawę jakości działań
wspierających rozwój usług szkoleniowo-doradczych w przedsiębiorstwach; Program
Operacyjny Infrastruktura i Środowisko
(POIiŚ) – istotne wsparcie dla innowacyjnych
inwestycji MŚP m.in. w odnawialne źródła
energii; Program Operacyjny Rozwój Polski
Wschodniej (PORPW) – dodatkowy element wsparcia z funduszy strukturalnych,
wzmacnia działanie innych programów na obszarze Polski Wschodniej, celem wywołania
efektów synergii i realizacji wyodrębnionych
działań stymulujących rozwój ekonomiczny
i społeczny; Regionalne Programy Operacyjne
(RPO) realizowane w każdym z województw,
jako uzupełnienie instrumentów zaplanowanych w ramach centralnych programów
operacyjnych wspierających innowacyjność
na poziomie ponadregionalnym.
Istotne znaczenie mają także Specjalne
Strefy Ekonomiczne, czyli wyodrębnione
administracyjnie obszary Polski, gdzie inwestorzy mogą prowadzić działalność gospodarczą na preferencyjnych warunkach. Celem
funkcjonowania tego instrumentu wsparcia

jest przyspieszenie rozwoju regionów poprzez
przyciąganie nowych inwestycji i promocję
tworzenia miejsc pracy.
Duże znaczenie ma również opracowany przez MG „Program wspierania inwestycji o istotnym znaczeniu dla gospodarki polskiej na lata 2011–2020”, przyjęty przez
Radę Ministrów w dniu 5 lipca 2011 roku, którego celem jest wzrost innowacyjności oraz
konkurencyjności polskiej gospodarki poprzez wspieranie nowych inwestycji realizowanych przez polskie i zagraniczne firmy.
Wreszcie, ważną rolę w kontekście wspierania szeroko rozumianych innowacji, odgrywa
też Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej, który wspólnie z wojewódzkimi funduszami angażuje się w finansowanie przedsięwzięć związanych
z ekoinnowacjami. Ponadto w ramach
krajowych środków budżetowych pozostających w dyspozycji poszczególnych resortów realizowanych jest szereg programów wsparcia skierowany do przedsiębiorców (np.
środki budżetowe MNiSW skierowane na B+R, środki MG na projekty pilotażowe realizowane
przez PARP np. Bon na
innowacje).
I

18 mln zł na wsparcie
komercjalizacji wyników badań
Dwanaście „Inkubatorów Innowacyjności” otrzyma od MNiSW
środki na wsparcie procesu zarządzania wynikami badań naukowych
i prac rozwojowych, w szczególności w zakresie komercjalizacji
o dla nas ważny moment, bo najbliższe lata będą okresem zacieśniania współpracy środowisk naukowych, gospodarczych i admini-

T
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stracji po to, żeby pomysły rodzące się na polskich uczelniach zostały zastosowane w gospodarce – mówiła prof. Lena Kolarska-Bobińska.

Minister nauki przypomniała, że polscy
naukowcy mogą się ubiegać o pieniądze z programu Horyzont 2020, którego budżet wynosi
około 77 mld euro. – Mamy też kilkanaście
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miliardów euro w puli programów operacyjnych. To od nas zależy jak wykorzystamy
tę szansę i środki z Unii Europejskiej – dodała
prof. Kolarska-Bobińska.
Promocja osiągnięć naukowych, zwiększenie ich wpływu na rozwój innowacyjności
oraz wzmocnienie współpracy między środowiskiem naukowym a otoczeniem gospodarczym to główne cele konkursu „Inkubator
Innowacyjności”. Konkurs MNiSW o budżecie

18 mln zł jest adresowany w szczególności do
uczelni. Ułatwić ma zastosowania wyników badań i prac naukowych na gruncie konkretnych
rozwiązań rynkowych. Każdy z 12 inkubato-

rów, które stworzą ogólnopolską sieć, otrzyma maksymalnie do 1,5 mln zł wsparcia na
działalność.
Na uroczystości ogłoszenia laureatów
konkursu minister nauki zwróciła uwagę, że
zainteresowanie transferem wyników badań
naukowych do gospodarki jest coraz większe
zarówno po stronie uczelni, jak i przedsiębiorców. – Wszelkie działania uczelni, zmierzające do komercjalizacji wyników badań na-

ukowych są na wagę złota
i należy je rozwijać. „Inkubator Innowacyjności” to tylko jedna z wielu form
wsparcia, które zbliżają świat nauki i biznesu – mówiła prof. Lena Kolarska-Bobińska.
Innym komplementarnym programem
prowadzonym przez resort nauki są „Brokerzy Innowacji”, którego celem jest stworzenie
infrastruktury społecznej wspierającej proces

Laureaci konkursu
„Inkubator Innowacyjności:
1. Politechnika Wrocławska
2. Uniwersytet Jagielloński
3. Akademia Górniczo-Hutnicza
im. Stanisława Staszica w Krakowie
4. Politechnika Śląska
5. Fundacja Uniwersytetu im. Adama
Mickiewicza w Poznaniu
6. Politechnika Lubelska
7. Politechnika Gdańska
8. Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich
w Bydgoszczy
9. Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego
w Warszawie
10. Politechnika Krakowska
11. Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
12. Politechnika Rzeszowska im. Ignacego
Łukasiewicza

komercjalizacji wiedzy i integracji środowiska naukowego z otoczeniem gospodarczym oraz upowszechnianie wyników badań
naukowych w środowisku przedsiębiorców.
Jednocześnie Narodowe Centrum Badań
i Rozwoju (NCBR) uruchomiło program
SPIN-TECH, którego celem jest zwiększenie
zaangażowania Państwowych Jednostek Badawczych (PJB) w proces komercjalizacji wyników badań naukowych i prac rozwojowych
za pośrednictwem spółek celowych. „Inkubator Innowacyjności” wspiera tymczasem
proces komercjalizacji prowadzony bezpośrednio na uczelniach.
Źródło MNiSW
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Prof. Maciej Bugajski kieruje Zakładem Fotoniki Instytutu Technologii Elektronowej. Jest on inicjatorem i koordynatorem utworzonego z funduszy POIG Centrum Nanofotoniki. Od początku swojej
działalności naukowej zajmuje się badaniem
zjawisk optycznych w materiałach i strukturach półprzewodnikowych stosowanych
w optoelektronice, łącząc badania (jest autorem ponad 300 publikacji) z działalnością
dydaktyczną (wypromował 11 doktorów i był
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kierownikiem
30 prac magisterskich).
W latach 90.
ubiegłego wieku
rozpoczął intensywne badania struktur niskowymiarowych, otrzymywanych metodą epitaksji
z wiązek molekularnych, co zaowo-

cowało opracowaniem i wykonaniem pierwszych w kraju laserów na studniach
kwantowych, a ostatnio pierwszych w kraju
kwantowych laserów kaskadowych na zakres średniej
podczerwieni. Technologia wytwarzania laserów kaskadowych swoją
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złożonością przewyższa znacznie wszystkie
dotychczasowe technologie laserów półprzewodnikowych. Jej opanowanie stawia zespół prof. Bugajskiego w gronie najlepszych
laboratoriów na świecie.
Kwantowe lasery kaskadowe znajdują
zastosowanie w przemyśle, ochronie środowiska i medycynie. W górnictwie mogą
służyć jako źródło promieniowania w detektorach do pomiaru stężenia metanu,
a w medycynie wspomagać diagnostykę, po-

Mgr inż. Maciej Węgrzecki
jest kierownikiem Grupy Problemowej Detektory Promieniowania
w Zakładzie Technologii Mikrosystemów
i Nanostruktur Krzemowych ITE. Zajmuje się on
konstrukcją, technologią i metodami badań krzemowych detektorów promieniowania
optycznego i jądrowego. W swojej pracy zawodowej kierował zespołami, które m.in.
opracowały i wdrożyły do produkcji wiele chronionych patentami fotodetektorów
i detektorów promieniowania jądrowego o parametrach na najwyższym poziomie
światowym. Jednym z największych osiągnięć było opracowanie i wdrożenie do produkcji w latach 1992–1995 krzemowych fotodiod lawinowych o dużej powierzchni aktywnej. Fotodiody te były przez wiele lat eksportowane w znacznych ilościach
do USA, a za ich opracowanie zespół otrzymał wiele prestiżowych nagród, w tym
w 1998 roku Nagrodę Prezydenta RP.
Po 2005 roku inż. Maciej Węgrzecki opracował rodzinę specjalizowanych detektorów cząstek alfa wykorzystywanych w międzynarodowych badaniach nad transaktynowcami w wiodących w tych badaniach na świecie instytutach: GSI w Darmstadt i Zjednoczonym Instytucie Badań Jądrowych w Dubnej. W badaniach, w których zastosowano detektory z ITE, odkryto i zbadano właściwości czterech nowych
izotopów (nuklidów): trzy hasu (Hs) i jeden copernicium (Cn). Badania te potwierdziły
teorię „wyspy stabilności” i były przedmiotem publikacji w renomowanych czasopismach naukowych (m.in. „Nature”). Ich współautorem jest inż. Maciej Węgrzecki.
Miały one wpływ na podjęcie przez Międzynarodową Unię Chemii Czystej i Stosowanej oraz Międzynarodową Unię Fizyki Czystej i Stosowanej decyzji o uznaniu za istniejący i wpisaniu do układu okresowego pierwiastka 112 – copernicium
oraz pierwiastka 114 – flerovium.
Detektory promieniowania jądrowego mają również zastosowywanie praktyczne
w przyrządach dozymetrycznych oraz eksplozymetrach radonu opracowanych i wdrożonych do produkcji w Niemczech.
Za „Krzemowe detektory cząstek” Instytut otrzymał w 2011 roku wyróżnienie
w konkursie „Polski Produkt Przyszłości” organizowanym przez PARP, w kategorii wyrób przyszłości w fazie przedwdrożeniowej, a w 2012 roku złoty medal Międzynarodowych Targów Poznańskich (ITM – Nauka dla Gospodarki).

magając wykrywać nawet śladowe obecności markerów chorobowych w wydychanym
przez pacjenta powietrzu.
Praktycznym zastosowaniem wykonanych w Centrum laserów było zaprojektowanie i wykonanie w Instytucie Optoelektroniki WAT systemów do wykrywania
śladowych ilości amoniaku. Są one tak
czułe, że potrafią wykryć jedną cząstkę
amoniaku wśród dziesięciu milionów innych cząstek.

