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CENTRUM NOWYCH MATERIAŁÓW I TECHNOLOGII DOLINY LOTNICZEJ

Uczelniane Laboratorium Badań Materiałów dla Przemysłu Lotniczego i Katedra Nauki o Materiałach Politechniki
Rzeszowskiej tworzy ośrodek naukowo-badawczy specjalizujący się w materiałach i wysoko zaawansowanych
technologiach dla techniki lotniczej oraz dla motoryzacji i energetyki. 
Laboratorium prowadzi badania naukowe i prace rozwojowe. Zajmuje się w szczególności interdyscyplinarną działalnością
badawczą w zakresie doboru i oceny właściwości: stopów żarowytrzymałych na osnowie niklu i kobaltu oraz stopów tytanu,
aluminium, magnezu i stali stopowej. 
W Laboratorium rozwijane są głównie technologie stosowane w odlewnictwie precyzyjnym, obróbce skrawaniem z dużą
prędkością, obróbce cieplnej i cieplno-chemicznej oraz w procesach przyrostowych, automatyzacji procesów wytwarzania,
inżynierii powierzchni – technikach niekonwencjonalnego kształtowania warstw funkcjonalnych i powłokowych barier
cieplnych prowadzonych w warunkach wysokiej próżni oraz w warunkach wyładowania jarzeniowego. 
Efekty prowadzonych badań są komercjalizowane i transferowane głównie do przemysłu lotniczego, również
energetycznego i motoryzacyjnego. W obszarze badań właściwości materiałów Laboratorium Badań Materiałów dla
Przemysłu Lotniczego, jako jedyne w kraju i jedno z kilku w Europie, od 2007 r. posiada akredytację National Aerospace
and Defence Contractors Accreditation Program (Nadcap) – światowej organizacji ustalającej wspólne standardy
prowadzenia procesów specjalnych oraz standardy procedur badawczych w przemyśle lotniczym, kosmicznym
i obronnym, a także w powiązaniach z innymi gałęziami przemysłu. Jest także akredytowane przez Polskie Centrum
Akredytacji (PCA) – od 2008 r.
Wyposażenie Laboratorium w specjalistyczną aparaturę umożliwia prowadzenie badań właściwości fizycznych,

chemicznych i mechanicznych materiałów oraz badań ich mikrostruktury, m.in.:
właściwości fizycznych, chemicznych i mechanicznych – pomiary gęstości
rzeczywistej i pozornej ciał stałych, kinetyki procesów dyfuzji cieplnej, ciepła
właściwego, TG-DTA/DSC, przewodnictwa cieplnego i rozszerzalności cieplnej
metali i ich stopów, ceramiki, polimerów oraz materiałów amorficznych
i kompozytowych w szerokim zakresie wartości temperatury – do 1600°C,
pomiary rozmiarów cząstek w zakresie od 20 nm do 1 mm, analizę pola
powierzchni mezoporów i mikroporów, badania stabilności cieplnej i efektów
energetycznych reakcji, analizę cieplną przemian fazowych, pomiary grubości
powłok oraz głębokości warstw dyfuzyjnych przy zastosowaniu metody
prądów wirowych i magnetycznej – efekt Barkhausena.
Wykonuje próby statyczne i dynamiczne rozciągania i ściskania, pomiary
twardości, próbę zmęczeniową w warunkach małej i dużej liczby cykli oraz
odporności na pełzanie, badania odporności na pękanie i prędkości
propagacji pęknięć zmęczeniowych – stopów metali, także materiałów
ceramicznych i kompozytowych, ze szczególnym uwzględnieniem materiałów
stosowanych w technice lotniczej, badanie właściwości tribologicznych
materiałów.

Fot. PRATT & WHITNEY



W Uczelnianym Laboratorium Badań Materiałów dla Przemysłu Lotni-
czego i Katedrze Nauki o Materiałach Politechniki Rzeszowskiej realizo-
wane są również  badania mikroskopowe – morfologii składników
fazowych mikrostruktury metodami mikroskopii świetlnej (LM) oraz elek-
tronowej transmisyjnej (TEM) i skaningowej (SEM), mikroanalizy składu
chemicznego (SEM/EDS/WDS), a także ustalenie orientacji krystalicznej
w materiałach poli- i monokrystalicznych (EBSD).
Urządzenia technologiczne stanowiące wyposażenie utworzonego cen-
trum pozwalają również na realizację wysoko zaawansowanych techno-
logii w specjalistycznych pracowniach: 
– Krystalizacji kierunkowej i monokrystalizacji – wytwarzanie odlewów
precyzyjnych o mikrostrukturze równoosiowej oraz z kierunkowym uło-
żeniem ziaren lub monokrystalicznych z nadstopów niklu metodą Bridg-
mana-Stockbargera, przygotowanie modeli woskowych oraz dobór
materiałów do wytwarzania zestawów modelowych i form ceramicznych,
– Warstw ochronnych i powłokowych barier cieplnych – opracowanie
i wdrażanie innowacyjnych rozwiązań technologii warstw ochronnych,
w tym uszczelniających, procesy natryskiwania plazmowego warstw me-
talicznych i ceramicznych w warunkach ciśnienia atmosferycznego (ABS)
oraz obniżonego (MultiCoat® LPPS®), także fizycznego osadzania
warstw metalicznych i ceramicznych metodą EB-PVD tworzących powło-
kowe bariery cieplne (TBC), z odparowaniem za pomocą wiązki elektro-
nów oraz procesu chemicznego osadzania z fazy gazowej (CVD),
– Korozji i procesów elektrochemicznych – projektowanie elektro-
chemicznych procesów utleniania jarzeniowego stopów magnezu oraz
anodowania twardego stopów aluminium – kinetyka przemian fazowych
w warstwie wierzchniej oraz procesy utleniania cyklicznego do temperatury 1100°C z możliwością kontroli atmosfery roboczej (po-
wietrze, tlen, gaz obojętny), badanie odporności na korozję i erozję materiałów w temperaturze pokojowej i wysokiej (do 1200°C),
– Obróbki cieplnej i cieplno-chemicznej – procesy obróbki cieplnej nadstopówniklu, stopów tytanu i aluminium oraz stali; procesy
próżniowego nawęglania i azotowania stali, także azotowanie w warunkach wyładowania jarzeniowego; hartowanie nowoczesną me-
todą gazową przy dużym ciśnieniu azotu lub argonu,
– Obróbki skrawaniem z dużą prędkością (HSM) – procesy i optymalizacja technologii obróbki skrawaniem materiałów trudno-
skrawalnych – wspomaganie procesu skrawania nadstopów niklu i stopów tytanu wiązką lasera, obróbka z zastosowaniem skon-
centrowanego strumienia cieczy chłodząco-smarującej o dużym ciśnieniu, również z chłodzeniem kriogenicznym; ocena i analiza
efektów procesu obróbki z uwzględnieniem stanu technologicznej warstwy wierzchniej,
– Obróbki laserowej – procesy osadzania (drukowanie 3D) i napawania proszków wiązką lasera na podłożu materiałów metalicznych,
wycinanie (drążenie) otworów o małej średnicy zarówno w metalach, jak i w ceramice. Procesy regeneracji łopatek turbin silników lot-
niczych – warstwy odporne na korozję, zużycie ścierne, erozję, kawitację i agresywne środowisko chemiczne oraz wysoką tempera-
turę,
– Komputerowej symulacji procesów technologicznych – modelowanie procesów odlewania – krystalizacji ciekłego metalu w for-
mach ceramicznych oraz próżniowego nawęglania, także procesów dyfuzji – symulacja numeryczna. Modelowanie i symulacja kine-
tyki propagacji pęknięć w warunkach zmęczenia i pełzania, również pękania stopów metali i ceramiki.

Pozycjonowanie rdzeni w modelach woskowych łopatek turbiny

Obróbka skrawaniem wspomagana wiązką lasera

Próba odwirowania dysku turbiny



Uczelniane Laboratorium Badań Materiałów dla
Przemysłu Lotniczego i Katedra Nauki o Mate-
riałach Politechniki Rzeszowskiej oferuje po-
nadto:

– Opracowanie i weryfikację innowacyjnych technologii,
m.in. odlewania precyzyjnego nadstopów niklu w procesach
krystalizacji kierunkowej i monokrystalizacji, 

– Technologie modeli woskowych i form ceramicznych,
technologie odlewania stopów aluminium i żeliwa, technolo-
gie nawęglania próżniowego i hartowania gazowego kół zę-
batych i wałków silnie obciążonych przekładni zębatych,

– Technologie azotowania w warunkach wyładowania ja-
rzeniowego, technologie warstw ochronnych na odlewach ze
stopów magnezu i aluminium, technologie aluminiowania
– warstwy ochronne i powłokowych barier cieplnych łopatek
i elementów stacjonarnych części gorącej silników lotniczych,

– Obrabiarki i urządzenia specjalistyczne do realizacji
opracowanych technologii,

– Badania materiałów – właściwości fizycznych, chemicz-
nych i mechanicznych oraz morfologii składników fazowych
mikrostruktury i oceny ich zgodności z normami standardo-
wymi (PN-EN, ASTM i in.) – ekspertyzy dla przemysłu.

Ocena doskonałości struktury krystalicznej odlewów łopatek monokrystalicznych

Fot. PRATT & WHITNEY
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2 mld zł dzięki nowym funduszom NCBR
Agencja wykonawcza
resortu nauki, NCBR,
uruchamia dwa Fun-
dusze Funduszy, które
w najbliższych latach
na inwestycje przez-
naczą 2 mld złotych.
NCBR CVC i NCBR VC,
bo o nich tu mowa,
mają za zadanie wykre-
ować rynek inwestycji
technologicznych

DOLINA LOTNICZA 12
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Międzynarodowe Targi Inno-
wacyjnych Technologii Prze-
mysłowych Hannover Mes-
se 2017 stanowiły okazję do

zaprezentowania się dla 200 polskich firm.
Przedstawiono na nich 27 rodzimych kon-
cepcji technologicznych, przygotowanych
przez instytuty naukowe z naszego kraju.
Wszystkie innowacje prezentowane były
w dwóch miejscach: strefie SciTech Poland
w całości poświęconej technologiom oraz
w pawilonie narodowym w strefie Naro-
dowego Centrum Badań i Rozwoju
(NCBR). Hasło promocyjne naszego kra-
ju brzmiało „Smart means Poland”.

SciTech Poland
Strefa SciTech Poland powstała jako

wspólne dzieło Ministerstwa Nauki i Szkol-
nictwa Wyższego, Narodowego Centrum
Badań i Rozwoju, Polsko-Niemieckiej Izby
Przemysłowo-Handlowej oraz Fundacji
Impact.

– Dorobek polskich naukowców jest im-
ponujący. Polska jest już w pierwszej dwu-
dziestce krajów świata, jeśli chodzi o poziom
osiągnięć naukowych. Jestem pewien, że
dzięki polityce polskiego rządu, Strategii
Odpowiedzialnego Rozwoju i reformom
uczelni oraz instytutów badawczych jeste-
śmy w stanie w ciągu kilku lat znaleźć się
w pierwszej dziesiątce – powiedział wice-
premier Jarosław Gowin podczas otwarcia
stoiska SciTech Poland na Hannover Mes-
se 2017. – Plan naszego rządu zakłada in-
teligentną industrializację Polski, pchnięcie
gospodarki polskiej na tory innowacyjno-
ści. To nie mogłoby się udać, gdyby polska
gospodarka – a mam nadzieję, że wkrótce
także europejska czy światowa – nie była
oparta na dorobku polskich naukowców
– dodał minister nauki i szkolnictwa wyż-
szego. W wydarzeniu wzięła także udział
prezes Rady Ministrów Beata Szydło.

Stoisko SciTech Poland, które zostało
usytuowane w części R&T Międzynaro-
dowych Targów Innowacyjnych Technologii
Przemysłowych Hannover Messe 2017, zo-
stało w całości poświęcone technologiom
tworzonym przez polski sektor akademic-
ki. Polskie firmy i zespoły badawcze miały
okazję podzielić się innowacyjnymi roz-

wiązaniami dla przemysłu, nawiązać kon-
takty naukowe i biznesowe oraz pozyskać
inwestorów. 

Niektóre z prezentowanych pomysłów
wzbudziły duże zainteresowanie zwiedza-
jących. Należał do nich na przykład tram-
waj indywidualny. Jego projekt powstał na
Wydziale Transportu Politechniki War-
szawskiej. Cała idea polega na stworzeniu
pojazdu działającego w systemie Personal

Polska mocno w Hannoverze
Za nami największa i najważniejsza na świecie impreza przemysłowa – Międzynarodowe
Targi Innowacyjnych Technologii Przemysłowych Hannover Messe. Polska została krajem
partnerskim tegorocznej edycji targów, a polscy wystawcy zaprezentowali 27 rodzimych
koncepcji technologicznych

Fot. MNiSW (4)
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Prawne połączenie obejmie dwie
równorzędne pod względem wiel-
kości i wolumenu sprzedaży or-
ganizacje, finansujące po ok. 4 mld

aktywów rocznie. Po I kwartale 2017 roku
PKOL łącznie z RLPL ma ok. 13 proc.
udziału w rynku leasingu. Aspiracją połą-
czonej organizacji jest utrzymanie pozycji

nr 1 pod względem wartości nowej sprze-
daży, sieci dystrybucji w większości kategorii
finansowania aktywów, a także stabilny
wzrost wyniku finansowego. Na prezesa
PKO Leasing został desygnowany An-
drzej Krzemiński, dotychczasowy prezes
Raiffeisen-Leasing Polska.

JA

Nowy lider rynku
28 kwietnia br. nastąpiło prawne połączenie PKO Leasing 
i Raiffeisen-Leasing Polska (z dniem fuzji druga z marek
zniknęła z rynku)

Prezes PKO Leasing Andrzej Krzemiński

Fot. MATERIAŁY PRASOWE

Rapid Transit. Pojazd poruszać
się może automatycznie, bez kie-
rowc,y po wirtualnym torze,
w różnych wersjach zabiera od 3
do 5 pasażerów.

Idea Personal Rapid Transit
opiera się na sieci torowisk, po
których poruszają się małe kil-
kuosobowe pojazdy. Nie posia-
dają one rozkładu jazdy, za to
klient może zamówić przyjazd ta-
kiego pojazdu w dowolne miejsce
trasy i kurs bezpośrednio do
punktu docelowego na trasie bez
dodatkowych przystanków. Pod-
stawową zasadą w transporcie
tego typu jest całkowita automatyzacja i ste-
rowanie wszystkich pojazdów przez cen-
tralny komputer. Umożliwia to płynną jaz-
dę w całej sieci połączeń.

Instytut Chemii Fizycznej Polskiej Aka-
demii Nauk w Warszawie zaprezentował na-
tomiast ultraszybki laser. Laser femtose-
kundowy w przeciwieństwie do lasera cią-
głego emituje porcje promieniowania o cza-
sie trwania do kilkudziesięciu femtose-
kund. Jedna femtosekunda to 0,000 000 000
000 001 część sekundy. Dzięki takiemu roz-
wiązaniu emitowane światło posiada szer-
sze widmo. Dodatkowo przy bardzo niskiej
średniej mocy lasera uzyskuje się bardzo
dużą moc chwilową.

Mikołaj Rogóż z Wydziału Fizyki Uni-
wersytetu Warszawskiego przywiózł na
Targi w Hanowerze stworzonego przez sie-
bie miniaturowego robota gąsienicę, który
napędzany jest światłem. Start-up Photon
Enterntainment pokazał interaktywnego ro-
bota, który uczy dzieci podstaw progra-
mowania. Photon Enterntainment został
założony przez absolwentów i naukowców
Politechniki Białostockiej.

Przemysłowy Instytut Automatyki i Po-
miarów z Warszawy zaprezentował mo-

bilnego robota pirotechnicznego Gryf.
Zdalnie sterowane urządzenie może do-
konywać rozpoznania terenu nawet w miej-
scach trudnodostępnych. Konstrukcja ro-
bota umożliwia transport obiektu o masie
do 15 kg i pokonywanie przeszkód o na-
chyleniu do 45 proc. Może on zneutrali-
zować niebezpieczny ładunek, a nawet
podsłuchiwać rozmowy.

Polsko-niemieckie plany
Już pierwszego dnia targów Hanno-

ver Messe minister nauki i szkolnictwa
wyższego Jarosław Gowin oraz niemiec-
ka minister edukacji i badań naukowych
Johanna Wanka podpisali porozumienie
o współpracy naukowej między krajami.
Oprócz uczestnictwa w unijnych inicjaty-
wach takich jak Europejska Przestrzeń
Badawcza czy Horyzont 2020, Polska
i Niemcy od wielu lat tworzą wspólną po-
litykę naukową. 

Jeszcze w 2006 roku utworzona została
Polsko-Niemiecka Fundacja na rzecz Na-
uki, powołana przez Rząd Republiki Fe-
deralnej Niemiec i Kraj Związkowy Bran-
denburgię. Jej celem jest wspieranie bada-
czy z obydwu państw zajmujących się

wspólnie m.in. naukami huma-
nistycznymi czy społecznymi.

Oprócz tego Polska i Niem-
cy działają razem w obszarze
zrównoważonego rozwoju
zgodnie z ustaleniami przy-
jętymi podczas Polsko-Nie-
mieckiego Forum Naukowego
w 2008 roku. Na podstawie
uzgodnień Narodowe Centrum
Badań i Rozwoju ogłosiło już
dwa konkursy na polsko-nie-
mieckie projekty dotyczące m.in.
klimatu czy gospodarki zaso-
bami.

W rozmowie z niemiecką
minister, Jarosław Gowin podjął również te-
mat dwóch zbliżających się inicjatyw. Jed-
ną z nich były poznańskie targi POL-
ECO SYSEM – międzynarodowe spotka-
nie instytucji związanych z ochroną śro-
dowiska. Federalne Ministerstwo Edukacji
i Badań Naukowych Niemiec niemal co
roku prezentuje na targach swoją ofertę.

Jednak najważniejszym tematem był
bez wątpienia nowy program DIOSCURI
będący obecnie na etapie negocjacji. W ra-
mach tej inicjatywy w Europie Środkowo-
Wschodniej powstanie szereg centrów
doskonałości, umożliwiających współ-
pracę między najwybitniejszymi naukow-
cami z państw regionu. W realizację pro-
gramu zaangażowane będzie Towarzystwo
Maxa Plancka oraz Narodowe Centrum
Nauki. 

Z kolei minister Mateusz Morawiecki
wziął udział w Polish-German Business
Summit.  Podczas pobytu delegacji polskiej
w Hanowerze odbyły się również spotka-
nia bilateralne z delegacjami rządowymi
krajów biorących udział w targach.

Międzynarodowe Targi Innowacyj-
nych Technologii rozpoczęły się 24 kwiet-
nia, a zakończyły 28 kwietnia. �
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Polskie rozwiązania cieszyły się
wyjątkowym zainteresowaniem
zarówno wśród osób zwiedzają-
cych wystawę, jak i przedstawicieli

firm i przedsiębiorstw przemysłowych. Za-
dawali oni bardzo wiele szczegółowych py-
tań dotyczących zasad funkcjonowania
innowacji prezentowanych na polskim
stoisku, a także niejednokrotnie prosili
o wskazanie możliwości nawiązania bez-
pośredniego kontaktu z ich twórcami.

Pośród polskich wynalazków prezen-
towanych na wystawie znalazło się pięć roz-
wiązań wyłonionych w ramach konkursu
„Student Wynalazca” organizowanego co-
rocznie przez Politechnikę Świętokrzyską. 

Najmłodszymi wystawcami z Polski byli
uczniowie Zespołu Szkół nr 6 z Jastrzębia
Zdroju. Zaprezentowali oni dwa innowa-
cyjne rozwiązania: ISEPT – Innowacyjny
System Edukacyjny i Leczenia oraz E-Jur-
nal for PE – Interaktywny dziennik na WF.
Zwłaszcza pierwsze z nich wzbudzało nie-

samowite zainteresowanie wśród zwie-
dzających. 

Łącznie na 45. wystawie „Geneva In-
ventions”, Polska otrzymała 4 złote meda-
le, 9 srebrnych medali i 1 medal brązowy.
Pełna lista autorów i tytułów polskich roz-
wiązań wraz z przyznanymi nagrodami
znajduje się na stronie polskiewynalazki.pl.

Gośćmi honorowymi narodowego sto-
iska na wystawie „Geneva Inventions” byli
jak co roku prezes Urzędu Patentowego
Rzeczypospolitej Polskiej dr Alicja Adam-
czak oraz prezes Stowarzyszenia Polskich
Wynalazców i Racjonalizatorów dr hab. inż.
Michał Szota oraz dyrektor biura Krajowej
Rady SPWiR Agnieszka Mikołajska. �

45. Geneva z 14 medalami dla Polski
Na przełomie marca i kwietnia w Genewie miała miejsce 45. Międzynarodowa 
Wystawa Wynalazczości, Nowoczesnej Techniki i Wyrobów „Geneva Inventions”. 
Jak co roku, Stowarzyszenie Polskich Wynalazców i Racjonalizatorów, będące 
oficjalnym przedstawicielem Polski, zorganizowało polskie stoisko, na którym 
znalazło się 14 rozwiązań polskich twórców 

Do Konkursu mogą być zgła-
szane produkty, technologie,
usługi lub inne rozwiązania
o charakterze innowacyjnym.

Celem Konkursu im. Stanisława Staszica
na najlepsze produkty innowacyjne „Laur
Innowacyjności 2017” jest promocja in-
nowacyjnych produktów, technologii i
usług, a także innych nowoczesnych roz-
wiązań mogących mieć wpływ na przy-
spieszenie rozwoju społeczno-gospodar-
czego Polski. 

W poprzednich latach w gronie laure-
atów znalazły się tak znakomite firmy i in-
stytucje jak: Mostostal Warszawa S.A.,
KGHM Polska Miedź, Instytut Mechani-
ki Precyzyjnej, Instytut Metali Nieżela-
znych czy MedApp. Podobnie jak w latach
ubiegłych nagrodzeni i wyróżnieni otrzy-

mają statuetki i dyplomy „Laur Innowa-
cyjności 2017”, a także będą mogli posłu-
giwać się w korespondencji i promocji
znakiem i tytułem „Laureat Konkursu
Laur Innowacyjności”. Co istotne, do kon-
kursu nie mogą być zgłoszone projekty już

nagrodzone w poprzednich edycjach, a je-
den podmiot może zgłosić maksymalnie
trzy rozwiązania. 

Termin zgłaszania wniosków upływa 31
sierpnia 2017 r. Wnioski będą rozpatrywane
w zróżnicowanych kategoriach m.in. bu-
downictwo i obiekty użyteczności publicz-
nej, bezpieczeństwo i pożarnictwo, ekolo-
gia, geodezja, gospodarka wodna, roz-
wiązania o charakterze społeczno-gospo-
darczym i wiele innych. 

Uroczysta  gala, na której zostaną
ogłoszone wyniki  Konkursu,  odbędzie się
14 listopada 2017 r. w Sali Balowej War-
szawskiego  Domu Technika NOT w War-
szawie przy ul. Czackiego 3/5. Szczegóło-
we informacje o warunkach  uczestnictwa
są dostępne na stronie internetowej
www.laurinnowacyjnosci.pl �

Laury czekają na nowatorskich
Naczelna Organizacja Techniczna Federacja Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych 
ogłosiła kolejną edycję konkursu „Laur innowacyjności”

Fot. SPWiR
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Cechą charakterystyczną stosun-
ku pracy zawartego na podsta-
wie przepisów ustawy o pra-
cownikach tymczasowych jest li-

mit ograniczający czas jego trwania do
18 miesięcy (w okresie kolejnych 36 miesię-
cy). Obecnie przepisy dotyczące tego limitu
wskazują, że pracownik może za pośred-
nictwem jednej agencji pracy tymczasowej
pracować na rzecz jednego pracodawcy. 

– W praktyce oznacza to, że jeśli pra-
cownik zmieni agencję zatrudnienia po upły-
wie 18 miesięcy, nadal będzie mógł praco-
wać dla tego samego pracodawcy użyt-
kownika. To sprawia, że tymczasowość
stosunku pracy staje się fikcją – wyjaśnia Ar-
tur Kornatowski z wrocławskiej agencji pra-
cy tymczasowej Sanpro, należącej do Gru-
py Impel. – Czerwcowa nowelizacja spo-
woduje, że relacja pracownik–pracodawca
użytkownik będzie wreszcie kluczowa i to
dla niej będzie liczony limit 18 miesięcy
w ciągu kolejnych 36, bez względu na to,
przez ile agencji był zatrudniony pracow-
nik tymczasowy – podkreśla ekspert. Do-
datkowo limit ten zacznie obowiązywać nie
tylko pracowników zatrudnionych na eta-
cie (jak dotychczas), lecz także personel wy-
konujący swoje obowiązki w ramach umo-
wy zlecenia.

Konsekwencją powyższych zmian będą
nowe obowiązki dla agencji pracy tym-
czasowej, pracowników i pracodawców

użytkowników. – Agencja, zanim zawrze
umowę z przyszłym pracownikiem tym-
czasowym, będzie musiała ustalić łączny
okres wykonywania pracy lub zlecenia dla
danego pracodawcy użytkownika. Pra-
cownik będzie więc musiał przedłożyć
w agencji stosowne dokumenty: świadectwo
pracy, zaświadczenia, oświadczenia, które
pomogą ustalić okres trwania zatrudnienia
– wymienia Artur Kornatowski z Sanpro
i dodaje: – Pracodawca użytkownik będzie
natomiast zobowiązany do prowadzenia
i przechowywania ewidencji osób wykonu-
jących dla niego pracę tymczasową. 

Ustawodawca zaplanował dodanie do
ustawy o pracownikach tymczasowych
przepisu umożliwiającego wykorzystanie
urlopu wypoczynkowego w okresie obo-
wiązywania kolejnej umowy o pracę za-
wieranej przez agencję i pracownika. – Do-
tychczas zakończenie jednej umowy o pra-
cę i zawarcie kolejnej powodowało ko-
nieczność wypłaty ekwiwalentu, pomimo że
pracownikom często zależało na zacho-
waniu urlopu w naturze – zauważa ekspert
Sanpro. – Według zapowiedzi ministerstwa,
w czerwcu zostanie dodany również prze-
pis ustalający dokładne zasady naliczania
wynagrodzenia urlopowego oraz ekwiwa-
lentu z tytułu niewykorzystanego urlopu.

Nowelizacja przepisów wprowadza
także rozszerzony katalog odpowiedzial-
ności agencji i pracodawcy użytkownika za

wykroczenia przeciwko prawom pracow-
ników tymczasowych.

Kolejnym elementem mającym zabez-
pieczać pracownika tymczasowego ma być
obowiązek pracodawcy użytkownika do
przedłożenia na wniosek agencji pracy, do-
kumentów dotyczących polityki płacowej, np.
regulaminu wynagradzania czy zakładowego
układu zbiorowego pracy oraz każdej wpro-
wadzonej zmiany w tym zakresie.

– Dodatkowo, na agencji pracy ma cią-
żyć obowiązek wskazania pracownikowi da-
nych kontaktowych do osoby sprawującej
opiekę nad jego zatrudnieniem – mówi Kor-
natowski.

Pracownic tymczasowych, które będą
miały co najmniej 2-miesięczny staż pracy
w danej agencji, od 1 czerwca przestanie
obowiązywać wyłączenie art. 177 § 3 Ko-
deksu pracy. Kobiety zatrudnione na okres
próbny lub czas określony, których umowa
miała ulec rozwiązaniu po upływie trzeciego
miesiąca ciąży, będą mogły korzystać z prze-
dłużenia umowy aż do dnia porodu. 

– To rozwiązanie, choć w założeniu
słuszne, może w praktyce uderzyć w kobiety.
Przedłużenie umowy, bez jednoczesnego
obowiązku pracodawcy użytkownika do za-
pewnienia miejsca pracy, może oznaczać
dodatkowe koszty związane z wypłatą
i w obawie przed nimi, agencje pracy tym-
czasowej mogą unikać zatrudniania kobiet
– mówi Artur Kornatowski. �

Zmiany dotyczące pracowników tymczasowych
Planowane od 1 czerwca zmiany będą miały charakter rewolucyjny i kompleksowy. Poja-
wią się nowe obowiązki dla pracodawców użytkowników i agencji pracy tymczasowej, pra-
cownicy tymczasowi zostaną objęci uprawnieniami, które wcześniej ich nie dotyczyły
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2 mld zł dzięki nowym funduszom NCBR
Agencja wykonawcza resortu nauki, NCBR, uruchamia dwa Fundusze Funduszy, które 
w najbliższych latach na inwestycje przeznaczą 2 mld złotych. NCBR CVC i NCBR VC, 
bo o nich tu mowa, mają za zadanie wykreować rynek inwestycji technologicznych

Dwa fundusze – powołany 7 kwiet-
nia NCBR VC i w grudniu
zeszłego roku NCBR CVC
– mają za zadanie z jednej

strony efektywnie rozdysponowywać środ-
ki unijne, a z drugiej aktywnie włączyć pod-
mioty zewnętrzne (korporacje i inwestorów
indywidualnych) w finansowanie polskich
projektów technologicznych.

– Rozpoczęcie działalności NCBR
CVC i NCBR VC ma przełomowe zna-
czenie dla rozwoju polskiego rynku ventu-
re capital. Kładziemy fundamenty pod
system komercjalizacji projektów B+R z wy-
korzystaniem instrumentów finansowych.
To ważne dopełnienie stworzonego przez
NCBR ekosystemu wspierania polskich
projektów technologicznych na wszyst-
kich etapach rozwoju – mówi Piotr Dar-
dziński, wiceminister nauki i szkolnictwa
wyższego. 

Pierwszy inwestor instytucjonalny
NCBR VC (z ang. venture capital) to

Fundusz Funduszy powstały na mocy
umowy podpisanej 7 kwietnia w Warszawie
między NCBR a spółkami VC3.0 sp. z o.o.
i FinCrea TFI S.A. NCBR VC będzie dys-
ponował sumą 1,1 mld zł na inwestycje,
z czego co najmniej połowa środków będzie
pochodziła od inwestorów prywatnych.
To pierwszy polski profesjonalny inwestor
instytucjonalny, który systemowo zapewni
finansowanie dla funduszy typu VC. Do-
świadczone na rynku venture capital spół-
ki, z którymi zawarto dzisiaj umowę, będą
zarządzały powołanym Funduszem Fun-
duszy i budowały portfel najlepszych fun-
duszy VC.

Fundusze te zainwestują w najbliższych
latach w małe i średnie firmy o profilu tech-
nologicznym z wysokim potencjałem roz-
woju, a następnie dokonają zyskownego
wyjścia z inwestycji. Stawiające na inno-
wacje przedsiębiorstwa otrzymają więc
wsparcie w kluczowej dla ich rozwoju fazie,
gdy zwiększają skalę swojej działalności.

Rządowa agencja łączy siły 
z korporacjami

W 2016 roku aktywność funduszy
CVC na świecie sięgnęła ok. 25 mld dol.
To 5-krotny wzrost w porównaniu do
2009 roku. Do tej pory nie było na polskim

rynku instytucji wspierającej proces budo-
wania CVC. Dzięki inicjatywie NCBR po-
wstał pierwszy tego typu Fundusz Funduszy.

NCBR CVC (z ang. corporate ventu-
re capital) to efekt umowy zawartej pod ko-
niec grudnia zeszłego roku między NCBR
a Polskim Funduszem Rozwojowym
i BGK TFI. Łączne środki na inwestycje
z tego Funduszu Funduszy wynoszą
880 mln zł – połowa środków pochodzi
z NCBR, druga połowa zaś jest wkładem
inwestorów korporacyjnych.

– Uruchamiając NCBR CVC i NCBR
VC, nie myślimy wyłącznie o teraźniejszo-
ści i wypełnieniu luki kapitałowej na polskim
rynku venture capital. Inwestowane przez
nas pieniądze będą pracować na rynku

przez długi czas, zapewniając finansowa-
nie przełomowym projektom technolo-
gicznym, które mogą stać się wizytówką Pol-
ski na świecie – mówi prof. Maciej Cho-
rowski, dyrektor Narodowego Centrum Ba-
dań i Rozwoju. – Dzięki tym instrumentom
wielokrotnie zwiększy się dostęp MŚP do
finansowania projektów z udziałem prac ba-
dawczo-rozwojowych przy wykorzystaniu
kapitału typu venture – podkreśla dyrektor
NCBR.

Szansa na szybszą 
ekspansję zagraniczną

Finansowanie będzie udzielane fun-
duszom CVC, w których inwestorami pry-
watnymi będą duże przedsiębiorstwa za-
rządzane przez niezależne podmioty. NCBR
CVC zamierza stworzyć od 6 do 9 fundu-
szy CVC o kapitalizacji od 60 do 100 mln zł,
w różnych sektorach rynku. NCBR i inwe-
storzy korporacyjni będą wnosić wkład
w stosunku 1:1, a maksymalne zaangażo-
wanie w jeden projekt to ok. 35 mln złotych.
Co istotne, poza wsparciem finansowym
typu VC spółki portfelowe otrzymają moż-
liwość weryfikacji swoich pomysłów w da-
nej korporacji, a także szybszego wdroże-
nia. Gdy rolę inwestora prywatnego w fun-
duszu CVC pełnić będzie korporacja mię-
dzynarodowa, polskie start-upy zyskają
dodatkowo możliwość szybszej ekspansji
poza Polskę. 

www.nauka.gov.pl

Prof. Maciej Chorowski, dyrektor Naro-
dowego Centrum Badań i Rozwoju

Fot. MNiSW (2)
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Wtym roku odbędzie się druga
edycja targów Aerospace &
Defense Meetings Central
Europe. Dlaczego tak ważne

wydarzenie branżowe ma miejsce w Rze-
szowie? Biorąc pod uwagę przemysłowe tra-
dycje Podkarpacia i prężny rozwój lotnictwa
w regionie, trudno o lepszą lokalizację.
Rzeszów jest największym ośrodkiem prze-
mysłu lotniczego w kraju, a teraz na 3 dni sta-
nie się też centrum biznesowych spotkań
branży z całej Europy Środkowej. Sądząc po
popularności pierwszej edycji, jej kontynu-
acja ma duże szanse zakończyć się sukcesem. 

To w Rzeszowie ma siedzibę Dolina
Lotnicza – klaster zrzeszający ponad 150
podmiotów związanych z lotnictwem i po-
krewnymi dziedzinami. Wysoka koncen-
tracja przemysłu lotniczego nie tylko przy-
czynia się do rozwoju gospodarki, lecz tak-
że stymuluje innowacyjność i skutkuje sze-
regiem nowatorskich rozwiązań światowej
klasy, realizowanych w kooperacji lub prze-
znaczonych na eksport, dla największych
światowych gigantów przemysłu lotnicze-
go. Również tu znajdują się ośrodki szko-
lenia pilotów i kształcenia kadr. Wskutek roz-
woju i implementacji licznych projektów lot-
niczych reprezentujących światowy po-
ziom Dolina Lotnicza stanowi wiodący
ośrodek skupiający branżę w Europie
Środkowej.