W roku 2012 kierowany przez prof. Bugajskiego zespół został laureatem I Nagrody XV edycji Konkursu „Polski Produkt Przyszłości” (Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości) za wyrób w fazie przedwdrożeniowej: „Opracowanie konstrukcji i technologii wytwarzania laserów kaskadowych”.
W 2013 roku, prof. Maciej Bugajski otrzymał Nagrodę Ministra Nauki i Szkolnictwa
Wyższego za wybitne osiągnięcia naukowe
na rzecz rozwoju gospodarki.
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Wyjście
z pułapki
W poprzednim ustroju
jeżeli ktoś dokonał
wynalazku, wchodził
na drogę przez mękę.
Przedsiębiorstwa, nastawione na wykonywanie
planów oraz mało zainteresowane poprawą
efektywności i jakości
produkcji, nie były innowacjami zainteresowane. Twórca nowych
rozwiązań pozostawał
ze swoim patentem
osamotniony, jeżeli nie
udało mu się zainteresować tą innowacją ﬁrm
zagranicznych. A to było
bardzo trudne, choćby
ze względu na izolację
Polski Ludowej od
świata zewnętrznego.
Czy po transformacji
ustrojowej coś się pod
tym względem zmieniło?
Trochę tak, ale do
zdecydowanej poprawy
w tym względzie jest
jeszcze daleko
Czesław Rychlewski
ak do tej pory polskiej gospodarce
w nieznacznym stopniu udało się wejść
na ścieżkę rozwoju opartego na innowacjach i wiedzy – twierdzi prof. Witold M. Orłowski, główny doradca ekono-

J
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miczny w PwC – a jest to jedyna ścieżka, która może prowadzić do sukcesu rozwojowego kraju i dołączenia do grupy państw zamożnych i wysoko rozwiniętych.
Kluczową rolę w tym zjawisku odgrywa
rozpaczliwie niskie zainteresowanie gospodarki działaniami innowacyjnymi i komercjalizacją badań naukowych, stawiające Pol-

skę nie tylko na jednym z ostatnich miejsc
wśród członków OECD i UE, ale również daleko w tyle za znajdującymi się na zbliżonym
poziomie rozwoju gospodarkami większości
krajów Europy Środkowej. Bez stopniowej
zmiany w tej dziedzinie nie jest możliwe przestawienie polskiej gospodarki na tory konkurencji czynnikami innymi niż niskie kosz-
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Większa motywacja do sprzedaży wynalazków,
wyższe dochody uczelni i bardziej innowacyjne
przedsiębiorstwa to najważniejsze spodziewane
efekty przekazania pełnych praw majątkowych
twórcom własności intelektualnej

ty pracy. A w ślad za tym niemożliwe jest na
długą metę wyrwanie się Polski z „pułapki
średniego poziomu dochodów”.
Publiczne wydatki na badania i rozwój
w relacji do produktu krajowego brutto osiągnęły obecnie w Polsce taką wysokość, jakiej
w zasadzie należałoby się spodziewać przy
obecnym poziomie rozwoju gospodarczego.
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Niezwykle niskie są natomiast prywatne wydatki na B+R w relacji do PKB. W kraju na
poziomie rozwoju Polski należałoby oczekiwać wydatków biznesu kilkukrotnie wyższych. Przepływy środków na badania z przedsiębiorstw do wyższych uczelni i instytutów badawczych wynoszą w Polsce kilka setnych
proc. PKB. Oznacza to, że rynek badań
naukowych praktycznie nie funkcjonuje. Niezbędne jest więc jego stworzenie. – Rozwiązanie tego problemu wymaga uruchomienia
podstawowych bodźców, skłaniających
wszystkich aktorów rynku do aktywności. Jest
to podejście znacznie szersze od tradycyjnego, wymagające zastosowania całego wachlarza środków prawnych, edukacyjnych, regulacyjnych, finansowych, podatkowych i innych – twierdzi prof. Orłowski.
Według Narodowego Centrum Badań
i Rozwoju zainteresowanie inwestycjami w badania wśród przedsiębiorców zaczyna dosyć
szybko rosnąć.

Uczyć się od innych
– W komercjalizacji wyników badań naukowych w najlepszych ośrodkach europejskich i amerykańskich najlepiej sprawdza się
złoty trójkąt: władza samorządowa, biznes,
uczelnia – powiedział były senator PO prof.
dr hab. inż. Janusz Rachoń. – Musimy korzystać z tych dobrych wzorców i doświad-

wodzenia należy uznać uwarunkowania kulturowe. Różnica w mentalności jest taka, że
w Stanach Zjednoczonych próbują rozwiązać problem, natomiast w Europie pomagać
ludziom. I jeżeli tego nie przełamiemy, to nie
dogonimy Stanów Zjednoczonych. Dodaje,
że w mentalności amerykańskiej, osoba, która prowadziła biznes i splajtowała, w szczególności kilkakrotnie, jest wyżej oceniana przez
pracodawców w procesie naboru. – Jak tam
się zderzają dwa CV – powiedział – jedno
z doświadczeniem dwóch bankructw i drugie bez bankructwa, czyste, to wygrywa ten
z dwoma bankructwami, bo on ma doświadczenie, co w Europie jest nie do pomyślenia, a szczególnie w naszym kraju.
Przez kilka ostatnich lat nakłady na
naukę wynosiły w Polsce mniej niż 0,5 proc.
PKB. Obecnie są dwa razy wyższe. W nowej
perspektywie unijnej będą rosnąć jeszcze
bardziej.

Twórca zarobi
Większa motywacja do sprzedaży wynalazków, wyższe dochody uczelni i bardziej innowacyjne przedsiębiorstwa to najważniejsze
spodziewane efekty przekazania pełnych
praw majątkowych twórcom własności intelektualnej. Nowe przepisy zapisane zostały
w projekcie ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym.

Obecnie tylko niewielki odsetek wynalazków, które
powstały na polskich uczelniach, jest wykorzystywany komercyjnie. Przepisy, wprowadzające nowe
uprawnienia dla wynalazców, mają to zmienić.
Naukowcy, posiadając prawa majątkowe do
wyników swoich badań, będą bardziej zainteresowani ich sprzedażą na rynku, ponieważ będzie
się to przekładało na dodatkowe wynagrodzenie
czeń, choć strategie wdrażania innowacji
nie dadzą się w całości przenieść na nasz
grunt.
W jego opinii, za wzorcowy może uchodzić Uniwersytet Stanforda – jeden z uniwersytetów amerykańskich, który ma największą liczbę wdrożeń i największe zyski
z tego tytułu. Jako drugi przykład podaje Uniwersytet w Leuven w Belgii. Jego zdaniem,
wszystkie znaki na niebie i ziemi wskazują, że
to będzie największy park naukowo-technologiczny w Europie. Uniwersytet w Leuven to
jeden z większych uniwersytetów europejskich, który w swojej działalności badawczej
i wdrożeniowej wykorzystuje środki rządowe,
regionalne i municypalne.
Prof. Rachoń przypomina, że założeniem
nieudanej unijnej Strategii Lizbońskiej było
dogonić i przegonić Stany Zjednoczone.
Według niego, za istotną przyczynę niepo-
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Pracownikowi naukowemu lub naukowo-dydaktycznemu uczelni, który w wyniku
wykonywania obowiązków ze stosunku pracy w tej uczelni dokona wynalazku, przysługują prawa do niego – czytamy w projekcie
nowych przepisów przygotowanych przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
Uprawnienia dotyczyć mają pracowników
i doktorantów uczelni, instytutów PAN oraz
instytutów badawczych, a także studentów
– jako twórców praw własności intelektualnej.
– Przekazanie naukowcom praw majątkowych do ich wynalazków sprawi, że
wdrażanie i komercjalizowanie wyników
badań będzie dla nich po prostu bardziej
opłacalne – powiedziała była minister nauki
i szkolnictwa wyższego prof. Barbara Kudrycka. – To najskuteczniejszy sposób, by
koło zamachowe polskich innowacji mogło
wreszcie ruszyć.

– Obecnie tylko niewielki odsetek wynalazków, które powstały na polskich uczelniach, jest wykorzystywany komercyjnie.
Przepisy, wprowadzające nowe uprawnienia
dla wynalazców, mają to zmienić. Naukowcy, posiadając prawa majątkowe do wyników swoich badań, będą bardziej zainteresowani ich sprzedażą na rynku, ponieważ
będzie się to przekładało na dodatkowe wynagrodzenie – powiedział zastępca dyrektora
Narodowego Centrum Badań i Rozwoju Leszek Grabarczyk. – Dochody z komercjalizacji wyników badań będą stanowić znaczący
udział w zarobkach naukowców w Polsce.
Sprzedaż nawet jednego patentu może
oznaczać zysk, stanowiący wielokrotność
rocznych zarobków na uczelni – dodał Leszek Grabarczyk.
Na zmianach zyskają również uczelnie.
Nowe regulacje przenoszą prawa majątkowe
na rzecz naukowców, ale gwarantują uczelni część dochodów z komercjalizacji badań.
Jak wynika z nowych przepisów, uczelni
przysługuje prawo do części dochodów z komercjalizacji w wysokości określonej w regulaminie, nie niższej niż 10 proc. i nie wyższej niż 25 proc. tych dochodów. W ocenie autorów zmian większa motywacja naukowców
do sprzedaży wyników własnych prac B+R
powinna spowodować ich komercjalizowanie
na zdecydowanie większą niż dzisiaj skalę,
a to zwiększy dochody uczelni i instytutów
w związku z ich udziałem w zyskach twórców
z komercjalizacji B+R. Można spodziewać się
również wyższych dochodów budżetu państwa z podatków dochodowych i podatku od
towarów i usług.
Nowe gwarancje praw dla naukowców
sprzyjać będą również rozwojowi przedsiębiorczości akademickiej i otwarciu uczelni na sektor gospodarczy. – Otrzymujemy
wiele sygnałów, że naukowcy którzy chcą,
aby ich wynalazek mógł być zakupiony przez
firmy, muszą zmagać się z poważnymi
barierami biurokratycznymi w uczelniach,
w których są zatrudnieni – wyjaśnia dyrektor Grabarczyk. – Przekazanie praw majątkowych do wynalazków ich twórcom da
im swobodę w wyborze instytucji, które zajmą się promocją i sprzedażą ich rozwiązań.
Wybiorą wówczas uczelniane centra transferu technologii lub np. zewnętrznego brokera innowacji. Naukowcy będą bardziej
zainteresowani tym, aby ich pomysły były
z sukcesem wdrażane.
Pozostawienie majątkowych praw własności intelektualnej pracownikom uczelni
obowiązuje w kilku państwach. W rankingach
innowacyjności gospodarek (np. European Innovation Scoreboard) Szwecja, pozostałe kraje skandynawskie oraz Niemcy – czyli państwa
stosujące analogiczny przywilej profesorski lub
prawo pierwszeństwa – zajmują czołowe
miejsca w rankingu najbardziej efektywnych
krajów wdrażających innowacyjne rozwiązania w gospodarce.
I
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W pełni wykorzystywane szanse
Rozmowa z Aleksandrem Sobolewskim,
dyrektorem Instytutu Chemicznej Przeróbki Węgla
Co zaliczyłby pan do głównych atutów IChPW,
które czynią instytut atrakcyjnym partnerem dla zakładów przemysłowych?
– Głównym atutem Instytutu jest ujęte w naszej
misji „Przekraczanie standardów”, czyli nie tylko spełnianie oczekiwań naszych klientów, lecz przede
wszystkim wyprzedzanie tych oczekiwań. Jednakże
podejmowanie nowatorskich kierunków badań naukowych to przecież misja wszystkich instytucji
B+R. My jednak staramy się aktywnie penetrować rynek i odkrywać nisze, które będą „hitami” za kilka lat.
Często zdarza się, że nasi klienci i partnerzy rynkowi nie do końca potrafią zdefiniować własne problemy,
ale dzięki ciągłej pracy z nimi i dla nich jesteśmy w stanie dać im więcej niż wstępnie oczekują. I właśnie to
częste wskazywanie kierunków rozwoju, o których
partner „dzisiaj nie myśli”, jest głównym atutem IChPW.
Które z bieżących projektów są najbardziej wartościowe z punktu widzenia rozwoju nauki, budowania pozycji i wizerunku Instytutu oraz ze względu na nową jakość, jaką niosą dla przemysłu?
– Z tego punktu widzenia, z naciskiem na „nową jakość”, jaką niosą dla przemysłu, szczególne wyróżnienie przypada dwóm projektom:
Programowi Strategicznemu NCBiR pt. „Zaawansowane technologie pozyskiwania energii” oraz Programowi POIG „Inteligenta koksownia spełniająca wymagania najlepszej dostępnej techniki”. Cechą
wspólną tych projektów jest ukierunkowanie na ścisłą współpracę
z przemysłem – energetyką i koksownictwem. Oba dążą do opracowania i zweryfikowania nowych rozwiązań technologicznych i procesowych. Oba, dzięki skali finansowania i 5-letniemu okresowi realizacji, pozwalają na przeprowadzenie pełnych cykli badawczych od
skali laboratoryjnej do testów w instalacjach półtechnicznych włącznie. Kilka lat temu zazdrosnym okiem patrzyliśmy na duże programy, realizowane w tym zakresie w najbogatszych krajach UE, USA
czy Japonii. Obecnie taką szansę, dodajmy, że w pełni wykorzystywaną, mamy także w Polsce.
Na ile finanse są czynnikiem ograniczającym potencjał Instytutu i hamulcem dla pełnego wykorzystania możliwości badawczych?
– Nakłady na działalność B+R w Polsce wynoszą poniżej 1 proc.
PKB, co daje nam jedno z ostatnich miejsc w UE, dla której średnia
wynosi około 2 proc., a u rekordzistów dochodzi do 4 proc. Z drugiej strony instytucje B+R, w tym również IChPW, w ostatnich 5 latach istotnie zwiększyły swoje potencjały kadrowe i rozbudowały infrastrukturę badawczą. Zestawiając ze sobą te dwa fakty należy wnioskować, że koniecznością staje się co najmniej 100-procentowe
– a przy tym w krótkim terminie – podwyższenie nakładów na działalność B+R w Polsce tak, by można było w pełni wykorzystać „drzemiące” w tej sferze możliwości. Dla tego celu kluczowe będzie pozyskanie środków na prace badawczo-rozwojowe bezpośrednio z przemysłu. Tylko zleceniodawca z przemysłu jest w pełni zorientowany
w swoich potrzebach i ograniczeniach, a pieniądze, które przeznacza na rozwój, są każdorazowo pod jego pełną kontrolą. Tak więc kluczem do wzrostu innowacyjności jest skierowanie funduszy na rozwój poprzez przedsiębiorców. Jestem przekonany, że działania, o których mówiłem, doprowadzą do pełnego wykorzystania możliwości
badawczych strefy B+R przez polską gospodarkę, co w niedługim czasie przełoży się na ogólnie rozumiany cywilizacyjny rozwój Polski.