Program targów A&DM Central Eu-
rope przedstawia się imponująco. Pierw-
szego dnia wydarzenia organizatorzy prze-
widzieli szereg zróżnicowanych tematycz-
nie konferencji skierowanych do branży lot-
niczej, poświęconych m.in. łańcuchowi
dostaw i innowacjom. Kolejne dwa dni tar-
gów to czas indywidualnych rozmów b2b,
biznesowych negocjacji i warsztatów. Wszy-
scy uczestnicy targów mają szansę z wy-
przedzeniem zapoznać się z listą wystaw-
ców i umówić się na spotkanie z wybranym
przedsiębiorcą. Równolegle będą miały
miejsce prezentacje wybranych produktów
i technologii. To doskonała okazja do
przedstawienia swoich dokonań na szer-
szym forum i dotarcia do potencjalnie za-
interesowanych klientów, a zarazem do za-
poznania się z rynkowymi nowinkami i ich
selekcji pod kątem ewentualnej kooperacji
biznesowej.

W pierwszej edycji targów Aerospace
& Defense Meetings Central Europe,
która odbyła się w 2015 roku, wzięło
udział 120 firm z 11 krajów. Jak podają sta-
tystyki, uczestnicy przeprowadzili 1800
umówionych rozmów. Co więcej 92 proc.
spotkań okazało się trafionych i zostało
ocenionych jako owocne. Wcześniejsza se-
lekcja uczestników i możliwość uprzed-
niego umówienia terminu rozmowy pod-
czas wydarzenia pozwala usprawnić prze-

bieg spotkań, zaoszczędzić czas i wybrać
właściwych rozmówców. Targi A&DM
Central Europe to doskonałe forum bran-
żowe, będące okazją do spotkań przed-
stawicieli przemysłu lotniczego i pokrew-
nych dziedzin, omówienia możliwości
współpracy i poczynienia pierwszych kro-
ków w stronę partnerstwa, które może
przynieść oczekiwane efekty w postaci kon-
traktu. Wydarzenie stanowi okazję do
spotkań producentów z dostawcami
i podwykonawcami, które mają szansę za-
kończyć się porozumieniem w skali mię-
dzynarodowej. Przyciąga wielu poten-
cjalnych inwestorów, którzy mogą być
zainteresowani polskim rynkiem, a zwłasz-
cza Podkarpaciem z głównym ośrodkiem
lotnictwa w Rzeszowie, i rozwijaniem po-
tencjału regionu oraz polskich kadr z po-
mocą obcego kapitału. To tu działa 120
firm z branży lotniczej, zatrudniających po-
nad 25 tys. osób, a co roku kadrę zasila
11 tys. inżynierów. Trudno wyobrazić so-
bie większy kapitał i lepsze miejsce do spo-
tkań światowej branży oraz do rozmów
o perspektywach jej rozwoju. �

Rzeszów – magnes dla lotnictwa

Od 9 do 11 maja za sprawą targów Aerospace & Defense Meetings 
Central Europe Rzeszów stanie się międzynarodowym forum wymiany 

doświadczeń i nawiązywania kontaktów biznesowych dla przedstawicieli
przemysłu lotniczego i obronnego 
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Gdzie znajduje się Stare Miasto – Park?
Od kiedy funkcjonuje? I czym się zajmuje?

Spółka Stare Miasto – Park (SM-P) zo-
stała utworzona w 2005 r. przez Radę Gmi-
ny Leżajsk.  W następnym roku uzyskano
dofinansowanie na budowę Parku Prze-
mysłowego (PPGL), a w 2008 r. nastąpiła
jego inauguracja. Od kilku lat Spółka
z sukcesem realizuje założone strategie na
kilku płaszczyznach: komunalnej w zakre-
sie gospodarki odpadami oraz komercyjnej,
jaką jest Park Przemysłowy. Park w swojej
ofercie dysponuje terenami inwestycyjnymi,
halami oraz powierzchniami biurowymi do
wynajęcia. Część terenów Parku włączona
jest do SSE Euro – Park Mielec.

Siedziba Spółki Stare Miasto – Park
znajduje się w miejscowości Wierzawice, tuż
przy drodze krajowej nr 77, jednak funk-
cjonuje w kilku lokalizacjach, zależnie od
profilu. Park Przemysłowy Gminy Leżajsk
podzielony jest na strefy: strefę A (Stare
Miasto), gdzie znajdują się tereny inwe-
stycyjne oraz hale produkcyjne oraz strefa
B, gdzie swoją siedzibę mają SM-P, a tak-
że kilku inwestorów.

Co inwestorom ma do zaoferowania
Park Przemysłowy Gminy Leżajsk? Jakie
korzyści dla nich płyną z tej współpracy?

Oferta Parku to przede wszystkim te-
reny inwestycyjne oraz hale produkcyjno-
-magazynowe. PPGL to wspólne przed-
sięwzięcie Gminy Leżajsk oraz Spółki Sta-

re Miasto – Park. Główną myślą przy-
świecającą utworzeniu Parku były rozwój
przedsiębiorczości poprzez tworzenie ko-
rzystnych warunków do inwestowania,
a także opieka poinwestycyjna. W prakty-
ce inwestor otrzymuje wsparcie pracowni-
ków zarówno Spółki, jak i gminy przy
procedurach formalno-administracyjnych,
co niewątpliwie jest znaczące dla sprawnego
przebiegu inwestycji. Cały proces inwesty-
cyjny także jest skrócony, jesteśmy Spółką
prawa handlowego, oznacza to, w przy-
padku zakupu gruntu lub hali, szybką
transakcję. Dodatkowo obszar Parku objęty
jest MPZP, który dedykuje ten obszar ak-
tywności produkcyjnej, składowania, ma-
gazynowania, usług i handlu.

Na pewno dużą pomocą dla przedsię-
biorców są ulgi podatkowe. Obecnie mają

oni możliwość skorzystania z dwóch form
wsparcia finansowego: zwolnienia z po-
datku od nieruchomości oraz zwolnienia
z podatku dochodowego dla przedsię-
biorców działających w Specjalnej Strefie
Ekonomicznej.

Muszę wspomnieć o lokalizacji, gdyż
nasze tereny oraz hale znajdują się w od-
ległości 1 km od wjazdu na obwodnicę mia-
sta Leżajsk, co oznacza szybki dostęp do
najważniejszych szlaków tranzytowych,
drogi ekspresowej S19 czy autostrady A4.
Oczywiście rozbudowa drogi S19 jeszcze
bardziej skróci czas dojazdu do stolicy Pod-
karpacia czy lotniska Rzeszów – Jasionka.

Od początku roku zarząd Spółki Sta-
re Miasto – Park podpisał kilka stosownych
umów sprzedaży nieruchomości grunto-
wych. Kim są i jak duże są te kontrakty?

Tak, to prawda, rok 2016 to czas in-
tensywnej pracy zarówno zarządu, jak i pra-
cowników Parku, aby jak najlepiej sprostać
oczekiwaniom klientów. Łącznie podpisa-
liśmy 11 umów sprzedaży nieruchomości
w dwóch strefach. Do naszych inwestorów
dołączyli przedsiębiorcy z branży m.in.
szwalniczej, produkcyjnej, spożywczej,
transportowej. Dla zarządu Spółki i jej głów-
nego udziałowca, gminy Leżajsk, priory-
tetem jest stymulowanie regionu poprzez
rozwój przedsiębiorczości. Celem pośred-
nim jest tworzenie miejsc pracy w Parku.
Ściśle współpracujemy z PUP w Leżajsku,
który wspiera inwestorów przy rekrutacji
pracowników. Łączna powierzchnia sprze-
danych terenów to ponad 8 ha w dwóch
strefach. Część przedsiębiorców poprzez za-
kup dodatkowego gruntu zwiększyła po-
siadaną powierzchnię nieruchomości celem
dalszego rozwoju na terenie Parku.

Rozmawiał Tomasz Rekowski

Rozmowa z Martą Zajko, prezesem spółki 
Stare Miasto – Park, zarządzającym Parkiem
Przemysłowym Gminy Leżajsk

Park Przemysłowy 
– przestrzeń dla biznesu
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Jerzy Bojanowicz, 
Paweł Łagowski

Tradycje przemysłu lotniczego
w Polsce sięgają lat 20. ubiegłe-
go wieku. Najpierw samoloty
były produkowane na licencji,

ale w 1928 r. powstały Państwowe Zakła-
dy Lotnicze. Najbardziej znane przed woj-
ną „srebrzyste ptaki” to RWD – lekki jed-
nosilnikowy samolot sportowy, szkolny
lub turystyczny, skonstruowane przez Sta-
nisława Rogalskiego, Stanisława Wigurę
i Jerzego Drzewieckiego, oraz PZL.37 Łoś
– dwusilnikowy bombowiec.

W 1932 roku Żwirko i Wigura lecąc
RWD-6 zwyciężyli w międzynarodowych
zawodach samolotów turystycznych Chal-
lenge, a rok później Stanisław Skarżyński,
jako pierwszy Polak, przeleciał RWD-5bis
przez Atlantyk – w 20,5 godz. pokonał
3582 km, ustanawiając międzynarodowy re-
kord odległości w klasie II samolotów tu-
rystycznych. Łosiem, produkowanym na
warszawskim Okęciu. Zainteresowano się
m.in. w Belgii, Jugosławii, Bułgarii, Ru-
munii, Turcji, Danii, Estonii i Finlandii. Nie-
stety, wybuch wojny uniemożliwił realiza-
cję zawartych kontraktów.

Jeszcze przed wojną, w ramach Cen-
tralnego Okręgu Przemysłowego, powsta-
ło wiele zakładów przemysłu zbrojeniowego,
w tym istniejące do dziś – m.in. w Mielcu
– Państwowe Zakłady Lotnicze, a w Rze-
szowie – fabryka silników lotniczych Pań-

stwowych Zakładów Lotniczych (obecna
WSK PZL Rzeszów).

Powstanie Doliny Lotniczej
W 2003 roku z inicjatywy WSK „PZL-

Rzeszów” SA utworzono Stowarzyszenie
Grupy Przedsiębiorców Przemysłu Lotni-
czego „Dolina Lotnicza”. Wsparcia udzie-
liła kanadyjska firma Pratt & Whitney (na-
leżąca do UTC) – światowy lider w pro-
jektowaniu, produkcji i obsłudze silników
lotniczych, rakietowych systemów napę-
dowych oraz przemysłowych turbin gazo-
wych (od lat 90. współpracuje z WSK
„PZL-Rzeszów” SA).

Podstawowymi celami Stowarzysze-
nia Dolina Lotnicza są organizacja i roz-
wijanie efektywnego kosztowo łańcucha
dostawców, stworzenie dogodnych wa-
runków do rozwoju przedsiębiorstw prze-
mysłu lotniczego w regionie. Dodatkowe
znaczenie ma również współpraca i roz-
wój przemysłu lotniczego i uczelni wyż-
szych, które będą promować nowe kon-
cepcje oraz rozwijać sektor badawczo-
-rozwojowy w przemyśle lotniczym. Nie-
zwykle istotnym pozytywnym czynnikiem
systemowym występującym w ramach
funkcjonowania Doliny Lotniczej jest ist-
nienie Politechniki Rzeszowskiej z rozwi-
niętym Wydziałem Budowy Maszyn i Lot-
nictwa oraz licznych przedmiotowych
szkół technicznych.

Stowarzyszenie zabiega również o prze-
kształcenie obszaru południowo-wschod-
niej Polski w jeden z wiodących w Europie

regionów, który będzie dostarczał różno-
rodne produkty i usługi z zakresu przemy-
słu lotniczego dla najbardziej wymagających
klientów. Skutkiem tych działań jest za-
chodzący rozwój ekonomiczny wojewódz-
twa podkarpackiego, oparty na  konku-
rencyjnych i innowacyjnych technologiach
przemysłowych.  

Dolina Lotnicza w swojej podmiotowej
strukturze zawiera podmioty gospodarcze,
wyższą uczelnię oraz jednostki szeroko
rozumianego sektora publicznego, któ-
rych celem jest prowadzenie elastycznej for-
my współpracy horyzontalnej występującej
między tymi trzema grupami. W ramach
Doliny Lotniczej funkcjonują podmioty go-
spodarcze z takich ośrodków miejskich
jak Rzeszów, Lublin, Świdnik, Mielec,
Krosno oraz Sanok.

Podmioty te stanowią 90 proc. polskiej
produkcji lotniczej. Ważnymi elementami
o charakterze ekonomicznym przedsta-
wionego klastra są  konkurencyjne koszty
pracy i produkcyjne. Pozytywnym efektem
ekonomicznym przyczyniającym się do
rozwoju społeczno-gospodarczego Doliny
Lotniczej jest realizacja na jej obszarze licz-
nych infrastrukturalnych projektów trans-
portowych, a także unowocześnianie tech-
nologiczne istniejącej bazy produkcyjnej,
stworzenie trwałej i niezawodnej sieci pod-
dostawców. Ważnym elementem przed-
stawionych systemowych działań jest rów-
nież rozwijanie merytorycznej współpracy
z innymi europejskimi ośrodkami przemy-
słu lotniczego. 

Polskie zagłębie 
aeronautyczne

Dolina Lotnicza kontynuuje wspaniałe tradycje rozwoju przedmiotowego 
sektora, które występowały w Polsce już w okresie międzywojennym
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Co dzięki klastrowi?
Dzięki Dolinie Lotniczej powstały licz-

ne podmioty gospodarcze charakteryzują-
ce się nowoczesnymi i innowacyjnymi pro-
cesami technologicznymi. Członkowskie
przedsiębiorstwa wytwarzają wyroby lot-
nicze w formie części, podzespołów i ze-
społów do silników odrzutowych, płatow-
ców i helikopterów dla najważniejszych
światowych producentów sektora lotni-
czego. Firmy Doliny Lotniczej są również
autorami dzieł finalnych takich jak: samo-
loty Skytruck, Bryza, Orka, śmigłowce
Blackhawk oraz Sokół. Liczne przedsię-
biorstwa realizują również cały proces wy-
twórczy dzięki własnym zasobom, produ-
kując wyroby bezpośrednio na rynek. Klu-
czowym systemowym działaniem w ramach
funkcjonowania  Doliny Lotniczej jest
włączanie do klastra małych i średnich firm
branży lotniczej, zarówno z polskim, jak
i zagranicznym kapitałem. 

Dolina Lotnicza jest najbardziej roz-
poznawalnym polskim klastrem na pozio-
mie międzynarodowym oraz jednym z kil-
ku najbardziej rozpoznawalnych przed-
miotowych klastrów Unii Europejskiej.
Była również inicjatorem i jednym z zało-
życieli sieci współpracy europejskich kla-
strów lotniczych o nazwie (EACP).

Stowarzyszenie przez okres swojego
funkcjonowania stała się wybitnym przy-
kładem rozwoju przemysłu nowoczesnych
i innowacyjnych technologii w naszym
kraju. Nawiązując do tradycji przemysłu lot-
niczego lat trzydziestych XX wieku w Pol-
sce, stworzyła unikalną koncepcję syste-
mową współpracy podmiotów gospodar-
czych z uczelniami wyższymi oraz jed-
nostkami badawczo-naukowymi. Efektem
tych działań jest powstanie złożonego,
nowoczesnego ośrodka przemysłowego
o szerokim zakresie oddziaływania prze-
strzennego czynników rozwojowych. Po-
wstały w ramach funkcjonowania Doliny
Lotniczej mnożnik dochodowy i inwesty-
cyjny przyczynia się w znaczącym stopniu
do wzrostu poziomu zatrudnienia i wyna-
grodzenia mieszkańców południowo-
-wschodniej Polski. Bez wątpienia Dolina
Lotnicza w najbliższym okresie będzie
charakteryzowała się procesami dyna-
micznego rozwoju gospodarczego, mają-
cego wzrastający udział w kształtowaniu no-
woczesnego krajowego obszaru przemy-
słowego. Przyczyniać się to będzie również
do podniesienia poziomu konkurencyjno-
ści Polski na międzynarodowym rynku
ekonomicznym.

Nie tylko Podkarpacie
Dolina Lotnicza nie jest wszakże je-

dynym klastrem lotniczym w Polsce. Hi-
storia współdziałania przedsiębiorstw

z branży lotniczej na Śląsku sięga lat 80.
ubiegłego wieku. Lider Śląskiego Klastra
Lotniczego – Federacja Firm Lotniczych
BIELSKO – powstał w efekcie współpra-
cy 15 firm prywatnych działających w re-
gionie Bielska-Białej. Obecnie do klastra na-
leży ponad 30 członków, także Doliny
Lotniczej. – W Śląskim Klastrze Lotniczym
znajduje się 90 proc. polskich producentów
małych samolotów bezzałogowych. Jest tu
baza technologiczna, zaplecze do transferu
technologii oraz miejsce do prób, bo
mamy tam lotnisko. Śląsk jest więc świet-
nym miejscem, żeby rozwijać biznes sa-
molotów bezzałogowych – mówił Agencji
Informacyjnej Newseria Krzysztof Kry-
stowski, prezes Polskiego Holdingu Obron-

nego i jednocześnie prezes Śląskiego Kla-
stra Lotniczego.

Z kolei w maju 2009 roku, czterech spo-
śród sześciu działających w Kaliszu pro-
ducentów podzespołów dla przemysłu lot-
niczego utworzyło Stowarzyszenie Przed-
siębiorców Przemysłu Lotniczego „Wiel-
kopolski Klaster Lotniczy” – organizację
non profit, skupiającą przedstawicieli firm
zaangażowanych w działania na rzecz
podnoszenia konkurencyjności branży lot-
niczej w Polsce.

Na pewno Dolina Lotnicza jest naj-
słynniejsza. Kilka lat temu ukazała się
książka „Beating the Global Odds: Success-
ful Decision – making in a Confused and Tro-
ubled World” („Pokonując przeciwności
świata: prawidłowe podejmowanie decyzji
w problematycznym świecie”) amerykań-
skiego autora Paula A. Laudicina, prezesa,
dyrektora generalnego i partnera zarzą-
dzającego w międzynarodowej firmie kon-
sultingowej A.T. Kearney. Zaznacza on, że
Polska, w przeciwieństwie do innych państw
Unii Europejskiej, uniknęła recesji i znajduje
się obecnie w swoim najlepszym okresie roz-
woju ekonomicznego, technologicznego
i kulturalnego, a jako jedyne miasto pre-
zentuje Rzeszów: „Podczas gdy fakt od-
krycia w Polsce rezerw gazu łupkowego od-
bił się szerokim echem, niezbyt często
wspomina się o rozkwicie mniej znanych
technologii wytwarzanych na terenie Do-
liny Lotniczej, zlokalizowanej w Rzeszowie
i wokół miasta, które jako jedno z pionie-
rów stało się głównym ośrodkiem polskie-
go lotnictwa, mającego początki w latach
trzydziestych dwudziestego wieku”. �
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Polska a lotnictwo w liczbach

• 100 lat historii w przemyśle 
lotniczym

• 80-letnie doświadczenie 
w produkcji samolotów

• Jeden z 10 najlepszych krajów 
do produkcji lotnictwa (ósmy)

• 6. najlepszy cel inwestycyjny 
w Europie w 2012 roku

• 120 firm lotniczych zatrudniających
ponad 25 000 osób

• Każdego roku ponad 
11 000 inżynierów

• Planowane wydatki na broń 
w Polsce wynoszą 32 mld euro

• Plan zastąpienia ponad 
10 000 samolotów

Dawne zakłady PZL „Kalisz”
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Podkarpacka Dolina Lotnicza w opi-
nii wielu fachowców ma szansę stać się pol-
ską Doliną Krzemową. Jak to się stało, że
akurat w Rzeszowie ulokowali się najwięksi
polscy giganci z branży lotniczej?

Wszystko zaczęło się jeszcze w latach
30. XX wieku. Za sprawą premiera Euge-
niusza Kwiatkowskiego na terenie dzisiej-
szego województwa podkarpackiego został
utworzony Centralny Okręg Przemysłowy.
To był początek  przemysłu lotniczego
w Polsce. Od tego czasu Rzeszów i Pod-
karpacie na stałe są związane z tym prze-
mysłem. Mamy więc ogromne doświad-
czenie, tradycję i wykwalifikowaną kadrę.
WSK Rzeszów i Mielec to były i są kluczowe
zakłady lotnicze. Pomysł utworzenia Sto-
warzyszenia Dolina Lotnicza wyszedł od
Marka Dareckiego, prezesa WSK PZL
Rzeszów, funkcjonującego obecnie w przed-
siębiorstwie pod marką „Pratt and Whitney
Rzeszów”. W tej chwili Dolina zrzesza po-
nad 120 firm i wytwarza ponad 90 proc.
produkcji lotniczej w Polsce. W Rzeszowie,
jako stolicy Doliny Lotniczej, ulokowane są
fabryki największych potentatów świato-
wych, m.in.  MTU, Borg Warner, Heli One,
Goodrich, Pratt and Whitney. 

Bezpośrednie korzyści dla mieszkań-
ców Rzeszowa i okolic w związku z funk-
cjonowaniem Doliny Lotniczej to…

Przede wszystkim miejsca pracy. Za tym
idą zwiększone podatki do budżetu miasta.
To z kolei oznacza więcej inwestycji w mie-
ście i powoduje rozwój Rzeszowa. Przy-
jeżdża do nas coraz więcej ludzi, osiedla-
ją się tutaj. Jak wynika z badań GUS, tyl-
ko w Rzeszowie i Warszawie w najbliższych
czasach będzie przybywać mieszkańców.

Jakie czynniki, pana zdaniem, są po-
trzebne do stworzenia idealnego partner-
stwa publiczno-prywatnego? Czy i w tym
przypadku wasza współpraca z Doliną Lot-
niczą opiera się na takim modelu? A może
oficjalne tory samorządowo-biznesowe
zostały inaczej ułożone?

Nasza współpraca opiera się na nieco
innych zasadach. Przede wszystkim chce-
my zabezpieczyć dla inwestorów wykwali-
fikowaną kadrę. Dlatego też tworzymy
w szkołach średnich klasy, które uczą kon-
kretnych specjalizacji opartych na nowo-
czesnych technologiach pod potrzeby in-
westorów, np. technik awionik. Tak powstał
jedyny w Polsce program CEKSO. Wybu-
dowaliśmy Centrum Kształcenia Prak-
tycznego, gdzie zarówno uczniowie, jak
i osoby dorosłe uczą się na najnowocze-
śniejszych maszynach. Takich, na których
będą pracować w fabrykach. Uczelnie two-
rzą nowe kierunki związane z branżą lot-
niczą – Politechnika szkoli pilotów cywilnych
i konstruktorów, WSIiZ uczy zarządzania
i marketingu w lotnictwie. Miasto utworzyło

SSE „Rzeszów Dworzysko”, gdzie fabryki
buduje kilkanaście firm. Wspólnie z Doli-
ną Lotniczą uczestniczymy w najwięk-
szych targach lotniczych w Paryżu i Lon-
dynie. Razem organizujemy misje gospo-
darcze.

Na jakie decyzje w działalności Doli-
ny Lotniczej ma wpływ Urząd Miasta
Rzeszowa i czy w przyszłości zacieśnienie
tej współpracy ma być jeszcze silniejsze?

Wychodzimy z założenia, że to my jako
urząd pełnimy rolę służebną wobec miesz-
kańców i inwestorów. Najważniejszy jest
każdy mieszkaniec i inwestor. Jeżeli ktoś
przyjedzie do Rzeszowa i szuka miejsca na
budowę fabryki, to staramy się go już nie
wypuścić. Mamy Biuro Obsługi Inwesto-
ra, które załatwia wszystkie sprawy formalne
– od zakupu działki do uruchomienia fa-
bryki. Jako miasto staramy się zapewniać
kadrę, zwolnienia podatkowe, tworzyć wa-
runki do bezpiecznego i wygodnego życia
w mieście.

Rozmawiał Tomasz Rekowski

Zabezpieczamy 
kadrę dla inwestorów
O współpracy z podkarpackim Stowarzyszeniem
Dolina Lotnicza opowiada prezydent Rzeszowa,
Tadeusz Ferenc

Centrum Kształcenia Praktycznego

Fot. TADEUSZ POŹNIAK

Fot. UM RZESZÓW



Jest zakładem polskiego przemysłu lotniczego, powstał w 1952 roku. Produkuje certyfikowane (rów-
nież międzynarodowo) tłokowe silniki lotnicze ASz-62 IR do samolotów An-2 i M-18 „Dromader”. Sil-
nik w trakcie modernizacji wyposażono w elektroniczny wtrysk paliwa, zwiększony resurs i moc.
Przystosowany jest również do zasilania paliwem samochodowym (E95). 
WSK przeprowadza naprawy i remonty silników ASz-62 IR. Oferta handlowa zawiera produkcję kół
i przekładni zębatych do przemysłu lotniczego, części do silników wysokoprężnych, pompy olejowe,
korpusy pomp oraz inne elementy wymagające precyzji wykonania. Świadczy również usługi w zakresie
obróbki mechanicznej oraz cieplnej, cieplno-chemicznej i galwanicznej. 
„Produkujemy i remontujemy również zespoły i części silnika TWD-10B do samolotu AN-28. Obecnie
prowadzimy próby fabryczne z nowym lotniczym silnikiem tłokowym PZL 200 o mocy 280 KM oraz
prace konstrukcyjne nad nowym lotniczym silnikiem PZL 100 zasilanym olejem napędowym” – infor-
muje dyrekcja WSK „PZL-KALISZ” S.A.
WSK „PZL-KALISZ” S.A. dostarcza swoje wyroby dla przemysłu lotniczego (silniki, podzespoły, czę-

ści, usługi remontowe i kooperacyjne) oraz motoryzacyjnego (części do silników wysokoprężnych ma-
jących zastosowanie w pojazdach trakcyjnych, samochodach). Spółka występuje na rynku również,
jako kooperant w zakresie części maszyn roboczych (głównie koła zębate). 
Naturalny rozwój firmy to certyfikacja i tak, aby sprostać wymaganiom stawianym przez nowoczesny
przemysł lotniczy, firma uzyskała:
• certyfikat ISO 9001-2008, 
• certyfikat AS 9100,
• certyfikat PART 145,
• certyfikat PART 21G,
• certyfikat AQAP-2110,
• certyfikat WSK w zakresie obrotu towarami o znaczeniu strategicznym,
• certyfikaty NADCAP na azotowanie (gazowe, jonowe), hartowanie próżniowe, chromowanie, fos-
foranowanie, pasywację, elektrodrążenie chemiczne, badania nieniszczące powierzchni (NITAL ETCH)
i defektoskopię magnetyczną.

Celem WSK „PZL-Kalisz” S.A. jest spełnienie wymagań jakościowych i bezpieczeństwa w wytwarza-
nych wyrobach. „Chcemy, by każdy klient wiedział, że jakość, niezawodność i bezpieczne użytkowa-
nie wyrobów jest naszym atutem” – mówi dyrekcja WSK „PZL-KALISZ” S.A.

Wytwórnia Sprzętu Komunikacyjnego „PZL-Kalisz” S.A.
ul. Częstochowska 140, 62-800 Kalisz

NIP 618-00-42-077, REGON 250658668, KRS 0000071223
tel.: +48 62 504 61 00, fax: +48 62 504 67 77, email: marketing@wsk.kalisz.pl

www.wsk.kalisz.pl
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Jak to się stało, że pan, absolwent
dwóch kierunków ścisłych na Wydziale
Budowy Maszyn i Lotnictwa Politechniki
Rzeszowskiej, został najpierw szefem Poli-
techniki Dziecięcej, a teraz Doliny Wiedzy? 

To ciekawe pytanie i nie da się na nie
krótko odpowiedzieć. Jestem osobą, która
od zawsze jest związana z działaniami spo-
łecznymi, z organizacją różnych, często in-
nowacyjnych projektów i wielu ogrom-
nych przedsięwzięć. Wszystko zaczęło się
w szkole średniej w Sanoku, w której współ-
tworzyłem samorząd uczniowski. Potem
przyszły studia na Politechnice Rzeszowskiej,
na której rozwinąłem skrzydła w organiza-
cjach studenckich. Byłem członkiem wy-
działowej komisji stypendialnej, członkiem
i późniejszym przewodniczącym wydzia-
łowego samorządu studenckiego, członkiem
Senatu PRz, a na końcu przewodniczącym
Samorządu Studenckiego Politechniki Rze-
szowskiej. To tylko niektóre z funkcji, które
pełniłem podczas toku studiów, a po ich za-
kończeniu rozpoczęła się przygoda z człon-
kostwem w ciałach doradczych, w komisjach
i stowarzyszeniach na poziomie lokalnym
i ogólnokrajowym. 

Wystarczyło?
Do tego dochodzi moje zamiłowanie

do organizacji eventów, które dają mi nie-
samowitą energię do działania. Od 2011 ro-
ku organizuję lub konsultuję organizację
różnych wydarzeń, dzięki czemu mogę się

rozwijać i tworzyć coraz to nowe aktywności
w Fundacji, którą kieruję. To wszystko po-
zwoliło na start uniwersytetu dziecięcego
w Rzeszowie. Jak zaczynaliśmy, w Polsce
były jedynie 4 tego typu placówki. Zgodnie
z sugestią rektora PRz powołaliśmy twór
mający na celu pokazanie, że przedmioty
ścisłe mogą być trudne, ale to nie znaczy,
że nudne. Od 2009 roku pracuję przy or-
ganizacji Politechniki Dziecięcej, która cie-
szy się ogromnym zainteresowaniem i od
samego początku do teraz zawsze mamy
ponad 3 osoby na miejsce, mimo że co roku
przygotowujemy aż 3000 miejsc. 

Lubi pan pracować dla dzieci?
Lubię, bo są bardzo szczere. Bez żad-

nego wahania powiedzą, jak im się coś nie
podoba. Przygotowywanie zajęć z mate-
matyki, fizyki, chemii, robotyki czy astro-
nomii dla dzieci w wieku 6 –12 lat to wiel-
kie wyzwanie, ale jak już to zrobimy i dzie-
ciom się podoba, to satysfakcja jest ogrom-
na. W fundacji mamy projekty nie tylko dla
dzieci, ponieważ prowadzimy także zajęcia
dla gimnazjalistów i uczniów szkół po-
nadgimnazjalnych. Teraz na wrzesień przy-
gotowujemy nawet ofertę dla dorosłych. W
każdym z tych projektów szukamy czegoś,
co spowoduje, iż zainteresujemy uczestni-
ków i czymś ich zaskoczymy. 

Politechnika Dziecięca otwiera kolej-
ne filie na Podkarpaciu. Jest aż tak duże
zainteresowanie? 

Pierwsza filia powstała w Mielcu już w
2013 roku. Potem w Ustrzykach Dolnych,
Dębicy i Stalowej Woli. W pierwszych
dwóch rejestracjach na PD mieliśmy ponad
8 osób na jedno miejsce. Uczestnicy często
dojeżdżali z odległych miejscowości z ca-
łego województwa. To wszystko spowo-
dowało, iż podjęliśmy decyzję o otwarciu za-
miejscowej filii. 

Na czym polega jej „magia”?
O to, co jest fenomenem PD powin-

niśmy zapytać raczej jej uczestników. Mnie
osobiście trudno to oceniać. Wspólnie
z pracownikami Fundacji robimy, co mo-
żemy, aby te zajęcia były ciekawe i cieszy-
ły się popularnością. Prawie pół roku pro-
jektujemy każdy semestr, aby znaleźć naj-
ciekawsze zajęcia i pokazy. To jest trudne
– musimy wcielić się w naszego uczestni-
ka i stwierdzić, czy dany temat lub wykła-
dowca sprawdzi się na Politechnice Dzie-
cięcej. Cieszę się, iż frekwencja przez cały
czas jest wysoka. Chyba więc dobrze wy-
konujemy naszą pracę? 

Frekwencja to jedno, ale dodatkowo
sprawdzamy jeszcze jakość zajęć i czerpiemy
wiedzę z ankiet, które wysyłamy po każdych
zajęciach. To one pokazują nam, gdzie jesz-
cze powinniśmy popracować, a w których
miejscach jest już naprawdę dobrze. Na
chwilę obecną średnia, jaka wychodzi
z przeprowadzanych ankiet to 6,3 w sied-
miostopniowej skali. To także pokazuje, że
to, co robimy, ma sens.

Czy głównym celem Fundacji działa-
jącej przy Dolinie Lotniczej jest stworze-
nie narybku przyszłych kadr w branży lot-
niczej? Co pan uważa za priorytet w mi-
sji Fundacji?

Oczywiście, że jest to ważne. Dzięki
temu, iż kładziemy nacisk na zajęcia
z przedmiotów ścisłych, możemy rozma-
wiać z firmami z Doliny Lotniczej na temat
sponsoringu. Zaznaczam, iż wszystkie na-
sze działania są bezpłatne dla uczestników,
więc bez tych firm nie moglibyśmy funk-
cjonować. A to już są ogromne ilości osób,
ponieważ przez Politechnikę Dziecięcą su-
marycznie przeszło już ponad 16 tys.
uczestników, a drugie tyle miało z nami za-
jęcia w szkołach gimnazjalnych i ponad-
gimnazjalnych. 

Firmy z Doliny Lotniczej to często doj-
rzałe przedsiębiorstwa. Wiedzą, że potrze-
ba inwestować w kapitał ludzki już od naj-
młodszych lat, dlatego to właśnie z tymi
przedsiębiorcami rozmawia się najłatwiej.
Mamy także firmy z innych branż, które ro-

Chcemy zainteresować nauką 

Rozmowa z Łukaszem Szubą, dyrektorem 
Fundacji Wspierania Edukacji przy 
Stowarzyszeniu Dolina Lotnicza



DOLINA LOTNICZA

zumieją, jak ważne jest pokazywanie dzie-
ciom nauki w inny, atrakcyjny sposób.
Dzięki temu systematycznie pozyskujemy
nowych partnerów i organizujemy zajęcia
dla różnych branż.

Dla nas najważniejszym celem jest
pobudzanie w ludziach chęci do zgłębiania
wiedzy, do zainteresowania się nauką,
eksperymentowania i umożliwienia senso-
rycznego poznawania trudnych tematów
– przede wszystkim w zakresie przedmio-
tów ścisłych.

Państwa zajęcia edukacyjne poświę-
cone są tylko i wyłącznie lotnictwu?

Organizując zajęcia, szukamy wszyst-
kiego, co dotyczy nauk ścisłych. Przedmioty
inżynieryjne to jest to, na czym się skupia-
my. Lotnictwo jest z nami praktycznie cały
czas, ale realizujemy zajęcia z wielu różnych
dziedzin – w zależności od założonego celu
i często partnera, z którym budujemy dany
projekt. 

Jak zachęcać dzieci do nauki? Czy sto-
sują państwo jakieś oryginalne metody?

My nie odkrywamy nic nowego, nie sto-
sujemy żadnych ukrytych działań pod-
progowych. Po prostu dajemy uczestnikom
trochę swobody i pokazujemy prawa i za-
sady stosowane w nauce trochę w inny, czę-
sto doświadczalny sposób. W większości
naszych zajęć nie mogą uczestniczyć ro-
dzice, co pozwala dziecku się otworzyć i nie
myśleć o tym, co powie mama lub tata. Pro-
szę mi wierzyć, że to bardzo dużo zmienia.
Dzieci zadają pytania, których często nie za-
dałyby, gdyby był rodzic. Nie strofujemy ich
na zajęciach. Dlatego czasami jest może
głośniej, ale na pewno bardziej kreatywnie.
To jest klucz dobrych zajęć. Oczywiście sam
temat i sposób przedstawienia go przez pro-
wadzącego musi być ciekawy, bo bez tego
nic nie wyjdzie dobrze. 