Jak ocenia pan dotychczasową współpracę z biznesem?
– Działalność badawcza i rozwojowa, czyli działania mające na celu rozwój wiedzy oraz efektywne jej wykorzystanie w praktyce są uznawane na całym świecie
za główny czynnik postępu technologicznego. Świadomość polskich przedsiębiorców co do znaczenia B+R
jest nadal niewielka i stanowi poważną słabość polskiej
gospodarki. Badania GUS wskazują, że tylko około 10
proc. małych firm i niewiele ponad 20 proc. dużych przedsiębiorstw inwestuje w B+R. Działając na co dzień, od
blisko 60 lat w sferze B+R, wypracowaliśmy sobie własne i skuteczne mechanizmy „ułatwiające” tę współpracę.
Rozwój polskich przedsiębiorstw zwłaszcza tych dużych,
z takich branż jak energetyka, koksownictwo czy przemysł chemiczny, musi być wspierany działalnością badawczo-rozwojową. W tym zakresie otwartą sprawą stają się długofalowe relacje pomiędzy przemysłem i sferą instytutów badawczych.
I tu należy postawić istotne pytanie: czy duże koncerny krajowe winny tworzyć od podstaw niezależne struktury badawcze czy też ściślej
współpracować z istniejącymi instytutami? Odpowiedź na to pytanie jest oczywista.
Rozmawiała Magdalena Szczygielska
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Jak się rozwijać
to inteligentnie
O tym, jak ważna jest innowacyjność w generowaniu wzrostu
gospodarczego nikogo nie trzeba przekonywać. Nawet rządu
Igor Stokłosa
akłady na badanie i rozwój w 2020
roku mają wynosić 1,7 proc. PKB,
a osiągnięcie tego celu ma umożliwić Program Operacyjny Inteligentny Rozwój. Innowacyjność przedsiębiorstw w nowej perspektywie będzie również
ﬁnansowana z regionalnych programów
operacyjnych.
Inteligentny Rozwój to program, który
w latach 2014–2020 ma zastąpić Innowacyjną
Gospodarkę. Jak podkreślają w Ministerstwie
Infrastruktury i Rozwoju, będzie to bardziej
ambitny następca, zmodyfikowany na podstawie dobrych i złych doświadczeń POIG.
Program Innowacyjna Gospodarka w dużej
mierze skupiał się bowiem na zbudowaniu
bazy dla badań i rozwoju, na podniesieniu
kompetencji osób, które się badaniami i rozwojem zajmują, zbudowaniu bazy w postaci finansowania laboratoriów, całej infrastruktury badawczo-rozwojowej, tak po stro-

N
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nie przedsiębiorców, jak i świata nauki. Ministerstwo ma nadzieję, że nowy program pomoże – na bazie tej infrastruktury – tworzyć
polską myśl innowacyjną, finansować wspólne projekty biznesu i nauki.
– To klucz do rozwiązań innowacyjnych: wspierać przedsiębiorców i świat nauki
w budowaniu tych rozwiązań, wspierać instytucje otoczenia biznesu z usługami wspomagającymi innowacje w małych i średnich
przedsiębiorstwach oraz wspierać przedsiębiorców w kierunku finansowania prac badawczo-rozwojowych, a przede wszystkim ich
komercjalizacji, by polskie innowacyjne produkty i technologie stawały się rozwiązaniami ogólnoeuropejskimi oraz ogólnoświatowymi – mówi wiceminister rozwoju regionalnego Paweł Orłowski.
Celem jest zwiększenie nakładów na badania i rozwój z obecnych 0,7 proc. do 1,7
proc. PKB w 2020 roku. Zdaniem wiceministra, mniej więcej połowę tego powinny stanowić nakłady samych przedsiębiorców. – Tak

jest w każdej innowacyjnej gospodarce, że kluczem do wdrażania rozwiązań innowacyjnych
jest udział kapitału prywatnego. Chcielibyśmy,
jak w dobrej zrównoważonej gospodarce,
oprócz tych nakładów sektora publicznego,
świata nauki, żeby przedsiębiorcy finansowali
mniej więcej połowę osi nakładów na badania i rozwój. Oczywiście trzeba zapewnić im
odpowiednie zachęty – dodał Paweł Orłowski.
W nowej perspektywie na innowacyjność przedsiębiorstw ma być przeznaczone
12,5 mld euro – w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, Polska
Wschodnia oraz regionalnych programów
operacyjnych.
Paweł Orłowski ocenia, że w Polsce panuje obecnie sprzyjający klimat dla rozwoju
innowacyjności. W dużej mierze jest on efektem wsparcia unijnych funduszy. Resort nie
zamierza jednak na tym poprzestać i zachęca przedsiębiorców do budowania w ten
sposób swojej pozycji na rynku. – Produkty
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i technologie innowacyjne mają dać firmom
dochód i przewagę na globalnym rynku – wyjaśnia wiceminister. – To jest kwestia tego, żeby
ktoś miał świadomość, wolę, odpowiednie
otoczenie prawne i wsparcie, często też
zwrotne czy dotacyjne, aby mógł zainwestować w swoją firmę, zainwestować w tę innowację i zdobyć przewagę na globalnym rynku – dodał.
Projekty wszystkich programów operacyjnych rząd przyjął w grudniu, a następnie
przekazał je Komisji Europejskiej. Kolejnym
etapem mają być negocjacje z KE, które mogą
potrwać od kilku miesięcy do roku. Z kolei
na początku stycznia 2014 roku Rada Ministrów podjęła uchwałę zmieniającą uchwałę
w sprawie ustanowienia programu wieloletniego pod nazwą „Udział Polski w Programie ramowym na rzecz konkurencyjności i in-

ci Enterprise Europe Network o 7 500 000 zł,
czyli do 54 300 000 zł; i działalność Krajowego
Punktu Kontaktowego (KPK) dla instrumentów finansowych dla małych i średnich przedsiębiorstw oferowanych w ramach programu
CIP – o 750 000 zł, czyli do 9 750 000 zł.
Przy ustanawianiu programu do 2013
roku zaplanowano także 600 000 zł na sfinansowanie udziału Polski w inicjatywach podejmowanych w ramach Programu CIP.
– W rezultacie, w latach 2008–2014 na udział
Polski w Programie CIP zostanie wydane
z budżetu państwa 64 650 000 zł – wynika
z uchwały.
Dzięki zabezpieczeniu współfinansowania działalności polskich ośrodków sieci
Enterprise Europe Network przedsiębiorcy
uzyskają dostęp do kompleksowych usług,
które pomogą im podejmować i rozwijać

W Polsce panuje obecnie sprzyjający klimat dla
rozwoju innowacyjności. W dużej mierze jest on
efektem wsparcia unijnych funduszy. Resort nie
zamierza jednak na tym poprzestać i zachęca
przedsiębiorców do budowania w ten sposób
swojej pozycji na rynku
nowacji w latach 2008–2013”, przedłożoną
przez ministra gospodarki. Rząd zdecydował,
że program wieloletni dotyczący udziału
Polski w Programie ramowym na rzecz konkurencyjności i innowacji (Program CIP) zostanie przedłużony o rok, czyli do końca 2014
roku.
– Celem Programu CIP jest promowanie
konkurencyjności europejskich firm. Stworzono go przede wszystkim dla małych i średnich przedsiębiorstw (MSP). Jego zadaniem jest wspieranie działalności innowacyjnej
(w tym innowacji ekologicznych), zapewnienie lepszego dostępu do środków finansowych oraz świadczenie na poziomie regionalnym usług wsparcia dla biznesu – czytamy w uchwale.
Program ma też zachęcać do szerszego
i lepszego wykorzystania technologii informacyjnych i komunikacyjnych (ICT) oraz
wspomagać rozwój społeczeństwa informacyjnego. Promuje również wykorzystanie
energii odnawialnej i efektywność energetyczną. Zapewnia środki na współfinansowanie działalności ośrodków Enterprise Europe Network (EEN) oraz finansowanie
działalności krajowych punktów kontaktowych dla Programu CIP. Jego realizatorem
jest Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości.
Oczywiście przedłużenie programu o rok
wymaga większych środków na jego realizację. W związku z tym przewidziano zwiększenia kwot na: działalność polskich ośrodków sie-

działalność gospodarczą, a także potencjał
i zdolności innowacyjne oraz konkurować na
wspólnym rynku. Z kolei zabezpieczenie finansowania działalności Krajowego Punktu Kontaktowego zapewni przedsiębiorcom oraz instytucjom finansowym dostęp do
informacji o unijnych instrumentach finansowych, co powinno przyczynić się do szerszego ich wykorzystywania. W praktyce
KPK będzie prowadził działania informacyjno-promocyjne o instrumentach dostępnych dla przedsiębiorców w ramach Programu CIP, a także nowych unijnych instrumentach finansowych na lata 2014–
2020 w ramach programów: COSME, Horyzont 2020, Program Unii Europejskiej na
rzecz przemian i innowacji społecznych, Kreatywna Europa.
Program COSME – to program ramowy na rzecz konkurencyjności przedsiębiorstw oraz średnich i małych firm, który został przyjęty przez Radę Europejską 5 grudnia 2013 roku. Rok 2014 będzie pierwszym
rokiem jego realizacji. W ramach tego programu będzie kontynuowana większość instrumentów wdrażanych obecnie w ramach
Programu na rzecz Przedsiębiorczości i Innowacji (to jeden z trzech programów szczegółowych Programu CIP). W ramach programu COSME utrzymane zostanie wsparcie dla działalności polskich ośrodków sieci
Enterprise Europe Network.
Horyzont 2020 – to program ramowy
w zakresie badań naukowych i innowacji.