Wiem, że Fundacja Wspierania Edu-
kacji to nie tylko nauka, ale i zabawa na
piknikach i festynach. Czy w swojej ofer-
cie mają państwo atrakcje „komercyjne”,
np. dla firm albo organizatorów imprez dla
dzieci?

Tak, to jest sposób na zarobienie jakichś
środków na działalność. Fundacja nie jest
komercyjnym podmiotem i wszystko, co za-
robi, musi przeznaczyć na cele statutowe.
Dzięki temu możemy się rozwijać. Już od
kilku lat przekonujemy prezesów firm, aby
zamiast typowego klauna i zjeżdżalni na
pikniku rodzinnym zorganizować strefę
nauki, doświadczeń i zabawy. Tym się tak-
że trudnimy i coraz częściej udaje się nam
uczestniczyć w takich wydarzeniach. Co
roku przygotowujemy nowe atrakcje, de-
monstratory naukowe czy doświadczenia,
które powodują zainteresowanie najmłod-
szych, ale i często tych starszych uczestni-
ków. Mamy w swojej ofercie także symu-

latory lotu, które cieszą się ogromnym
wzięciem wszędzie, gdzie je przywieziemy.
Mamy nadzieję, że co roku będzie tych firm
coraz więcej, dzięki czemu nasza misja bę-
dzie jeszcze szerzej oddziaływać i będzie-
my mogli rozwijać naszą działalność oraz
wymyślać coraz więcej podobnych wyda-
rzeń.

Organizujemy zajęcia „szyte na miarę”
dla szkół i innych podmiotów. Obejmuje-
my zakresem różne dziedziny wiedzy, pra-
cujemy dla różnych grup i praktycznie na
każdy temat. Często jesteśmy zapraszani np.
w ramach realizacji projektów unijnych lub
innych dofinansowań na organizację zajęć
dla dzieci i młodzieży. 

W 2015 roku przygotowaliśmy festi-
wal nauki, który przyciągnął ponad 6500
osób. Mieliśmy dwa razy więcej zgłoszeń
niż miejsc, ale ze względów bezpieczeństwa
nie mogliśmy ich przyjąć. Za to w tym roku
już mogę potwierdzić, że zorganizujemy
ogromny festiwal nauki, na którym nie za-
braknie już miejsca. Przygotowujemy naj-
większą tego typu imprezę w tej części Pol-
ski i mamy nadzieję że wpiszemy się na sta-
łe w kalendarz imprez popularnonauko-
wych w naszym kraju. Oczywiście jak za-
wsze u nas – będzie bezpłatnie dla wszyst-
kich.  

Do niedawna planowali państwo stwo-
rzenie centrum interaktywnego dla naj-

młodszych. Na jakim etapie realizacji jest
projekt? Kiedy uda się go sfinalizować?

To jest kwestia bardzo złożona. My, jako
Fundacja, nie jesteśmy w stanie sami zbu-
dować i utrzymać takiej inicjatywy, dlate-
go jesteśmy członkami grupy roboczej po-
wołanej przez województwo w celu stwo-
rzenia takiej jednostki na Podkarpaciu.
Nie ma centrum nauki, które się samofi-
nansuje, które utrzyma się z samych bile-
tów, dlatego udział samorządu czy miasta
jest w tym miejscu najważniejszy. Mamy na-
dzieję, że obecny projekt, który opracowu-
jemy, pozwoli nam wybudować i urucho-
mić taką placówkę. To pozwoliłoby jeszcze
efektywniej pobudzać nasze dzieci i mło-
dzież do zgłębiania tajników przedmiotów
ścisłych. 

Obecnie jesteśmy na etapie poszukiwań
pomieszczenia, co pozwoli nam uruchomić
małą placówkę edukacji nieformalnej. Tam
zlokalizowalibyśmy nasze symulatory, la-
boratoria i wystawy naukowe, w niej bę-
dziemy mogli prowadzić już realizowane za-
jęcia lub do których będziemy mogli za-
praszać szkoły, aby organizowały np. nie-
standardowe lekcje fizyki. Chcemy ruszyć
z taką inicjatywą jeszcze w tym roku, co po-
zwoliłoby nam na bardziej efektywne za-
rządzanie naszymi zasobami. 

Rozmawiała Agnieszka Żądło

Już od kilku lat przekonujemy prezesów firm, aby za-
miast typowego klauna i zjeżdżalni na pikniku rodzin-
nym zorganizować strefę nauki, doświadczeń i zabawy.
Tym się także trudnimy i coraz częściej udaje nam się
uczestniczyć w takich wydarzeniach
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Ponadto WMiL służy potrzebom
Sił Zbrojnych RP, systemowi bez-
pieczeństwa państwa oraz go-
spodarce narodowej poprzez

kształcenie i doskonalenie zawodowe woj-
skowych kadr technicznych, prowadzenie
badań oraz działalność ekspercką w ob-
szarze techniki lotniczej, techniki rakieto-
wej, techniki uzbrojenia strzeleckiego i ar-
tyleryjskiego. 

Zapewnia także kształcenie i dosko-
nalenie zawodowe kadr technicznych dla cy-
wilnych segmentów systemu bezpieczeń-
stwa państwa oraz gospodarki narodowej,
w tym dla potrzeb przemysłu obronnego.
Jego zadaniem jest kształcenie i promo-
wanie kadr naukowych w obszarze nauko-
wej specjalizacji Wydziału. 

Podział na instytuty i katedrę 
W strukturze organizacyjnej Wydziału

Mechatroniki i Lotnictwa wyróżniamy:
Katedrę Mechatroniki z Zespołami: Me-
chatroniki, Radioelektroniki i Techniki Ra-
kietowej, Instytut Techniki Lotniczej z Za-
kładami: Aerodynamiki i Termodynamiki,
Awioniki i Uzbrojenia Lotniczego, Budo-
wy i Eksploatacji Statków Powietrznych i In-
żynierii Bezpieczeństwa oraz Instytut Tech-
niki Uzbrojenia z Zakładem Balistyki, Za-
kładem Konstrukcji Specjalnych i Zakładem
Wspomagania Projektowania, Wytwarza-
nia i Eksploatacji. 

W skład kierownictwa Wydziału, oprócz
dziekana, który nadzoruje całą pracę jed-
nostki, wchodzą: zastępca dziekana ds. woj-
skowych, dwaj prodziekani: ds. nauko-
wych i ds. studenckich, kierownik dzieka-
natu, kierownik administracyjny oraz peł-
nomocnicy dziekana ds. informatyzacji, ja-
kości kształcenia i ochrony danych osobo-
wych. Organem doradczym jest Rada Wy-
działu, która ma uprawnienia naukowe do
nadawania stopnia doktora w dyscyplinie
mechanika i budowa i eksploatacja maszyn,
doktora habilitowanego w dyscyplinie me-
chanika i do występowania do Centralnej
Komisji ds. Stopni i Tytułów o nadanie ty-
tułu profesora w dziedzinie nauk tech-
nicznych. 

Wydział Mechatroniki i Lotnictwa
prowadzi kształcenie podchorążych na
studiach stacjonarnych oraz studentów cy-

wilnych na studiach stacjonarnych i nie-
stacjonarnych na kierunkach: mechatro-
nika, lotnictwo i kosmonautyka oraz inży-
nieria bezpieczeństwa. W ramach zapew-
nienia systemu jakości kształcenia kierun-
ki mechatronika oraz lotnictwo i kosmo-
nautyka mają akredytację: Polskiej Komi-
sji Akredytacji oraz Komisji Akredytacji
Uczelni Technicznych.

Potencjał dydaktyczny i naukowy Wy-
działu stanowi 103 nauczycieli akademic-
kich, w tym 11 profesorów, 17 doktorów ha-
bilitowanych i 55 doktorów. Przy obecnej
liczbie studentów na jednego nauczyciela
akademickiego przypada 12 studentów,
a na jednego nauczyciela z uprawnieniami
samodzielnego pracownika naukowego
– 44 studentów. 

Wszystkie zadania Instytutu Techniki
Lotniczej w obszarze działalności dydak-
tycznej, naukowo-badawczej, organizacyj-
nej i wychowawczej koncentrują się głów-
nie na obszarze kształcenia kadr technicz-
nych na kierunku studiów lotnictwo i ko-
smonautyka oraz kierunku inżynieria bez-
pieczeństwa. W Instytucie prowadzonych
jest również szereg przedmiotów podsta-

wowych i kierunkowych dla kierunku me-
chatronika. 

W sferze dydaktyki nasze dwa kierun-
ki – mechatronika, lotnictwo i kosmonau-
tyka – mają oprócz cywilnych również
wojskowe specjalności, natomiast trzeci kie-
runek kształcenia – inżynieria bezpieczeń-
stwa – jest typowo cywilnym kierunkiem.
Obecnie prowadzone są prace prowadzą-

ce do wprowadzenia specjalności wojsko-
wej na kierunku inżynieria bezpieczeń-
stwa, który będzie ważnym elementem
rozwoju Wydziału. W sferze badawczej
zespoły naukowe wydziału uczestniczą
w wielu projektach realizowanych dla Mi-
nisterstwa Obrony Narodowej (MON) i taki
kierunek rozwoju (pozyskiwanie projektów
nie tylko z MON, ale również z NCBiR)
uważają za właściwy i potrzebny.

Zespoły badawcze
Na Wydziale są wyodrębnione zespo-

ły badawcze, a wśród nich wyróżniają się
trzy najbardziej aktywne: prof. dr. hab. inż.
Aleksandra Olejnika, dr. hab. inż. Ryszar-
da Woźniaka, prof. WAT oraz prof. dr. hab.
inż. Józefa Gacka. 

W zespole naukowo-badawczym kie-
rowanym przez prof. dr. hab. inż. Alek-
sandra Olejnika od wielu lat realizowane są
badania mające na celu rozwiązywanie pro-
blemów starzejącej się floty statków po-
wietrznych, eksploatowanych w Siłach
Zbrojnych RP. W tym celu wykonano
przedmiotowe badania dotyczące wytęże-
nia struktur wytrzymałościowych samolo-

tów PZL-130 Orlik, MiG-29, Su-22 i F-16.
Stosując współczesne metody obliczenio-
we, zespół naukowo-badawczy określił
poziomy naprężeń występujące w anali-
zowanych konstrukcjach, co jest niezbęd-
ne przy prognozowaniu niezawodności
i trwałości elementów mechanicznych pra-
cujących w warunkach obciążeń zmęcze-
niowych. 

Kuźnia talentów na WMiL
Wydział Mechatroniki i Lotnictwa Wojskowej Akademii Technicznej oferuje
interdyscyplinarne wykształcenie techniczne w zakresie projektowania, 
wytwarzania, eksploatacji i badań złożonych obiektów technicznych

Wszystkie zadania Instytutu Techniki Lotniczej w ob-
szarze działalności dydaktycznej, naukowo-badawczej,
organizacyjnej i wychowawczej koncentrują się
głównie na obszarze kształcenia kadr technicznych na
kierunku studiów lotnictwo i kosmonautyka oraz
kierunku inżynieria bezpieczeństwa. W Instytucie
prowadzone są niektóre przedmioty podstawowe dla
kierunku mechatronika
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Zespół naukowo-badawczy
zrealizował wiele projektów, któ-
re zakończyły się wdrożeniami
innowacyjnych technologii do
przemysłu. Należy w tym miejscu
wymienić:
• opracowanie nowej koncepcji
małego 2-silnikowego samolo-
tu dyspozycyjno-turystycznego
EM–11 „ORKA” pod kierownic-
twem znanego konstruktora
Edwarda Margańskiego.
• analizę drgań typu flatter oraz
analizę naprężeń w wybranych
punktach pomiarowych samolo-
tu PZL-130 TCII ORLIK. 
• opracowanie zaawansowanych
technologii napraw płatowców
i silników statków powietrznych
eksploatowanych w Siłach Zbroj-
nych RP. 
• opracowanie technologii rege-
neracji podzespołów i części lot-
niczych silników turbinowych
z nadstopu niklu i tytanu nowo-
czesnymi technikami spawania
i napawania.

W opinii Szefostwa Techniki
Lotniczej Inspektoratu Wsparcia
SZ wdrożenie technologii regene-
racji części płatowca i silnika po-
zwoli na rozwinięcie i unowocze-
śnienie dotychczas stosowanych
metod remontu. Zastosowanie
uzyskanych metod, opracowanych
w ramach projektu, szef Techniki
Lotniczej uważa za cenną inicja-
tywę mogącą przyczynić się do roz-
wiązania wielu problemów tech-
nicznych, występujących podczas
eksploatacji. Zdobyte doświad-
czenie poparte przeprowadzonymi
badaniami w ramach zrealizowa-
nych projektów przyniosło także
wymierne efekty w procesie wspo-
magającym eksploatację samolo-
tów nowo wprowadzanych do wy-
posażenia Sił Zbrojnych. 

W ostatnim okresie zespół
naukowo-badawczy prof. Alek-
sandra Olejnika brał udział w re-
alizacji projektów polegających
między innymi na opracowaniu
nowych statków powietrznych:
• demonstratora technologii ultralekkiego
samolotu jako elementu sieciocentryczne-
go systemu wsparcia rozpoznania i dowo-
dzenia;
• nowoczesnego środka transportu osobi-
stego FLARIS LAR 1;
• prototypu hybrydowego samolotu TSA
nowej generacji;
• AT 5 – światowego standardu bezpie-
czeństwa w szkolnictwie lotniczym.

Ponadto zespół kierowany przez prof.
dr. hab. inż. Aleksandra Olejnika zrealizo-
wał projekt pn. „Modernizacja i budowa no-
wej infrastruktury naukowo-badawczej
Wojskowej Akademii Technicznej i Poli-
techniki Warszawskiej na potrzeby wspól-
nych numeryczno-doświadczalnych ba-
dań lotniczych silników turbinowych”, cze-
go rezultatem stały się nowoczesne, wyso-
ko wyspecjalizowane i współpracujące ze

sobą laboratoria w trzech jednost-
kach naukowo-badawczych: w Woj-
skowej Akademii Technicznej – La-
boratorium Badań Napędów Lot-
niczych; w Politechnice Warszaw-
skiej – Laboratorium Aerodynamiki
Turbin Lotniczych i Spalania i w In-
stytucie Lotnictwa – Centrum
Kompetencji Turbin Gazowych. 

Realizacja projektu wpłynęła
na: 
• wzmocnienie powiązania inno-
wacyjnej gospodarki opartej na
wiedzy z dynamicznym rozwojem
technologii stosowanych w zakre-
sie turbin silnikowych; 
• stworzenie optymalnych warun-
ków do kooperacji nauki i gospo-
darki w celu opracowania i wdra-
żania innowacyjnych technologii
i produktów; 
• kształcenie specjalistów dla firm
krajowych w zakresie najnowszych
technologii;
• utworzenie dodatkowych wysokiej
jakości nowych miejsc pracy dla ka-
dry inżynierskiej;
• integrację środowisk naukowych
i przedsiębiorców działających
w obszarze nowoczesnych techno-
logii, w szczególności w obszarze
lotnictwa oraz energetyki.

Obecnie zespół naukowo-ba-
dawczy prof. dr. hab. inż. Aleksan-
dra Olejnika zaangażowany jest
w realizację następujących projek-
tów:
• wykorzystanie nowych technolo-
gii inżynierii powierzchni i łożysk
magnetycznych w budowie minia-
turowego turbinowego silnika od-
rzutowego;
• opracowanie i budowę samolo-
tu akrobacyjnego nowej generacji;
• odrzutowe cele powietrzne z pro-
gramowaną trasą lotu;
• zwiększenie użyteczności lekkie-
go samolotu o innowacyjnym ukła-
dzie aerodynamicznym typowym
dla samolotów klasy STOL.

Zespół naukowo-badawczy
Konstrukcji Specjalnych
W Instytucie Techniki Uzbrojenia

wiodącą rolę odgrywają dwa zespoły na-
ukowo-badawcze. Pierwszy z nich to Zespół
Konstrukcji Specjalnych, kierowany przez
prof. WAT dr. hab. inż. Ryszarda Woźnia-
ka. Domeną grupy badawczej jest kształ-
cenie kadr uzbrojeniowych (dla Sił Zbroj-
nych RP, szkół wojskowych, polskiego
przemysłu zbrojeniowego) oraz prowa-
dzenie prac naukowo-badawczych ukie-
runkowanych głównie na potrzeby Sił
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Pracownia symulatorów lotniczych

Pracownia urządzeń mechatronicznych

Tunel aerodynamiczny małych prędkości
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Zbrojnych RP. Obszar zainteresowania Ze-
społu dotyczy m.in.: projektowania nowych
systemów uzbrojenia klasycznego (strze-
leckiego i artyleryjskiego) oraz nowych
wzorów amunicji, a także badań właści-
wości taktyczno-techniczno-eksploata-
cyjnych broni i amunicji strzeleckiej pod ką-
tem przyszłościowego uzbrojenia i wypo-
sażenia polskiego żołnierza.

Do najbardziej znanych osiągnięć
Zespołu z ostatnich 5 lat należą: de-
monstrator technologii Zdalnie Stero-
wanego Systemu Przeciwlotniczego kali-
bru 35 mm (opracowany w 2011 r. z PIT-
RADWAR S.A. i ZM TARNÓW S.A.), de-
monstratory technologii karabinków stan-
dardowych (podstawowych) w układzie
kolbowym i bezkolbowym Modułowe-
go Systemu Broni Strzeleckiej kalibru
5,56 mm – MSBS-5,56 (opracowane
w 2011 r. z Fabryką Broni Łucznik-Ra-
dom), System Broni i Amunicji Obez-
władniającej kalibru 40 mm – SBAO-40
(opracowany z ZM Dezamet S.A. i uho-
norowany na XX MSPO w 2012 r. na-
grodą „Defender”), 40-mm ręczny gra-
natnik powtarzalny RGP-40 (opracowa-
ny z ZM Tarnów S.A. i uhonorowany na
XXI MSPO w 2013 r. nagrodą „Defen-
der”), programowane elektronicznie urzą-
dzenie do zdalnego prowadzenia ognia
z polowych wyrzutni rakietowych (opra-
cowane z WB Electronics S.A. i uhono-
rowane na XXI MSPO w 2013 r. nagro-
dą „Defender”), 5,56-mm karabinek stan-
dardowy (podstawowy) i 5,56-mm kara-
binek reprezentacyjny Modułowego Sys-
temu Broni Strzeleckiej kalibru 5,56 mm
(opracowane z Fabryką Broni Łucznik-
Radom i uhonorowane na XXII MSPO
w 2014 r. Wyróżnieniem Specjalnym Mi-
nistra Obrony Narodowej).

Szczególnie dużą satysfakcję Zespołowi
sprawił 5,56-mm karabinek reprezenta-
cyjny MSBS-5,56R opracowany z Fabry-
ką Broni Łucznik-Radom i wdrożony w po-
łowie 2016 r. do Batalionu Reprezentacyj-
nego Sił Zbrojnych RP. Jest on pierwszą
i jedyną w dziejach oręża polskiego cere-
monialną, indywidualną bronią palną opra-
cowaną od podstaw i produkowaną w kra-
ju. Dlatego jej narodzinom towarzyszyły
wielkie emocje, które miały wymiar nie tyl-
ko „techniczny”, ale również patriotyczny.
Dzięki zaangażowaniu i determinacji twór-
ców, żołnierz Kompanii Reprezentacyjnej
WP będzie występował w kraju i za grani-
cą z oryginalną polską bronią (a nie jak do-
tychczas rosyjską), propagując przy tym
chlubne tradycje polskiej wojskowej myśli
technicznej, z której jako naród powinniśmy
być dumni. 

Działalność naukowo-badawcza Ze-
społu Konstrukcji Specjalnych w najbliż-

szych latach będzie ukierunkowana zwłasz-
cza na opracowywanie i badania – w ści-
słej współpracy z zakładami polskiego
przemysłu zbrojeniowego, jednostkami

badawczo-rozwojowymi i uczelniami
– nowoczesnego uzbrojenia i technologii
dla Sił Zbrojnych. Dotyczy to m.in.: uzbro-
jenia strzeleckiego dla polskiego żołnierza
przyszłości w ramach projektu TYTAN
i Modułowego Systemu Broni Strzeleckiej
kalibru 5,56 mm (MSBS-5,56) w ramach
projektu RAWAT (we współpracy z Fabryką
Broni ŁUCZNIK-Radom), okrętowego
systemu uzbrojenia kalibru 35 mm dla Ma-
rynarki Wojennej RP (we współpracy z:
Akademią Marynarki Wojennej, PIT-RA-
DWAR S.A. i ZM TARNÓW S.A.), a tak-
że systemów przechwytywania miniatu-
rowych bezzałogowych statków powietrz-
nych (PSP-MBSP), systemów magazy-
nowania i przetwarzania wysokich ener-
gii pod kątem praktycznego wykorzysta-
nia w gospodarce narodowej, obszarze
obronności i bezpieczeństwa państwa
(K-DELM), systemu regeneracji zaawan-
sowanych elementów wyposażenia tech-
nicznego Sił Zbrojnych RP oraz badań za-
awansowanych materiałów i technologii
pod kątem zastosowania w technice woj-
skowej.

Zespół naukowo-badawczy 
prof. Józefa Gacka

Drugi zespół naukowo-badawczy In-
stytutu Techniki Uzbrojenia, kierowany
przez prof. dr. hab. inż. Józefa Gacka, zo-
stał powołany w 1999 r. do prowadzania
strzelań sprawdzających zakres warun-
ków technicznych, jakim powinny odpo-
wiadać strzelnice garnizonowe oraz ich usy-
tuowanie (aktualnie obowiązujące „Upo-
ważnienie nr 57/MON Ministra Obrony
Narodowej z dnia 22.12.2014 r.”). W okre-
sie swojej działalności wykonał ponad 320
badań i opinii dokumentacji budowlano-
technologicznej strzelnic, ekspertyz i opinii
technicznych terenowej bazy szkolenio-
wej: wojska, policji, BOR, Straży Granicz-
nej, Służby Celnej, Służby Więziennej,
strzeleckich organizacji sportowych, orga-
nizacji myśliwskich, a także osób prywat-

nych. Ponadto Zespół wykonuje analizy
i ekspertyzy dotyczące magazynów amunicji
i rzutni granatów bojowych, a także eks-
pertyzy i opinie dla prokuratur i sądów. Ze-
spół udziela bieżących konsultacji mery-
torycznych wykonawcom budowanych
i modernizowanych strzelnic, a dla eks-
ploatatorów opracowuje propozycje regu-
laminów i instrukcji obsługi elementów za-
bezpieczających. Członkowie Zespołu swo-
ją wiedzę upowszechniają m.in. w artyku-
łach oraz referatach wygłaszanych na mię-
dzynarodowych i ogólnopolskich konfe-
rencjach naukowych, a także wykorzystu-
ją w pracach branżowych zespołów eks-
perckich. 

Perspektywy rozwoju działalności Ze-
społu są bardzo optymistyczne, gdyż no-
woczesnych i bezpiecznych obiektów szko-
leniowych będą potrzebowały powołane nie-
dawno Wojska Obrony Terytorialnej, a tak-
że… miłośnicy strzelectwa w Polsce. Ob-
serwuje się bowiem wzrost zainteresowania
sportami strzeleckimi w naszym kraju.

www.wml.wat.edu.pl

�
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W Instytucie Techniki Uzbrojenia wiodącą rolę odgry-
wają dwa zespoły naukowo-badawcze. Pierwszy z nich
to Zespół Konstrukcji Specjalnych, kierowany przez
prof. WAT dr. hab. inż. Ryszarda Woźniaka. Drugi,
kierowany przez prof. dr. hab. inż. Józefa Gacka, został
powołany w 1999 r. do prowadzania strzelań
sprawdzających zakres warunków technicznych, jakim
powinny odpowiadać strzelnice garnizonowe oraz ich
usytuowanie

Pracownia systemów uzbrojenia
klasycznego

Fot. JACEK KIJEWSKI



Fakty 23

DOLINA LOTNICZA

SEGER Cutting Tools produkując
i dostarczając narzędzia monoli-
tyczne, wypracował sposób na
zbudowanie przewagi konkuren-

cyjnej. Fundamentem sukcesu jest dostar-
czanie kompleksowych rozwiązań w ob-
róbce skrawaniem i narzędzi dla wielu ga-
łęzi przemysłu. 

SEGER Cutting Tools projektuje i pro-
dukuje narzędzia specjalne z węglika spie-
kanego skomplikowane pod względem
kształtu, a także wymaganej tolerancji.
Jest jednym z największych dostawców na
skalę kraju monolitycznych narzędzi skra-
wających z węglików spiekanych oraz usług
w zakresie serwisu narzędzi skrawających
tj. regeneracji narzędzi monolitycznych
(ostrzenie, powłoki PVD)

Wskazane trendy wśród naszych klien-
tów typują poszukiwanie niecodziennych
rozwiązań w obróbce metali. Firma SEGER
Cutting Tools jako dystrybutor klasy pre-
mium producenta narzędzi składanych
TAEGUTEC i generalny dystrybutor w Pol-

sce producenta narzędzi marki BIG KAISER,
dostarcza gotowe rozwiązania do najbar-
dziej wymagających klientów, zapewniając
sprawne i optymalne realizowanie trudnych
procesów produkcyjnych. 

Działający na terenie całego kraju do-
radcy techniczno-handlowi oraz zespół
pracowników działu produkcyjnego i ba-
dawczo-rozwojowego z pasją i zaangażo-
waniem poszukują rozwiązań konstruk-
cyjnych dla niestandardowych aplikacji i nie-
typowych rozwiązań w dziedzinie obrób-
ki skrawaniem dla szerokiej gamy mate-
riałów obrabianych, takich jak stopy alu-
minium, żeliwa, stale różnych gatunków
oraz stopy żarowytrzymałe wykorzysty-
wane w przemyśle lotniczym.

Park maszynowy, którym dysponuje fir-
ma SEGER Cutting Tools oparty jest na
maszynach i urządzeniach, w których za-
stosowano najnowocześniejsze rozwiąza-
nia techniki w skali światowej, dzięki temu
produkujemy wysoko zaawansowane kon-
strukcyjnie narzędzia z węglika spiekanego.

Słuchając potrzeb płynących z rynku
oraz kierując się realizacją misji skiero-
wanej na zapewnieniu kompleksowych
rozwiązań dla wymagających procesów,
SEGER Cutting Tools rozpoczął budowę
nowej hali produkcyjnej, która powstaje
w Wiśniowej na Podkarpaciu, gdzie znaj-
duje się obecna siedziba firmy. Dzięki do-
finansowaniu z Unii Europejskiej zostaną
również zakupione nowoczesne urządze-
nia wchodzące w skład kompleksowej linii
technologicznej do wytwarzania plano-
wanych do wdrożenia nowych narzędzi
o  innowacyjnej geometrii, przeznaczonych
do materiałów trudnoobrabialnych, wyko-
rzystywanych w przemyśle lotniczym, takich
jak: tytan, stal kwasoodporna czy stopy ża-
rowytrzymałe na bazie niklu. Jak mówią
właściciele, Marek Mikuszewski i Woj-
ciech Ozga, jest to inwestycja, która znacz-
nie zwiększy możliwości technologiczne
i produkcyjne. Wartość przedsięwzięcia to
ponad 12 mln zł, z czego kwota unijnego
wsparcia wynosi 7 mln zł. �

Rynek obróbki skrawaniem ma opinię trudnego i konkurencyjnego obszaru
rozwoju, ale nie dla SEGER Cutting Tools – krajowego producenta narzędzi
monolitycznych

Pasja kluczem sukcesu 
SEGER Cutting Tools 
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Michał Tabaka

Rządzący od miesięcy powtarzają,
że jednym z ich celów jest uciecz-
ka z pułapki średniego wzrostu,
w której kraj nad Wisłą siedzi wy-

godnie od lat. Polacy są już wyraźnie znu-
dzeni obietnicami, że kiedyś albo już nie-
bawem dogonimy Zachód. Przeliczają
w nieskończoność swoje zarobki i porów-
nują je do pensji znajomych, którzy za pra-
cą i lepszym życiem wyjechali za granicę.
I nijak z tego bilansu nie mogą być zado-
woleni. Stan ich portfeli absolutnie nie wska-
zuje na wysokie dochody.

Teraz czas na przebudzenie i konkrety
za sprawą „Strategii na Rzecz Odpowie-
dzialnego Rozwoju” wicepremiera Mate-
usza Morawieckiego, która stawia na in-
nowacyjność i koncentrację. Wedle jej za-
pisów, już wkrótce nasza rodzima gospo-
darka nie będzie miała powodów do za-
zdrosnego spoglądania na innych. Wręcz
przeciwnie: powinna skupić się na realiza-
cji własnych planów, w czym ma pomóc

czerpanie głównie z własnych, a nie obcych,
zagranicznych zasobów. 

Nowe otwarcie lotnictwa
– Jedną z szans dla naszego kraju może

być nasz przemysł lotniczy, któremu po-
winniśmy poświęcić zdecydowanie więcej
czasu i energii – uważa minister nauki
i szkolnictwa wyższego Jarosław Gowin.
– Za rzecz oczywistą uznaję, że jednym
z kół zamachowych rozwoju gospodarczego
jest właśnie przemysł obronny i lotniczy.

Mamy znakomite fabryki należące do naj-
większych światowych koncernów, mamy
dziesiątki małych, za to szybko rozwijają-
cych się firm, które są kooperantami dużych
zakładów – dodaje Gowin. 

Chcąc podążać za wizją rządu, trzeba
na przemysł lotniczy spojrzeć jak najszerzej.
Rzecz jasna w pierwszej kolejności nasuwa
nam się skrzydlate wzmocnienie naszej ar-
mii. Maszyny latające z powodzeniem
mogą być (i są) wykorzystywane w lotnic-
twie cywilnym, wreszcie przez firmy z prze-

Strategiczny pomysł
Jednym z kół zamachowych rozwoju gospodarczego jest właśnie przemysł
obronny i lotniczy. Mamy znakomite fabryki należące do największych 
światowych koncernów, mamy dziesiątki małych, za to szybko rozwijających
się firm, które są kooperantami dużych zakładów – mówi wicepremier 
Jarosław Gowin

W marcu br. eksperci think-tanku Warsaw Enterprise
Institute zaprezentowali raport nt. CPK. Przypomniano
w nim, że idea budowy centralnego portu lotniczego
ma już ok. 20 lat. Do tej pory kończyło się tylko 
i wyłącznie na deklaracjach politycznych, które 
umierały śmiercią naturalną

na Centralny Port Komunikacyjny
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różnych dziedzin, które korzystają z nich np.
w działaniach promocyjnych. 

Taką ideą, ściśle powiązaną z Polskim
Funduszem Rozwoju, mającą wpływ na pol-
ską gospodarkę, jest utworzenie Centralnego
Portu Komunikacyjnego (CPK). Jak na ra-
zie sprawdzane są różne warianty finan-
sowania tego przedsięwzięcia. Tym razem
na Brukselę raczej nie ma co liczyć. Fun-
dusze unijne, przynajmniej w tej siedmio-
latce (2014–2020), koncentrują się na roz-
woju regionalnym, a nie centralnym. Przed-
stawiciele PiS utrzymują, że jeszcze nic stra-
conego. 

– W tej perspektywie unijnej trudno my-
śleć o dofinansowaniu. Ale główne koszty
związane z budową CPK zaczną być ge-
nerowane po 2020 r., czyli już w nowej per-
spektywie finansowej. Negocjując warun-
ki nowego budżetu UE, rząd będzie pew-
nie zwracał uwagę na CPK. Wtedy też po-
winny znaleźć się unijne pieniądze np. na
budowę drogowych i kolejowych dojazdów
do centralnego lotniska – twierdzi w wy-
wiadzie z „Dziennikiem Gazetą Prawną” Je-
rzy Szmit, wiceminister infrastruktury.

Więcej pasażerów 
– większe wyzwania

W marcu br. eksperci think-tanku War-
saw Enterprise Institute zaprezentowali

raport nt. CPK. Przypomniano w nim, że
idea budowy centralnego portu lotniczego
ma już ok. 20 lat. Do tej pory kończyło się
tylko i wyłącznie na deklaracjach politycz-
nych, które umierały śmiercią naturalną.
Rozpisany na lata plan rozwoju całego kra-
ju wiceministra Mateusza Morawieckiego
stawia na konkrety. Tymczasem przedsta-
wiciele WEI uważają, że obecnie to już nie
alternatywa, a raczej konieczność. 

„Tylko w 2016 roku polskie lotniska ob-
służyły 34 miliony osób, czyli cztery milio-

ny więcej niż rok wcześniej. Wraz z rosną-
cą zamożnością społeczeństwa dyspro-
porcje te będą malały i za 12 lat Polska po-
winna obsługiwać ok. 60 mln pasażerów.
Istniejąca infrastruktura nie jest jednak
w stanie sprostać zadaniu. Już teraz w Pol-
sce na jednego mieszkańca przypada
0,8 lotu, w Niemczech ten współczynnik wy-
nosi 3,8. Z każdym rokiem będzie to trud-
niejsze, zważywszy, że najważniejsze Lot-
nisko Chopina w Warszawie już dziś w go-
dzinach szczytu pracuje na granicy swoich
możliwości. Według ekspertów Warsaw
Enterprise Institute (…) bez (tej) decyzji
Polsce grozi klincz transportowy, poważnie
ograniczający nie tylko swobodę porusza-
nia się Polaków, ale też rozwój gospodar-
czy państwa” – czytamy na stronie Warsaw
Enterprise Institute.

Według fachowców stoimy obecnie
przed dwiema możliwościami. Pierwszą jest
budowa CPK, który oprócz oczywistych
miałby dodatkowe funkcje: centralnego
punktu pasażerskiej i towarowej komuni-
kacji kolejowej kraju oraz zwornika mega-
polis Warszawa–Łódź.

CPK byłby też idealnym „domem”
dla polskich linii lotniczych. Jednak jego
głównym sercem miałby być Centralny
Węzeł Kolejowy, łączący ruch pasażerski
i towarowy Europy z Azją. Analitycy WEI �

Porty lotnicze w Polsce wraz z liczbą
pasażerów – stan na koniec 2016 roku

DO-MET
Solidny partner w obróbce metali.

Specjalista w precyzyjnej obróbce detali 
na obrabiarkach sterowanych numerycznie, 

toczeniu i frezowaniu CNC.

Wieloletnie doświadczenie połączone z nowo-
czesnymi technologiami 

Najwyższy poziom jakości i konkurencyjne ceny

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-
-Handlowe „DO-MET” Dominik Wyciszkiewicz

ul. Korczaka 9, 38-500 Sanok
tel.  +48 13 464 51 94 
fax. +48 13 464 51 93
www.do-met.pl
e-mail: biuro@do-met.pl

Źródło: Winnetou14 / wikimedia
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alternatywę widzą w stworzeniu duoportu,
umożliwiającego dynamiczny rozwój Pol-
ski jako ważnego miejsca na lotniczej ma-
pie świata. To ma być jednak rozwiązanie
dosyć tajemnicze, bez konkretów. Od-
wrotnie niż coraz odważniejsze wizje bu-
dowy CPK. 