Z kolei Program Unii Europejskiej na rzecz
przemian i innowacji społecznych – to program, który proponuje instrument mikrofinansowy, mający na celu ułatwienie dostępu
do finansowania przedsiębiorcom, w tym najbardziej oddalonym od rynku pracy (ulokowanym fizycznie daleko od podaży pracy, np.
na wyspie) oraz przedsiębiorstwom społecznym. Kreatywna Europa – to program ramowy służący wspieraniu europejskiego sektora kultury i sektora kreatywnego.
Sieć Enterprise Europe Network wspiera przedsiębiorstwa za pośrednictwem około 600 punktów kontaktowych zlokalizowanych w 54 krajach. W ramach tych punktów w Polsce działa obecnie 30 ośrodków,
zgrupowanych w 4 konsorcjach. Sieć świadczy usługi przede wszystkim małym i średnim przedsiębiorcom oraz osobom, które
chcą rozpocząć działalność gospodarczą
(start-ups). Z jej usług mogą też korzystać
duże przedsiębiorstwa, instytuty badawcze, uniwersytety, centra technologiczne i biznesowe oraz podmioty działające na rzecz
rozwoju innowacji. Sieć świadczy np. usługi informacyjne i doradcze dotyczące prawa i polityk Unii Europejskiej, usługi z zakresu transferu technologii (audyty technologiczne), a także związane z prowadzeniem
działalności gospodarczej za granicą. Pomaga w znalezieniu partnerów do współpracy gospodarczej i transferu technologii.
Organizuje firmom wyjazdy na targi współfinansowane przez Komisję Europejską,
a także szkolenia, warsztaty i seminaria.
– Od początku 2008 roku do końca 2010
roku z usług 30 polskich ośrodków działających w ramach 4 konsorcjów skorzystało około 49 tys. podmiotów, w tym ponad
32,5 tys. MŚP, 7,2 tys. rozpoczynających
działalność gospodarczą oraz ponad 1000
jednostek naukowych – podliczyła Rada Ministrów.
Po modyfikacji przez Komisję Europejską wskaźników obrazujących działalność
EEN, w latach 2011–2012 liczba odbiorców
działań promocyjnych wyniosła prawie 2,7 mln
osób, w wydarzeniach lokalnych i regionalnych wzięło udział około 16,5 tys. osób,
z usług audytu technologicznego i analizy
biznesowej skorzystało ponad 800 odbiorców. W latach 2008–2012 punkty kontaktowe zorganizowały około 340 konferencji,
seminariów, szkoleń, wizyt studyjnych,
warsztatów dotyczących programów szczegółowych Programu CIP, w których uczestniczyło ponad 13,6 tys. uczestników. Udzieliły około 5,3 tys. informacji, konsultacji i porad oraz około 3 tys. informacji telefonicznych i mailowych. Ponadto z instrumentów
finansowych Programu CIP skorzystało
6 polskich instytucji: trzy banki (BPH SA,
PKO SA, Paribas Bank Polska SA), dwa fundusze poręczeniowe (Polfund SA i Polski
Fundusz Gwarancyjny Sp. z o.o.) oraz Europejski Fundusz Leasingowy SA.
I
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Aktywni w przestrzeni badawczej
Rozmowa ze Zbigniewem Paterem, dziekanem
Wydziału Mechanicznego Politechniki Lubelskiej
Fot. JAKUB KRZYSIAK/SAF PL

Jak działalność badawczo-rozwojowa
wydziału zazębia się z ofertą dydaktyczną
i na ile jest ona furtką do kariery naukowej
dla najlepiej rokujących absolwentów?
– Działalność naukowo-badawcza i dydaktyczna jest prowadzona przez tych samych
pracowników. Ewidentne jest zatem, iż w treściach programów nauczania znajdują się elementy osiągnięć własnych nauczycieli. Wydział sukcesywnie prowadzi nabór młodej kadry na asystentów, a wśród kryteriów ogłaszanych konkursów znajdują się między innymi: znajomość tematyki badawczej realizowanej w jednostce, osiągnięcia naukowe
– w tym publikacje, zgłoszenia patentowe, patenty itp., a także działalność w kołach naukowych. Tym samym preferowane jest przyjmowanie osób nie tylko uzdolnionych, ale także aktywnych w obszarze naukowo-badawczym. Chętnych, spełniających powyższe wymagania, nie brakuje. Nasi studenci oraz młodzi naukowcy regularnie zdobywają nagrody
i wyróżnienia na zagranicznych i krajowych
wystawach wynalazków. Przykładem mogą być
chociażby laureaci kolejnych edycji konkursu
„Student-Wynalazca”, zajmujący się na przykład zasilaniem silników spalinowych takimi
paliwami, jak wodór i gaz ziemny.
Jakie obszary tematyczne są najbardziej interesujące dla zespołu badawczego
WM ze względu na potencjał, zaplecze i kwalifikacje do rozwijania innowacji?
– Obszary badawcze związane są ze
specjalizacją naukową pracowników Wydziału. Największe osiągnięcia w zakresie innowacji uzyskiwane są przez zespoły naukowe
zajmujące się problematyką: obróbki plastycznej metali, przetwórstwa tworzyw wielkocząsteczkowych, napędów lotniczych, me-
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chaniki, obróbki skrawaniem i materiałoznawstwa. Pozyskiwane środki na realizację licznych
projektów badawczych
wykonywanych w jednostce pozwalają na zwiększenie potencjału badawczego opracowywanych
rozwiązań. Wymiernym
efektem tej aktywności są
uzyskane w okresie 2010–
2013 patenty w liczbie 69
oraz zgłoszenia patentowe, których w tym samym okresie było aż 230.
Nasze patenty, np. z zakresu przetwórstwa tworzyw wielkocząsteczkowych, są regularnie doceniane, uzyskując liczne nagrody, dyplomy i wyróżnienia. Za przykład może posłużyć złoty medal
uzyskany podczas 24. Międzynarodowej
Wystawy Wynalazków – ITEX 2013 w Kuala
Lumpur w Malezji za wynalazek „Rura wielowarstwowa mikroporowata i sposób jej wytwarzania”.

całej Polski. Ponadto, nie tylko na płaszczyźnie
naukowo-badawczej, ale również dydaktycznej, współpracujemy z licznymi zakładami
przemysłowymi zlokalizowanymi na Lubelszczyźnie. Mamy podpisane dwustronne
umowy o współpracy z ponad 50 firmami,
z czego większość dotyczy działalności dydaktycznej – np. praktyk studenckich.
Jaka część prac realizowanych na wydziale powstaje na konkretne potrzeby przemysłu i jak wiele efektów badań kończy się
wdrożeniem? Komu najbardziej służą opracowywane przez państwa rozwiązania?
– Prace badawcze realizowane w ramach
konsorcjów związane są z konkretnymi potrzebami zakładów przemysłowych, wchodzących w skład tych konsorcjów. Ponadto
wykonujemy szereg prac badawczych na
bezpośrednie zlecenie podmiotów gospodarczych. W roku 2012 wykonane zostały takie prace na łączną kwotę 1,6 mln zł. Szukamy też nabywców na opracowywane przez
nas wynalazki. W ubiegłym roku udało się
nam sprzedać dwie licencje na technologię wykonania kul na mielniki. Nasze rozwiązania
znajdują zastosowanie głównie w firmach,

Największe osiągnięcia w zakresie innowacji
uzyskiwane są przez zespoły naukowe zajmujące
się problematyką: obróbki plastycznej metali,
przetwórstwa tworzyw wielkocząsteczkowych,
napędów lotniczych, mechaniki, obróbki
skrawaniem i materiałoznawstwa
Jak przebiega współpraca Wydziału z pozauczelnianymi środowiskami naukowymi
z myślą o lepszym wyniku prac realizowanych wspólnymi siłami, z wykorzystaniem
bardziej zaawansowanej infrastruktury oraz
większych dotacji?
– W ostatnim okresie Wydział zwiększył
swoją aktywność w pozyskiwaniu środków na
badania naukowe jako uczestnik konsorcjów
naukowych. Między innymi udało się nam
wejść, jako członek, do czterech konsorcjów
realizujących prace badawcze w ramach programu INNOLOT. Jesteśmy także liderem
konsorcjum naukowego, który jako jedyny na
Lubelszczyźnie uzyskał dofinansowanie do realizacji projektu badawczego w ramach III edycji programu INNOTECH. Członkami tych
konsorcjów, oprócz jednostek naukowych, są
zakłady przemysłowe zlokalizowane na terenie

z którymi mamy podpisane umowy o współpracy. Jednocześnie, mając na uwadze niewystarczającą komercjalizację wyników prac
badawczych, podjęte zostały działania celem
poprawy sytuacji. Wymiernym efektem tej aktywności jest uzyskanie przez Politechnikę Lubelską projektu, w ramach którego zostanie
powołana spółka celowa dla komercjalizacji
wyników badań naukowych. Politechnika
Lubelska zajęła również 6. miejsce w konkursie
„Inkubator Innowacyjności”. Środki przyznane w tym projekcie zostaną przeznaczone na wsparcie procesu zarządzania wynikami badań naukowych i prac rozwojowych,
a w szczególności w zakresie komercjalizacji.
Rozmawiał Piotr Nowacki
www.wm.pollub.pl

WYDZIAŁ METALI NIEŻELAZNYCH

Kierunki kształcenia:
> Metalurgia
Metalurgia i recykling metali
nieżelaznych
Przeróbka plastyczna
Metale szlachetne w przemyśle
i jubilerstwie

> Inżynieria Materiałowa
Inżynieria materiałów metalicznych
Materiałoznawstwo metali
nieżelaznych

> Zarządzanie i Inżynieria Produkcji
Inżynieria produkcji i zastosowanie
metali nieżelaznych
Materiały i technologie w systemach
elektroenergetycznych

Studia stacjonarne
III stopnia (doktoranckie)
Studia podyplomowe
Recykling metali krytycznych
i towarzyszących
Metalurgia proszków i spiekane
materiały kompozytowe
Innowacyjne metody i narzędzia
wspomagające zarządzanie
przedsiębiorstwem produkcyjnym
Materiały i technologie w systemach
elektroenergetycznych

Wydział Metali Nieżelaznych
al. A. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków
paw. A-2, I p., pok. 117, 118

www.wmn.agh.edu.pl

tel.: 12 617 26 50 (studia stacjonarne)
tel.: 12 617 26 55 (studia niestacjonarne)
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Medalowe rozwiązania
Instytut Chemii i Techniki Jądrowej to najsilniejsza polska jednostka badawcza
prowadząca prace w dziedzinie radiochemii, chemii radiacyjnej, chemii
jądrowej i jądrowej inżynierii chemicznej, konstrukcji i budowy przyrządów
radiometrycznych, badań środowiskowych i radiobiologii komórkowej
obecnych czasach, w dobie roz- unieruchomieniu pierwiastków promienio- Międzynarodowym Salonie Wynalazków i Inwijającej się energetyki jądrowej twórczych (pochodzących z odpadów wysoko nowacyjnych Technologii „Archimedes 2013”
oraz powszechnego wykorzy- aktywnych) w szkłach krzemionkowych. Rolę odbywających się corocznie w Moskwie oraz
stania radionuklidów w prze- pierwiastków promieniotwórczych pełniły medalem specjalnym niemieckiego Instytumyśle i medycynie, priorytetem staje się roz- nieaktywne izotopy Cezu, Strontu, Kobaltu tu ERINET na 65. Międzynarodowych Tarwiązanie problemu bezpiecznego składo- dodawane w postaci azotanów, zaś suroga- gach IENA 2013 „Pomysły, Wynalazki, Nowe
wania odpadów radioaktywnych. W ramach tem aktynowców był neodym. W wyniku re- Produkty” w Norymberdze.
badań ukierunkowanych na potrzeby ener- akcji hydrolizy i polikondensacji zachodzących
Dorobek technologiczny Instytutu,
getyki jądrowej w ICHTJ prowadzone są pra- w roztworze zawierającym czteroetoksysilan zwłaszcza w dziedzinie konstrukcji różnego
ce związane z unieszkodliwianiem odpa- i azotany metali otrzymano żele w postaci rodzaju instalacji i reaktorów chemicznych,
dów promieniotwórczych, a także opraco- proszków i monolitów. Rolę katalizatora pozwala mu na udział w wielu pionierskich
wywane są nowe źródła materiałów rozsz- pełnił kwas askorbinowy. Uzyskane w ten spo- przedsięwzięciach. Przykładem tego jest
czepialnych (analiza możliwości pozyskania sób żele poddano specjalnej obróbce ter- opracowany wynalazek „Sposób i układ
uranu z rozproszonych zasobów
krajowych oraz badanie alternatywnych materiałów paliwowych).
Doświadczona kadra naukowa, nowoczesne pracownie i laboratoria, w tym nowo wybudowane Centrum Radiochemii i Chemii Jądrowej, przyczyniają się do
dynamicznego rozwoju badań naukowych i wdrażania nowych myśli technologicznych. Przykładem
może być opracowana przez Instytut Chemii i Techniki Jądrowej metoda unieszkodliwiania
odpadów w „syntetycznej skakle”
– tzw. Synroc. Syntetyczne skały
umożliwiają wbudowanie w swoją strukturę prawie wszystkich radioaktywnych związków zawartych
w odpadach nuklearnych, pochodzących zarówno z elektrowni jądrowych, jak i z medycyny, przemysłu czy innych gałęzi gospoDoświadczona kadra naukowa, nowoczesne pracownie
darki. Technologię nagrodzono
na wystawach wynalazczych Brusi laboratoria, w tym nowo wybudowane Centrum
sels Innova 2012 oraz IWIS 2012
Radiochemii i Chemii Jądrowej, przyczyniają się do
w Warszawie.
Kolejnym rozwiązaniem syndynamicznego rozwoju badań naukowych i wdrażania
tezy Synroc jest zaprojektowana w
nowych myśli technologicznych
Instytucie Chemii i Techniki Jądrowej metoda łączenia perowskitu
za pomocą techniki zol-żel. Umożliwia ona micznej. Celem zbadania przejścia żeli krze- transportu i mieszania zawiesiny biomasy
bezpośrednie wbudowanie pierwiastków pro- mionkowych do szkieł zastosowano analizę w hydrolizerze i fermentorze”. Rozwiązanie
mieniotwórczych w strukturę skały. Powodu- termigrawimetryczną, podczerwień oraz dy- to polega na rozdrobnieniu biomasy, wyje to poprawienie odporności na wymywanie frakcję rentgenowską. Wstępne testy wymy- mieszaniu jej z częścią refleksu i z częścią odze struktury skały radionuklidów oraz znacz- wania metali z prażonych w 12000C mate- cieków zawracanych oraz z wodą uzupełnie upraszcza proces technologiczny.
riałów wykazały trwałe unieruchomienie od- niającą. Uzyskaną w ten sposób zawiesinę bioInstytut Chemii i Techniki Jądrowej padów w szkłach krzemionkowych. Wynala- masy poddaje się procesowi strefowego mieopracował także wynalazek polegający na zek ten nagrodzono złotym medalem na XVI szania w hydrolizerze. Zhydralizowaną bio-
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masę przetłacza się do fermentora i wyprowadza się ją w postaci przefermentowanej zawiesiny. Zaletą sposobu transportu i mieszania strefowego zawiesiny biomasy w hydrolizerze i fermentorze jest wymywanie CO2
i H2S z biogazu i zawracanie tych gazów wraz
z biomasą z powierzchni zawiesiny w fermentorze do strefy anaerobowego przetwarzania biomasy do biogazu. Sposób transportu i mieszania zawiesiny biomasy w hydrolizerze i fermentorze powoduje wzrost zawartości metanu w biogazie do 65–80 proc.,
co zostało zbadane eksperymentalnie na instalacji pilotażowej. Zastosowanie tej metody powoduje mniejsze zużycie biomasy w procesie hydrolizy i w procesie anaerobowej przeróbki biomasy w biogaz, przyśpiesza te procesy i redukuje zużycie wody. Wynalazek ten
został nagrodzony złotym medalem na Międzynarodowym Salonie Wynalazków i Innowacyjnych Technologii „Archimedes 2013”
oraz srebrnym medalem na Międzynarodowych Targach „Pomysły Wynalazki Nowe
Produkty” IENA 2013.
W obecnej chwili Instytut Chemii i Techniki Jądrowej uczestniczy w Strategicznym
Projekcie Badawczym „Technologie wspomagające rozwój bezpiecznej energetyki jądrowej”, prowadzonym w ramach projektów
EUROATOM. Jako lider sieci naukowych, realizuje on zadanie nr 8: „Analiza procesów
zachodzących przy normalnej eksploatacji
obiegów wodnych w elektrowniach jądrowych
z propozycjami działań na rzecz podniesienia poziomu bezpieczeństwa jądrowego”.
W ramach tego projektu, opracowanych
zostanie szereg nowych rozwiązań analitycznych umożliwiających ocenę szczelności
prętów paliwowych i wykorzystujących między innymi metody przepływowe. Zaproponowane też będą optymalne metody monitoringu stężenia produktów korozji obiegu pierwotnego. Ważnym aspektem są zagadnienia związane z opracowaniem nowoczesnych selektywnych sorbentów do oczyszczania wody obiegu pierwotnego z cezu, również w sytuacji awaryjnej, gdy do chłodzenia
używana jest woda morska zawierająca
duże ilości sodu. Opracowana będzie również metoda wydzielania radionuklidów z płynów dekontaminacyjnych, która powinna pozwolić na taką regenerację tych roztworów,
aby mogły być one powtórnie wykorzystane
i by nie zachodziła konieczność składowania
dużych objętości promieniotwórczych płynów.
Instytut Chemii i Techniki Jądrowej
w oparciu o istniejący zespół doświadczonych
i wybitnych naukowców realizuje politykę
kształcenia młodej kadry naukowej (prowadzi międzynarodowe studia doktoranckie),
która stanie się zapleczem dla powstającego
w Polsce programu budowy energetyki jądrowej.
www.ichtj.waw.pl
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Bliżej rynku
Na początku lat dziewięćdziesiątych ubiegłego wieku mieliśmy w Polsce
zaledwie 400 tys. studentów, chociaż władze Polskiej Rzeczypospolitej
Ludowej wypisały na sztandarach, niesionych zwłaszcza w pierwszomajowych
pochodach, hasło, że „Polska jest krajem ludzi kształcących się”.
Po roku 1989 potrzeba posiadania dobrego wykształcenia była coraz
bardziej powszechna, więc młodzi ruszyli do uczelni po wiedzę

Cezary Rybski
zeczywistość nie znosi próżni. Skoro uczelnie publiczne nie były w stanie zaspokoić tego zapotrzebowania, powstały liczne uczelnie prywatne. To one dały szansę wykonania edukacyjnego i cywilizacyjnego skoku. W szczytowym 2005 roku liczba studentów w Polsce
doszła do 2,5 mln osób, przekraczając prawie dwukrotnie średnią unijną.
Według danych z końca ubiegłego roku
w Polsce było 467 uczelni, z czego 326 to uczelnie niepubliczne. Liczba studentów zmalała
natomiast do 1,6 mln osób. I będzie maleć
nadal. Spowodował to niż demograficzny.
Okazało się bowiem, że po zmianie ustroju ludzie chętniej zajmowali się przystosowaniem
do nowej sytuacji ekonomicznej niż rozmnażaniem. I tak się do tego przyzwyczaili, że do
tendencji z czasów PRL nie wracają.
W związku z tym, że liczba chętnych do
studiowanie maleje, coraz większa część potencjalnych studentów dostaje się na państwowe uczelnie, na których nie płaci się czesnego. Wcześniej na takie studia mogli liczyć
najlepsi maturzyści z dobrych szkół średnich
i z zamożnych rodzin, które stać było na korepetycje. Obecnie drzwi na uniwersytety i politechniki otwierane są coraz szerzej. Na uczelnie prywatne – w porównaniu z ubiegłym rokiem akademickim – zgłosiło się o 45 proc.
mniej kandydatów. Trwa likwidacja 26 takich
placówek. Obecnie połowa studentów znajduje miejsca na bezpłatnych uczelniach państwowych. Jeżeli uczelnie prywatne chcą
przetrwać, muszą konkurować jakością.