Cała logistyka, nie tylko lotnisko
– Centrum logistyki towarowej stwo-

rzyłoby unikalną przewagę Polski nad in-
nymi ośrodkami w tej części Europy. Sam
CPK stałby się lotniczą bramą do Polski
oraz multimodalnym węzłem przesiadko-
wym. Byłby to również ważny krok do za-
sypania różnic pozaborowych w integracji
sieci kolejowej Polski. Połączenie w jednym
obiekcie – hubie – wielkiego lotniska po-
ziomu interkontynentalnego i głównego
dworca kolejowego poziomu krajowego, bę-
dącego jednocześnie centralnym punktem
kilkumilionowej Megapolis (Warszawa–
Łódź) jest okazją unikalną w skali świato-
wej – mówi Tomasz Wróblewski, prezes
WEI.

Liczba „podniebnych” pasażerów
w Polsce z roku na rok rośnie, co ma spo-
re znaczenie też dla gospodarki. – Według
prognoz ULC liczba pasażerów polskich
portów lotniczych w 2030 r. niemal się po-
dwoi i będzie wynosić ok. 60 mln. Podjęcie
już teraz działań zmierzających do za-
pewnienia przepustowości polskich lot-
nisk wydaje się więc konieczne, pamiętając
przy tym jednak o wpisaniu ich w szerszy
kontekst rozwoju całej Polski. Największym
wyzwaniem w tym przedsięwzięciu będzie
zapewnienie odpowiedniego finansowania,
a obserwując podobne przykłady w innych
europejskich krajach, nie będzie to zadanie
łatwe – przekonuje Michał Mazur, partner
w PwC, lider zespołu ds. transportu i logi-
styki w Europie Środkowo-Wschodniej.

Strategia wskazuje działania
Transport lotniczy jest precyzyjnie zi-

dentyfikowany w „Strategii na Rzecz Od-
powiedzialnego Rozwoju”. „W zakresie
transportu lotniczego, w celu zwiększenia
efektywności i rentowności portów lotni-
czych realizowane będą działania związa-
ne z inwestycjami w części lotniczej (airsi-
de) portów lotniczych, poprawą bezpie-
czeństwa, infrastrukturą komunikacji na-
wigacyjnej i dozorowania, systemami za-
rządzania ruchem lotniczym oraz ochroną
środowiska. Niezbędne będzie również
powiązanie poszczególnych portów z sie-
cią transportową oraz regionalnymi cen-
trami gospodarczymi drogami kolejowymi.”
– czytamy w dokumencie.

Do 2020 r. rekomenduje się m.in.:
wdrożenie nowego systemu planowa-
nia rozwoju infrastruktury transportowej

– uwzględnienie potrzeb poszczególnych ro-
dzajów transportu (drogowy, kolejowy,
wodny śródlądowy, morski, lotniczy) oraz
zmieniających się wzorców mobilności
społecznej i potrzeb gospodarczych w tym
obszarze, a także prowadzenie analiz do-
tyczących Centralnego Portu Lotniczego
i ewentualne podjęcie decyzji o jego budo-
wie lub zaadresowanie jego funkcji na
podstawie rozbudowy już istniejącej infra-
struktury portów lotniczych. Z kolei wśród
działań zaplanowanych do 2030 r. znaj-
dziemy m.in. podejmowanie działań wspie-
rających rozwój sektora transportu lotni-
czego w zakresie: polepszenia przepusto-
wości nawigacyjnej, ochrony i bezpieczeń-
stwa ruchu lotniczego, wskazanie sposobu
powiązania transportem publicznym (dro-
gowym i kolejowym) portów lotniczych
z miastami oraz ich obszarami funkcjo-
nalnymi. Planuje się także „podejmowanie
działań umożliwiających bezpieczną inte-
grację bezzałogowych statków powietrznych
z lotnictwem załogowym w cywilnej prze-
strzeni powietrznej.”

Spory potencjał
Centralny Port to jeden z elementów ca-

łej lotniczo-gospodarczej układanki. Nie-
mniej istotne jest, by cała branża zaczęła
współpracować i działać w sposób skoor-
dynowany. A może to się okazać zadaniem
co najmniej trudnym.

„W Polsce działa ponad 120 firm pro-
wadzących działalność w sektorze lotniczym
i okołolotniczym z roczną sprzedażą na po-
ziomie 800 mln euro, zatrudniających
łącznie ponad 23 tys. pracowników. W więk-
szości są to małe i średnie przedsiębiorstwa
(MSP) i firmy z udziałem kapitału zagra-

nicznego oraz nieliczne już przedsiębiorstwa
z mniejszościowym udziałem Skarbu Pań-
stwa. Około 80 proc. zakładów zlokalizo-
wanych jest w południowo-wschodniej
części naszego kraju w jednym z trzech ist-
niejących klastrów. Działające zakłady spe-
cjalizują się w produkcji samolotów (rol-
niczych, szkoleniowych, treningowych, dys-
pozycyjnych), helikopterów, szybowców
oraz podzespołów (aluminium, kompozy-
ty, GRFP) i akcesoriów. Większość produkcji
lotniczej znajduje swych odbiorców za
granicą w takich krajach jak: USA, Wene-
zuela, Indonezja, Włochy, Grecja, Kanada,
Hiszpania, Niemcy, Korea Płd., Wietnam”
– informuje serwis samoloty.pl. 

Materia do opanowania, skoordyno-
wania i wyznaczenia wspólnych celów
jest więc solidna. Ważny jest kompleksowy
plan, ale też inicjatywa wszystkich benefi-
cjentów: samych przedstawicieli przemy-
słu lotniczego, jak i reprezentantów innych
gałęzi gospodarki, którzy z nowego otwar-
cia polskich skrzydeł mogliby czerpać ko-
rzyści. 

Nie wszystkim podoba się wizja roz-
woju przemysłu lotniczego zaakcentowa-
na w „Strategii na Rzecz Odpowiedzialnego
Rozwoju”. Najwięksi przeciwnicy zapo-
wiadają, że będą czekać spokojnie na kon-
krety, głównie myśląc o CPK. Centralny
Port ma być jednak tylko jednym z ele-
mentów całej układanki i dla wielu innych
lotniczo-naukowych projektów nie ma
żadnego znaczenia. Dlatego chyba jednak
warto wpisywać się w ogólny plan i starać
się odcisnąć tam wyraźny ślad, z korzyścią
dla siebie i innych. Okopanie się jedynie
w swoich negatywnych argumentach takie-
go efektu z pewnością nie przyniesie. �

�

DOLINA LOTNICZA

W marcu br. eksperci think-tanku Warsaw Enterprise Institute zaprezentowali raport nt. CPK

Fot. A. GRAD / WARSAW ENTERPRISE INSTITUTE



Czym jest wytwarzanie 
przyrostowe?

Stapianie laserowe jest jednym z określeń
techniki wytwarzania przyrostowego (nazy-
wanej również drukiem 3D), w której do kon-
solidacji proszków metalicznych do postaci
półwyrobów lub gotowych części o wysokiej
gęstości (na poziomie 99,7 proc.) stosuje się
wiązkę laserową. Proces wytwarzania przy-
rostowego umożliwia produkcję trójwy-
miarowych produktów z wykorzystaniem
dwuwymiarowych przekrojów modelu
komputerowego (CAD).

Zalety technologii 
wytwarzania przyrostowego

W porównaniu z tradycyjnymi tech-
nologiami stapianie laserowe pozwala na
znaczące zmniejszenie strat materiało-
wych, skrócenie czasu trwania procesu
produkcyjnego oraz wyeliminowanie ko-

nieczności stosowania dodatkowych na-
rzędzi. Możliwość szybkiego prototypo-
wania lub wytwarzania elementów o skom-
plikowanych kształtach, których wyprodu-
kowanie klasycznymi metodami ubytko-
wymi i odlewniczymi jest niemożliwe bądź
zbyt kosztowne, to kolejna zaleta systemów
laserowego wytwarzania przyrostowego.
Nie bez znaczenia jest również fakt, że sta-
pianie laserowe nadaje się do produkcji wy-
robów o strukturze kratownicowej i posia-
dających kanały wewnętrzne. 

Zastosowanie systemów druku 3D
Technologia stapiania laserowego

proszków metalicznych ma zastosowanie
w różnych gałęziach przemysłu, zwłaszcza
w wytwarzaniu części na potrzeby branży
narzędziowej (formy wtryskowe oraz wkład-
ki z konformalnymi układami chłodzący-
mi), motoryzacyjnej i lotniczej, a także

w produkcji dóbr konsumpcyjnych i wyro-
bów medycznych. Części są budowane
z metalowych proszków, które stapia się la-
serowo w kontrolowanej, obojętnej at-
mosferze argonu podczas nakładania ko-
lejnych warstw o grubości od 20 do 100 μm.
Systemy Renishaw są wyposażone we
włóknowe lasery iterbowe o mocy w zakresie
od 200 do 500 W oraz w komorę próżnio-
wą; zużywają niewielkie ilości gazu obo-
jętnego (do 50 l/h). Zostały zaprojektowane
w sposób zapewniający łatwość obsługi –
zastosowano w nich m.in. dotykowy panel
i przejrzyste menu operatora. W przypad-
ku systemów Renishaw AM250 i AM400
przestrzeń robocza ma wymiary 250 × 250
× 300 mm (dla systemu RenAM 500M
Z = 350 mm), prędkość skanowania wy-
nosi 2000 mm/s, natomiast wielkość plam-
ki lasera – 70 μm/75 μm (RenAM 500M).
Technologia stapiania laserowego umożli-
wia użycie wielu typów proszków meta-
licznych, takich jak: stal nierdzewna 316L,
stop aluminium AlSi10Mg, stop tytanu Ti-
6Al-4V, stop kobaltowo-chromowy CoCr,
stop niklu Inconel 625/718 oraz stal na-
rzędziowa typu maraging (1.2709).

Renishaw Sp. z o.o.
tel. +48 22 577 11 80

fax: +48 22 577 11 81
poland@renishaw.com

www.renishaw.pl

Druk 3D 
części z proszków metalicznych
Renishaw jest firmą z ponad 40-letnim doświadczeniem w dziedzinie metro-
logii, pomiarów przemieszczeń, spektroskopii i wytwarzania przyrostowego.
Jej domeną jest opracowywanie innowacyjnych produktów, które znacząco
poprawiają jakość eksploatacyjną urządzeń – podnoszą ich produktywność 
i jakość finalnego produktu

Renishaw zaprasza do współpracy
firmy zainteresowane pozyskaniem
metalowych próbek testowych, wyko-
nanych na podstawie dostarczonych
plików CAD w technologii stapiania la-
serowego. Jako dostawca profesjo-
nalnych rozwiązań firma Renishaw
dąży do długofalowej współpracy
z klientami i dba o to, aby jej produkty
spełniały wymagania użytkowników
– zarówno dzisiaj, jak i w przyszłości.
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Radosław Kuczyński
prezes Zarządu EFL

Jeszcze 10 lat temu prywatny samo-
lot był luksusem, na który mogli
pozwolić sobie nieliczni. Dziś sytu-
acja się zmienia. W dostępnym na

stronie internetowej www.lotnictwo.net re-
jestrze cywilnych statków powietrznych
zarejestrowanych jest ponad 3000 różnego
rodzaju środków transportu powietrznego.
Są wśród nich awionetki, szybowce, heli-
koptery czy balony. 

Patrząc wstecz, z roku na rok ta liczba
rosła i wiele wskazuje na to, że trend ten
umocni się w kolejnych latach. Tak zwane
małe lotnictwo cieszy się w naszym kraju co-
raz większą popularnością. Z jednej stro-
ny stanowi hobby, z drugiej zaś sposób na
szybkie przemieszczanie się między mia-
stami czy krajami lub przedstawicielstwa-
mi firm. Czynnikiem, który determinuje
wzrost zainteresowania, jest przede wszyst-
kim wzrost zamożności społeczeństwa.
Grupa osób, którą stać na podróże samo-
lotami, własnymi lub wypożyczonymi, jest
coraz liczniejsza. Jednak w związku ze spo-
rą wartością takich środków transportu, li-
czoną od kilkudziesięciu tysięcy do na-
wet kilku milionów, na znaczeniu zyskuje
leasing. 

Widzimy duży potencjał zwłaszcza na
rynku leasingu samolotów i helikopterów.

Tylko w 2016 roku wartość finansowania
udzielonego przez firmy zrzeszone w Związ-
ku Polskiego Leasingu (ZPL) na powietrz-
ne środki transportu wzrosła aż o 120 proc.
do niemal 600 mln zł.

Z danych ZPL wynika, że w 2016 ro-
ku firmy leasingowe sfinansowały środki
transportu inne niż pojazdy o łącznej war-
tości ponad 1 mld zł, co oznacza ponad

57 proc. wzrostu rok do roku. Ponad po-
łowę tego segmentu stanowią właśnie
środki transportu powietrznego (o warto-
ści 595 mln zł, + 120 proc. r/r). O 46 proc.
r/r wzrosła też wartość leasingu wodnych
środków transportowych – do 183 mln zł.
Lepiej niż rynek w tym segmencie w ubie-
głym roku poradził sobie EFL. Sfinan-
sował pozostałe środki transportu o czte-
rokrotnie większej wartości niż w 2015 ro-
ku (43 mln zł, +302 proc. r/r). Połowę
z nich stanowiły środki transportu po-
wietrznego.

Użytkownicy samolotów, helikopte-
rów czy też łodzi i statków decydując się na
leasing, najczęściej wybierają ten operacyjny.
Wynika to z kilku powodów. Po pierwsze,
leasingodawcy przez cały okres umowy po-
zostają właścicielami sprzętu, dlatego też
stosują prostsze i bardziej przejrzyste pro-

cedury udzielenia finansowania. Po drugie,
przedsiębiorca nie zamraża swoich środków,
które tym samym może przeznaczyć na roz-
wój firmy oraz bieżące wydatki. Decydu-
jącym jest też fakt, że w czasie trwania umo-
wy leasingobiorca spłaca tylko cześć war-
tości przedmiotu leasingu, płacąc de facto
za jego używanie, a po jej zakończeniu od-
daje go finansującemu. �

Na wyleasingowanych skrzydłach
Jak wynika z danych Urzędu Lotnictwa Cywilnego polski rynek lotniczy bę-
dzie się rozwijał w tempie 2–4 proc. rocznie. Eksperci wskazują, że w najbliż-
szych latach wzrośnie również rola samolotów do użytku prywatnego

Wdniach 8–9 listopada br. w Centrum Kon-
gresowym ICE w Krakowie wysocy rangą
przedstawiciele krajowych i międzynaro-
dowych instytucji lotniczych, a także eksperci

i reprezentanci firm związanych z branżą będą rozma-
wiać o tym, jak przeciwdziałać cyberatakom oraz radzić
sobie z cyberzagrożeniami w lotnictwie cywilnym. �

Cyberbezpieczeństwo w lotnictwie cywilnym 
Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa wspól-
nie z Europejską Agencją Bezpieczeństwa Lotni-
czego (EASA) i Urzędem Lotnictwa Cywilnego
organizuje międzynarodową konferencję na temat
cyberbezpieczeństwa w lotnictwie cywilnym

Widzimy duży potencjał zwłaszcza na rynku 
leasingu samolotów i helikopterów
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RYNEK CZĘŚCI SAMOCHODOWYCH

Aż 28 proc. przedstawicieli sekto-
ra automotive liczy na produkcję
nowego modelu samochodu
w Polsce w ciągu trzech lat,

a 24 proc. na uruchomienie nowego zakładu
produkcyjnego – wynika z raportu Exact
Systems „MotoBarometr 2016. Nastroje
w automotive”. W konsekwencji zwiększy
się liczba części i samochodów produko-
wanych w Polsce. Zagrożenie mogą jednak
stanowić inne kraje. Niemal połowa przed-
stawicieli motoryzacji obawia się umac-
niającej się pozycji innych państw w sek-
torze. Zdaniem Exact Systems, głównie na-
leżą do nich Słowacja, Węgry i Czechy, któ-
re konkurują z Polską kosztami pracy, po-
łożeniem geograficznym czy ulgami po-
datkowymi. 

– Miniony rok rzeczywiście był wyjąt-
kowy dla całej branży. I to pod kilkoma
względami. Po pierwsze, pod względem in-

westycyjnym. We wrześniu została uru-
chomiona fabryka Volkswagena we Wrze-
śni, gdzie już są produkowane samochody
dostawcze Crafter. Ponadto Daimler zde-
cydował, że to w Polsce będą produkowa-
ne jego najnowszej generacji silniki, a o roz-
budowie swoich zakładów w naszym kra-
ju  poinformowały Toyota i GM. Spora ak-
tywność inwestycyjna to dla naszego kra-
ju potwierdzenie atrakcyjności, szansa na

zwiększenie produkcji i zatrudnienia,
a w konsekwencji eksportu. I to właśnie ten
ostatni czynnik aktualnie prezentuje się bar-
dzo optymistycznie. W minionym roku wy-
słaliśmy za granicę towary motoryzacyjne
o rekordowej wartości 23 mld euro, co ozna-
czało ponad 10-proc. wzrost rok do roku.
Po trzecie, bardzo dobrze wyglądały się wy-
niki sprzedaży i produkcji samochodów.
W obu przypadkach zakończyliśmy rok na

Motoryzacja dobrze rokująca
2016 rok był szczególny dla motobranży w Polsce: bogaty w duże inwestycje 
– Daimlera, Toyoty, z rekordowym eksportem, bardzo dobrymi wynikami pro-
dukcji i sprzedaży samochodów. Co czeka nas w kolejnych miesiącach i latach? 

Z przygotowanego przez Exact Systems raportu „Moto-
Barometr 2016. Nastroje w automotive” jasno wynika,
że przedstawiciele motobranży w Polsce jeszcze nigdy
nie byli tak optymistyczni w swoich prognozach i ten
optymizm powinien również towarzyszyć producentom
w całym 2017 roku

�
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� plusie – mówi Paweł Gos, prezes zarządu
Exact Systems S.A.

W inwestycjach siła
Przedstawiciele motobranży w Pol-

sce, czyli przede wszystkim producenci
części i komponentów, upatrują dalszego
rozwoju branży w nowych inwestycjach.
Z raportu „MotoBarometr 2016. Nastro-
je w automotive. Polska, Czechy, Niemcy,
Rosja, Słowacja” wynika, że największą
szansę na rozwój motoryzacji w Polsce
przedstawiciele sektora widzą w produkcji
nowych modeli aut (28 proc. odpowiedzi;
w 2015: 18 proc.) oraz w uruchomieniu no-
wego zakładu produkcyjnego (24 proc.).
Dopiero na trzecim miejscu zostały wska-
zane nowe technologie (21 proc.). W ten
czynnik rozwoju mocniej wierzą przedsta-
wiciele innych krajów europejskich.
W Niemczech aż 53 proc., w Czechach zaś
44 proc. zapytanych to technologiczni
optymiści. Na Słowacji natomiast najwię-
cej osób liczy na uruchomienie nowego za-
kładu produkcyjnego (32 proc.) oraz po-
prawę jakości produkowanych wyrobów
(32 proc.). Co ciekawe, przedstawiciele
automotive w Rosji najbardziej wierzą
w produkcję w ich kraju nowego modelu sa-
mochodu (36 proc.).

– Wiara w inwestycje w naszym kraju
to zapewne pochodna tego, że w ciągu
ostatnich miesięcy dowiadywaliśmy się
o uruchomieniu nowych bądź rozszerzeniu
produkcji obecnych zakładów motoryza-
cyjnych. Odnotować tu należy chociażby
otwarcie nowej fabryki samochodów do-
stawczych czy rozbudowę zakładu produ-
kującego obecnie silniki hybrydowe o pro-
dukcję nowoczesnych przekładni do na-
pędów hybrydowych. Sukcesy te są bez wąt-
pienia efektem lat przygotowań i negocja-
cji. Oczywistym jest również, że w pobliżu
dużych zakładów otwierają się firmy pro-
dukujące części i podzespoły dla przemy-
słu motoryzacyjnego, co wpływa na
oszczędność kosztów transportu i skróce-
nie czasu realizacji zamówień – mówi Ja-
kub Faryś, prezes Polskiego Związku Prze-
mysłu Motoryzacyjnego.

– Inwestycje, które zdaniem zapytanych
przez nas przedstawicieli automotive są
główną składową szybkiego wzrostu sektora
nabrały wyjątkowego rozpędu w ubiegłym
roku.  Jak podała Polska Agencja Inwestycji
i Handlu (daw. Polska Agencja Informacji
i Inwestycji Zagranicznych), motoryzacja
w 2016 roku była najbardziej dynamicznym
sektorem pod względem wartości zlokali-
zowanych w naszym kraju inwestycji za-
granicznych. Na taki urodzaj inwestycyjny
liczą producenci motoryzacyjni także w tym
roku, co jest jak najbardziej uzasadnione.
Powoli zmienia się percepcja Polski. Pro-

jekty Daimlera, Toyoty i LG pokazują, że
nie jesteśmy tylko montownią, lecz atrak-
cyjnym miejscem na inwestycje w nowe
technologie, bo silniki to najbardziej za-
awansowane rozwiązania. Polska między
innymi wymieniana jest w gronie fawory-
tów jako lokalizacja centrum logistyczne-
go Mercedesa czy też fabryki Tesli – mówi
Jacek Opala, dyrektor rozwoju sprzedaży
w Exact Systems S.A.

Konkurencja nie śpi
Konkurencja ze strony innych państw

(48 proc.), wzrost kosztów pracy (47 proc.)
oraz pogorszenie otoczenia gospodarczo-
-politycznego (46 proc.) to trzy główne
czynniki, które w opinii przedstawicieli
automotive mogą zahamować rozwój sek-
tora w Polsce. Warto też podkreślić, że co
trzeci ankietowany uważa, że rządowe or-
ganizacje zbyt słabo promują polskie atu-
ty na świecie. W Niemczech natomiast aż
trzy czwarte przedstawicieli automotive
obawia się wzrostu kosztów pracy (73 proc.),
podobnie w Czechach ten element zdaniem
największej części respondentów jest za-
grożeniem rozwoju motobranży w przy-
szłości (38 proc.). W Rosji ponad połowa
respondentów zwraca uwagę na pogor-
szenie się otoczenia gospodarczo-poli-
tycznego, wzrost konkurencyjności innych
państw oraz słabą promocję.

– Polska stała się modna wśród firm
motoryzacyjnych, które poszukują nowych
lokalizacji pod swoje fabryki. W regionie
dysponujemy największą liczbą wykształ-
conych pracowników, a naszym atutem pa-

radoksalnie może też być brak własnej
marki samochodu osobowego. Jednak
musimy pamiętać, że bliskie nam rynki ta-
kie jak Czechy czy Słowacja stanowią sil-
ną konkurencję. Nie ma między nami du-
żych różnic kulturowych, a i te biznesowe
bywają niewielkie. W tym kontekście bardzo
ważne jest wsparcie instytucji rządowych,
które powinny jeszcze silniej promować pol-
ską markę na arenie międzynarodowej
motoryzacji – podsumowuje Jacek Opala,
dyrektor rozwoju sprzedaży w Exact Sys-
tems S.A.

Cały rok na plusie
Z przygotowanego przez Exact Sys-

tems raportu „MotoBarometr 2016. Na-
stroje w automotive” jasno wynika, że
przedstawiciele motobranży w Polsce
jeszcze nigdy nie byli tak optymistyczni
w swoich prognozach i ten optymizm po-
winien również towarzyszyć producentom
w całym 2017 roku. 

– Spodziewamy się, że liczba wypro-
dukowanych samochodów w tym roku
wzrośnie o 7–9 proc. r/r, przede wszystkim
za sprawą całorocznej już produkcji do-
stawczego modelu Volkswagena w nowej fa-
bryce we Wrześni. Wzrosty odnotują rów-
nież produkcja części motoryzacyjnych
oraz ich eksport. Te wszystkie czynniki
sprawiają, że przedstawiciele branży mo-
toryzacyjnej w naszym kraju – i to zarów-
no producenci samochodów, jak i części
oraz podzespołów, w najbliższych miesią-
cach będą pracować na najwyższych ob-
rotach i śrubować kolejne rekordy – pod-
sumowuje Paweł Gos z Exact Systems.

Metodologia badania
Badanie „Nastroje w automotive. Pol-

ska, Czechy, Niemcy, Rosja, Słowacja”
zostało przeprowadzone przez firmę Exact
Systems na celowej próbie przedstawicie-
li firm z sektora automotive będących
klientami Exact Systems. Wśród nich znaj-
dują się m.in. producenci samochodów,
poddostawcy części i komponentów sa-
mochodowych Tier I i Tier II takich jak wy-
cieraczki, szyby samochodowe, dachy, ko-
lumny kierownicze czy elementy bezpie-
czeństwa. Wielkość próby wyniosła 413 re-
spondentów z 5 państw (Polska, Czechy,
Niemcy, Rosja, Słowacja). Respondentami
byli przedstawiciele zakładów motoryza-
cyjnych, w tym OEM i Tier, a w szczegól-
ności inżynierowie ds. jakości, dyrektorzy
zakładów, managerowie ds. jakości i pro-
dukcji. Badanie zrealizowano metodą te-
lefonicznych wywiadów (CATI), ankiet
online oraz ankiet indywidualnych od lip-
ca do września 2016 roku.

Sylwia Maj

Paweł Gos, prezes zarządu Exact Sys-
tems S.A. – firmy, która opracowała ba-
danie „MotoBarometr 2016. Nastroje
w automotive”

RYNEK CZĘŚCI SAMOCHODOWYCH
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7lutego bieżącego roku podczas
konferencji poświęconej innowa-
cjom, rewolucji przemysłowej i sy-
tuacji wiodących krajowych branż

minister Gowin podkreślił związek mię-
dzy rozwojem i działaniami proinnowa-
cyjnymi a polityką naukową państwa.
– To, co już udało nam się dokonać w tej
mierze to ustawa deregulacyjna dla szkol-
nictwa wyższego. Można powiedzieć, że
ma to mały związek ze wspieraniem in-
nowacyjności, ale bardziej przyjazne stu-
dentom i pracownikom uczelnie mogą ła-
twiej stać się ekosystemem wspierającym
kapitał społeczny i intelektualny, którego
wysoki poziom jest jedną z najważniej-
szych przesłanek do powstawania inno-
wacyjnych rozwiązań – stwierdził wice-
premier.

Pakiet ustaw innowacyjnych
– Intensyfikujemy także kontakty z biz-

nesem. To we współpracy z przedsiębior-
cami, naukowcami i inwestorami, a także
w odpowiedzi na ich potrzeby powstaje wie-
le inicjatyw resortu nauki. Przykładem
niech będzie Biała Księga Innowacji. W ra-
mach tego dokumentu zdiagnozowaliśmy
wspólnie najważniejsze bariery i potrzeby
tych trzech środowisk – to na jego podstawie
powstaje cały pakiet ustaw wspierających
innowacyjność – powiedział Jarosław Go-
win.

Wprowadzenie ulg 
Tzw. pierwsza ustawa innowacyjna,

która weszła w życie z początkiem tego roku,
zwiększa poziom ulg podatkowych na
działalność B+R do 50 proc. dla mikro, ma-
łych i średnich firm, a także do 30 proc. dla
dużych firm. – Z myślą o start-upach, któ-
re nie mogą skorzystać z tych odliczeń,
wprowadziliśmy tzw. zwrot gotówkowy
kosztów związanych z prowadzeniem ba-
dań naukowych i prac rozwojowych. To po-
moc dla podmiotów najbardziej innowa-

cyjnych, ale o wciąż słabej pozycji na ryn-
ku – dodał Gowin.

Druga ustawa innowacyjna
W resorcie nauki toczą się już prace nad

drugą ustawą o innowacyjności, której
wejście w życie planowane jest na 1 stycz-
nia 2018 roku. Z jednej strony będzie ona
rozwinięciem dotychczasowych instru-
mentów, z drugiej wprowadzi nowe roz-
wiązania. Są to np.:

• lepsze rozwiązania dla centrów badaw-
czo-rozwojowych, czyli firm specjalizują-
cych się w prowadzeniu tego typu działal-
ności na zlecenie innych podmiotów;
• bardziej efektywne procedury tworzenia
i finansowania Polskiej Mapy Drogowej In-
frastruktury Badawczej;
• możliwość przeznaczania przez firmy czę-
ści podatku CIT na wsparcie działalności
badawczej (na wzór 1 proc. CIT na dzia-
łalność pożytku publicznego);

Przed nami przełomowy rok 
dla innowacji
Dwie ustawy innowacyjne, doktoraty wdrożeniowe, a także powstanie 
Narodowego Instytutu Technologicznego – o kompleksowym podejściu
MNiSW do innowacyjności mówił na Forum „Zmieniamy Polski Przemysł” 
Jarosław Gowin, wicepremier i minister nauki i szkolnictwa wyższego

Tzw. pierwsza ustawa innowacyjna, która weszła 
w życie z początkiem tego roku, zwiększa poziom 
ulg podatkowych na działalność B+R do 50 proc. 
dla mikro, małych i średnich firm, a także do 30 proc.
dla dużych firm

Jarosław Gowin podczas Forum „Zmieniamy polski przemysł”
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• ułatwienia w zakresie funkcjonowania sy-
temu ochrony własności intelektualnej;
• instrumenty ułatwiające przedsiębior-
com i jednostkom naukowym łatwiejsze
współinwestowanie w rozwój infrastruktury
badawczej.

Doktoraty wdrożeniowe 
Ministerstwo nauki pracuje w tej chwi-

li nad nową ścieżką kariery akademickiej.
– Nowy typ doktoratów pozwoli na szyb-
sze zbliżenie pomiędzy nauką a biznesem,
ponieważ proces powstawania doktoratu
będzie prowadzony w systemie dualnym.
Oznacza to, że jednostka naukowa wraz
z przedsiębiorstwem ustalają plan badań,
który nastawiony jest na rozwiązanie kon-
kretnego problemu wskazanego przez fir-
mę, a doktorant zyskuje dwóch opiekunów.
Pierwszym z nich jest opiekun naukowy
– samodzielny pracownik naukowy, który
kontroluje jakość badań, drugim zaś opie-
kun pomocniczy, wyznaczany przez przed-
siębiorcę. Podwójna opieka merytoryczna
to właśnie sposób na intensyfikację kon-
taktu między światem nauki a biznesu – wy-
jaśnił szef resortu nauki. Ministerstwo
chce, aby pierwsi doktoranci w ramach dok-
toratu wdrożeniowego pojawili się na
uczelniach już od nowego roku akade-
mickiego.

NIT już w 2018
Kolejną inicjatywą stymulującą rozwój

innowacji w Polsce jest NIT, czyli Narodowy
Instytut Technologiczny. – Chcielibyśmy,
aby NIT rozpoczął swoją działalność od
1 stycznia 2018 roku. Będzie to nowocze-
sna, oparta o najlepsze zagraniczne wzor-
ce, publiczna struktura prowadząca bada-
nia naukowe i zajmująca się ich komercja-
lizacją. Skupi w sobie najlepsze polskie in-
stytuty badawcze, które będą realizowały
projekty w obszarach wskazanych jako

strategiczne dla Polski w „Strategii na rzecz
Odpowiedzialnego Rozwoju” – zapowie-
dział Jarosław Gowin. Dodał, że wśród ta-
kich obszarów są choćby biotechnologia, no-
woczesne materiały czy energetyka.

Wicepremier podkreślił, że wymie-
nione przez niego działania uzupełniają
projekty innych resortów. – Nie jest jednak
tak, że każdy z ministrów pracuje bez ko-

ordynacji z pozostałymi członkami rządu.
Ta koordynacja jest zapewniona przez
Radę ds. Innowacyjności, która skupia
wszelkie inicjatywy w zakresie przesta-
wienia polskiej gospodarki na tory kre-
owania nowoczesnych technologii – po-
wiedział minister nauki. 

www.nauka.gov.pl
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Realizujący je Zespół Biologii
Obliczeniowej stosuje kompu-
terowe metody analizy wysoko-
wymiarowych zbiorów danych

do wykrywania  mutacji DNA przyczy-
niających  się do rozwoju nowotworów.
Zespół uczestniczył w opracowaniu stra-
tegii wykrywania mutacji w miejscach

wiązania czynników transkrypcyjnych do
DNA w regionach regulatorowych. Zna-
leziono mutacje modyfikujące wiązanie
różnych czynników transkrypcyjnych dla
nowotworów wątroby, przełyku, żołądka
i trzustki. Funkcjonalność mutacji zosta-
ła potwierdzona eksperymentalnie i wska-
zano przyczynę zmiany poziomu eks-

presji genów uczestniczących w procesie
powstawania nowotworu. Uzyskano też
nowe wyniki dotyczące odpowiedzi im-
munologicznej na retrowirus SIV u ma-
kaka królewskiego, potencjalnie ważne dla
zwalczania HIV. 

www.ipipan.waw.pl

Badania IPI PAN nad nowotworami i HIV
Instytut Podstaw Informatyki prowadzi nowe, interdyscyplinarne 
badania o ważnej tematyce, obejmującej medycynę i biologię molekularną

Debata panelowa z przedsiębiorcami

Ministerstwo nauki pracuje w tej chwili nad nową
ścieżką kariery akademickiej. – Nowy typ doktoratów
pozwoli na szybsze zbliżenie pomiędzy nauką a bizne-
sem, ponieważ proces powstawania doktoratu będzie
prowadzony w systemie dualnym

Fot. NAUKA.GOV.PL (2)



36 Fakty

Wśród odkrywanych i bada-
nych w Instytucie Niskich
Temperatur i Badań Struk-
turalnych we Wrocławiu

związków dominują te o ciekawych i po-
tencjalnie innowacyjnych własnościach
magnetycznych, optycznych lub elektrycz-
nych, m.in. nadprzewodniki wysokotem-
peraturowe dla przemysłu energetycznego,
materiały optyczne do zastosowań w fo-
tonice i optoelektronice, multiferroiki, ka-
talizatory ważnych procesów chemicznych
(np. do usuwania szkodliwych substancji ze
spalin), nowe materiały do zastosowań w
biomedycynie itp. Aktualnie w Instytucie
uruchamiana jest ultranowoczesna apara-
tura do wytwarzania supercienkich warstw
metali i półprzewodników.

Prawie wszystkie badania w INTiBS
PAN we Wrocławiu rozpoczynają się od
syntez wysokiej jakości materiałów w po-
staci monokryształów, polikryształów i ce-
ramik złożonych z różnych pierwiast-
ków. Warto podkreślić to, że jako jeden z
niewielu ośrodków na świecie Instytut po-
siada zezwolenie i warunki do pracy ze
związkami zawierającymi zubożony uran
– zupełnie nieciekawy z punktu widzenia
promieniotwórczości, ale niezwykły z
punktu widzenia badań magnetyzmu i
nadprzewodnictwa w ciałach stałych.
Otrzymane próbki są charakteryzowane

pod względem struktury i składu meto-
dami dyfrakcji promieniowania rentge-
nowskiego oraz metodami mikroskopii
elektronowej. Od tego momentu podda-
wane są one różnorodnym badaniom, któ-
rych nadrzędny cel jest zawsze ten sam:
odkrycie ciekawego zjawiska fizycznego
oraz jego opis teoretyczny.

Usłyszeć świerszcza w mieście
Instytut posiada unikatową w skali kra-

ju zdolność do wykonywania doświadczeń
w temperaturach bliskich zeru bez-
względnemu – do około 0,02 K (dla po-
równania: temperatura pokojowa to oko-
ło 300 K, a temperatura najciemniejszych
obszarów przestrzeni kosmicznej to 2,73
K). Jest to o tyle ważne, że niektóre z ba-
danych niekonwencjonalnych zjawisk fi-
zycznych są tak subtelne, że nie sposób ich
wykryć w wyższych temperaturach. Moż-
na to porównać do próby usłyszenia
świerszcza w centrum zatłoczonego mia-
sta w godzinach szczytu. Schłodzenie
ciała stałego do ultraniskich temperatur jest
dla fizyka tym samym, co głęboka noc na
dalekiej prowincji dla przyrodnika. Wie-
loletnie doświadczenie Instytutu w tej
dziedzinie sprawiło, że INTiBS PAN we
Wrocławiu na mocy decyzji prezesa Głów-
nego Urzędu Miar jest od 2001 roku de-
pozytariuszem państwowego wzorca jed-

nostki miary temperatury dla zakresu od
13,8033 K do 273,16 K (czyli od około -
260ºC do 0ºC). Wzorzec jest zdepono-
wany i utrzymywany w specjalnie zapro-
jektowanym  Laboratorium Wzorca Tem-
peratury, które wykonuje usługi wzorco-
wania termometrów na potrzeby prze-
mysłu, handlu, medycyny itd. oraz wyda-
je wymagane prawem stosowne świadec-
twa wzorcowania równoprawne świadec-
twom Głównego Urzędu Miar.

Nie tylko poznawczo
Misją Instytutu jest prowadzenie wy-

sokiej jakości badań podstawowych, czyli
takich, które z założenia mają charakter czy-
sto poznawczy, a ich wyniki nie mają na celu
zastosowania przemysłowego. Wyniki ba-
dań pracownicy Instytutu publikują prawie
wyłącznie w zachodnich czasopismach
naukowych o ugruntowanej renomie (głów-
nie amerykańskich, brytyjskich, holender-
skich i niemieckich). 

Jak to jednak często z odkryciami fi-
zyków i chemików bywa, wiele z nich
wcześniej czy później trafia pod strzechy
w postaci nowoczesnych technologii. Ta-
kie ukierunkowanie badań jest również wy-
soko cenione przez instytucje finansujące
naukę. Dlatego też INTiBS PAN we Wro-
cławiu stara się prowadzić badania, któ-
re są ciekawe nie tylko ze względów po-
znawczych, ale również ze względu na ich
wysoki potencjał wdrożeniowy. Owocem
takiego podejścia jest wiele krajowych i eu-
ropejskich zgłoszeń patentowych oraz
już przyznanych patentów. Ze względu na
ciągle rosnącą liczbę tych zgłoszeń ko-
mercjalizacją innowacyjnych rozwiązań
technologicznych o wysokim potencjale
wdrożeniowym zajmuje się obecnie spe-
cjalnie powołana do tego spółka celowa –
Centrum Transferu Technologii INTech Sp.
z o.o. oraz spółki spin-off dedykowane
konkretnym rozwiązaniom technologicz-
nym.

Innowacyjna fizykochemia 
we Wrocławiu
Instytut Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych im. Włodzimierza Trze-
biatowskiego Polskiej Akademii Nauk (INTiBS PAN) we Wrocławiu, który w
ubiegłym roku obchodził 50-lecie swojego istnienia, jest wiodącą instytucją
naukową w Polsce

Świecące luminofory otrzymane w INTiBS PAN we Wrocławiu
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Luminofory
Przykładami materiałów opracowa-

nych w Instytucie i wielokrotnie nagra-
dzanych na targach międzynarodowych są
wydajne luminofory do nowych energo-
oszczędnych źródeł światła białego i kon-
centratorów słonecznych, które były owo-
cem realizacji projektu „New Loks” koor-
dynowanego przez INTiBS PAN we Wro-
cławiu a współfinansowanego w ramach
Programu Operacyjnego Innowacyjna Go-
spodarka. 

Hydroksyapatyty
Kolejnym przykładem prowadzonych

w INTiBS PAN badań interdyscyplinarnych
o charakterze aplikacyjnym są prace nad
materiałami do zastosowań biomedycz-
nych, w szczególności nad nanocząstko-
wymi hydroksyapatytami. Materiały te wy-
wodzą się z substancji stanowiących na-
turalny budulec kości i zębów, w związku
z czym mogą być stosowane jako platfor-
ma w terapii i diagnostyce uszkodzeń
chrzęstno-kostnych oraz w inżynierii tkan-
kowej przy produkcji łatwo przyswajalnych
implantów. Ponadto mogą być one wyko-
rzystane do produkcji kremów na trudno
gojące się rany, wypełniaczy zmarszczek w
chirurgii estetycznej oraz jako nośniki che-
mioterapeutyków uwalnianych bezpo-
średnio w miejscu podawania. Wykorzy-
stanie tych łatwo przyswajalnych materia-
łów pozwoli m.in. na ograniczenie anty-
biotykoterapii po zabiegach chirurgicz-
nych i ortopedycznych, co przełoży się na
szybszy powrót do zdrowia i niższy koszt
leczenia. Nowe sposoby otrzymywania
wybranych nanocząsteczkowych hy-
droksyapatytów są również przed-
miotem zgłoszeń patentowych.

Pianosilikaty
INTiBS PAN ma na swoim

koncie również przygotowanie in-
nowacyjnej technologii wytwarzania
pianosilikatów, czyli porowatych,
ogniotrwałych i ekologicznych ma-

teriałów termoizolacyjnych. Ich zaletą
jest to, iż mogą być w dużej mierze wy-
konane z odpadów, które zalegają na wy-
sypiskach poprzemysłowych lub powsta-
ją na bieżąco w trakcie procesów wydo-
bywczych i wytwórczych. Ponieważ skła-
dają się one wyłącznie z nieorganicznych
materiałów, w przypadku pożaru nie
uwalniają się z nich trujące gazy. W pro-
cesie produkcji pianosilikatów wykorzy-
stano standardowe procesy przemysłowe,
co dodatkowo zmniejsza barierę wdroże-
niową i czyni je bardzo atrakcyjnymi ryn-
kowo. Opracowanie tej wyróżnionej na
wielu targach technologii odbyło się w In-
stytucie przy wsparciu kapitałowym Dol-
nośląskiej Agencji Rozwoju Regionalnego
SA, a komercjalizacją tego rozwiązania zaj-
muje się specjalnie powołana do tego
celu spółka Ipanterm.

Nanocząstki w medycynie
Innym ciekawym problemem badanym

w INTiBS jest wykorzystanie nanocząstek
w medycynie. Dzięki odpowiedniej mody-
fikacji ich powierzchni nanocząstki mogą
być wprowadzone do żywych organizmów
jako znaczniki luminescencyjne (tj. emitu-
jące światło o charakterystycznej barwie)
specyficznych rodzajów komórek (np. ra-
kowych). Osadzając się w tych komórkach,
nie tylko pozwalają je wykryć, ale po wzbu-
dzeniu z zewnątrz laserem mogą je pod-
grzać i zniszczyć. Niewątpliwie ważnym kro-
kiem w tym kierunku jest opracowana w In-
stytucie nowa generacja nanotermometrów
luminescencyjnych. Cechuje je bezprece-

densowa czułość na zmiany temperatury w
fizjologicznym zakresie temperatur, która
jest dziesięciokrotnie wyższa od czułości ter-
mometrów tego typu znanych do tej pory!
Dzięki temu realne staje się wykonanie przy
ich użyciu bezkontaktowego i ultraprecy-
zyjnego pomiaru temperatury tkanek i ko-
mórek, co stwarza nowe możliwości w dia-
gnostyce medycznej. Zastosowanie no-
wych nanotermometrów luminescencyj-
nych do obrazowania termicznego w bio-
medycynie i mikroelektronice jest celem pro-
jektu realizowanego przez pracowników In-
stytutu a finansowanego przez Fundację na
rzecz Nauki Polskiej w ramach konkursu
„First Team”. 

Grafen
Instytut dysponuje ponadto nowa-

torską i energooszczędną technologią wy-
twarzania ciepłego światła białego z mod-
nych ostatnio materiałów grafenowych.
Istotną zaletą zaproponowanego rozwią-
zania jest fakt uzyskania emisji pokrywa-
jącej cały obszar widzialny promieniowa-
nia elektromagnetycznego (od czerwieni
po fiolet) i odtwarzającej naturalne wid-
mo promieniowania słonecznego. To no-
watorskie źródło światła ma bardzo ko-
rzystne parametry użytkowe: wysoki współ-
czynnik oddawania barw oraz wysoką
temperaturę barwową, co sprawia że
oświetlenie jest odbierane przez człowie-
ka jako ciepłe. Ponadto proponowane
rozwiązanie charakteryzuje się niskim zu-
życiem energii, co doskonale wpisuje się we
współczesne trendy proekologiczne. Wy-
niki prowadzonych badań zostały za-
strzeżone w postaci krajowego zgłoszenia
patentowego oraz wyróżnione złotym
medalem na brukselskich targach inno-
wacji Brussels Innova 2015.

www.intibs.pl
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Ekologiczne pianosilikaty
otrzymane w INTiBS PAN
we Wrocławiu
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Michał Tabaka

Główne założenia strategii wice-
premiera Morawieckiego są ja-
sno sprecyzowane: jak najwię-
cej udziału polskich przedsię-

biorstw w budowaniu siły rodzimej go-
spodarki. Do tego jak najszerzej otwarte ra-
miona dla nowoczesnych technologii. Ma
w tym pomóc sama nauka, która do tej pory
jednak w zbyt małym, niewystarczającym
– przynajmniej dla rządzących – stopniu wy-
znaczała kierunki rozwoju.

Tymczasem to naukowcy mają być
głównym sprzymierzeńcem polskich przed-
siębiorców. Autor „Strategii na Rzecz Od-
powiedzialnego Rozwoju” chce, by w kra-
ju nad Wisłą, tak jak w wielu częściach świa-
ta, instytucje badawcze i naukowe ściślej

współpracowały z biznesem. I chociaż
nikt u nas nie mówi o stworzeniu nowej Do-
liny Krzemowej (a wręcz przeciwnie), to taki
właśnie model wydaje się być dla obecnie
rządzących najwłaściwszym kierunkiem
rozwoju. 

Podmiotem, który ma spełnić te ocze-
kiwania i ma stać się kołem zamachowym
z prawdziwego zdarzenia ma być Naro-
dowy Instytut Technologiczny. Zajmie się
szeroko rozumianymi badaniami nauko-
wymi. Inicjatorzy jego powołania zwraca-
ją jednak uwagę, że NIT ma być przede
wszystkim skoncentrowany na działaniach
wdrażających rozwiązania koncepcyjne do
przemysłu.

Nauka pomoże biznesowi 
NIT będzie posiadał osobowość praw-

ną i status podmiotu działającego na rzecz

nauki – upowszechniającego wiedzę. Wcho-
dzące w jego skład poszczególne instytuty
nie stracą swoich struktur organizacyj-
nych i utrzymają status jednostek badaw-
czych. To właśnie one mają stanowić pod-
stawowe komórki organizacyjne naukowej
centrali.

Zasadniczym i podstawowym celem
działania NIT będzie współpraca z przed-
siębiorstwami nad rozwiązywaniem ich
potrzeb i problemów technologicznych. Po-
nieważ nowy podmiot ma scalać kilka
dziedzin, nie dziwi, że w samej „Strategii na
Rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju” jego
stworzenie zawarto w „Projektach strate-
gicznych” przygotowanych do realizacji do
2020 r. Według zapowiedzi polityków sta-
nie się to jednak znacznie szybciej.

– W 2017 r. powołamy Narodowy In-
stytut Technologiczny, który będzie na-

NITka do innowacyjnego kłębka?

Z dobrze kierowanej i prowadzonej relacji między nauką a gospodarką mogą
rodzić się rzeczy dla całych finansów państwa tylko dobre. Przy okazji można
skutecznie zatkać dziury powstałe z powodu polityki socjalnej. W tym 
kierunku idą propozycje wicepremierów Mateusza Morawieckiego 
i Jarosława Gowina. Środowisko naukowe jest jednak sceptyczne 
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ukowym zapleczem dla planu Mora-
wieckiego. Ustanowimy też Narodową
Agencję Wymiany Akademickiej, dzięki
której do Polski będą przyjeżdżali zagra-
niczni studenci i naukowcy – powiedział
na początku roku PAP Jarosław Gowin,
wicepremier, minister nauki i szkolnictwa
wyższego. 

– Utworzenie NIT usprawni komer-
cjalizację badań, ułatwi też pozyskiwanie
wiedzy przez polskich przedsiębiorców.
Obecnie mamy strukturę organizacyjną,
która nie jest dopasowana do specyfiki no-
woczesnej gospodarki, która jest rozdrob-
niona, rozproszona, a kwestie organizacyjne
z natury rzeczy przekraczają możliwości po-
jedynczego instytutu – uzupełnia wicemi-
nister nauki i szkolnictwa wyższego Piotr
Dardziński.

Powołanie do życia NIT-u bez odpo-
wiednich mechanizmów – nie ma sensu.
Stąd dokument Morawieckiego zakłada
m.in. opracowanie nowego systemu wspar-
cia aktywności przedsiębiorców i jednostek
naukowych na arenie międzynarodowej czy
wsparcie organizacyjno-finansowe projek-
tów badawczych i biznesowych realizo-
wanych przez krajowe podmioty gospo-
darcze w ramach krajowych klastrów, plat-
form, porozumień itp.

Prawny szkielet gotowy
Wydaje się, że po kolejnych decyzjach

rządu, parlamentu, wreszcie prezydenta RP
jesteśmy na ostatniej prostej w sprawie po-
wołania NIT. Potwierdza to chociażby
nowelizacja ustawy o instytucjach ba-
dawczych. 

Zgodnie z nią minister będzie miał
możliwość powołania i odwołania dyrek-
tora instytutu badawczego bez udziału
rady naukowej i rozpisania konkursu. Do-
tychczas w przypadku takiego odwołania
szef resortu nadzorującego mógł wyznaczyć
do pełnienia obowiązków dyrektora spośród
jego zastępców. W noweli przewidziano, że
minister będzie mógł wyznaczyć każdą

osobę – również spoza instytutu – speł-
niającą dotychczasowe kryteria określone
w ustawie. Wyłączono jedynie wymóg zna-
jomości języka obcego. 

Tą nowelizacją zmodyfikowano również
zapisy dotyczące pracy zespołów roboczych
powoływanych w celu opiniowania utwo-
rzenia, przekształcenia, reorganizacji lub li-
kwidacji instytutu badawczego. Teraz będą
musiały wydać opinię w terminie 2 miesięcy,
a nie tak jak było dotychczas – 3 miesięcy.
Ustawa skraca też terminy w postępowa-
niach dotyczących uchylania uchwał rad na-
ukowych. 

Przynależność do NIT ma być dobro-
wolna, zależeć od decyzji poszczególnych
ministrów i dyrektorów instytutów. NIT
miałby rozpocząć swoją działalność na po-
czątku 2018 r., na pełną konsolidację przyj-
dzie nam poczekać. Priorytetem jest za-
pewnienie bezpiecznego transferu prowa-
dzonych projektów. Cały system wystar-
towałby w ciągu dwóch następnych lat. 

Dzisiaj w Polsce działa 117 instytutów
badawczych. W większości funkcjonują
w obszarze nauk ścisłych i inżynierskich
(58 proc.) oraz nauk o życiu (34 proc.). Po-
zostałe (8 proc.) zajmują się naukami hu-
manistycznymi i społecznymi.

Z kontroli przeprowadzonej w zeszłym
roku przez Najwyższą Izbę Kontroli wyni-
ka, że instytuty wdrażają jedynie 20 proc.
swoich patentów. Największy udział przy-
chodów z komercjalizacji prac oraz wdro-
żeń w relacji do całości przychodów od-
notował Instytut Badawczy Leśnictwa
(55 proc.), Instytut Metali Nieżelaznych
(29 proc.) oraz Państwowy Instytut Geo-
logiczny (29 proc.). W pozostałych insty-
tutach badawczych odsetek ten nie prze-
kroczył 23 proc.

I dalej, o organizacyjno-finansowym
usytuowaniu przyszłego NIT-u: „NIT za-
pewni efektywniejsze zarządzanie instytu-
tami wchodzącymi w skład NIT – wpro-
wadzone zostanie m. in.: ujednolicenie
mechanizmów zarządzania finansowego,

zasobami ludzkimi, nieruchomościami
oraz prawami własności intelektualnej.
Funkcjonowanie NIT wprowadzi ponadto
możliwość efektywnego nadzoru nad dzia-
łalnością zintegrowanych w nim instytutów.

NIT stanowić ma efektywne zaplecze
technologiczne i intelektualne administra-
cji publicznej, rodzaj pomostu między na-
uką a gospodarką. Utworzenie NIT ma za-
pewnić efekt synergii płynącej z koordyna-
cji tematyk badawczych oraz skupiania wie-
dzy i zasobów w ramach centrów kompe-
tencji złożonych z instytutów prowadzących
badania naukowe w ramach tych samych
obszarów tematycznych wynikających z ob-
szarów strategicznych SOR, nie zaś okre-
ślonych resortowo”.

Silne państwo
Powstanie NIT – niezbędnego pod-

miotu z punktu widzenia rozwoju całej Pol-
ski – na służyć uporządkowaniu polskiej na-
uki. „Przyjęta przez Radę Ministrów nowa
koncepcja rządowa do roku 2020 (z per-
spektywą do 2030) po raz pierwszy wska-
zuje konkretne branże i projekty strategiczne,
których realizacja jest kluczowa dla rozwoju
kraju. Wskazane w SOR priorytetowe za-
dania mają charakter interdyscyplinarny, co
warunkuje konieczność konsolidacji insty-
tutów w celu pełnego wykorzystania ich po-
tencjału – czytamy w projekcie ustawy o Na-
rodowym Instytucie Technologicznym,
który można znaleźć na stronie BIP Kan-
celarii Prezesa Rady Ministrów. 

Cała „Strategia na Rzecz Odpowie-
dzialnego Rozwoju” napisana jest w celu
zbudowania silnego państwa, którego rolą
i powinnością jest sterowanie poszczegól-
nymi dziedzinami życia swoich obywateli.
Obszerny na blisko 200 stron dokument wi-
cepremiera Morawieckiego informuje m.in.
o „rozwoju sześciu technologii horyzon-
talnych (nanotechnologii, zaawansowa-
nych materiałach, biogospodarce, senso-
rach, robotyce, sztucznej inteligencji – ma-
chine learning, Big Data, Internecie rzeczy)”. 
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Główne założenia strategii wi-
cepremiera Morawieckiego są jasno
sprecyzowane: jak najwięcej udziału
polskich przedsiębiorstw w budowa-
niu siły rodzimej gospodarki. Do tego
jak najszerzej otwarte ramiona dla
nowoczesnych technologii
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W Narodowym Instytucie
Technologicznym mają więc funk-
cjonować centra kompetencji, np.
energetyczne, biotechnologicz-
ne, materiałowe, cyfrowe czy spo-
łeczne. Inne podmioty, w tym
ministerstwa, będą mogły zlecać
im badania bez konieczności
wgłębiania się w prawo zamówień
publicznych, a więc jedną z naj-
większych zmór polskich przed-
siębiorców: przetargi. 

Politycy PiS, a wśród nich
główni orędownicy powołania
do życia NIT: Mateusz Mora-
wiecki i Jarosław Gowin utrzy-
mują, że to doskonały system, któ-
ry już miał okazję się sprawdzić
m.in. u naszych zachodnich są-
siadów. W Niemczech funkcjo-
nują Instytuty Frauenhofera. Pro-
wadzą prace badawcze na zlece-
nie klientów z sektora przemysłu,
usług i administracji publicznej.
Nadzór nad nimi pełni Fraun-
hofer-Gesellschaft (FhG). I wła-
śnie czymś takim, według założeń
rządu Beaty Szydło, ma być Na-
rodowy Instytut Technologicz-
ny (NIT).

Naukowa krytyka
Co na to środowisko? „Zwra-

camy uwagę na fakt, że strategia
stwarza wrażenie budowania cen-
tralistycznego modelu działal-
ności badawczo-rozwojowej,
w którym państwo zamawia in-
nowacje w systemie nakazowo-
rozdzielczym poprzez konsolidację, bez-
pośredni nadzór i kontrolę działalności na-
ukowej. W opinii Rady taki model działal-
ności badawczo-rozwojowej może spo-
wodować istotne obniżenie efektów badań
naukowych i ich wdrożeń do gospodarki.
Istotnym mankamentem dokumentu jest
brak ścieżki dojścia do celu wskaźnikowe-
go, jakim jest 1,7 proc. PKB na badania do
roku 2020, oraz zwiększanie tego wskaźnika
w latach następnych” – czytamy w uchwa-
le Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyż-
szego z 13 października 2016 r.

„Instytuty badawcze nie są zakładami
produkcyjnymi, które po połączeniu w je-
den duży koncern dadzą korzyści dzięki
zwiększeniu tzw. masy krytycznej” – kryty-
kuje Rada Główna Instytutów Badaw-
czych w liście do premier Beaty Szydło
z 19 września ub.r. 

Stanowisko w tej sprawie zajęli również
związkowcy z Krajowej Sekcji Nauki NSZZ
„Solidarność”, która prosiła z kolei, jeszcze
w listopadzie 2016 r., w liście do wicepre-
miera Jarosława Gowina o wycofanie się

z tych planów. „Zwracamy uwagę, że pro-
jekt ten nie rozwiązuje zasadniczych pro-
blemów instytutów badawczych wpływa-
jących na finansowanie badań naukowych
prowadzonych przez te podmioty. Nie po-
rusza mechanizmów ekonomicznych, któ-
re powodowałyby istotny wzrost zaintere-
sowania przedsiębiorców innowacjami
i efektami badań naukowych prowadzonych
w sektorze nauki, w tym w instytutach ba-
dawczych. Będzie skutkował odchodzeniem
instytutów od realizowania ich ustawowych
zadań, gdyż nie zmienia zasady oceny
tych instytutów, w ramach których są one
oceniane głównie za publikacje naukowe,
a nie za badania naukowe i prace rozwo-
jowe ukierunkowane na ich wdrożenie i za-
stosowanie w praktyce” – argumentują
w swoim piśmie.

System w ciągu dwóch lat
Strona rządowa wydaje się być nie-

przejednana. Utworzenie mechanizmów
zdolnych do zwiększenia efektywności in-
stytutów naukowych zdaniem PiS-u to

zdecydowanie zadanie ad-
ministracji centralnej. Co wię-
cej: politycy nie ukrywają, że
reforma w postaci utworzenia
NIT to niezbędny fundament
całej „Strategii na Rzecz Od-
powiedzialnego Rozwoju”.

– Ambitne cele przygo-
towane w dokumencie nie
będą możliwe do pełnego
osiągnięcia bez silnego wspar-
cia nauki, dlatego działania
na rzecz partnerstwa nauki
i biznesu są jednym z trzech
filarów nowej strategii reali-
zowanej przez Ministerstwo
Nauki i Szkolnictwa Wyż-
szego – nie ma wątpliwości
wicepremier Jarosław Go-
win. 

Czy zreformowanie ca-
łego systemu i jednak jego
scentralizowanie ma szanse
przynieść wymierne efekty?
Wymierne na miarę założeń
„Strategii na Rzecz Odpo-
wiedzialnego Rozwoju”? Do-
kument Morawieckiego bez
wątpienia przedstawia pewną
filozofię, myśl przewodnią.
Trudno jednak odmówić ra-
cji tym, którzy utrzymują, że
brakuje wyliczeń, symulacji fi-
nansowych.

Arytmetyka parlamen-
tarna nie pozostawia akurat
żadnych złudzeń. Podobnie
jak analiza realizacji kolej-
nych zapowiedzi rządu PiS

– abstrahując od stanowisk przeróżnych
środowisk. Konsolidacja instytutów na-
ukowych nastąpi. Niepowodzenie całej
operacji może mieć znacznie poważniejsze
konsekwencje niż przewidują beneficjenci
– sami naukowcy. Wszak efektem końco-
wym ma być innowacja, wspierająca na
swoich solidnych barkach całą gospodar-
kę. 

Zbyt instytucjonalny, centralny byt
może stanowić mocno uciążliwą kulę u nogi
wicepremiera Morawieckiego. W jeszcze
bardziej końcowym efekcie wyborcy mogą
pokazać szybciej niż się partia rządząca spo-
dziewa, że Morawiecki mocno przeszaco-
wał władzę PiS na długie lata.

Nie można jednak wykluczyć, że re-
forma nie tylko jest potrzebna, co jej zało-
żenia przyniosą wymierne – zgodne z za-
powiedziami rządu – efekty. Dzisiaj tych,
którzy w to wierzą niełatwo znaleźć. War-
to przypomnieć sobie jednak pierwsze opi-
nie na temat Programu „500+”, by móc,
chociaż może na chwilę, uwierzyć w po-
myłki sceptycyzmu… �

�

Strona rządowa wydaje się być nieprze-
jednana. Utworzenie mechanizmów zdol-
nych do zwiększenia efektywności
instytutów naukowych zdaniem PiS-u to
zdecydowanie zadanie administracji cen-
tralnej. Co więcej: politycy nie ukrywają,
że reforma w postaci utworzenia NIT to
niezbędny fundament całej „Strategii na
Rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju”

Rada Ministrów przyjęła uchwałę dotyczącą Strategii na rzecz Od-
powiedzialnego Rozwoju 14 lutego br. Na zdjęciu od lewej: rzecz-
nik rządu Rafał Bochenek, sekretarz stanu w MNiSW Piotr Dardziń-
ski oraz wicepremierzy: Piotr Gliński i Mateusz Morawiecki
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Słowa takie jak „innowacja”, „inno-
wacyjny” czy nawet sam przedrostek
„inno” są w ostatnim czasie mocno nad-
używane. Co pan, jako dyrektor Instytu-
tu, w którego nazwie to słowo również się
pojawia, rozumie pod tym pojęciem. 

Rzeczywiście słowo „innowacja” stało
się ostatnio niezwykle modne. Wyrażenie
pochodzi od łacińskiego innovare i oznacza
„tworzenie czegoś nowego”. W moim
przekonaniu innowacja występuje wszędzie
tam, gdzie pojawia się zmiana. Może to być
zmiana produktowa, usługowa bądź pro-
cesowa. Ważne jest, że w wyniku zastoso-
wania nowego rozwiązania będzie łatwiej,
lepiej, bezpieczniej lub ekonomicznej, a opti-
mum osiąga się, gdy występuje to wszyst-
ko razem.  

Nazwa Instytut Technik Innowacyjnych
EMAG zobowiązuje nas do tego, by
wszystkie prowadzone działania, badania
naukowe i prace rozwojowe ukierunkowa-
ne były właśnie na innowacyjność. I tak się
dzieje – we wszystkich opracowaniach wy-
korzystujemy najnowszą wiedzę, którą cza-

sami też sami tworzymy, i najnowsze  tech-
nologie, czego rezultatem jest wiele unika-
towych w skali kraju i świata rozwiązań.
W ponad 40-letniej historii istnienia Insty-
tutu opracowaliśmy i wdrożyliśmy na-
prawdę wiele pomysłów, których nikt wcze-
śniej nie wymyślił. Wszystkie są efektem pra-
cy i zaangażowania znakomitej kadry wy-
bitnych naukowców – pragmatyków i prak-
tyków oraz znakomitych fachowców z za-
plecza inżynieryjno-technicznego.

Pozostając w temacie innowacji. Zo-
stali państwo uhonorowani tytułem „Ryn-
kowy Lider innowacji”. Jakie było uza-
sadnienie kapituły? Jakie rozwiązania
udało się ostatnio państwu stworzyć i przez
kogo zostały wykorzystane?

Na dorobek Instytutu składają się licz-
ne nagrody i wyróżnienia, większość przy-

znano właśnie za innowacyjność. Między
innymi w roku 2014 Instytut został uho-
norowany Nagrodą Specjalną Marszałka
Województwa Śląskiego w ramach Marki
Innosilesia za wysoki poziom innowacyj-
ności, zaś w ubiegłym roku uzyskaliśmy
akredytację Ministerstwa Rozwoju jako
Ośrodek Innowacji. 

Wracając jednak do tegorocznego ty-
tułu „Rynkowy Lider innowacji”. Wyróż-
nienie to Instytut otrzymał po raz pierwszy
i było ono zaskoczeniem. Podstawą przy-
znania nagrody były przede wszystkim
dotychczasowe osiągnięcia teoretyczne
i praktyczne. Do najważniejszych należą no-
watorskie w skali światowej kompleksowe,

różne systemy monitorowania – na przy-
kład zagrożenia siarkowodorowego SMZS,
parametrów bezpieczeństwa w rejonie ścia-
ny wydobywczej „X-man”, precyzji bom-
bardowania i strzelania na poligonie lot-
niczym, podłoża gruntowego szlaków dro-
gowych „Seismobile”. Są nimi także opra-
cowane specjalnie na potrzeby organów
nadzoru górniczego – cyfrowy rejestrator
i analizator wstrząsów i wybuchów „Pan-
tera” oraz górnicza „czarna skrzynka”
znana pod nazwą Autonomiczny Zespół
Rejestrująco-Pomiarowy AZRP. Każdy
z tych systemów bazuje na skomplikowa-
nych algorytmach, umożliwiających ocenę
pozyskiwanych wyników i ich analizę. 

Kolejne przykłady wykorzystania in-
formatyki stosowanej to: system zarzą-
dzania ciągłością działania i bezpieczeństwa
informacji, środowisko rozwojowe do
konstruowania i wytwarzania oraz utrzy-
mania produktów i systemów informa-
tycznych  zgodnie z wymaganiami stan-
dardu ISO/IEC 15408 Common Criteria
– CCMODE czy też innowacyjny w skali
światowej multimedialny przewodnik po
eksponowanych dziełach sztuki dla osób
z dysfunkcjami słuchu i wzroku OPENArt

– nominowany w ubiegłym roku do nagrody
UNESCO i Króla Hamada Bin Isa Al. Kha-
lifa, jako jeden z dwóch produktów z Pol-
ski. 

Rzeczywiście jest tych opracowań
sporo. Czy może pan wskazać jedno roz-
wiązanie – to najważniejsze?

Wszystkie opracowania są dla nas
cenne. Staramy się je promować, głównie
poprzez wdrożenia, ale również przez
udział w konkursach. Choć pomysłów po-
wstało już wiele, nieustannie mamy apetyt
na więcej. Dlatego to najważniejsze jest jesz-
cze przed nami.

Rozmawiał Piotr Danilczuk

Wiemy, jak tworzyć innowacje
Rozmowa z dyrektorem Instytutu Technik Innowacyjnych EMAG 
– drem hab. inż. Stanisławem Trenczkiem, prof. nadzw. w Instytucie EMAG

W moim przekonaniu innowacja występuje wszędzie
tam, gdzie pojawia się zmiana. Może to być zmiana
produktowa, usługowa bądź procesowa
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Podobnie jest ze zgłoszeniami
w Europejskim Urzędzie Paten-
towym (EPO). Najnowszych da-
nych jeszcze nie ma, ale w roku

2015 liczba polskich zgłoszeń wzrosła
o 17,8 proc. Był to wynik najwyższy w Unii,
znacznie przekraczający średnią na tym ob-
szarze.

Polskie ośrodki badawcze i przedsię-
biorstwa złożyły do EPO 568 zgłoszeń pa-
tentowych  – najwięcej od dziesięciu lat. Po-
litechnika Gdańska ma w tej rywalizacji
pierwsze miejsce (23 proc.). Drugie zajęła
Akademia Górniczo-Hutnicza (22), a trze-
cie – International Tobacco Machinery
(14). Dwie inne uczelnie wyższe zajmują od-
powiednio miejsca piąte i szóste: Poli-
technika Łódzka (11) i Politechnika Po-
znańska (10). Na ósmym miejscu znajdu-
je się Uniwersytet Szczeciński, a zatem
w pierwszej dziesiątce wnioskodawców
z Polski jest aż pięć ośrodków akademickich,
co oznacza, że to one w największym
stopniu przyczyniają się do rozwoju polskiej
wynalazczości.

Geografia pomysłowości 
Najwięcej wynalazków do Urzędu Pa-

tentowego RP napłynęło w ubiegłym roku
z województwa mazowieckiego (19,2 proc.).
Na wynik zapracowała przede wszystkim
Warszawa, gdzie jest najwięcej uczelni, in-
stytutów naukowo-badawczych i firm za-
interesowanych innowacyjnością. Kolejne
miejsca przypadły województwom – ślą-
skiemu i wielkopolskiemu. 

Najwięcej zgłoszeń (52,9 proc.) po-
chodzi z sektora gospodarki. Na drugim
miejscu są instytuty badawcze. Na trzecim
osoby fizyczne. Występowanie ostatniej ka-
tegorii dowodzi, że duch wśród wynalaz-
ców pracujących na własną rękę nie ginie.
Chęć dokonania wynalazku jest silniejsza
niż obawy przed koniecznością pokonania
toru przeszkód. 

Problemy pozostają
Przykładem niezrozumiałych kompli-

kacji we wdrażaniu wynalazku jest wymy-
ślona i stworzona w Polsce sztuczna kość,

opracowana przez zespół prof. Grażyny Gi-
nalskiej. Zdobywa ona nagrody na całym
świecie, ale na rynku krajowym i zagra-
nicznym nie może się pojawić. 

– Nie możemy wprowadzić produktu
na rynek, ponieważ musi on przejść proces
certyfikacji. Wiąże się to z koniecznością
przeprowadzenia od kilkudziesięciu do
kilkuset zabiegów na ludziach. Każdy z nich
to koszt w granicach kilku tysięcy złotych.
W pesymistycznym wariancie samo zdo-
bycie wszystkich dokumentów może więc
pochłonąć miliony złotych – powiedział
INN Poland Maciej Maniecki, prezes Me-
dical Inventi, firmy, która podjęła się sko-
mercjalizowania wynalazku. Widać więc, że
polscy wynalazcy muszą iść sami drogą
przez mękę. Brak jest ciągle systemu ich
wspierania i przeznaczonych na to pienię-
dzy. 

(RYCH)

Coraz więcej patentów
Według najnowszych danych Urzędu
Patentowego RP w roku 2016 
liczba wynalazków i wzorów 
użytkowych, zgłoszonych 
do opatentowania, rosła 
z każdym kwartałem. 
W pierwszym było to nieco ponad 
3,7 tys., w ostatnim już 4,5 tys. 