R

Zamawiany cel
Coraz więcej programów studiów na
uczelniach jest zorientowanych na kształcenie umiejętności praktycznych i uwzględnia
oczekiwania pracodawców. – Przybywa studiów o profilu praktycznym, jest ich już w całej Polsce 18 proc. – powiedziała poprzednia
minister nauki prof. Barbara Kudrycka. – Ponadto z naszych analiz wynika, że pierwsi ab-
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solwenci kierunków zamawianych, którzy
już trafili na rynek pracy, dobrze sobie na nim
radzą.
W roku akademickim 2013/2014 na 11
uczelniach w Polsce był prowadzony nabór
na kierunki zamawiane, na których studenci mogli uzyskać wysokie stypendia motywacyjne rzędu nawet 1000 zł miesięcznie. Rządowy program będzie kontynuowany w nowej perspektywie finansowej Unii Europejskiej
od 2014 roku.
Wkrótce wejdą w życie przepisy znowelizowanej ustawy o szkolnictwie wyższym, które wzmocnią szanse młodych na rynku pracy. Przyczyni się do tego podział uczelni na

– Potrzebujemy długofalowej wizji rozwoju, bardzo konkretnych projektów i programów – oświadczyła. – Musimy przygotować się do sprawnego i efektywnego wydawania różnych strumieni pieniędzy: z funduszy unijnych i z budżetu państwa. Bardzo
istotne więc będzie tworzenie mechanizmów,
które pozwolą uczelniom i instytutom badawczym jak najlepiej korzystać z tych pieniędzy.
Szansą dla rozwoju polskiej nauki i szkolnictwa wyższego mają być pieniądze, pochodzące z Unii Europejskiej. Oprócz środków płynących z funduszy strukturalnych, polscy naukowcy będą mogli zacząć ubiegać się

Dwa procent PKB na badania naukowe i rozwój to
porządna średnia europejska i będzie to wielki
skok dla Polski. Połowa z tych środków będzie
pochodziła z sektora prywatnego
akademickie (badawcze) i zawodowe, wprowadzenie obowiązkowych trzymiesięcznych
praktyk zawodowych dla studentów kierunków o profilu praktycznym czy też monitoring losów absolwentów w oparciu o dane
ZUS. Umożliwi to maturzystom i studentom
porównywanie uczelni pod względem sukcesów zawodowych absolwentów, zajmowanych przez nich stanowisk i uzyskiwanych
wynagrodzeń – i wybór tych, które dają największe możliwości.

Pieniądze dają szansę
Usprawnienie współpracy nauki i gospodarki, poprawa jakości studiów wyższych
i dostosowanie ich do rynku pracy, a także
transparentny system informowania o kondycji uczelni – to priorytety, jakie stoją w 2014
roku przed Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Nowa minister prof. Lena Kolarska-Bobińska zaprezentowała je dziennikarzom na konferencji prasowej w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

o wsparcie z programu Horyzont 2020, którego budżet wynosi około 77 mld euro. Polacy będą mogli też skorzystać z programu
Erasmus+, na który łącznie w całej UE do
2020 roku przeznaczono 14,7 mld euro. Z polskiego budżetu na naukę wdanych zostanie
około 5 mld zł, a na szkolnictwo wyższe ponad 14 mld zł.
– Dwa procent PKB na badania naukowe i rozwój to porządna średnia europejska
i będzie to wielki skok dla Polski. Połowa z tych
środków będzie pochodziła z sektora prywatnego – zaznaczyła obecna na konferencji wicepremier oraz minister infrastruktury
i rozwoju Elżbieta Bieńkowska.
Rosnące nakłady na naukę i szkolnictwo
wymagają budowania systemu efektywnego
zarządzania potencjałem krajowych uczelni
i instytutów badawczych. Minister Lena Kolarska-Bobińska zapowiedziała wprowadzenie w tym roku specjalnych bonów dla przedsiębiorców na zamawianie kształcenia na
uczelniach tak, aby firmy same mogły wska-
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zywać, jakie umiejętności powinien posiadać
absolwent danej uczelni. Pojawić ma się
również możliwość wykorzystywania przez
przedsiębiorców specjalnych bonów na zamawianie innowacyjnych badań. Nowością
będą też doktoraty przemysłowe. Przedsiębiorcy będą mogli zamawiać prace doktorskie,
których wyniki wykorzystają do rozwiązywania
problemów swoich firm.
Ministerstwo zamierza też wspierać polskich naukowców, starających się o unijne pieniądze. W tym roku powstaną specjalne
grupy ekspertów, które zajmą się doradztwem
dla projektodawców. Ministerstwo rozszerzy
również program „Granty na granty” i „Ideas PLUS”, co zwiększy szanse polskich naukowców na wygrywanie konkursów w ramach europejskich projektów.

Jakość pod nadzorem
Resort zamierza ponadto kontynuować
działania zmierzające do poprawy jakości
kształcenia i badań. Jedną z nich jest strategia „pakiet dla humanistyki”. – Jego szczegóły
chcemy omówić podczas tzw. okrągłego stołu, który zbierze się wkrótce. Już teraz trwają rozmowy na temat włączenia zajęć z ob-

szaru nauk humanistycznych i społecznych
do programów studiów na każdym kierunku
– zaznaczyła minister Lena Kolarska-Bobińska. Ministerstwo przygotowuje też mechanizmy, które będą zachęcać jednostki
naukowe, by te łączyły się w silniejsze i sprawniejsze instytucje.
Nowością są również prace nad bezpłatnym udostępnieniem podręczników
(e-podręczników). Do tej pory MNiSW dofinansowywało wydanie około 300 „papierowych” podręczników, co kosztowało budżet
około 9 mln zł rocznie. W związku z tym, że
wydawanie podręczników elektronicznych
jest tańsze, resort będzie mógł wspierać finansowo znacznie większą liczbę tytułów.

Walka z patologiami
W roku 2014 po raz kolejny ruszy program kierunków zamawianych, który tym razem obejmie również kształcenie konkretnych
kompetencji, poszukiwanych przez pracodawców. Ministerstwo wzmocni rolę staży
i praktyk studenckich – każdy student będzie
miał obowiązek 3-miesięcznej praktyki.
Dla resortu ważna będzie walka z patologiami. – Ma pomóc w tym nowelizacja usta-

wy o szkolnictwie wyższym, która w czerwcu powinna zostać przyjęta przez Sejm – powiedziała prof. Lena Kolarska-Bobińska.
– Umożliwi ona nadawanie i cofanie uprawnień do prowadzenia kierunków studiów, skuteczne przeciwdziałanie plagiatom, dbałość
o zatrudnienie przez uczelnie odpowiedniej
kadry dydaktycznej.
Ministerstwo chce zadbać też o transparentny system informacji o kondycji uczelni. Chodzi o to, by studenci wybierali takie
uczelnie, które są w stanie zapewnić im odpowiednią jakość kształcenia. W decyzji wyboru szkoły wyższej pomoże przyszłym studentom strona internetowa, która powstanie
do końca tego roku. Kandydaci na studia będą
mogli znaleźć na niej niezbędne szczegółowe informacje o szkołach publicznych i niepublicznych.
Wraz z Ministerstwem Edukacji Narodowej resort nauki opracuje program „Kreatywny uczeń–student–obywatel”. W związku z tym obydwa resorty będą pracować m.in.
nad zmianą sposobu realizacji programów
szkolnych, programu kształcenia nauczycieli i bardziej interdyscyplinarnymi programami uniwersyteckimi.
I
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Istotą rozwoju gospodarki
każdego państwa jest
jej konkurencyjność
jakościowa, cenowa
i wzornicza. O rozwoju
konkurencyjności
polskiej gospodarki
decyduje zdolność do
wprowadzania
nowoczesnych rozwiązań
technicznych i technologicznych, a także
organizacyjnych
i z zakresu zarządzania
tak, aby został osiągnięty
sukces komercyjny
la osiągnięcia tego sukcesu niezbędne jest podejmowanie szeregu działań umożliwiających stwarzanie odpowiednich warunków
dla rozwoju konkurencyjności. Wśród nich
istotna rolę odgrywają między innymi: tworzenie odpowiednich warunków prawnych, ﬁnansowych i organizacyjnych dla rozwoju wynalazczości, przygotowanie zachęt, w tym ekonomicznych, dla tworzenia potencjału innowacyjnego, dla rozwoju i konkurencyjności
myśli technicznej. Ważną rolę odgrywa również promocja rozwiązań innowacyjnych
w kraju i za granicą wraz z wdrażaniem mechanizmów premiowania efektów tej promocji. Polskie wynalazki często są opracowywane przez zespoły interdyscyplinarne. Coraz częściej też są odpowiedzią na istniejące
zapotrzebowanie rynku, dzięki czemu posiadają duży potencjał wdrożeniowy.
Firma Eurobusiness-Haller od 24 lat
prowadzi działalność promocyjną nowych
rozwiązań technicznych i technologicznych
oraz wynalazków poprzez prezentację rozwiązań na międzynarodowych i krajowych salonach, targach i wystawach. Inauguracja
działalności firmy odbyła się w 1990 roku na
Międzynarodowych Targach Wynalazczości,
Badań Naukowych i Nowych Technik Brussels Eureka, obecnie przemianowanych na
Brussels Innova. Udział polskiej delegacji
w tym prestiżowym wydarzeniu wystawienniczym okazał się sukcesem i od tego wydarzenia należy datować rozszerzanie promocji polskiej wynalazczości na arenie międzynarodowej.
Co roku wzrasta liczba wynalazków
zgłaszanych do udziału w targach. W 2013
roku firma Eurobusiness-Haller zaprezen-
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Efektywna droga
do komercyjnego
sukcesu
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towała ponad 160 wynalazków na międzynarodowych
targach wynalazczości. Ponadto zasięg działań proeksportowych rozszerzył się o nowe kraje, nowe kontynenty.
Aktualnie Eurobusiness-Haller jest wyłącznym przedstawicielem na Polskę ośmiu wydarzeń wystawienniczych
tj. Brussels Innova/Bruksela; Concours Lepine/Paryż;
Inpex Invention Show/Pittsburgh; BIS/Londyn;
Tunis’Innov/Hammamet; Euroinvent/Iasi; Innovation
Turkiye/Stambuł; Medinnova/Casablanca. Dodatkowo
firma współorganizuje udział polskich wynalazców w targach: INST/Tajpej oraz Giełdzie Wynalazków/Warszawa.
Promocja polskich wynalazków na arenie międzynarodowej jest możliwa dzięki dofinansowaniu udziału jednostek sfery nauki w krajowych i międzynarodowych targach wynalazczości przez Ministerstwo Nauki
i Szkolnictwa Wyższego.
Polscy wynalazcy są bardzo wysoko cenieni za granicą, a ich wynalazki zdobywają uznanie jurorów na
całym świecie. W ciągu 24 lat niejednokrotnie polscy wystawcy otrzymywali najwyższe nagrody
jury targów m.in. Grand Prix. Ponadto wielu polskich naukowców zostało wyróżnionych Kawalerskimi, Oficerskimi i Komandorskimi Europejskimi i Belgijskimi Krzyżami Orderu Wynalazczości.
Wyróżnienia uzyskane na międzynarodowych targach wynalazczości są doceniane również
w kraju podczas Giełdy Wynalazków organizowanej w Warszawie z udziałem Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Ministerstwa Gospodarki, Urzędu Patentowego i wielu innych instytucji odpowiedzialnych za rozwój innowacyjności i konkurencyjności polskiej gospodarki.
Współorganizatorem Giełdy jest firma Eurobusiness-Haller.
Od 2012 roku firma Eurobusiness-Haller rozpoczęła współpracę z Fundacją na rzecz promocji nauki
polskiej i wynalazczości Haller Pro Inventio, obejmującą między innymi: organizację Konkursu Młody Wynalazca, Konkursu Europejskiej Społeczności Kobiet
Wynalazczyń i Innowatorek (EUWIIN); prezentację
projektów design młodych kreatorów na targach wynalazczości Concours Lepine/Paryż oraz w Strasburgu; prezentację rozwiązań innowacyjnych młodych wynalazców na krajowych i zagranicznych targach wynalazczości i inne.
Za działalność na rzecz promocji polskiej nauki firma Eurobusiness-Haller otrzymała liczne krajowe oraz
zagraniczne prestiżowe nagrody i wyróżnienia m.in: nagrodę ambasadora Regionu Liege (Belgia) za profesjonalną promocję polskich wynalazków – Bruksela 2012;
Gwiazdę Wielkiego Oficera Europejskiego Orderu Wynalazczości – Bruksela 2011; Wielki Krzyż Oficerski Orderu Wynalazczości – Bruksela 2008; odznakę prezesa
Rady Ministrów „Zasłużony dla Wynalazczości” – Warszawa 2006; wyróżnienia ministra nauki oraz ministra
gospodarki za 15-lecie działalności – Warszawa 2005;
nagrodę „Promeritus” przyznaną przez Instytut Wspólnoty Europejskiej dla promocji działań komercyjnych
w dziedzinie wynalazczości – Bruksela 2004; Krzyż Komandorski Orderu Wynalazczości – Bruksela 2003.
Barbara Haller de Hallenburg-Illg,
prezes firmy Eurobusiness-Haller
oraz Fundacji Haller Pro Inventio