Szczególnie wysoko nagradzane są osiągnięcia
innowacyjne w sferze aparatury dla sektora
energetycznego. W swoim dorobku ITR ma
Złoty Medal na wystawie wynalazków „Con-

cours Lepine” za opracowanie rodziny nowatorskich
przetworników prądowych, a także Złoty Medal pod-
czas Salonu Wynalazków i Innowacyjnych Technolo-
gii „Archimedes” za system SEM z rodziny modułowych
sterowników GSM Smart Grid. Instytut może pochwalić
się także Orderem Oficerskim Komisji Odznaczeń
Belgii „I’Ordre du Merita de I’Innovation Eureka”.

www.itr.org.pl

Innowacyjny ITR
Za innowacyjne
opracowania Instytut
Tele- i Radiotech-
niczny zdobywa na-
grody i wyróżnienia
na krajowych i zagra-
nicznych konkursach
wynalazczych
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Wojskowy Instytut Techniki Inżynieryjnej we Wrocławiu (WITI) to
unikalna w Polsce jednostka badawcza, kompleksowo zajmu-
jąca się realizacją prac rozwojowych w zakresie uzbrojenia
i sprzętu inżynieryjnego na rzecz obronności i bezpieczeństwa
państwa. Prowadzone prace zmierzają do zaspokojenia potrzeb
resortu obrony narodowej oraz przystosowania ich wyników do
wdrażania w praktyce. Są to głównie prace rozwojowe i wdro-
żeniowe wynikające z planu modernizacji technicznej Sił Zbroj-
nych RP. 

W Instytucie realizowane są prace badawcze i wdrożeniowe
obejmujące między innymi: maskowanie i kamuflaż (sprzętu
i umundurowania), środki bojowe (w tym środki alternatywne
dla min), badania i utylizację środków bojowych, rozminowa-
nie, uzdatnianie i ocenę jakości wody, maszyny inżynieryjne
i mosty wojskowe, źródła zasilania i magazynowania energii,
technologie proekologiczne oraz nowe technologie (nano-
technologie).

Niektóre obszary potrzeb Sił Zbrojnych RP zostały całkowicie
zmodernizowane w oparciu o polską myśl techniczną i polską
siłę wytwórczą. Do nich możemy zaliczyć opracowane w WITI:
• sprzęt i środki do uzdatniania wody w warunkach polowych,
produkowane przez polskie firmy, które systematycznie wcho-
dzą na wyposażenie jednostek inżynieryjnych. W szczególności
są to: 
- filtr indywidualny, 
- filtr przewoźny wody (produkowany przez Eko-Mech, Debrzno
oraz Partner Systems, Człuchów), 
- filtr przenośny wody FPW50 i FPW350 (produkowane przez
Partner Systems, Człuchów), 
- filtr membranowy Solarfiltr (nagroda „Defender” 2012) zasilany
z źródeł odnawialnych (ogniwa słoneczne, wiatraki) i posiada-
jący system do magazynowania energii, 
- kontenerowa stacja uzdatniania wody (wdrożenie WZInż. S.A. Dęblin), 
- laboratorium badań wody (wdrożenie AMZ Kutno). 
Wszystkie rodzaje filtrów służą zarówno do usuwania zanieczyszczeń naturalnych, jak i bojowych środków trujących i bojo-
wych środków biologicznych. Konstruowane filtry działają bądź w technologii przepływowej, bądź odstojnikowej.

• Nowoczesne materiały do uzdatniania w procesach specjalnych
oczyszczania wody (projekt PGNiG, wraz z firmą Partner systems).
W WITI opracowano i opatentowano specjalny rodzaj sorbenta na
bazie węgla aktywnego.
• Środki do maskowania sprzętu.
• Środki alternatywne dla wycofanych z eksploatacji środków bojo-
wych. 
• Innowacyjny zestaw narzędzi do rozminowania humanitarnego (7PR
EU).
• Dodatkowo znakomita większość sprzętu saperskiego jest opraco-
wana bezpośrednio lub ze znaczącym udziałem Instytutu i następnie
produkowana przez polski przemysł obronny.

W WITI działalność wynalazcza jest priorytetem. W okresie ostatnich
czterech lat Instytut zgłosił do Urzędu Patentowego RP 52 wynalazki,
w tym do zagranicznych Urzędów Patentowych złożono 15 zgłoszeń.
W przedziale 2013–2016 otrzymano 25 patentów (w tym 4 zagra-
niczne) oraz 5 praw ochronnych na wzory użytkowe.

Inżynieryjne wdrożenia w polskim przemyśle zbrojeniowym

Wojskowy Instytut Techniki Inżynieryjnej im. profesora Józefa Kosackiego
ul. Obornicka 136, 50-961 Wrocław

Tablica sterująca filtra przewoźnego wody FPW-2

Filtr przewoźny wody FPW-2 w trakcie pracy

Filtr membranowy – Solarfiltr
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Czy zdaniem pana profesora obecna
struktura instytutów badawczych potrze-
buje tak radykalnych zmian, jakie zapro-
ponowało Ministerstwo Rozwoju? Jak
pan odbiera ten ruch – jako praktyczną po-
trzebę czy raczej chęć stworzenia okazji do
rotacji kadrowych?

Warto przypomnieć, że instytuty ba-
dawcze są jedynym sektorem nauki, któ-
ry został już gruntownie zrestrukturyzo-

wany i ponosząc bardzo wysokie koszty
tych zmian, dostosował się do nowej rze-
czywistości. Głównym kierunkiem re-
strukturyzacji była konsolidacja. W 1990 r.
działało 267 jednostek. Po restruktury-
zacji działalność naukową i wdrożenio-
wą prowadzi 115 instytutów badaw-
czych o dużym potencjale i istotnym
znaczeniu w kraju oraz na arenie mię-
dzynarodowej.

Po co kolejna reforma 
instytutów badawczych?

Rozmowa z prof. Leszkiem Rafalskim, 
przewodniczącym Rady Głównej Instytutów 
Badawczych o najnowszych pomysłach ustawo-
dawczych dotyczących placówek naukowych
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Wprowadzona w kwietniu 2010 r. usta-
wa o instytutach badawczych uregulowa-
ła zasady ich funkcjonowania, zapewniła
także ministrom nadzorującym możliwość
kontrolowania, a ministrowi właściwemu do
spraw nauki – ocenę dorobku naukowego
i wdrożeniowego. Patrząc z pewnej per-
spektywy czasowej, można stwierdzić, że
dzięki tej reformie w latach 2010–2016
ukształtował się sektor nowoczesnych in-
stytutów badawczych wyspecjalizowany
w działalności badawczo-wdrożeniowej, od-
powiedzialny za realizację zadań szczególnie
ważnych w planowaniu i realizacji polity-
ki państwa oraz podejmujący konkurencję
na rynku międzynarodowym.

Uważam, że w obecnej sytuacji nasze
instytuty nie potrzebują pilnie gruntownej
reformy, a raczej oczekują wzmocnienia ich

innowacyjnego potencjału. Moim zda-
niem proponowane zmiany mogą spowo-
dować duży chaos w systemie badań i wdro-
żeń w Polsce, z pewnością zakłócona zo-
stanie skuteczność instytutów badawczych
w komercjalizacji. Będzie to bardzo nieko-
rzystne, szczególnie teraz, gdy Polska po-
trzebuje przyspieszenia gospodarki opar-
tej na innowacjach.  

Czy przyszła reorganizacja i zmiana
struktury wynika z nieefektywności badań
instytutów badawczych czy z niezadowa-
lających przychodów finansowych?

Z przykrością muszę stwierdzić, że od
ponad roku rozpowszechniane są w me-
diach nierzetelne informacje na temat in-
stytutów badawczych. Często powoływa-
no się na raport NIK, twierdząc, że w latach
2010–2013 instytuty nie wykorzystały swe-
go potencjału. Tyle tylko, że Izba zbadała
szczegółowo aż… osiem instytutów.
O liczbie zbadanych jednostek naukowych
oczywiście już nie informowano, a nega-
tywne informacje były utożsamiane ze
wszystkimi instytutami badawczymi.

Planowana reorganizacja naszego sek-
tora z pewnością nie wynika z nieefektyw-
ności badań. Wystarczy przytoczyć dane
z raportu opracowanego w 2014 r. przez fir-

mę Index Copernicus – zatrudniając 13 proc.
polskich badaczy, przy niezwykle niskim fi-
nansowaniu budżetowym, jesteśmy twór-
cami 34 proc. osiągnięć naukowych i 84 proc.
wszystkich wdrożeń zrealizowanych przez
jednostki naukowe w Polsce. Te dane mó-
wią same za siebie i świadczą o bardzo du-
żej efektywności instytutów badawczych
w procesie prowadzenia badań nauko-
wych i wdrażania nowych rozwiązań. 

Argument dotyczący niezadowalają-
cych przychodów finansowych też odpada
– przychody instytutów badawczych z ty-
tułu komercjalizacji wyników badań i opra-
cowanych technologii w latach 2009–2012
były blisko 40-krotnie wyższe niż jednostek
uczelnianych. W badanym okresie średni
przychód w przeliczeniu na 100N pra-
cowników wyniósł w instytutach badaw-

czych 31,3 mln zł (w jednostkach uczel-
nianych 0,8 mln zł).

Wykreowana w Ministerstwie Nauki
i Szkolnictwa Wyższego koncepcja utwo-
rzenia Narodowego Instytutu Technolo-
gicznego (NIT) budzi wiele kontrowersji
i to nie tylko w środowisku instytutów ba-
dawczych. Jakie są największe  zagrożenia
tego projektu?

To prawda. Koncepcja MNiSW, mająca
na celu przekształcenie kilkudziesięciu in-
stytutów badawczych w jeden megainsty-
tut – Narodowy Instytut Technologiczny
–wzbudza wiele obaw i jest obarczona ry-
zykiem, ponieważ oznacza wysokie kosz-
ty transformacji. Warto zastanowić się,
czy w obecnej sytuacji Polskę stać na two-
rzenie megainstytucji o cechach monopo-
listycznych, która wymagać będzie bardzo
dużych środków budżetowych.

Problemem jest także sytuacja, w któ-
rej instytuty badawcze utracą osobowość
prawną. W konsekwencji oznacza to utra-
tę tożsamości i marki rozpoznawalnej w kra-
ju i za granicą, utratę kompetencji akredy-
tacyjnych oraz trudności związane z cią-
głością projektów finansowanych ze środ-
ków UE. Kolejne minusy tego rozwiązania
to niszczenie dużego potencjału kadrowe-

go instytutów badawczych, pozbawienie
możliwości ich indywidualnego uczest-
nictwa w organizacjach międzynarodo-
wych oraz w projektach krajowych i mię-
dzynarodowych. Wiele kontrowersji budzi
także fakt, że projekt dotyczący utworzenia
NIT zakłada radykalne zmniejszenie fi-
nansowania badań w pozostałych instytu-
tach badawczych.  

Wprowadzając nowe koncepcje w ob-
szarze nauki – tak ważnym dla przyszłości
Polski – warto odwołać się do doświadczeń
innych krajów. Chciałbym zwrócić uwagę,
że idea stworzenia NIT pozostaje w sprzecz-
ności z organizacją instytutów badaw-
czych w USA, kraju przodującym pod
względem innowacyjności. Publiczny
sektor badawczo-rozwojowy w Stanach
Zjednoczonych jest zdecentralizowany. �

Uważam, że w obecnej sytuacji nasze instytuty nie
potrzebują pilnie gruntownej reformy, a raczej
oczekują wzmocnienia ich innowacyjnego potencjału.
Moim zdaniem proponowane zmiany mogą
spowodować duży chaos w systemie badań i wdrożeń
w Polsce, z pewnością zakłócona zostanie skuteczność
instytutów badawczych w komercjalizacji
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Departamenty Federalne finansują przede
wszystkim badania wykonywane przez Fe-
deralne Laboratoria  i Federalne Centra Ba-
dawczo-Rozwojowe oraz inne podmioty ba-
dawcze. Są to organizacje branżowe dzia-
łające na zasadach non profit. Instytuty ba-
dawcze w USA mają bardzo zróżnicowa-
ną strukturę organizacyjną, która jest do-
stosowana do specyfiki obszaru ich dzia-
łalności. 

Jak postrzega pan profesor rolę Rady
Głównej Instytutów Badawczych po utwo-
rzeniu Narodowego Instytutu Technolo-
gicznego? Jakie kompetencje pozostaną
w gestii Rady?

Trudno w chwili obecnej przesądzać
i wyrokować, gdyż nie wiadomo, w jaki spo-
sób będzie funkcjonować Narodowy In-
stytut Technologiczny. Rada Główna po-
dejmuje aktualnie wiele działań mających
na celu zmodyfikowanie projektu Mini-
sterstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego
w sprawie Narodowego Instytutu Techno-
logicznego. 

Mając na uwadze wzmocnienie na-
szego sektora nauki, proponujemy utwo-
rzenie Sieci Instytutów Badawczych z za-

chowaniem ich tożsamości i osobowości
prawnej. Nasza koncepcja zakłada po-
wstanie struktury  złożonej z  grupy insty-
tutów badawczych, ściśle powiązanych
z dziedzinami gospodarki, które, zgodnie
z tworzoną „Strategią na rzecz Odpowie-
dzialnego Rozwoju”, należy traktować
priorytetowo jako Strategiczne Obszary
Rozwoju.

Współpraca w ramach Sieci zwięk-
szyłaby potencjał instytutów realizujących
prace na rzecz gospodarki i społeczeństwa,
zapewniając zdolność do realizacji du-
żych projektów badawczych – krajowych
i międzynarodowych. Uważam, że zapro-
ponowane przez nas rozwiązanie byłoby ko-
rzystne nie tylko dla instytutów badawczych,
ale w konsekwencji również dla całej go-
spodarki oraz innych obszarów związanych,
m.in. z ochroną zdrowia i bezpieczeństwa
państwa. Połączony potencjał instytutów

badawczych wraz z ich otoczeniem bizne-
sowym – przedsiębiorstwami, instytucjami,
z którymi instytuty na co dzień współpra-
cują, utrzymałby wysoki poziom komer-
cjalizacji i zapewniłby zdolność do realizacji
dużych projektów B+R.  Ponadto przy-
czyniłby się do większej  obecności w eu-
ropejskiej przestrzeni badawczej.

Podczas dyskusji nad nowelizacją
ustawy o instytutach badawczych zgłaszał
pan profesor zasadność procedury kon-
kursowej przy wyborze dyrektorów insty-
tutów. W jaki sposób będą teraz wyłania-
ni dyrektorzy i członkowie rad naukowych?

Znowelizowana ustawa daje prawo
ministrowi, któremu podlega dany instytut
badawczy, wyznaczenia dyrektora instytu-
tu bez procedury konkursowej. Znosi tak-
że wszelkie ograniczenia odwołania dy-
rektora przez ministra. Dotychczas konkursy
rozpisywała rada naukowa. Zmiana doty-
czy również wyboru zastępców dyrektora
– ich również powołuje minister bez kon-
kursu i bez zgody samego dyrektora. 

Fakt, że to minister powołuje i odwo-
łuje zastępców dyrektora budzi kontro-
wersje, gdyż ewidentnie narusza zasadę

podległości i jednoosobowej odpowie-
dzialności dyrektora za działalność insty-
tutu. Do tej pory zastępcy dyrektora byli po-
woływani przez dyrektora instytutu po za-
opiniowaniu przez radę naukową instytu-
tu. Umożliwiało to dyrektorowi indywidu-
alny – ale oceniany także przez radę na-
ukową – dobór kandydatów na te stano-
wiska. Podobne rozwiązania, które  zawarto
w  nowelizacji  były zapisane w ustawie
z 1951 r., a to niestety wątpliwy wzorzec
w obecnej rzeczywistości.  

Zmiany w ustawie dotyczą także skła-
du rady naukowej instytutu. Minister nad-
zorujący wyznacza co najmniej połowę rady
naukowej oraz przewodniczącego rady
spoza pracowników instytutu. W mojej oce-
nie istnieje zagrożenie, że w pewnych przy-
padkach ustawa może sparaliżować pracę
instytutu chociażby w sytuacji, gdy minister
będzie chciał powołać swoich kandydatów. 

W trakcie prac nad ustawą zniesiono
zapis o obowiązku znajomości języka ob-
cego przez dyrektora instytutu. Obniżono
także wymagania względem przewodni-
czącego rady naukowej – wystarczy, że ma
on tytuł doktora, a nie jak dotychczas wy-
magano – doktora habilitowanego. Czy
zdaniem pana profesora obniżenie tych
kryteriów  może wpłynąć na jakość pro-
wadzonych badań?

No cóż, obniżenie tych kryteriów jest
zdecydowanie niekorzystne. We współcze-
snym świecie trudno wyobrazić sobie pro-
wadzenie międzynarodowych projektów bez
kontaktu z zagranicznymi partnerami. Dy-
rektor instytutu badawczego na miarę XXI
wieku powinien znać język obcy na pozio-
mie umożliwiającym swobodne komuni-
kowanie się w zakresie tematyki naukowo-
badawczej. 

Kolejna sprawa – szef rady naukowej
nie musi być doktorem habilitowanym. War-
to podkreślić, że do zadań rady naukowej
należy przeprowadzanie procedur dok-
torskich i habilitacyjnych. Kuriozalna bę-
dzie zatem sytuacja, w której osoba prze-
wodząca radzie naukowej, nie mając ha-
bilitacji, będzie kierowała postępowaniem
w sprawie nadania stopnia doktora habi-
litowanego. Czas pokaże, jak to wszystko
będzie funkcjonować w praktyce i czy nie
odbije się na jakości prowadzonych badań.

Szkoda, że znowelizowana ustawa o in-
stytutach badawczych nie proponuje żad-
nych nowych rozwiązań legislacyjnych
mających na celu wykorzystanie potencja-
łu naszych instytutów i podniesienie efek-
tywności prowadzonych badań. Nie po-
dejmuje również – tak oczekiwanych przez
środowisko – spraw związanych ze zwięk-
szeniem finansowania badań naukowych.
Obecnie na badania przeznacza się z bu-
dżetu państwa tylko 0,29 proc. PKB po od-
jęciu funduszy europejskich, tzw. struktu-
ralnych, które kończą się w 2020 r. To po-
ziom najniższy od 40 lat, przy stałej ten-
dencji malejącej… Rządzący muszą mieć
świadomość, że nie ma lepszej inwestycji
w przyszłość Polski jak inwestycja w badania
naukowe – wydatki te nie mogą być trak-
towane jako koszt, lecz jako najbardziej zy-
skowna inwestycja. 

Dziękujemy panu profesorowi za roz-
mowę, życząc, aby zmiany związane z po-
wołaniem Narodowego Instytutu Tech-
nologicznego nie wpłynęły negatywnie
na działalność instytutów badawczych i by
mogły one w dalszym ciągu realizować in-
nowacyjne projekty badawcze dostosowane
do strategicznych celów rozwoju gospo-
darki.

Rozmawiały Dorota Jarocka 
i Agnieszka Żądło

�

Wprowadzając nowe koncepcje w obszarze nauki 
– tak ważnym dla przyszłości Polski – warto odwołać
się do doświadczeń innych krajów. Chciałbym 
zwrócić uwagę, że idea stworzenia NIT 
pozostaje w sprzeczności z organizacją instytutów
badawczych w USA, kraju przodującym 
pod względem innowacyjności
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Wśród ostatnich osiągnięć In-
stytutu Zootechniki warto
wymienić choćby uzyskanie
pierwszych w świecie prosiąt

po transferze kriokonserwowanych oocy-
tów świni, innowacyjną metodę zwiększe-
nia zdolności rozwojowych ex vivo oraz ja-
kości cytologicznej i molekularnej klonal-
nych zarodków świni, zastosowanie metod
żywieniowych jako innowacyjnego narzę-
dzia w kontroli kokcydiozy u drobiu oraz
wiele innych rezultatów badań, które świad-
czą o dużej kreatywności zespołu nauko-
wego.

Program badawczy Instytutu obejmu-
je sześć obszarów badawczych, które uzna-
no za strategiczne dla zmieniających się po-
trzeb produkcji zwierzęcej: 
• genetyka i hodowla zwierząt gospodar-
skich,
• rozwój metod biotechnologii rozrodu
samców i samic zwierząt gospodarskich,
• ochrona zasobów genetycznych zwierząt,
• cytogenetyka i genetyka molekularna
zwierząt,
• żywienie zwierząt i paszoznawstwo,
• technologia, ekologia i ekonomika pro-
dukcji zwierzęcej.

Powołaniem Instytutu jest prowadze-
nie prac naukowo-badawczych i rozwojo-
wych w zakresie nauk zootechnicznych ukie-

runkowanych na bieżące i perspektywicz-
ne potrzeby produkcji zwierzęcej, będącej
źródłem bezpiecznej, wysokiej jakości żyw-
ności w warunkach przyjaznych dla zwie-
rząt i środowiska, z zachowaniem ich do-
brostanu oraz wykorzystanie zwierząt go-
spodarskich dla celów biomedycznych.
Misją jest ochrona ginących ras zwierząt go-
spodarskich i zachowanie bioróżnorodności
dla przyszłych pokoleń. 

23 listopada 2006 r. Instytut Zoo-
techniki otrzymał status Państwowego In-
stytutu Badawczego za osiągnięcia będą-
ce efektem podejmowanych przez jego pra-
cowników prac naukowych, upowszech-
nieniowych i wdrożeniowych. Instytut po-
siada uprawnienia do nadawania stopnia
doktora i doktora habilitowanego nauk rol-
niczych w dyscyplinie zootechnika oraz
doktora nauk rolniczych w dyscyplinie
biotechnologia.

Wielkim walorem IZ PIB są dobrze zor-
ganizowane zakłady doświadczalne zlo-
kalizowane w różnych województwach,
w większości działające na zasadach spół-
ek prawa handlowego ale też funkcjonują-
ce w strukturze organizacyjnej Instytutu.
9 Zakładów Doświadczalnych gospoda-
rujących na powierzchni 12 500 hektarów
spełnia kluczową rolę w prowadzonych
przez IZ PIB pracach badawczych.

Instytut Zootechniki PIB jest także
wydawcą – edytorem wydawnictw perio-
dycznych, a także książek, broszur upo-
wszechnieniowych, instrukcji wdrożenio-
wych i materiałów informacyjnych. 

Od 2006 r. Instytut Zootechniki PIB re-
alizuje powierzone mu przez Radę Mini-
strów programy wieloletnie, m.in. od 2015 r.
projekt „Ochrona i zarządzanie krajowy-
mi zasobami genetycznymi zwierząt go-
spodarskich w warunkach zrównoważo-
nego użytkowania na lata 2016–2020”, bę-
dący naturalną kontynuacją i rozwinięciem
wcześniej prowadzonych prac. Jego celem
jest zapewnienie postępu biologicznego ho-
dowli zwierząt gospodarskich przy za-
chowaniu bogatej bioróżnorodności zwie-
rząt, z uwzględnieniem biotechnologicz-
nych, technologicznych i środowiskowych
uwarunkowań produkcji. Program obej-
muje działania dotyczące funkcjonowania
hodowli i produkcji zwierzęcej, zdolnej do
konkurowania na rynku europejskim.
Opiera się on na najnowszych osiągnię-
ciach nauki polskiej i światowej w dzie-
dzinie hodowli i produkcji zwierzęcej, ze
szczególnym uwzględnieniem bioróżno-
rodności i rozrodu zwierząt oraz paszo-
znawstwa.

www.izoo.krakow.pl 

Miejsce zootechnicznych badań

Instytut Zootechniki Państwowy Instytut Badawczy, utworzony
31 maja 1950 roku, należy do największych polskich instytutów
naukowo-badawczych o zasięgu ogólnokrajowym
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Nauka zaspakaja ciekawość ludz-
kości, jest pierwszym krokiem do
dumnego stawienia czoła przy-
rodzie i kontroluje przyszłość.

Dopiero jej konstruktywne zastosowanie to
otwarcie drogi do korzystania z owoców tej
myśli dla dobra społeczeństw. Centrum Ba-
dań Kosmicznych PAN wpisuje się właśnie
w rzadki scenariusz zarówno naukowej, jak
i aplikacyjnej działalności, obserwacji, two-
rzenia teorii, eksperymentalnej jej weryfikacji
i zastosowań w życiu codziennym.

CBK PAN historycznie
Centrum Badań Kosmicznych PAN

(CBK PAN) rozpoczęło działalność
w 1977 roku, a więc 20 lat od daty wynie-
sienia na orbitę wokółziemską pierwszego
satelity otwierającego Erę Kosmiczną na-
szej cywilizacji. Ustanowiono je jako in-
terdyscyplinarny instytut badawczy w ca-
łości skoncentrowany na badaniu i wyko-
rzystaniu przestrzeni kosmicznej otoczenia
Ziemi i Przestrzeni Międzyplanetarnej oraz
rozwoju inżynierii kosmicznej i satelitarnej.
Tak więc misja Centrum została jasno na-
kreślona: nauka o przestrzeni kosmicznej

jako czynnik sprawczy rozwoju zaawan-
sowanych technologii i wykorzystania tech-
nik satelitarnych. Było to naturalne, gdyż nie
można badać przestrzeni kosmicznej bez
skonstruowanej w tym celu unikatowej
aparatury kosmicznej. 

Przez 40 lat aktywności CBK PAN wy-
niosło w przestrzeń kosmiczną ponad
70 różnych instrumentów pomiarowych.
Można stwierdzić, że wszystkie te progra-
my doprowadziły do powstania w Polsce
dorobku badawczego, który umożliwia
wykorzystanie przestrzeni kosmicznej. 

Konstrukcje CBK PAN dokonywały po-
miarów wokół planet Marsa i Wenus, lą-
dowały na powierzchni Tytana – najwięk-
szego księżyca planety Saturn oraz na ją-
drze komety Czuriumow-Gerasimienko.
Z orbity wokół Ziemi dokonywały pomia-
rów promieniowania rentgenowskiego
Słońca. Niekiedy były to pomiary czynio-
ne po raz pierwszy w historii ludzkiej cy-
wilizacji (Tytan, jądro komety). Tym samym
wykonane dziesiątki pomiarów plazmowego
otoczenia Ziemi pozwoliły Polsce stać się
partnerem europejskich i światowych badań
kosmicznych.

Od kosmosu 
do nowych rozwiązań 

w biznesie

Ostatnie lata mocnego związania Centrum Badań Kosmicznych PAN 
z Europejską Agencją Kosmiczną pokazały, jak ważny jest kosmos 
dla rozwoju gospodarczego kraju. W związku z tym należy spodziewać się
utrzymania wsparcia unijnego 

Fontanna cezowa AOS-CsF1 w Obser-
watorium CBK PAN w Borówcu pod
Poznaniem.
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Obecnie Centrum, jak i przemysł w Pol-
sce, wykorzystują to partnerstwo w ramach
kooperacji z Europejską Agencją Ko-
smiczną (ESA).

Kierunek badań
Centrum Badań Kosmicznych PAN

ścieżką swojego rozwoju nie podążało je-
dynie do „biblioteki”, ale realizując swą mi-
sję, zwróciło się ku konkurującemu oto-
czeniu europejskiego i światowego rynku.
Wiedząc, że innowacje to nie tylko wymy-
ślanie czy tworzenie dobrych rozwiązań, ale
stosowanie tychże w praktyce gospodarczej,
czyli ofercie rynkowej, CBK PAN zaczęło ta-
kie „kosmiczne rozwiązania” przedsta-
wiać i oferować.

Dla potrzeb badań astronomicznych
CBK PAN w listopadzie 2013 roku i sierp-
niu 2014 roku zintegrowało i wyniosło
w przestrzeń kosmiczną dwa pierwsze pol-
skie minisatelity LEM i HEWLIUSZ, sta-
nowiące komponent międzynarodowego
systemu satelitarnego BRIGHT. To spra-
wiło, że Polska dołączyła do krajów dys-
ponujących własnymi satelitami i najwyż-
szymi technologiami kosmicznymi.

Obserwatorium Astrogeodynamiczne
CBK PAN w Borówcu podwyższyło do-
kładność regularnie określanej i dystry-
buowanej skali czasu do 10–16s/dzień po-
przez rozbudowę zestawu generatorów
wzorcowych o tzw. Fontannę Cezową.
Tym samym CBK PAN stało się w Euro-
pie 5., a w skali światowej 13. Laborato-
rium oferującym tak dokładną, a ponad-
to stabilną skalę czasu wzorcowego, co jest
bardzo istotne dla synchronizowania sys-
temu nawigacji satelitarnej, w tym GA-
LILEO.

CBK PAN przystosowało jedyny w Pol-
sce dalmierz laserowy konstrukcji naszego
instytutu do śledzenia orbit tzw. śmieci ko-
smicznych (nieaktywnych satelitów i ich po-
zostałości na orbicie). Przeprowadzono licz-
ne obserwacje. Tym samym laboratorium
dołączyło do nielicznych w skali światowej
obserwatoriów stosujących laserową tech-
nikę do lokalizacji i śledzenia śmieci ko-
smicznych. Wyniki obserwacji służą roz-
poznaniu orbit satelitarnych w aspekcie
obronności.

CBK PAN  opracowało nowe polary-
metryczne metody przetwarzania radaro-
wych zobrazowań wieloczasowych z sate-
lity radarowego Sentinel-1 na potrzeby
klasyfikacji form pokrycia terenu. Podsta-
wowe klasy pokrycia terenu są klasyfiko-
wane z dokładnością 93,17 proc.

Partnerzy Centrum Badań 
Kosmicznych PAN

Dominująca część działalności CBK
PAN to udział we współpracy międzyna-

rodowej. Marka zaufanego partnera
otwiera dostęp do nowych technologii
i technik w wielu instytutach i międzyna-
rodowych korporacjach. Współpraca
z NASA, ESA czy z innymi agencjami ko-
smicznymi powoduje, że CBK PAN jest
aktywnym uczestnikiem w poznawaniu
i badaniu eksploracji i eksploatacji ko-
smosu.

CBK PAN dzięki swojemu Studium
Doktoranckiemu kształci i przygotowuje
kwalifikowane kadry dla polskiego prze-
mysłu kosmicznego. Wiele firm, obecnie
rozpoznawalnych na europejskim rynku ko-
smicznym, wywodzi się z Centrum. Pra-
cownicy CBK PAN zasilają kadry polskie-
go przemysłu kosmicznego. Centrum re-

alizuje transfer technologii do nowocze-
snego przemysłu również poprzez wspól-
ne przedsięwzięcia z innymi partnerami. Tak
powstała firma Astri Polska – wspólnie
z AIRBUS Space & Defence czy SpaceCase
wspólnie z Hertz System sp. z.o.o – znanej
na polskim rynku militarnego sprzętu na-
wigacyjnego.

W ciągu 40-letniej działalności ważnym
tematem dla CBK PAN było przygotowa-
nie kadr zdolnych rozpocząć bardziej apli-
kacyjną działalność w kosmosie we wła-
snych firmach. Ten aspekt stanowił i dalej
stanowi istotną część aktywności Cen-
trum Badań Kosmicznych PAN. 

www.cbk.waw.pl
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Nowe dalmierze laserowe do obserwacji satelitów i śmieci kosmicznych w Obserwa-
torium CBK PAN w Borówcu pod Poznaniem

Pierwszy polski satelita naukowy Lem wystrzelony 21 listopada 2013 roku. Do dziś
przesyła obserwacje jasnych gwiazd zmiennych wykonywane w konstelacji z drugim
polskim satelitą Heweliuszem oraz 4 innymi satelitami

INSTYTUTY NAUKOWO-BADAWCZE



50 Fakty

Uaktywnić 
genetyczną 
wynalazczość

Rozmowa z prof. nadzw. drem hab.
inż. Michałem Szotą, prezesem Sto-
warzyszenia Polskich Wynalazców
i Racjonalizatorów 
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Dziś dużą część innowacyjnych pro-
duktów tworzonych przez współczesnych
wynalazców – również Polaków – stanowią
aplikacje czy komunikatory. Nowe tech-
nologie powinny być naszym towarem eks-
portowym? A może to tylko mit i wcale nie
one dominują wśród polskich wynalazków?

Jest wiele dziedzin, w których polscy na-
ukowcy osiągają sukcesy naukowe i są
wysoko oceniani przez jurorów na mię-
dzynarodowych wystawach innowacji,
gdzie zdobywają liczne medale i nagrody
specjalne. W konkurencji globalnej na pew-
no należy wyróżnić polskich chemików, in-
formatyków lub inżynierów różnych spe-
cjalności. Jest zauważanych bardzo wiele
ciekawych rozwiązań z zakresu medycyny
lub ochrony środowiska. Większość z nich
posiada wysoki potencjał wdrożeniowy i wy-
maga jedynie tylko odrobiny wsparcia
w procesie komercjalizacji. W większości
przypadków produkty te z powodzeniem
mogą konkurować na rynku globalnym
z produktami zagranicznych koncernów.
Znaczącą grupę nowoczesnych rozwiązań,
które niedużym nakładem finansowym
mogą zostać skomercjalizowane, stanowią
rozwiązania informatyczne takie jak
aplikacje czy komunikatory dedykowane
w szczególności dla urządzeń mobilnych. 

Czy proces patentowania aplikacji na
smartfona wygląda tak samo jak np. in-
nowacyjnego silnika czy preparatu biolo-
gicznego?

Polskie prawo nie przewiduje możli-
wości ochrony patentowej programu kom-
puterowego. Tak jak w pozostałych pań-
stwach Unii Europejskiej, tak i w Polsce, pro-
gramy komputerowe są chronione jedynie
na podstawie prawa autorskiego. Ochrona
tego typu zabezpiecza przede wszystkim kod
źródłowy, a nie stanowi jednak zabezpie-
czenia funkcjonalności programu ani za-
stosowanego w nim rozwiązania. Nie każ-
dy program komputerowy jest chroniony
przez prawo autorskie, ponieważ prawo to
nie chroni niestety procedur, metod i zasad
działania czy koncepcji matematycznych bę-
dących podstawą jakiegokolwiek programu
komputerowego. Mówiąc innymi słowy
– ochroną przez prawo autorskie będzie ob-
jęty konkretny program komputerowy i za-
stosowane w nim rozwiązania programi-
styczne, natomiast poza zakresem ochrony
znajdzie się sama jego idea czy też realizo-
wane w nim funkcje, które będą należały do
tzw. elementów wolnych utworu. Tak więc
opracowanie podobnego konkurencyjnego
programu, o zbliżonych do niego funkcjach,
z reguły nie będzie stanowić naruszenia praw
autorskich. 

Jak często zdarza się, że młody pro-
gramista stworzy jakąś ciekawą nową
„apkę”, a jednak zapomni o uruchomie-

niu procedury ochrony własności inte-
lektualnej? Ma potem jakieś narzędzia,
żeby się bronić?

W sektorze oprogramowania działają
prawdziwi światowi potentaci i z całym
przekonaniem mogę stwierdzić, że ochro-
na praw młodych twórców w tej dziedzinie
jest bardzo utrudniona. Powinniśmy mieć
jednak świadomość, iż świat aplikacji to
przede wszystkim obszar, z którego korzy-
stają oraz w którym prym wiodą młodzi lu-
dzie. I to oni wyznaczają trendy rozwoju
i użyteczność rozwiązań. Istotna jest też dy-
namika rozwoju tego sektora, w którym roz-
wiązania są nowością przez bardzo krótki
okres czasu i po chwili odbiorcy oczekują
nowych – lepszych narzędzi. Z tych właśnie
względów trudno jest sobie wyobrazić ist-
nienie globalnych potentatów bez współ-
pracy z młodymi twórcami.

W ubiegłym roku pani minister Ja-
dwiga Emilewicz na spotkaniu z liceali-
stami pt. „Lekcja wynalazczości” powie-
działa: „Mamy w sobie gen wynalazczości.
Ważne, żebyśmy potrafili go odszukać”.

Zgadza się pan z jej słowami? Polacy są ge-
niuszami w zakresie innowacji?

Rzeczywiście mamy uznanych na całym
świecie naukowców zajmujących się prawie
każdą dziedziną nauki. Szczególnie może-
my szczycić się ponadprzeciętnymi osią-
gnięciami w wiodących i strategicznych
dziedzinach nauki jakimi są np. medycyna,
nanotechnologie, inżynieria materiałowa czy
też szeroko rozumiana informatyka.

Obecnie w Polsce proces sprawnych
wdrożeń oraz komercjalizacji osiągnięć
naukowych dopiero się kształtuje. Jest to je-
den z powodów zajmowania przez Polskę
jednego z ostatnich miejsc w rankingu in-
nowacyjności w Europie. Osobiście mam
nadzieję, iż ten stan rzeczy dość szybko ule-
gnie zmianie. Zmianę tę zagwarantują
wszelkiego rodzaju działania mające na celu
upowszechnienie osiągnięć nauki oraz
wspierające transfer technologii do prze-
mysłu. Istotnym jest jednak, aby nie zapo-
minać o realizacji i wsparciu podstawowych
badań stosowanych. Musimy mieć świa-
domość, iż wysoki potencjał wdrożeniowy
innowacyjnych rozwiązań bez wsparcia
badań w instytucjach naukowych niebawem

się wyczerpie. Władzom SPWiR zależy na
tym, aby nowatorskie rozwiązania krajowe
znajdowały zastosowanie przede wszystkim
w polskim przemyśle i służyły rozwojowi po-
szczególnych firm i sektorów gospodarki,
ponieważ taki stan rzeczy zagwarantuje kon-
kurencyjność polskiej gospodarce.

Już wielokrotnie wspominałem, że
w Polsce odczuwalnie brakuje wypraco-
wanych modelowych rozwiązań dotyczą-
cych transferu technologii, które skutecz-
ne chroniłyby interesy twórców oraz za-
pewniałyby pewność rynkowego działania
podmiotom gospodarczym, które chcą
wdrożyć dany pomysł lub patent. Do nie-
dawna brakowało również odpowiednich
uwarunkowań ustawowych, będących za-
chętą dla sektora MSP, na którym powin-
na się oprzeć innowacyjna gospodarka.
Ostatnio podpisana przez Prezydenta RP
„mała ustawa o innowacyjności” wpro-
wadza istotne zachęty i osobiście mam na-
dzieję, iż są one początkiem znaczących
zmian, które będą przedstawione w opra-
cowywanych właśnie: ustawie o innowa-

cyjności i ustawie 2.0 dotyczącej szkolnic-
twa wyższego w Polsce. 

„Gdy patrzymy gdzie gen wynalaz-
czości bardzo mocno tętni, to na pewno
wśród ludzi, którzy są jeszcze na stu-
diach albo właśnie je kończą i zaczynają
inaczej myśleć o swojej przyszłości” – mó-
wiła jeszcze minister Emilewicz. Pan rów-
nież pracuje na uczelni, na Politechnice
Częstochowskiej. Odczuwa pan to tętno
młodych wynalazców?

To nie ulega wątpliwości, iż większość
młodych ludzi posiada gen wynalazczości,
a obowiązkiem nauczycieli, w szczególno-
ści nauczycieli akademickich jest uaktyw-
nienie tej „genetycznej przypadłości”. To wła-
śnie rozbudzenie ciekawości świata, kre-
atywności myślenia oraz praktycznego roz-
wiązywania problemów, staje się inicjacją wy-
nalazczości wśród młodych twórców. Trud-
no to sobie wielu osobom wyobrazić, ale wy-
nalazczości można „się nauczyć”, a roz-
wiązywanie problemów może stać się pasją
i jednocześnie dobrym sposobem na doro-
słe życie. Aktywacji młodych ludzi służą za-
równo zajęcia w szkołach i na uczelniach, jak
i udział we współzawodnictwie z kolegami �

Polskie prawo nie przewiduje możliwości ochrony
patentowej programu komputerowego. Tak jak w po-
zostałych państwach Unii Europejskiej, tak i w Polsce,
programy komputerowe są chronione jedynie na pod-
stawie prawa autorskiego
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z kraju i ze świata, które jest możliwe np. w ta-
kich konkursach jak wystawa IWIS, „mło-
dy innowator” czy „student wynalazca”.

Jaka droga kariery czeka studenta
chcącego rozwijać swoje odkrywcze pasje
na uczelni? Czy pana zdaniem to „droga
przez mękę”?

Nie uważam, by innowacyjne badania
prowadzone na uczelniach przez studentów
były „drogą przez mękę”, a szczerze mówiąc
w mojej ocenie jest dokładnie odwrotnie.
Obecnie uczelnie wyższe dla twórczej mło-
dzieży oprócz licznych stypendiów nauko-
wych związanych ze studiami doktorancki-
mi oferują bardzo dużo zachęt organiza-
cyjnych i finansowych. Większość szkół
wyższych oferuje dla studentów trzeciego
stopnia oraz młodych naukowców granty,
które stanowią istotne wsparcie badań na-
ukowych. Tym wybitnym młodym naukow-
com Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa
Wyższego proponuje program stypendial-
ny, a od przyszłego roku akademickiego na
wniosek MNiSW ma nastąpić nowelizacja
ustawy o szkolnictwie wyższym, która będzie
przewidywała „doktoraty wdrożeniowe”
dedykowane młodym twórcom pracują-
cym w przemyśle, wymyślającym praktycz-
ne rozwiązania dla przedsiębiorstw. Wiele
spośród takich osób otrzyma na cztery lata
stypendia na realizację założeń rozprawy
doktorskiej.

Jak pan sam wspomina to ze swoich
doświadczeń?

Jeśli chodzi o moją osobę, to dorasta-
łem w zupełnie innych warunkach gospo-
darczych i politycznych. Oczywiście w tych
czasach nie wszystko było dostępne i to wła-
śnie „potrzeba” oraz przekazany mi przez

mojego ojca zapał do rozwiązywania prak-
tycznych problemów stał się dla mnie mo-
tywacją do opracowywania „wynalazków”.
Mogę również powiedzieć, że w życiu
miałem wiele szczęścia do nauczycieli. Już
w szkole średniej – Technicznych Zakładach
Naukowych w Częstochowie poznałem
wielu nauczycieli, którzy pokazali mi war-
tość kreatywnego myślenia. Tak naprawdę
dopiero studia wyższe na Wydziale Elek-
trycznym i doktoranckie na Wydziale In-
żynierii Procesowej i Fizyki Stosowanej dały
mi podwaliny do mojej dalszej pracy na-
ukowej. Poznałem tam również wielu cie-
kawych ludzi, którzy nauczyli mnie roz-
wiązywania problemów naukowych. To
właśnie liczne dyskusje z moim mistrzem
śp. prof. Leopoldem Jeziorskim ukształto-
wały mnie naukowo. Bardzo istotna dla mo-
jego rozwoju twórczego była również dzia-
łalność organizacyjna w Stowarzyszeniu
Polskich Wynalazców i Racjonalizatorów,
ponieważ to właśnie tam poznałem praw-
dziwych wynalazców – osoby dużo starsze
ode mnie, które miały niesamowite do-
świadczenie, bo całe życie zajmowały się
opracowywaniem wynalazków bądź też
wdrażaniem ich w przemyśle.

A może powinniśmy pomyśleć o ucze-
niu kreatywnego myślenia już najmłod-
szych maluchów w przedszkolach albo
w nauczaniu zintegrowanym w pierwszych
klasach szkoły podstawowej? Brakuje ta-
kiego podejścia w polskich szkołach? 

Tak uważam i obecnie w SPWiR przy-
gotowujemy cykl działań i programów
edukacyjnych skierowanych przede wszyst-
kim do najmłodszych twórców. Większość
szkół nie przywiązuje wagi do twórczości

technicznej. Powrót do kształcenia zawo-
dowego jest absolutną koniecznością, po-
nieważ stanowi ono doskonałe zaplecze
i jest kuźnią przyszłych inżynierów. Nauka
musi być otwarta na współpracę z prze-
mysłem i świadoma, że nie może sobie po-
zwolić, na to, by obrażać się na biznes.
Uważam, że uczelnie powinny śledzić ka-
riery swoich absolwentów i starać się wy-
syłać ich do zakładów pracy, gdzie będą oni
pełnić funkcję ambasadorów swoich uczel-
ni – znających siłę nauki, potencjału ba-
dawczego oraz innowacyjnej myśli tech-
nicznej. Szkoła powinna wskazywać mło-
dym ludziom optymalne drogi rozwoju
i startu w samodzielne dorosłe życie zgod-
nie z wymogami współczesnej cywilizacji
oraz od samego początku wpajać uczniom
wiedzę o innowacjach. Młodzi ludzie i dzie-
ci mają czyste umysły. Szukają przez cie-
kawość najprostszych sposobów na udo-
skonalenie istniejących rozwiązań. Mają wy-
obraźnię, którą muszą ciągle rozwijać i cie-
kawe pomysły, które powinni próbować re-
alizować. Trzeba tylko umiejętnie je wydo-
być i pozwolić na ich prezentację. 

Obowiązkowe lekcje robotyki i gry
w szachy by pomogły?

Robotyka czy szachy owszem sprzyja-
ją wszechstronnemu rozwojowi – kształcą
nie tylko pamięć, ale umiejętność logicznego
i przestrzennego myślenia, rozwijają wy-
obraźnię oraz strategiczne przewidywanie
skutków wcześniejszych posunięć. Dlatego
też wpływają na rozwój intelektu i pobu-
dzają kreatywne myślenie.

Szachy zawierają wiele elementów wy-
chowawczych. Uczą podejmowania od-
powiedzialnych decyzji. Gracz, chcąc nie
chcąc, staje się bardziej cierpliwy i wytrwały.
Uczą też pokory, ponieważ konsekwencją
każdej złej decyzji jest utrata pozycji lide-
ra lub przegrana. Dzięki temu wzrasta
szacunek do przeciwnika oraz rozwija się
praktyczna ocena swoich możliwości. Ob-
jawia się to umiejętnością koncentracji, ła-
twością zapamiętania szczegółów czy szyb-
kością w dotarciu do prawidłowego roz-
wiązania problemu. Wykształcone w ten
sposób cechy umysłu i charakteru będą mia-
ły istotne znaczenie w przyszłości. Uważam
więc, że szachy to nie tylko wyrafinowana
rozrywka intelektualna, ale także ogromna
inwestycja w umysły naszych dzieci.

Robotyka zaś to zabawa (np. popularne
dzisiaj klocki lego, gry komputerowe typu
minecraft), aktywny wypoczynek oraz
kształtowanie kreatywnego myślenia i sty-
mulowanie wyobraźni poprzez rozwiązy-
wanie naukowych zagadnień z zakresu
programowania, matematyki, automatyki
czy inżynierii.

Rozmawiała Agnieszka Żądło

�

Trudno to sobie wielu osobom wyobrazić, ale
wynalazczości można się „nauczyć”, a rozwiązywanie
problemów może stać się pasją i jednocześnie dobrym
sposobem na dorosłe życie
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Innowacyjna architektura komórki
fotowoltaicznej

Prowadzone w tych laboratoriach
prace badawcze zaowocowały
wieloma sukcesami na świato-
wym poziomie. W celu promocji

tej działalności w IF PAN powołano Cen-
trum Transferu Technologii (CTT) i stwo-
rzono spółkę celową NanoTechIP. Dzia-
łalność CTT jest obecnie dofinansowana
środkami z projektu „Dialog”, koordyno-
wanego przez AGH w Krakowie. 

Od wielu lat pracownicy IF PAN ak-
tywnie uczestniczą w targach innowacyj-
nej gospodarki. Tam zdobyli wiele presti-
żowychi nagród. Na targach INTARG
w roku 2017 zaprezentowane będą naj-
nowsze osiągnięcia instytutu: innowacyjne
ogniwa fotowoltaiczne, przezroczyste elek-
trody do laserów półprzewodnikowych,

ultraczuły detektor promieniowania UV
i znaczniki fluorescencyjne umożliwiające
wczesną detekcję nowotworu płuc. Po-
nadto Instytut zaprezentuje oryginalne
w skali światowej przyrządy pomiarowe
– dozymetr termoluminescencyjny i se-
kwencer sygnałów pomiarowych. 

Pracownicy IF PAN złożyli i uzyskali
liczne patenty krajowe, a także złożyli
wnioski o pierwsze patenty europejskie
dotyczące rozwiązań prezentowanych na
targach. Nawiązano już także kontakty
z partnerami przemysłowymi w celu dal-
szego rozwijania tych prac i docelowego ich
wdrożenia.

Prof. Marek Godlewski, 
kierownik CTT w IF PAN 

Prekursorski IF PAN
W Instytucie Fizyki Polskiej Akademii Nauk powstały pierwsze w Polsce 
laboratoria ultranowoczesnych technologii MBE i ALD (Molecular Beam 
Epitaxy i Atomic Layer Deposition), a także rozwijana
jest technologia hydrotermalna otrzymywania 
nanoproszków i nanosłupków
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Państwowy Instytut Weterynaryjny
– Państwowy Instytut Badawczy otrzymał
z Europejskiego Dyrektoriatu Jakości Le-
ków (EDQM) oficjalny certyfikat potwier-
dzający członkostwo w Sieci Państwowych
Laboratoriów Kontroli Produktów Leczni-
czych – OMCL. Co to oznacza dla państwa
działań? Czy mógłby pan podać przykład,
który uświadomi czytelnikom znaczenie tego
dokumentu w państwa działalności?

Przynależność Instytutu do Sieci
GEON jest dużym wyróżnieniem po-
twierdzającym wysoką jakość świadczonych
badań. PIWet-PIB jest laboratorium kon-
trolującym jakość produktów leczniczych
weterynaryjnych immunologicznych przed
i po wprowadzeniu do obrotu. Certyfika-
ty jakości dla tych produktów wydawane
przez Instytut są uznawane przez wszyst-
kie kraje Unii Europejskiej i stanowią pod-
stawę ich wprowadzenia do obrotu i sto-
sowania. 

Palącym problemem polskiej wetery-
narii w ostatnich latach wydają się być gry-
pa ptaków i afrykański pomór świń. Czy
pana zdaniem udało się już sytuację opa-
nować? 

Mimo obecnie wygasającego problemu
odnośnie HPAIV H5N8, nie można wy-
kluczyć jego ponownego pojawienia się je-
sienią wraz z nastaniem migracji dzikich
ptaków. Jeśli jednak służby weterynaryjne
będą działać tak jak dotychczas, a hodowcy
zachowywać dotychczasową ostrożność
i przestrzegać wytycznych zawartych w roz-

porządzeniu o bioasekuracji, kryzys zwią-
zany z HPAI uda się opanować. Należy jed-
nak pamiętać, że wirusy  grypy ptaków są
przenoszone przez dzikie ptaki, a nad tra-
sami ich przelotów i siedlisk kontroli raczej
nie ma.

Działania PIWet-PIB w zażegnywaniu
tego problemu to permanentna gotowość
diagnostyczna i ta związana z przygoto-
wywaniem opinii i ekspertyz dla Ministra
Rolnictwa i Głównego Lekarza Weteryna-
rii. W okresie największego nasilenia epi-
demii, aby wyjść naprzeciw oczekiwaniom
służb weterynaryjnych oraz hodowców,
pracowaliśmy w systemie zmianowym.
Ponadto współorganizowaliśmy konfe-
rencje i szkolenia nt. grypy ptaków. Uczest-
niczyłem osobiście wraz z moimi współ-
pracownikami w posiedzeniach Grupy Za-
daniowej ds. wystąpienia HPAI podtypu
H5N8 na terytorium Polski. 

W przypadku ASF elementem najbar-
dziej nieprzewidywalnym jest czynnik ludz-
ki, o czym przekonaliśmy się w 2016 roku
po wystąpieniu kolejnych ognisk choroby
w hodowli trzody chlewnej. Jednakże reje-
strowany w ostatnich miesiącach wzrost
liczby przypadków ASF powinien być łą-
czony z większym natężeniem szerzenia się
ASF w populacji dzików i rozszerzeniem się
obszaru występowania choroby. 

PIWet-PIB pełniąc rolę Krajowego La-
boratorium Referencyjnego ds. ASF dokłada
wszelkich starań, aby wyniki badań dia-
gnostycznych w kierunku ASF były wyda-
wane na bieżąco, tym samym pozwalając na
szybkie reagowanie służb weterynaryjnych
w przypadku wykrycia nowych ognisk i przy-
padków ASF. Ponadto prowadzone od
początku 2017 roku badania naukowe
z zastosowaniem innowacyjnej techniki
CRISPR/Cas9 do edycji genomu wirusa
ASF mają na celu poznanie mechanizmów
jego patogenności oraz mogą w przyszło-

ści być przydatne do opracowania prototypu
szczepionki przeciwko ASF. 

Instytut weźmie wkrótce udział w pro-
jekcie „EuroBioTox”. To autorski pomysł
czy są państwo współuczestnikami zaan-
gażowanymi w jego realizację?

Projekt przygotowało konsorcjum
57 partnerów z 23 krajów, w tym 4 spoza
Unii Europejskiej. Koordynatorem projektu
jest Instytut Roberta Kocha (RKI) w Ber-
linie. Projekt będzie realizowany w latach
2017–2020 i zostanie sfinansowany z Pro-
gramu „Horyzont 2020”. Celem tego pro-
jektu jest ocena i doskonalenie metod po-
miaru toksyn biologicznych (rycyna, abry-
na, neurotoksyna botulinowa, enterotoksyny
S. aureus, saksytoksyna), określenie me-
chanizmów zapewniających jakość mate-
riałów odniesienia, walidacja metod ba-
dawczych, organizacja badań biegłości
oraz szkolenia tematyczne. 

Jakie szanse Instytutowi stworzył pro-
gram „Horyzont 2020”? Czy wiążą z nim
państwo jeszcze jakieś nadzieje w dalszej
perspektywie?

PIWet-PIB realizuje aktualnie dwa pro-
jekty z programu „Horyzont 2020”: „Streng-
thening of scientific excellence of the Na-
tional Veterinary Research Institute in ani-
mal health and food chain safety” oraz „Vet-
BioNet  – Veterinary Biocontained facility
Network for excellence in animal infectio-
logy research and experimentation”. Ponadto
Instytut przygotował kolejnych 11 projektów
w ramach H2020, złożonych do oceny
w tym roku, z których 4 mają już zagwa-
rantowane finansowanie w ramach działa-
nia European Joint Programme. Można po-
wiedzieć, że uzyskaliśmy wysoki wskaźnik
sukcesu w pozyskiwaniu projektów ba-
dawczych z programu „Horyzont 2020” wy-
noszący 33,3 proc. w latach 2014–2016.

Rozmawiał Piotr Nowacki

Ciągle w pełnej gotowości
Rozmowa z prof. drem hab. Krzysztofem Niemczukiem, dyrektorem Pań-
stwowego Instytutu Weterynaryjnego – Państwowego Instytutu Badawczego 

Uzyskaliśmy wysoki wskaźnik sukcesu w pozyskiwaniu
projektów badawczych z programu „Horyzont 2020”
wynoszący 33,3 proc. w latach 2014–2016
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Wojskowy Instytut Higieny i Epi-
demiologii im. gen. Karola
Kaczkowskiego pełni ponad-
to rolę ośrodka referencyjne-

go i jednostki wiodącej w Siłach Zbrojnych
RP w zakresie ochrony przed bronią bio-
logiczną oraz określonych działach ochro-
ny radiologicznej i toksykologii, a także
w zakresie medycznych działań profilak-
tycznych zabezpieczających skuteczne dzia-
łanie żołnierzy.

Instytut posiada unikalny w skali kra-
ju potencjał diagnostyczny i wykwalifiko-
wany personel z wieloletnim doświadcze-
niem w dziedzinie opracowywania zasad
medycznej doktryny wojennej oraz aktyw-
nie uczestniczy w procesie jej doskonalenia
w ramach międzynarodowej wymiany na-
ukowej i prac standaryzacyjnych prowa-
dzonych w grupach roboczych NATO,
gwarantując wysoką jakość wykonywa-
nych badań i przygotowywanych dla sił
zbrojnych opracowań, rozwiązań prak-
tycznych i instrukcji. Instytut od wielu lat
prowadzi kursy specjalizacyjne z zakresu

epidemiologii dla lekarzy i nielekarzy. Pro-
wadzi także szkolenia z zakresu bioterro-
ryzmu, epidemiologii i innych aspektów woj-
skowej służby zdrowia.

WIHE realizuje także badania nauko-
we w dziedzinie nauk biologicznych i me-
dycznych na potrzeby Sił Zbrojnych RP.

Rola ekspercko-doradcza
Instytut opracowuje ekspertyzy, opinie

i analizy dla potrzeb wielu instytucji pań-
stwowych,  w tym sądów, prokuratury i woj-
ska. 

W ramach zabezpieczenia potrzeb Sił
Zbrojnych WIHE:
• pełni rolę ekspercko-doradczą w zakre-
sie identyfikacji, charakterystyki i archiwi-
zacji szczególnie niebezpiecznych patoge-
nów, które mogą stanowić czynniki broni
biologicznej;
• prowadzi nadzór merytoryczny i kon-
troluje stan ochrony radiologicznej w za-
kładach stosujących materiały promienio-
twórcze i źródła promieniowania jonizu-
jącego;

• aktywnie uczestniczy w logistycznych
przygotowaniach wojskowych misji za-
granicznych: 
• współdziała m.in. z Rządowym Centrum
Bezpieczeństwa, Inspekcją Sanitarną MSW,
Komendą Główną Straży Pożarnej, Agen-
cją Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Pań-
stwową Agencją Atomistyki.

Badania naukowe
WIHE na potrzeby MON prowadzi

prace badawczo-rozwojowe mające na
celu opracowanie metod i technologii de-
tekcji szkodliwych czynników pola walki
i minimalizowania skutków oddziaływania
tych czynników na organizm ludzki. Prace
te dotyczą m.in. doskonalenia systemów
i metod wykrywania zakażeń i skażeń bio-
logicznych.

Działalność badawcza obejmuje po-
nadto tematykę:
• higieny i epidemiologii,
• radiobiologii i ochrony przed promie-
niowaniem jonizującym i niejonizującym, 
• toksykologii, 
• fizjologii oraz technologii żywienia,
• medycyny pracy,
• weterynarii wojskowej.

Szczególnie wysoki priorytet mają ba-
dania z zakresu medycyny regeneracyjnej,
z uwzględnieniem użycia komórek macie-
rzystych i przeszczepów, a także nowo-
czesnych leków, funkcjonalnych opatrun-
ków i nowatorskich terapii.

Wyrazem aktywności naukowej pra-
cowników WIHE są także wydane książki,
monografie, artykuły publikowane w cza-
sopismach krajowych i zagranicznych oraz
udział w polskich i międzynarodowych
gremiach eksperckich i towarzystwach na-
ukowych.

www.wihe.waw.pl

Prowadzimy badania 
naukowo-obronne
WIHE jest jedynym w Polsce ośrodkiem przygoto-
wanym do prowadzenia działalności zapobiegaw-
czej, doradczej, szkoleniowej oraz laboratoryjnej
w zakresie obrony przed bronią masowego raże-
nia, która może być użyta w czasie konfliktów
zbrojnych i aktów terrorystycznych Płk dr n. biol. Robert Zdanowski,

dyrektor WIHE

Samodzielna Pracownia Genetyki i Biologii Molekularnej

Fakty 55

INSTYTUTY NAUKOWO-BADAWCZE



56 Fakty

Wiele lat współpracowała pani jako
PR-owiec z polskimi naukowcami. Co
jest ich największym problemem w pre-
zentowaniu swoich dokonań? 

Z naukowcami współpracuję od ośmiu
lat. I z moich obserwacji wynika, że naj-
większym wyzwaniem jest znalezienie przez
nich… czasu. Pamiętajmy, że obecny sys-
tem ewaluacji nauki jest tak skonstruowa-
ny, że prezentowanie dokonań nie wpływa
wprost na pozycję zawodową naukowca.
Najważniejsza jest jakość prowadzonych ba-
dań, którą się ocenia na kilka sposobów. Do
tego celu popularyzacja nie jest potrzebna.

Dlatego moim zdaniem każdy naukowiec,
który jest aktywny na polu promocji swo-
ich badań, zasługuje na docenienie. 

Wyzwaniem jest też dobieranie słów
w taki sposób, aby opowiadanie o nauce
było zrozumiałe dla osób spoza kręgu
uczonych. Chciałabym też wspomnieć
o reakcjach kolegów po fachu – medialny
naukowiec jest często postrzegany przez
innych naukowców jako osoba, która ma
parcie na szkło, jest oceniany, i to nega-
tywnie. Trzeba zatem umieć poradzić so-
bie z tą sytuacją. Także wtedy, gdy 10-mi-
nutowa wypowiedź przed kamerą przy-

biera formę telewizyjnej setki, jest zdaniem
wyrwanym z kontekstu. Wielu naukowców
nie podejmuje się współpracy z mediami,
aby zwyczajnie mieć spokój, nie narażać
się w pracy.

Jeśli by jednak się decydowali na za-
bieranie głosu w przestrzeni publicznej,
kim właściwie mają być ci, do których po-
winni lepiej docierać naukowcy? 

Grup docelowych jest kilka. Co ważne,
naukowcy nie muszą docierać do wszyst-
kich jednocześnie. Warto, aby współpra-
cowali z dziennikarzami, dzięki którym
wieść o ich osiągnięciach może zyskać
większy zasięg. Dziennikarze zadają na-
ukowcom dobre pytania, które pokazują lo-
gikę odbiorców spoza nauki, ich sposób my-
ślenia. To może być inspirujące dla na-
ukowca na co dzień funkcjonującego w śro-
dowisku naukowym, w którym każdy ze zro-
zumiałych względów posługuje się żargo-
nem branżowym. 

Kolejna grupa to przedstawiciele biz-
nesu. Ta grupa może zainicjować badania
naukowe albo w nie zainwestować. Idąc da-
lej – grantodawcy, czyli instytucje, takie jak
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyż-
szego, Narodowe Centrum Nauki, Naro-
dowe Centrum Badań i Rozwoju, Funda-
cja na rzecz Nauki Polskiej. Co jednak klu-
czowe i chciałabym to podkreślić – do tan-
ga trzeba dwojga. Nie jest tak, że wyłącz-
nie naukowcy są odpowiedzialni za współ-
pracę z otoczeniem. Motywacja i chęci są
potrzebne z dwóch stron. Tylko wtedy
współpraca będzie konstruktywna. Moim
zdaniem dziennikarze czy przedsiębiorcy
powinni się uczyć, jak rozmawiać z na-
ukowcami, tak samo jak od naukowców wy-
maga się, aby mówili językiem mediów i biz-
nesmenów. 

Patrząc szerzej na odbiorców, nie mo-
żemy zapomnieć o społeczeństwie – czy-
li podatnikach – które ma solidny wkład
w rozwój nauki.

Oczywiście. Jak pani widzi, tych grup
docelowych jest sporo. Dlatego należy za-
chęcać naukowców, by działali w sposób za-
planowany, zgodnie z bieżącymi potrze-
bami. W innym momencie pracy naukowej
jest potrzeba pojawienia się w mediach,
a w innym nawiązania kontaktu z biznesem.

Nie chodzi o widowisko, 
a bycie zrozumianym
Rozmowa z Natalią Osicą, współautorką książki „Sztuka promocji nauki”
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Czy pani zdaniem „forma” ma równie
duże znaczenie jak „treść” przy publicz-
nych wystąpieniach? 

To nie jest tylko moje odosobnione zda-
nie. Lubimy atrakcyjną formę, wtedy łatwiej
zapamiętujemy treść i chętniej angażujemy
się w jej przyswojenie. 

Które dziedziny radzą sobie lepiej,
a które gorzej, jeśli chodzi o autoprezen-
tację? 

Różnice wynikają nie z dziedzin, ale
z profilu osobowościowego pracownika na-
uki, jego doświadczeń, motywacji, natu-
ralnego talentu lub liczby odbytych szko-
leń z zakresu wystąpień publicznych. 

Czy z chęcią widziałaby pani profe-
sorów z PAN, którzy robiliby na scenie wi-
dowiskowy one man show, aby „zaczaro-
wać” odbiorców? 

Wśród pracowników PAN są naukow-
cy, którzy potrafią w ciekawy sposób opo-
wiedzieć o swojej pracy. Nie chodzi bowiem
o widowisko, ale o bycie zrozumianym
i umiejętność zaciekawiania, a nawet in-
spirowania odbiorców. 

Niedawno wspólnie z Wiktorem Nie-
dzickim napisali państwo książkę „Sztu-
ka promocji nauki”. Pomysł przyszedł do
Ośrodka Przetwarzania Informacji, czyli
do wydawcy, z pani inicjatywy?

Inicjatorem książki jest OPI. Nato-
miast nie ukazałaby się ona bez polsko-
-szwajcarskiego programu badawczego.
Co ważne, książka jest bezpłatna, dostęp-
na i w druku, i w PDF, i w formacie e-book.

Co stoi za podziałem książki na pani
autorską część oraz drugi segment autor-
stwa dziennikarza naukowego Wiktora
Niedzickiego?

Dwie różne perspektywy, dwie różne
specjalizacje. Wiktor jest dziennikarzem na-
ukowym, a co więcej – telewizyjnym. Dla-
tego druga część książki, którą napisał, do-
tyczy tego, jak się przygotować do prezen-
towania nauki przed publicznością. Mój ob-
szar specjalizacji to budowanie relacji. Od
ponad 10 lat zajmuję się kształtowaniem wi-
zerunku osób i organizacji. Innymi słowy
– wiem, jak skutecznie dotrzeć z pożąda-
nym przekazem do grupy, do której na-
ukowiec chciałby dotrzeć. Dlatego w mo-
jej części znajduje się instruktaż pokazują-
cy, gdzie, kiedy, jak promować badania za
pomocą wielu rozwiązań, tj. strony inter-
netowej, bloga, mediów społecznościo-
wych, współpracy z mediami, materiału wi-
deo, tekstów popularnonaukowych czy in-
fografik. Pokazuję też, jak zaplanować
działania w czasie, kogo w nich uwzględ-
niać, na co uważać. 

Jakich wskazówek mogą szukać przed-
stawiciele środowiska nauki w książce, któ-
rej jest pani współautorką, a czego tam na
pewno nie znajdą? Czy jeśli ktoś przyswoi

treści książki, to wystarczy, żeby umiał sku-
tecznie powiedzieć publice, że właśnie wy-
nalazł genialny patent?

Czym innym jest umiejętność opowie-
dzenia w zrozumiały sposób o tym, czym
się zajmujemy, a czym innym wiedza, jak za-
aranżować sytuację, w której prezentacja bę-
dzie możliwa. To dwie płaszczyzny, które
muszą współgrać. Utalentowany oratorsko
naukowiec potrzebuje możliwości, aby wy-
stąpić przed publiką. Z drugiej strony
uczony, który ma kontakty z mediami,
potrzebuje wskazówek, jak opowiedzieć
o tym, co robi.

W książce „Sztuka promocji nauki” na-
ukowcy znajdą odpowiedzi na pytania o to,

jak zaplanować promocję badań, kiedy pod-
jąć działania, w jakiej formie promować
swoje osiągnięcia i gdzie o nich mówić.
Z kolei w części, której autorem jest Wik-
tor, można znaleźć wyczerpujące informacje
o tym, jak przygotować się do wystąpień pu-
blicznych – jak dobrać rekwizyty, czym przy-
ciągnąć uwagę odbiorcy, jaką przyjąć po-
stawę ciała. Tę książkę pisaliśmy pod kątem
początkujących osób ze świata nauki, któ-
re chcą rozpocząć przygodę z promocją wy-
ników badań. Nie mogliśmy umieścić tam
wszystkiego, bo trudno byłoby przyswoić
taki materiał.

A może na wszystkich studiach dok-
toranckich obowiązkowo powinien się
w programie znaleźć przedmiot o takim sa-
mym tytule jak pani książka?

Tak, to dobry pomysł. Obecnie zajęcia
związane z promocją nauki są fakultatyw-
ne, a często w ogóle takich zajęć nie ma
w programach dla doktorantów. Wprowa-
dzenie takiego modułu spowodowałoby,
że dla przyszłych naukowców mówienie
o swoich pracach badawczych szerszej pu-
blice byłoby czymś naturalnym. Na efekty
tego rozwiązania trzeba by jednak poczekać.
Równolegle warto byłoby wesprzeć także
tych, którzy studia doktoranckie mają już za
sobą. Natomiast ja zawsze podkreślam, że
najlepszą zachętą jest pokazywanie korzyści.
To korzyści są najlepszą motywacją.

Rozmawiała Agnieszka Żądło

W książce „Sztuka promocji nauki” naukowcy znajdą
odpowiedzi na pytania o to, jak zaplanować promocję
badań, kiedy podjąć działania, w jakiej formie pro-
mować swoje osiągnięcia i gdzie o nich mówić
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Natalia Osica 

Założycielka Science PR, pierwszej
w Polsce firmy, która wspiera na-
ukowców w budowaniu wizerunku,
promocji badań czy relacji z otocze-
niem. Pracuje z uczelniami, instytu-
tami naukowymi i zespołami
badawczymi. Doradza im, jak, gdzie,
kiedy, dlaczego i po co informować
o prowadzonych projektach nauko-
wych oraz osiągniętych sukcesach.
Laureatka licznych nagród, w tym
konkursu Popularyzator Nauki
(Nauka w Polsce PAP).
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Charakter przemysłowego ośrod-
ka badawczego Instytut zacho-
wał do dnia dzisiejszego, pod-
stawowy wysiłek badawczy sku-

pia na pracach badawczo-rozwojowych
przewidzianych do bezpośredniego za-
stosowania lub wykorzystania w przemy-
śle.

Do najważniejszych osiągnięć w do-
robku pierwszych lat działalności Instytu-
tu należą prace związane ze wzbogacaniem
krajowych rud miedzi, cynku i ołowiu. Na
podstawie przeprowadzonych przez Instytut
badań zaprojektowano i zbudowano no-
woczesne zakłady przeróbki rud miedzi, któ-
re podlegają ciągłej modernizacji w zakre-
sie technologii i urządzeń, utrzymując po-
ziom wskaźników technologicznych na
światowym poziomie.

Instytut jest twórcą technologii dla
budowanego od podstaw hutnictwa mie-
dzi, a także modernizacji metalurgicznych
procesów otrzymywania miedzi, technologii
intensyfikujących procesy przygotowania
wsadu, topienia w piecach szybowych i za-
wiesinowych, procesach konwertorowa-
nia i rafinacji.

Dzisiejszy Instytut Metali Nieżela-
znych to innowacyjny ośrodek naukowo-
-badawczy przemysłu metali nieżelaznych

– narodowego przemysłu Polski. Tematy-
ka badawcza jest ukierunkowana na obniżkę
kosztów produkcji, rozszerzenie asorty-
mentu produkcji zakładów przemysło-
wych, poprawę jakości, udoskonalenia
technologiczno-techniczne procesów,
ochronę środowiska, rozwój przetwórstwa
metali, nowoczesną inżynierię materiałową
oraz wytwarzanie nowych stopów i kom-
pozytów metalicznych. 