65 lat Instytutu
Obróbki Plastycznej
Instytut Obróbki Plastycznej
to miejsce, w którym korzystając
z doświadczeń i osiągnięć minionych lat,
z optymizmem spogląda się w przyszłość
– mówi Hanna Wiśniewska-Weinert,
dyrektor INOP w Poznaniu
W czym się państwo specjalizują?
– Jesteśmy wiodącym instytutem badawczym
w dziedzinie pozahutniczej obróbki plastycznej,
stanowiącym zaplecze przemysłu metalowego.
Prowadzimy badania, prace rozwojowe i wdrożeniowe w zakresie technologii, maszyn i urządzeń do obróbki plastycznej, metalurgii proszków, obróbki cieplnej i cieplno-chemicznej, technologii materiałowych, mikro- i nanotechnologii, a także bioinżynierii i tribologii. Swoją dalszą strategię Instytut opiera na rozwoju i wdrażaniu innowacyjnych opracowań oraz wzmocnieniu powiązań z gospodarką.
Co jest największym powodem do świętowania przy okazji obchodów jubileuszu?
– Na 65 lat działalności składa się wiele osiągnięć. To między innymi licencje, wdrożenia, zrealizowane projekty, publikacje, patenty, nagrody
i wyróżnienia. Podstawą sukcesu INOP jest kadra, umożliwiająca wykonywanie interdyscyplinarnych badań i podejmowanie kolejnych trudnych wyzwań, zwłaszcza w zakresie badań międzynarodowych, wspólnie z partnerami zagranicznymi. Nasze nowoczesne zaplecze naukowo-badawcze i laboratoryjne oraz zaawansowane systemy informatyczne dają gwarancję najwyższej
jakości realizowanych prac.
Odnoszą państwo sukcesy nie tylko w kraju.
– Współpraca zagraniczna polega m.in. na realizacji wspólnych projektów i przedsięwzięć, pozwala na cenną wymianę doświadczeń. Sukcesem wdrożeniowym w Meksyku zakończyła się realizacja wspólnego projektu, którego Instytut był koordynatorem. Ponadto INOP obecnie realizuje trzy projekty z 7PR, uczestniczy w działalności wielu sieci i towarzystw,
jest inicjatorem i koordynatorem Stowarzyszenia Polski Klaster Innowacyjnych Technologii Kuźniczych „HEFAJSTOS”, obejmującego 75 proc.
polskiej branży kuźniczej.
Jak ocenia pani osiągnięcia badawcze Instytutu?
– Najlepszym, bo wymiernym wyrazem uznania dla naszych osiągnięć
są liczne nagrody i wyróżnienia, takie jak: Złoty Medal MTP 2010 i Polskie Godło Promocyjne „Teraz Polska” 2011 za Innowacyjną wyoblarkę
MWS-700 oraz Złoty Medal MTP 2012 i Srebrny Laur Innowacyjności 2013
za automatyczną linię do wytwarzania belki czołowej wózka jezdnego wagonu kolejowego.
Rozmawiał Piotr Nowacki
www.inop.poznan.pl
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Ruszyły sejmowe prace
nad nowelizacjami ustaw
Lepsze przygotowanie studentów i absolwentów do wyzwań rynku pracy,
wsparcie uczelni w okresie niżu demograﬁcznego oraz priorytet ﬁnansowy
dla infrastruktury badawczej o strategicznym znaczeniu dla rozwoju Polski
– to tylko niektóre z rozwiązań zawartych w projekcie nowelizacji ustawy
o zasadach ﬁnansowania nauki oraz Prawa o szkolnictwie wyższym. Na
lutowym posiedzeniu Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży odbyło się pierwsze
czytanie obu nowelizacji. Projekty traﬁły następnie do podkomisji
śród najważniejszych celów nowelizacji ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym znalazło się
m.in. lepsze przygotowanie studentów i absolwentów do wyzwań rynku pracy. Przepisy nowelizacji, wzmacniające szanse studentów i absolwentów na rynku pracy,
przewidują m.in. obowiązkowe 3-miesięczne
praktyki na studiach o proﬁlu praktycznym.
Wprowadzony zostanie też ogólnopolski
system monitorowania losów zawodowych
absolwentów – realizowany przez MNiSW
w oparciu o dane z ZUS. Pozwoli on pozyskać rzetelne, przekrojowe dane o tym, jak absolwenci radzą sobie na rynku pracy po
opuszczeniu uczelni.

W

Łatwiejsze przekwalifikowanie

Stworzone zostaną możliwości prawne, by
doktoranci PAN i instytutów badawczych otrzymywali
stypendia dla najlepszych – np. stypendia prezesa
PAN lub stypendia ministra, nadzorującego instytut
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Nowelizacja ma na celu również stworzenie możliwości uznawania kwalifikacji
uzyskanych poza systemem szkolnictwa wyższego – na kursach, szkoleniach, w pracy zawodowej, wolontariacie. Jest to rozwiązanie
atrakcyjne dla osób, które chcą się przekwalifikować lub zdobyć zupełnie nowe umiejętności, chcą ukończyć przerwane w przeszłości studia albo podjąć je po latach aktywności zawodowej. Uczelnie będą potwierdzały ich wiedzę i umiejętności nie na
podstawie zaświadczeń czy dokumentów,
ale konkretnej wiedzy i umiejętności, sprawdzonych przez ekspertów.
– Zwiększamy możliwość wejścia dojrzałych osób w obieg uczelni. Będą mogli, bazując na swoich doświadczeniach, pogłębiać
wiedzę i w ten sposób stać się atrakcyjniejsi
dla pracodawców – podkreśliła na posiedzeniu komisji prof. Lena Kolarska-Bobińska.
Nowe przepisy przewidują też wzmocnienie praw studentów i doktorantów. W nowelizacji znalazły się rozwiązania zgłoszone
przez organizacje studenckie – zwłaszcza
Parlament Studentów RP. MNiSW zamierza
m.in. wprowadzić maksymalny termin na za-
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warcie umowy pomiędzy uczelnią a studentem
– po wydaniu decyzji o przyjęciu na studia i nie
później niż 30 dni po rozpoczęciu zajęć.
Uniemożliwione zostanie też wprowadzenie
w trakcie studiów dodatkowych opłat, które nie
były przewidziane w umowie. Uczelnia będzie
musiała także opublikować na swojej stronie
internetowej zasady pobierania opłat od studentów oraz wzór zawieranej z nimi umowy.

Wsparcie innowacyjności
Stworzone zostaną też możliwości prawne, by doktoranci PAN i instytutów badawczych otrzymywali stypendia dla najlepszych
– np. stypendia prezesa PAN lub stypendia ministra, nadzorującego instytut. Doktoranci odbywający studia doktoranckie poza uczelnią
zyskają zaś prawo do ubiegania się o kredyty i pożyczki studenckie.
Nowelizacja wprowadza także silniejsze
rozróżnienie uczelni akademickich i zawodowych. Resort proponuje, by jednostki, które nie posiadają uprawnień do nadawania
stopni naukowych mogły prowadzić wyłącznie studia o profilu praktycznym. Jednostki
z uprawnieniami będą prowadzić studia i o profilu praktycznym, i ogólnoakademickim.
Nowe przepisy służyć będą także skuteczniejszej walce z plagiatami prac dyplomowych i naukowych oraz sprawniejszemu
postępowaniu dyscyplinarnemu, wobec wykładowców naruszających prawo.

W ustawie przewiduje się m.in. stworzenie „listy ostrzeżeń”, czyli zestawienia ilustrującego rozmaite nieprawidłowości
w uczelniach. Będzie ona częścią przygotowywanego portalu, pokazującego w transparentny sposób kondycję wszystkich szkół
wyższych.
W projekcie nowelizacji prawa o szkolnictwie wyższym znalazły się także przepisy
wspierające innowacyjność. Naukowcy uzyskają pełne prawa majątkowe do wynalazków,
co motywować będzie do większej aktywności w obszarze komercjalizacji i wdrożeń.

Wzmocnienie aktywności Polaków
Zaproponowane zmiany w ustawie o zasadach finansowania nauki ułatwią wspieranie
strategicznej infrastruktury badawczej oraz
wzmocnią aktywność Polaków w Europejskiej
Przestrzeni Badawczej. Nowelizacja umożliwi też kierowanie większego strumienia
pieniędzy do najlepszych jednostek naukowych (z kategorią A i A+). W projekcie znalazła się też wyczekiwana przez środowisko
młodych badaczy definicja naukowca rozpoczynającego karierę naukową.
System POLON zostanie poszerzony
o dane o systemie nauki. Uwzględnione zostaną w nim informacje o osiągnięciach naukowych jednostek. Dostęp do większości z
nich będzie otwarty i powszechny. – Jeśli Polska ma być krajem innowacyjnym, naukow-

cy muszą wiedzieć czym zajmują się inni badacze. Muszą się wzajemnie dopingować
– stwierdziła prof. Lena Kolarska-Bobińska.
Rozszerzona zostanie też definicja działalności upowszechniającej naukę o takie
znaczenia jak upowszechnianie, promocja
i popularyzacja dokonań naukowych w skali krajowej i międzynarodowej, finansowanie
zasobów ważnych dla nauki i jej dziedzictwa.
Nowelizacja umożliwi też finansowanie wkładu własnego, który pozwala na włączenie się
polskich naukowców w duże, międzynarodowe projekty badawcze oraz wspieranie działań związanych z wykorzystaniem strategicznej infrastruktury badawczej zlokalizowanej poza Polską – na potrzeby znaczących
projektów naukowych polskich uczonych i zespołów naukowych.
W ustawie zapisano też podstawowe
kryteria, uwzględniane przy przyznawaniu
środków na naukę (szczegółowe zostaną
zawarte w rozporządzeniu). Przy finansowaniu dużej i strategicznej infrastruktury
badawczej ważne będą: kategoria naukowa
jednostki, umieszczenie na Polskiej Mapie
Drogowej Infrastruktury Badawczej, posiadany program badań naukowych i prac rozwojowych, znaczenie inwestycji dla celów polityki naukowej, naukowo-technicznej i innowacyjnej państwa.
Źródło: MNiSW
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Giełda Wynalazków
zakończona sukcesem

W dniach 11–12 lutego odbyła się XXI Giełda Wynalazków nagrodzonych
na międzynarodowych wystawach i targach innowacji w 2013 roku.
Impreza miała miejsce w Centrum Nauki Kopernik, gdzie zaprezentowano
około 130 rozwiązań pochodzących z uczelni wyższych, instytutów
badawczych oraz przedsiębiorstw
ierwszego dnia wystawy miało miejsce oﬁcjalne otwarcie Giełdy Wynalazków połączone z wręczeniem
dyplomów i statuetek ministra nauki i szkolnictwa wyższego twórcom, którzy
w 2013 roku otrzymali na międzynarodowych
wystawach wynalazków złote medale z wyróżnieniem jury lub Grand Prix, a także
twórcom wyróżnionym przez Ministerstwo za
szczególną aktywność w dziedzinie promocji wynalazczości na arenie międzynarodowej
w 2013 roku. Podczas rozpoczęcia uroczystości zabrali głos podsekretarz stanu w Ministerstwie Gospodarki Dariusz Bogdan,
podsekretarz stanu w Ministerstwie Nauki
i Szkolnictwa Wyższego Jacek Guliński, wiceprezes Urzędu Patentowego RP Sławomir
Wachowicz, przewodniczący Rady Głównej
Instytutów Badawczych Leszek Rafalski,
prezes FSNT-NOT Ewa Mańkiewicz-Cudny oraz dwóch przedstawicieli-twórców:
prof. Tadeusz Niezgoda z Wojskowej Akademii Technicznej oraz prof. Wojciech Mak-

P
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symowicz z Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego.
Statuetki za szczególną aktywność odebrali przedstawiciele 10 instytucji: Akademii
Górniczo-Hutniczej, Zespołu Katedry Mechaniki i Informatyki Stosowanej Wydziału
Mechanicznego Wojskowej Akademii Technicznej im. J. Dąbrowskiego, Politechniki Poznańskiej, Politechniki Częstochowskiej, Politechniki Krakowskiej, Wydziału Inżynierii
i Technologii Chemicznej, Instytutu Biopolimerów i Włókien Chemicznych, Instytutu
Metali Nieżelaznych, Instytutu Włókiennictwa, Instytutu Nafty i Gazu i Przemysłowego Instytutu Maszyn Rolniczych PIMR. Ministerstwo Nauki przyznało także 58 statuetek
za wybitne osiągnięcia wynalazcze w 2013
roku na arenie międzynarodowej.
Po uroczystej inauguracji wystawcy prezentowali na stoiskach swoje rozwiązania gościom honorowym oraz dziennikarzom, którzy licznie przybyli na wystawę zarówno
pierwszego, jak i drugiego dnia. A minister Ja-

cek Guliński wręczył nagrody najmłodszym
laureatom międzynarodowych wystaw wynalazków.
12 lutego był dniem otwartym dla przedstawicieli świata mediów, inwestorów oraz
zwiedzających. Drugiego dnia wręczono wystawcom dyplomy za złote, srebrne i brązowe medale uzyskane na targach wynalazczości
w roku 2013.
Ogromnym zainteresowaniem podczas
giełdy cieszyło się rozwiązanie o szerokim zastosowaniu medycznym pochodzące z Instytutu Mechaniki Precyzyjnej zatytułowane
„Metoda diagnostyki zmęczeniowej stenów
kardiologicznych i innych elementów o specjalnym przeznaczeniu” autorstwa dr inż. Pawła Marchlewskiego. Wielu dziennikarzy i zwiedzających przyciągnęło także stoisko Przemysłowego Instytutu Maszyn Rolniczych
z Poznania, na którym Ryszard Chmielewski
prezentował aż 6 rozwiązań, m.in. „Maszynę do zbioru, wiązania i układania snopów
wikliny plecionkarskiej” oraz „Urządzenie do
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wytwarzania wysoko zagęszczonych brykietów z roślin źdźbłowych i/lub łodygowych,
zwłaszcza zaczepiane do ciągnika”.
Po raz kolejny sensację wzbudzało Stoisko Młodych Innowatorów i zaprezentowane
na nim wynalazki uczniów gimnazjów oraz
szkół ponadgimnazjalnych („Odzyskiwanie
energii windy”, „Komórkowy licznik mediów”, „Nocne świetliki” i „Manipulator – ramię robota sterowane ręcznie”) oraz zdalnie
sterowany Łazik Marsjański, skonstruowany
przez dziewięcioletniego Marka Rauchfleisza,
który chętnie demonstrował działanie swojego
pojazdu.
– Cieszymy się, że tegoroczna Giełda zakończyła się tak ogromnym sukcesem. Mamy
nadzieję, że w przyszłym roku będzie podobnie, a wystawę odwiedzi równie wiele osób
– podsumowali organizatorzy.
Wydarzenie zostało objęte honorowymi
patronatami Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Ministerstwa Gospodarki,
Urzędu Patentowego RP, Naczelnej Organizacji Technicznej, Polskiej Agencji Rozwoju
Przedsiębiorczości oraz Rady Głównej Instytutów Badawczych.
Warto wspomnieć, że w tym roku Giełda
Wynalazków odniosła ogromny sukces medialny, gdyż podczas wystawy zjawili się
dziennikarze między innymi z TVP Polonia,
Polsat News, TVN Turbo, Superstacji oraz
z Polskiego Radia. Giełdę odwiedziło również
wielu Warszawiaków zachęconych relacjami
zasłyszanymi w radiu czy telewizji.
I

Fakty 89

TARGI

Gdzie na targi
marzec 2014
18–20 ENEX–Nowa Energia 2014
– Targi Odnawialnych Źródeł Energii
18–20 ENEX 2014
– Międzynarodowe Targi
Energetyki i Elektrotechniki
18–20 EKOTECH 2014
– Targi Ekologiczne, Komunalne,
Surowców Wtórnych, Utylizacji
i Recyklingu
21–23 EXPO DOM 2014
– Podkarpackie Targi Budownictwa,
Wyposażenia Wnętrz i Ogrodów
25–28 AUTOMATICON 2014
– Międzynarodowe Targi Automatyki
i Pomiarów
26–28 PNEUMATICON 2014
– Targi Pneumatyki, Hydrauliki,
Napędów i Sterowań
26–28 EPLA 2014 – Targi Przetwórstwa Tworzyw
Sztucznych i Gumy
26–28 STOM-BLECH 2014
– Targi Obróbki Blach
26–28 SPAWALNICTWO 2014
– Międzynarodowe Targi Technologii
i Urządzeń dla Spawalnictwa
26–28 EXPO-SURFACE 2014
– Targi Technologii Antykorozyjnych
oraz Ochrony Powierzchni
26–28 STOM TOOL 2014
– Salon Technologii Obróbki Metali
26–28 CONTROL-STOM 2014
– Targi Przemysłowej Techniki Pomiarowej
26–28 Subcontracting 2014
– Targi Kooperacji Przemysłowej
28–29 PIWOWARY 2014
– Targi Piw Regionalnych
28–30 ENERGIA 2014
– Targi Energii Konwencjonalnej i Odnawialnej
28–30 BUD-GRYF SZCZECIN 2014
– Międzynarodowe Targi Budowlane
28–30 LUBDREW 2014
– Targi Obróbki Drewna
28–30 Jarmark kamieniarski 2014
29–30 INSTALACJE 2014
– Targi Techniki Sanitarnej i Grzewczej,
Instalacje Elektryczne
29–30 INVEST-TOR 2014
– Kujawsko-Pomorskie Targi Inwestycyjne

Kielce

Kielce

Kielce

Rzeszów

11–13 TARGBUD 2014
– Międzynarodowe Targi Budownictwa
Mieszkaniowego, Modernizacji
i Wykończenia Wnętrz
11–13 SALON KAMIENIA 2014
15
Salon Miejskiego Transportu Szynowego 2014
15–16 SilesiaTSL EXPO 2014
– Targi Transportu, Spedycji i Logistyki
15–16 SILPOSTEX 2014
– Targi Branży Pocztowej i Kurierskiej
25–27 DREMASILESIA 2014
– Targi Maszyn i Narzędzi do Obróbki
Drewna
25-27 MUREXPO 2014
– Ogólnopolskie Targi Budowlane

Warszawa

maj 2014

Kielce

7-8

Poznań

7-8

Kielce

9-11

Kielce

9-11

Kielce

10-11

Kielce

13-15

Kielce

14-16

Poznań
Łódź

14-16

Szczecin
14-16
Szczecin
Lublin
Lublin

Olsztyn

14-17
14-16

20-22

Toruń

kwiecień 2014

21-22

4–6

21-24

REGIONALIA 2014
– Targi Produktów Regionalnych
8–10 AMIA 2014
– Arena Maszyn i Akcesoriów
8–11 POZNAŃ MEDIA EXPO 2014
– Targi Telewizyjne
10–11 VENDING POLAND 2014
– Targi Automatów Sprzedających
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Warszawa
Ostróda

26-28

Poznań

27

Warszawa

Forum Franczyzy 2014
– Międzynarodowe Targi Systemów Sieciowych
POZNAŃSKIE DNI
PRZEDSIĘBIORCZOŚCI 2014
TEO 2014
– Międzynarodowe Targi Energii Odnawialnej
GRYF-BUD 2014
– Międzynarodowe Targi Budownictwa
i Instalacji
ORGANIC 2014
– Targi Żywności i Produktów Ekologicznych
EXPOPOWER 2014
– Międzynarodowe Targi Energetyki
STACJA PALIW 2014
– Międzynarodowe Targi - Technika,
Paliwa, Ekologia
AUTOSTRADA-POLSKA 2014
– Międzynarodowe Targi Budownictwa
Drogowego
TRAFFIC-EXPO-TIL 2014
– Międzynarodowe Targi Infrastruktury
MASZBUD 2014
– Międzynarodowe Targi Maszyn Budowlanych
ROTRA 2014
– Międzynarodowe Targi Transportu
Drogowego
WOD-KAN 2014
– Międzynarodowe Targi Maszyn
i Urządzeń dla Wodociągów
SAMORZĄD 2014
– Targi Usług dla Gmin i Powiatów
INTERMASZ 2014
– Międzynarodowe Targi Maszyn Budowlanych
Public World 2014
– Targi dla Samorządów i Regionów
PLASTPOL 2014
– Międzynarodowe Targi Przetwórstwa
Tworzyw Sztucznych

Katowice
Kielce
Sosnowiec
Sosnowiec
Sosnowiec

Katowice
Warszawa

Poznań
Poznań
Bydgoszcz

Bydgoszcz
Szczecin
Poznań

Warszawa

Kielce
Kielce
Kielce

Kielce

Bydgoszcz
Sosnowiec
Poznań
Ostróda

Kielce