IMN jest współautorem rozwiązań
konstrukcyjnych nowoczesnych maszyn
flotacyjnych typu IZ, które znalazły zasto-
sowanie w procesach wzbogacania rud mie-

dzi, cynku i ołowiu, a także węgla. Wy-
chodząc naprzeciw stale rosnącym wyma-
ganiom stawianym klasyfikacji hydrau-
licznej w zakładach przeróbki surowców mi-
neralnych, opracowano wspólnie z ZUP
ZAM Kęty konstrukcję hydrocyklonu kla-
syfikująco-zagęszczającego nowej gene-
racji HC500/12°. 

Do unikalnych rozwiązań, niemających
odpowiedników w światowym hutnictwie
miedzi należy uruchomienie w 2016 roku

w Hucie Miedzi Głogów linioprodukcji mie-
dzi z krajowych koncentratów w procesie za-
wiesinowym. Nowa instalacja pieca za-
wiesinowego zastąpiła piece szybowe. Pro-
jekt inwestycji opracowano na podstawie za-
łożeń techniczno-technologicznych IMN.

W zakresie ochrony środowiska inno-
wacyjnymi rozwiązaniami są: technologia
oczyszczania ścieków z produkcji srebra
w HM Głogów, ograniczająca wielkość ła-
dunków emitowanych metali, a także
umożliwiająca ich bardziej skuteczny od-
zysk, co jest niezwykle istotne w produkcji
Ag oraz nowatorska technologia usuwania
odorów z gazów odlotowych z procesu spie-
kania, zmniejszająca uciążliwość zapa-
chową instalacji przemysłowych.

Instytut ma duże osiągnięcia w zakre-
sie opracowań nowych instrumentalnych
metod kontroli analitycznej, a także wy-
twarzania wzorców do tych analiz. Pla-
cówka dysponuje ponadto nowoczesną
aparaturą naukowo-badawczą i instalacjami
do badań pilotowych. Prowadzi szeroką,
dobrą współpracę z przedsiębiorstwami me-
tali nieżelaznych oraz aktywną współpra-
cę międzynarodową, szczególnie w zakre-
sie Programów Ramowych Unii Europej-
skiej. 

Bardzo ważnym elementem działal-
ności jest organizacja krajowych i między-
narodowych konferencji naukowych i bran-
żowych, m.in. międzynarodowych konfe-
rencji nt. metali towarzyszących w prze-
myśle metali nieżelaznych, metalurgii mie-
dzi, metalurgii ołowiu czy przetwórstwa me-
tali nieżelaznych, które gromadzą wybitnych
naukowców i specjalistów z całego świata.

Do IMN w Gliwicach przynależą trzy
oddziały zamiejscowe: Oddział Metali
Lekkich w Skawinie, Oddział w Legnicy,
a także Centralne Laboratorium Akumu-
latorów i Ogniw w Poznaniu.

Instytut Metali Nieżelaznych
ul. Sowińskiego 5, 44-100 Gliwice

www.imn.gliwice.pl

IMN – współtwórca przemysłu 
metali nieżelaznych w Polsce
Instytut Metali Nieżelaznych został utworzony w 1952 roku jako centralny
ośrodek badawczy przemysłu metali nieżelaznych, pracujący także dla 
potrzeb innych branż przemysłowych, związanych z produkcją 
i zastosowaniami metali nieżelaznych
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NOWOCZESNE LABORATORIA
SPECJALIŚCI DO PROWADZENIA
BADAŃ I PRAC ROZWOJOWYCH

ŚRODOWISKO ROLNICZE: bada-
nia jakości środowiska glebowego,
wzrostu roślin i obiegu masy i energii
w systemie gleba-roślina-atmosfera
oraz metod i narzędzi do jego moni-
torowania.

ŻYWNOŚĆ: badania jakości rolni-
czych surowców roślinnych oraz
metod i narzędzi do ich oceny.

BIOENERGIA I BIOMATERIAŁY:
badania wykorzystania rolniczych
surowców roślinnych na cele ener-
getyczne oraz wytwarzania nowych
biomateriałów.

Instytut Agrofizyki PAN
ul. Doświadczalna 4
20-290 Lublin

tel. 81 744 50 61
sekretariat@ipan.lublin.pl

www.ipan.lublin.pl
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Europa Centralna ma duży po-
tencjał w obszarze innowacji, ale
nie jest on w pełni wykorzysty-
wany. Wśród największych barier,

które utrudniają rozwój firmom z państw
grupy wyszehradzkiej, można wymienić np.
niskie koszty pracy. Paradoksalnie obniża-
ją potencjalny zwrot z inwestycji w inno-
wacje i nie zachęcają do takich inwestycji
– państwa V4 wydają od 100 do 300 euro
na mieszkańca na innowacje – prawie dwa
razy mniej niż średnia UE (~euro na
mieszkańca).

Duże rozproszenie i niewielkie rozmiary
firm powodują, że „nie stać” ich na wydatki
na innowacje – chociaż udział MŚP w PKB
zbliżony jest do średniej europejskiej, to po-
nad 95 proc. firm sektora MŚP stanowią
mikrofirmy (dla porównania w Niemczech
i Wielkiej Brytanii mikrofirmy stanowią nie-
co ponad 80 proc. sektora MŚP). Naj-
większe firmy to często spółki z dużym
udziałem Skarbu Państwa, które cechuje
– większa awersja do ryzyka, konserwa-
tywne podejście i krótkoterminowe strate-
gie oraz brak akceptacji dla ewentual-
nych porażek. Skala sektora przedsię-
biorstw w gospodarce jest o wiele mniejsza
niż w Europie Zachodniej – nawet wyda-
wanie przez V4 na innowacje porówny-
walnych procentowo kwot do średniej eu-
ropejskiej, dawałoby wciąż o 60 proc. niż-
sze nominalnie wydatki niż w samych
Niemczech. Firmy w V4 nie zakumulowały
też wystarczającego kapitału, nie posiadły
umiejętności zarządzania oraz ekspansji na
rynki międzynarodowe, jak również umie-
jętności budowania łańcuchów korpora-
cyjnych – przedsiębiorstwa są stosunkowo
młode w porównaniu z UE – ze 100 naj-
większych firm w UE ponad 65 proc. ma
więcej niż 100 lat.

Poziom innowacyjności gospodarek
V4 jest więc obecnie na zbyt niskim pozio-
mie, aby nadrobić dystans w poziomie roz-
woju do Europy Zachodniej. Połączenie
negatywnych trendów demograficznych
i wolnego tempa tworzenia i implementa-
cji nowych technologii powoduje istotne ry-
zyko osłabienia dynamiki rozwoju w kolejnej
dekadzie. 

Region Europy Centralnej w ostatnich
27 latach na nowo definiuje swoje miejsce
w europejskiej i światowej gospodarce,
lecz aktualna struktura gospodarki (roz-
drobnienie) i relatywnie krótki okres rozwoju
przedsiębiorczości, oraz współczesnej na-
uki i edukacji, niskie koszty pracy (niska mo-
tywacja do innowacji) i wydatki na bada-
nia i rozwój (1,4 proc. PKB vs 2,0 proc.
w UE i 3,0 proc. jako cel strategiczny UE),
jak również niski rozwój rynku kapitałowe-
go stanowią istotne wyzwania dla krajów V4.
Tymczasem Polska, Czechy, Słowacja

i Węgry posiadają istotny potencjał budo-
wy silnej i konkurencyjnej gospodarki opar-
tej o wiedzę i nowe technologie – Grupa
Wyszehradzka to łącznie PKB o wartości
1,7 miliarda dolarów (13. gospodarka
świata), 10 proc. obrotów handlowych
w UE, 64 miliony mieszkańców i 35 proc.
młodych osób do 35. roku życia posiada-
jących wyższe wykształcenie, a także rosnące
umiejętności cyfrowe oraz wysokie wskaź-
niki dostępu do Internetu (blisko 80 proc.). 

Aktywniej
Dla wykorzystania posiadanego po-

tencjału potrzebna jest aktywna polityka go-
spodarcza ukierunkowana na wykorzysta-
nie szans, które tworzy Rewolucja Prze-
mysłowa 4.0. – Jeszcze 20 lat temu Izrael
czy kilka lata temu Berlin nie były istotny-
mi centrami innowacji. Poprzez aktywną po-
litykę gospodarczą nacisk na współpracę na-
uki i biznesu oraz rozwój rynku finanso-

wania wysokiego ryzyka regiony te dokonały
skokowej budowy swojego znaczenia jako
światowe huby nowych technologii, dzia-
łalności badawczo-rozwojowej i finanso-
wania start-upów. Kraje Grupy Wyszeh-
radzkiej muszą dokonać swego rodzaju po-
dwójnej transformacji – jako gospodarki
postkomunistyczne do gospodarki rynko-
wej oraz z gospodarki obciążonej rentą za-
późnienia do gospodarki 4.0 opartej na wie-
dzy i nowych technologiach – powiedział
Paweł Borys, prezes Polskiego Funduszu
Rozwoju, jeden z autorów raportu. 

V4 musi przyspieszyć
W związku z warszawskim Kongresem Innowatorów krajów Grupy Wyszeh-
radzkiej, Polski Fundusz Rozwoju wydał specjalny raport poświęcony barie-
rom oraz dźwigniom rozwoju regionu jako europejskiego hubu innowacji

Firmy w V4 nie zakumulowały wystarczającego kapi-
tału, nie posiadły umiejętności zarządzania oraz
ekspansji na rynki międzynarodowe, jak również
umiejętności budowania łańcuchów korporacyjnych 
– przedsiębiorstwa są stosunkowo młode w porówna-
niu z UE – ze 100 największych firm w UE ponad 
65 proc. ma więcej niż 100 lat

INSTYTUTY NAUKOWO-BADAWCZE



Polityka gospodarcza ukierunkowana
na budowę silnego ekosystemu innowacji
powinna obejmować 5 obszarów: rozwój
przedsiębiorczości, silny lokalny rynek ka-
pitałowy (m.in. fundusze wysokiego ryzy-
ka), nowoczesną edukację i rozwój talen-
tu, przyjazne otoczenie prawne i system po-
datkowy oraz rozwój badań naukowych

i współpracy pomiędzy biznesem i nauką.
Taki ekosystem zachęcałby lokalnych przed-
siębiorców, start-upy, naukowców i pra-
cowników do kreatywności, rozwoju i reali-
zacji swoich pomysłów na rynku lokalnym

bez konieczności emigracji lub przenoszenia
działalności na rynki zagraniczne.

Połączenie długoterminowej trans-
formacji strukturalnej Europy Centralnej
z aktywną polityką gospodarczą, budują-
cą silny ekosystem innowacji, powinno
w perspektywie 15 lat pozwolić na doko-
nanie skoku w poziomie innowacyjności

i rozwoju Polski, Czech, Słowacji i Węgier,
unikając pułapki średniego dochodu i bu-
dując konkurencyjność gospodarek krajów
Grupy Wyszehradzkiej jako europejskiego
centrum innowacji. W Polsce przykła-

dem polityki gospodarczej ukierunkowa-
nej na silny ekosystem innowacji jest
wdrażana „Strategia na rzecz Odpowie-
dzialnego Rozwoju”.

– W całej Europie wyraźnym trendem
jest łączenie środków publicznych z pry-
watnymi na zasadach rynkowych albo
zbliżonych do rynkowych. Wnioskiem dla
regionu CEE jest konieczność samodziel-
nego rozwijania lokalnego rynku venture ca-
pital i private equity. Wciąż ze względu na
wielkość rynku i skalę w tym regionie bra-
kuje kompetencji oraz silnych graczy, któ-
rzy mogą przyciągnąć wielkich inwestorów
instytucjonalnych oraz będących w stanie
wesprzeć spółki portfelowe i rozwijać je glo-
balnie – powiedziała Eliza Kruczkowska, dy-
rektor ds. innowacji w PFR, współautorka
raportu.

W 2016 i 2017 roku Polski Fundusz
Rozwoju uruchamia największą w regionie
Europy Centralnej platformę 5 funduszy
venture capital o wartości 2,8 mld zł, któ-
rych celem jest zbudowanie w Polsce silnego
i kompletnego rynku finansowania młodych,
innowacyjnych firm oraz transferu tech-
nologii do biznesu we współpracy z pry-
watnymi inwestorami i zespołami zarzą-
dzającymi. �

Połączenie długoterminowej transformacji struktural-
nej Europy Centralnej z aktywną polityką gospodarczą,
budującą silny ekosystem innowacji, powinno 
w perspektywie 15 lat pozwolić na dokonanie skoku 
w poziomie innowacyjności i rozwoju Polski, Czech,
Słowacji i Węgier, unikając pułapki średniego dochodu
i budując konkurencyjność gospodarek krajów Grupy
Wyszehradzkiej jako europejskiego centrum innowacji
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IFR już od wielu lat cyklicznie organi-
zuje m.in. międzynarodową konfe-
rencję „Plant Functioning Under Envi-
ronmental Stress”. Ponadto jest wła-

ścicielem czasopisma o zasięgu między-
narodowym („Acta Physiologiae Planta-
rum”) a także ma bogatą, unikalną bazę
aparaturową, m.in.: kalorymetry, spektro-
metr FT-Ramana, chromatografy, cytometr,
zestaw do elektroforezy kapilarnej. Na-
ukowcy IFR prowadzą szeroką współpra-
cę krajową i międzynarodową w ramach
różnych programów badawczych, np. COST,
ERANET, NCN i NCBiR.

W obiegu międzynarodowym znaj-
dują się liczne publikacje IFR poświęco-
ne badaniom mechanizmów reakcji roślin
na niekorzystne warunki środowiskowe
np. suszę, zasolenie, chłód czy infekcje pa-
togeniczne. Instytut współpracuje z kra-
jowymi firmami hodowlanymi, przyczy-
niając się do uzyskiwania nowych linii

(odmian) roślin uprawnych, głównie
zbóż. 

IFR jest spadkobiercą dorobku Zakła-
du Fizjologii Roślin Polskiej Akademii
Nauk w Krakowie, powołanego w 1956 roku
jako placówka naukowo-badawcza przy
Wydziale V Nauk Rolniczych i Leśnych
PAN. Na rzecz rozwoju nauki w zakresie fi-
zjologii roślin działa w ramach Wydziału
II Nauk Biologicznych i Rolniczych PAN.

Placówka otrzymała kategorię A w rankingu
MNiSW. Uczestniczy w kształceniu trze-
ciego stopnia, czyli w realizacji prac dok-
torskich w zakresie nauk rolniczych i bio-
logicznych. Proces kształcenia doktoran-
tów zorganizowany jest w Studium Dok-
toranckim Nauk Przyrodniczych PAN
w Krakowie. 

www.ifr-pan.edu.pl

Roślinnie i międzynarodowo
W 2018 roku polski Instytut Fizjologii Roślin im. Franciszka Górskiego 
Polskiej Akademii Nauk będzie gospodarzem Światowego Kongresu 
Kalorymetrycznego
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Od lat służymy 
przemysłowi spożywczemu

INSTYTUTY NAUKOWO-BADAWCZE

Rozmowa z dr hab. Renatą Jędrzejczak, prof. Instytutu Biotechnologii 
Przemysłu Rolno-Spożywczego im. Wacława Dąbrowskiego w Warszawie



Jak postrzega pani aktualną sytuację
instytutów naukowych w Polsce, a tym sa-
mym aktywność i szansę na dalszy rozwój
IBPRS?

Ostatnio dużo się dzieje, ponieważ
zmieniają się uwarunkowania związane
z organizacją i finansowaniem nauki w Pol-
sce. To pociąga za sobą wiele niewiado-
mych związanych z przyszłością naszego
instytutu. Wprowadzona została nowa
ustawa o instytutach badawczych zmie-
niająca zasady powoływania dyrektorów
i ich zastępców, rad naukowych i ich
przewodniczących. Powstał również pro-
jekt ustawy dotyczącej powołania NIT-u,
czyli Narodowego Instytutu Technolo-
gicznego, do którego włączonych będzie
35 instytutów różnych branż. Nasz Insty-
tut na tej liście się nie znalazł. Będąc jed-
nostką prowadzącą badania naukowe
i wdrożeniowe w obszarze rolno-spo-
żywczym, podlegamy bezpośredniemu
nadzorowi Ministerstwa Rolnictwa i Roz-
woju Wsi, które wystąpiło z inicjatywą
utworzenia Narodowego Instytutu Rol-
nictwa i Żywności, skupiającego co naj-
mniej 10 podległych mu jednostek. Pomysł
jest ciekawy, ale wymaga dopracowania
w szczegółach.

Planowane zmiany są dobrym posu-
nięciem z punktu widzenia naukowców za-
angażowanych w prace instytutu?

Naukowcy od zawsze starali się do-
stosowywać do zmieniającej się rzeczy-
wistości. Tym niemniej aktualne i plano-
wane zmiany całkowicie burzą dotychczas
wypracowane zasady funkcjonowania.
Instytut przez ostatnie lata dokonał sze-
regu zmian w kierunku zwiększenia swo-
jego potencjału naukowego i wdrożenio-
wego, a także pozyskiwania zewnętrznych,
pozastatutowych środków finansowych.
Tym niemniej musimy się zmierzyć ze
stopniową i w końcu w 2021 roku z cał-
kowitą utratą dotacji statutowej, która, jak
to zakłada projekt o NIT, ma zasilić jego
finansowanie. Rozłożenie reformy w cza-
sie powinno pozwolić Instytutowi na ko-
lejne dostosowanie się do stworzonych
warunków. Instytut jest aktualnie w trak-
cie realizacji kilkunastu projektów finan-
sowanych przez Narodowe Centrum Na-
uki (NCN), Narodowe Centrum Badań
i Rozwoju (NCBR), Polską Agencję Roz-
woju Przedsiębiorczości (PARP), a także
Horyzont 2020, w znacznym stopniu we
współpracy z krajowymi i zagranicznymi
przedsiębiorcami. Utrzymujemy znaczą-
ce związki z krajowymi producentami
w branży rolno-spożywczej, dla których
stanowimy zaplecze analityczne i tech-
nologiczne.

Jak układa się współpraca z przed-
siębiorcami?

Instytut został powołany w 1949 roku,
jego działalność była ściśle ukierunkowa-
na na rozwój produkcji przemysłowej
w dziedzinie przemysłu rolnego i spożyw-
czego, stąd w jego strukturach dominują za-
kłady technologiczne różnych branż. Nasi
technolodzy od zawsze posiadali dobre kon-
takty z przemysłem spożywczym i prowa-
dzili działalność ukierunkowaną na wspar-
cie przedsiębiorców w zakresie technologii
i oceny jakości wytwarzanych produktów.
Ta działalność jest kontynuowana, chociaż
na rynku spożywczym pojawia się wielu no-
wych wytwórców, którzy starają się kon-
kurować z firmami o ustabilizowanej po-
zycji. Zdarza się, że im w tym pomagamy
poprzez opracowywanie nowych, atrak-
cyjnych produktów. Formą promocji jest
również konkurs na produkty mięsne naj-
wyższej jakości, który od ponad 20 lat or-
ganizowany jest dla producentów dwa
razy w roku.

Co z niego wynika?
Efektem tego przedsięwzięcia jest kre-

owanie nowych produktów mięsnych i po-
szerzanie ich asortymentów dla konsu-
mentów na rynku krajowym, z jednocze-
snym promowaniem ich wytwórców. Wy-
sokie oceny w konkursach nagradzane są
przyznaniem znaku „Produkt najwyższej ja-
kości” oraz pucharami wręczanymi przez
przedstawicieli Ministerstwa Rolnictwa
i Rozwoju Wsi, utrzymującego patronat nad
tymi wydarzeniami. To dzięki dobrowol-
nemu udziałowi w tych konkursach wyro-
śli tacy potentaci jak np. np. Zakład Hen-
ryk Kania – niegdyś niszowa firma o zasięgu
lokalnym na południu Polski, czy Tar-
czyński. Jednocześnie widoczna konku-
rencja pomiędzy producentami wpływa
znacząco na poprawę jakości produkowa-
nych wyrobów mięsnych. Co roku organi-
zujemy też konferencje dla branży zbożo-
wej i tłuszczowej oraz firm działających
w tych obszarach. Ich przedstawiciele za-
poznają się z aktualnymi trendami w danej
branży i regulacjami prawnymi. Duże do-
konania Instytut posiada we współpracy
z branżą owocowo-warzywną wykorzy-
stującą między innymi procesy fermenta-
cji do  kiszenia owoców i warzyw. Przy-
kładem takiej dobrej współpracy z przed-
siębiorcami w tym zakresie jest np. firma
Urbanek. Jednym z nowoczesnych kie-
runków badań prowadzonych w Instytucie
są badania nad utrwalaniem żywności,
zwłaszcza przetworów owocowo-warzyw-
nych, z wykorzystaniem wysokich ciśnień.
Kierunek ten, silnie rozwijany w Japonii
i Stanach Zjednoczonych, pozwala na
unieszkodliwienie bakterii i mikroorgani-
zmów, które wnikają do produktu na róż-
nych etapach procesu produkcji, a tym sa-
mym uzyskanie większej trwałości wyrobu.

Jakie są korzyści z Kolekcji Kultur
Drobnoustrojów Przemysłowych IBPRS
(KKP), która jest w posiadaniu instytutu?

To jedna z wiodących działalności In-
stytutu, której zadaniem jest gromadzenie,
przechowywanie i udostępnianie szcze-
pów drobnoustrojów. Istniejąca od 1950 ro-
ku Kolekcja jest jedynym i unikatowym miej-
scem tego typu w Polsce. Zasoby Kolekcji
są stale rozszerzane poprzez izolację mi-
kroorganizmów z naturalnych ekosystemów
(rolnictwo ekologiczne) i tradycyjnie pro-
wadzonych technologii produkcji żywno-
ści (piekarstwo, mleczarstwo, przetwórstwo
owocowo-warzywne, winiarstwo), a także
poprzez wymianę z innymi kolekcjami kul-
tur. Zasoby Kolekcji liczące obecnie kilka ty-
sięcy szczepów są stale powiększane, dla za-
bezpieczenia potrzeb przemysłu spożyw-
czego i paszowego, głównie w projektach
z małymi i średnimi krajowymi przedsię-
biorstwami. Instytut uczestniczył w mię-
dzynarodowym projekcie MIRRI (Micro-
bial Resource Research Infrastructure),
realizowanym w ramach 7. Programu Ra-
mowego UE, skupiającym kolekcje kultur
z 19 krajów Europy. Celem strategicznym
projektu po stronie polskiej było zapew-
nienie szerokiego dostępu do wysokiej ja-
kości zasobów mikrobiologicznych i danych
niezbędnych do prowadzenia innowa-
cyjnych badań naukowych, rozwojowych
i aplikacyjnych. Zintegrowane podejście
dotychczasowych partnerów projektu
MIRRI stworzyło możliwość budowy sko-
ordynowanej europejskiej sieci zasobów mi-
krobiologicznych, tym samym zwiększając
potencjał innowacyjny, badawczy i wyna-
lazczy w dziedzinie biotechnologii.

Aktualnie Instytut aktywnie uczestniczy
w negocjacjach dotyczących statusu praw-
nego oraz sposobu finansowania konty-
nuacji projektu razem z przedstawicielami
MNiSW.

Instytut utworzył również konsorcjum,
będąc jego koordynatorem pod nazwą
„SeCuRe – Centrum Zasobów Mikrobio-
logicznych”, we współpracy z Uniwersyte-
tem Gdańskim i Instytutem Immunologii
i Terapii Doświadczalnej im. Ludwika
Hirszfelda we Wrocławiu. W 2014 roku
przedsięwzięcie to zostało umieszczone na
Polskiej Mapie Drogowej Infrastruktury Ba-
dawczej w strategicznym obszarze działań
„Wydajna ochrona zdrowia i wzrost efek-
tywności działań prozdrowotnych” jako
Krajowy ośrodek badawczy stanowiący
część międzynarodowego projektu MIRRI
znajdujący się na europejskiej mapie dro-
gowej infrastruktury badawczej ESFRI.
Celem konsorcjum jest konsolidacja
i wzmocnienie potencjału badawczego
ośrodków naukowych, udostępnienie
i ochrona zasobów mikrobiologicznych, �
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opracowanie nowych technologii wdraża-
nych w polskim przemyśle.

Jaką ofertę technologiczną Instytut
kieruje do przemysłu?

Dla przemysłu rolno-spożywczego In-
stytut posiada obszerną ofertę analityczną,
w tym znaczną liczbę metod objętych
akredytacją Polskiego Centrum Akredyta-
cji. Oprócz tego zakłady technologiczne słu-
żą wsparciem technologicznym dla pro-
ducentów w poszczególnych branżach ta-
kich jak: przemysł fermentacyjny, owoco-
wo-warzywny, piekarski, cukrowniczy, zbo-
żowo-młynarski, mięsny, winiarski i pi-
wowarski. Prowadzimy również z przed-
siębiorcami reprezentującymi te branże
wspólne projekty mające na celu wdraża-
nie nowych produktów i technologii.

Jakiś czas temu instytuty musiały na-
uczyć się radzić sobie samodzielnie. Czy ko-
lejne zmiany wprowadzane w organizacji
systemu nie zniweczą tych osiągnięć?

Instytuty, które nie wejdą do Narodo-
wego Instytutu Technologicznego, nie będą
mogły liczyć na finansowanie działalności
naukowej. Jeśli rzeczywiście dojdzie do po-
wstania Narodowego Instytutu Rolnictwa
i Żywności i weszlibyśmy pod skrzydła Mi-
nisterstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, dzia-
łalność Instytutu musiałaby ulec zasadni-
czej transformacji. W obecnej chwili nasze
działania zmierzają m.in. w kierunku przy-
znania przez Ministerstwo Rolnictwa i Roz-
woju Wsi do realizacji programu wielolet-
niego na lata 2018–2020 pt. „Wzrost kon-
kurencyjności polskiego sektora rolno-
-spożywczego”, który jest odpowiedzią na
wyzwania zwarte w tym zakresie w „Stra-
tegii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwo-
ju do roku 2020 (z perspektywą do 2030 r.)”.
Włączyliśmy się również w prace nad
opracowywaniem założeń do programu
wieloletniego przygotowywanego przez
Instytut Włókien Naturalnych i Roślin Zie-
larskich w Poznaniu  pt. „Produkty po-
chodzenia roślinnego dla zrównoważone-
go rolnictwa oraz ochrony zdrowia ludzi
– nowe rozwiązania dla gospodarstw ma-
łoobszarowych”. Zatwierdzenie tych pro-
gramów do realizacji przez nadzorujące nas
MRiRW pozwoliłoby na stabilną pracę
w najbliższych, przełomowych latach.

Co wskazałaby pani jako przykład
wzorowej współpracy instytutu z prze-
mysłem?

Instytut współpracuje z przedsiębior-
cami na terenie całego kraju. IBPRS pro-
wadząc kompleksowe i interdyscyplinarne
badania, oferuje zakładom przemysłowym
i producentom rolnym opracowania tech-
nologiczne, licencje, know-how, eksperty-
zy, usługi analityczne i szkolenia. Posiada
w swej ofercie również szczepionki do ki-
szenia pasz i preparaty probiotyczne dla

zwierząt oraz doradztwo w dziedzinie bio-
paliw i wykorzystania odpadów roślin-
nych z produkcji rolniczej do produkcji bio-
gazu.

W minionych latach realizowane były
tzw. projekty celowe we współpracy przed-
siębiorstw rolno-spożywczych z Instytutem.
Ta współpraca dotyczyła m.in. wspomnia-
nej firmy Urbanek, która bardzo dyna-
micznie się rozwinęła, oraz firmy Finako
z Bydgoszczy, dla której opracowywaliśmy
wdrożoną do produkcji technologię pro-
dukcji koncentratów pomidorowych o pod-
wyższonej zawartości likopenu. Wykony-
wane przez nas badania istotnie wpływa-
ją na dynamikę zmian rynkowych. Podej-
mujemy się wszelkich wyzwań w zakresie
przetwórstwa rolno-spożywczego, w tym we
wspólnych projektach badawczo-wdroże-
niowych.

Polska żywność cieszy się coraz lepszą
opinią i coraz częściej jest kojarzona z wy-
soką jakością. Czy doświadczenia Instytutu
potwierdzają ten trend?

Poprawa jakości musi być potwier-
dzona badaniami jakości wyrobów, w tym

wartością odżywczą, oceną sensoryczną,
a także pod kątem zawartości substancji nie-
pożądanych, takich jak metale ciężkie, mi-
kotoksyny lub pestycydy. W chwili obecnej
badamy głównie żywność dostępną na
rynku krajowym, dostarczaną do badań
przez producentów bądź dystrybutorów
żywności, którzy potrzebują wykazać się ja-
kością swoich wyrobów. Mogę potwierdzić,
że polscy producenci żywności dbają o wy-
soki poziom swoich wyrobów i choć nie
prowadziliśmy badań porównawczych, je-
stem przekonana, że krajowe wyroby nie od-
biegają od zagranicznych, a niekiedy wręcz
je przewyższają pod względem jakości
zwłaszcza sensorycznej. 

Czy rośnie również świadomość rol-
ników, że chemię stosowaną w uprawach
warto zastąpić naturalnymi metodami?

Jak najbardziej. Ponadto wyraźnie
można zaobserwować promowany przez
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
trend w zakresie produkcji żywności eko-
logicznej, wytwarzanej w cyklu zamkniętym
w obrębie pojedynczego gospodarstwa,
bezodpadowo, co wpisuje się w propago-
waną na świecie gospodarkę cyrkularną.
W ramach działalności Instytutu chcieliśmy
wybudować w Łodzi zakład utylizacji od-

padów z gospodarstw domowych z wyko-
rzystaniem mikroorganizmów do rozkładu
substancji organicznych. Takie projekty są
u nas wstępnie przygotowywane i czekają
na zainteresowanie ze strony inwestorów.

Jak zmieniła się sytuacja IBPRS
w ostatnim czasie i czego życzyłaby pani
sobie z myślą o przyszłości zarządzanego
instytutu?

Podjęłam się kierowania Instytutem
w nie najlepszej jego sytuacji, zwłaszcza na-
ukowej i kadrowej. Przez 3 lata urzędowa-
nia udało mi się podnieść Instytut na nie-
porównywalnie wyższy poziom, zarówno
pod względem naukowym, jak i organiza-
cyjnym. Ogromnym sukcesem ubiegłego
roku było uzyskanie przez 5 pracowników
stopnia doktora habilitowanego i 2 dokto-
ra nauk rolniczych. 

To, czego mogłabym sobie życzyć, to
dalszego rozwoju Instytutu i umacniania
jego pozycji i wizerunku jako wiodącej
jednostki naukowej i wdrożeniowej w bran-
ży rolno-spożywczej.

Rozmawiał Mariusz Gryżewski

�

INSTYTUTY NAUKOWO-BADAWCZE

Dla przemysłu rolno-spożywczego Instytut posiada ob-
szerną ofertę analityczną, w tym znaczną liczbę metod
objętych akredytacją Polskiego Centrum Akredytacji



Marcel Płoszczyński

Rynek spożywczy w Polsce jest
jednym z najszybciej rozwijają-
cych się sektorów produkcyjnych,
posiadającym duży potencjał eks-

portowy. Pozytywną koniunkturę najlepiej
oddają liczby. 

Według analityków Domu Makler-
skiego PKO Banku Polskiego, w 2016
roku wartość rynku FMCG, zdominowa-
nego przez 10 międzynarodowych kon-
cernów, do których należy większość po-
pularnych marek, wyniosła 255 mld zł, co
oznacza wzrost na poziomie 4,3 proc. r/r. 

Z raportu Market Monitor wynika z ko-
lei, że w bieżącym roku możemy spodzie-

wać się wzrostu lokalnej sprzedaży w bran-
ży spożywczej o ponad 3 proc. Warto
również zwrócić uwagę na eksport, który
w 2016 roku wzrósł o prawie 6 proc. To bar-
dzo optymistyczne wyniki. 

Rynek pełen wyzwań 
Mimo sprzyjającej koniunktury, nie

wszystkim jednak graczom wiedzie się do-
brze. Z danych Euler Hermes wynika, że ro-
śnie liczba upadłości, a przemysł jest tutaj
jednym z liderów.  Wielu polskim firmom
produkującym żywność trudno jest utrzy-
mać się na rynku zdominowanym przez
duże, dobrze zinformatyzowane przed-
siębiorstwa i jeśli nie zoptymalizują one pro-
cesów wytwórczych, to grozi im upadłość

lub przejęcie przez konkurencję. – Chyba
dochodzimy do momentu, gdy konsolida-
cja będzie przyspieszała, a powodów jest
wiele: ewolucja handlu detalicznego
w Polsce, zmiana preferencji zakupowych,
rosnąca rola dyskontów na pewno wymu-
szą konsolidację sektora – twierdzi Paweł
Stamburski, dyrektor departamentu sek-
torów strategicznych Banku Zachodniego
WBK.

Zdaniem ekspertów, rynek spożywczy
jest wyjątkowo wrażliwy na zmiany, a to
sprawia, że czynników, które należy wziąć
pod uwagę przy produkcji, jest mnóstwo.
Menedżerowie odpowiedzialni za zarzą-
dzanie w firmach z sektora spożywczego
muszą sprostać takim wyzwaniom jak

Nowe technologie 
receptą dla FMCG
Z danych GUS wynika, że znaczna część polskich producentów żywności jest
informatycznie zacofana
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fluktuacja cen surowców, kursów walut,
a także pogoda czy nastroje konsumenckie.
Planowanie produkcji jest bardzo często
procesem złożonym, realizowanym w dłu-
giej perspektywie czasowej. 

Przykładem może być produkcja wa-
rzyw dla gastronomii, gdzie dla podsta-
wowych linii produktów planowanie od-
bywa się z ponad rocznym wyprzedzeniem,
w kilku przypadkach nawet dwuletnim. Wy-
nika to z cyklu produkcyjnego (przetwa-
rzanie warzyw, mrożenie, apertyzacja) i cy-
klu wegetacyjnego roślin oraz lokalizacji ich
uprawy. – Złożoność procesów produk-
cyjnych w naszym przypadku wynika z ko-
relacji pomiędzy terminem zbioru plonów
a ich przetwarzaniem. Ważną rolę odgry-
wają tu takie czynniki jak lokalizacja fabryk,
cykl ich pracy czy też interakcje z częścią
agrotechniczną. Plony często zbiera się za-
leżnie od warunków wegetacyjnych czy po-
godowych, a prace mogą przesunąć się na-
wet o kilka tygodni. Trzeba również wziąć
pod uwagę specjalizację asortymentową po-
szczególnych fabryk i to, że stanowią zło-
żone środowiska produkcyjne, wymagają-
ce istotnego wsparcia narzędziowego
– twierdzi Witold Kosmala z Bonduelle. To
wszystko sprawia, że zarządzanie w bran-
ży spożywczej jest trudniejsze niż w wielu
innych sektorach. Znajduje to odzwiercie-
dlenie w sytuacji finansowej przedsię-
biorstw. 

Zadłużony sektor
Jak wynika z ubiegłorocznych danych

Krajowego Rejestru Długów, zadłużenie
firm spożywczych rośnie. Branża nie płaci
bankom, firmom handlowym i sobie na-
wzajem. Na blisko 3,5 tys. firm z branży spo-
żywczej, notowanych w bazie danych KRD
BIG, łączne zadłużenie wyniosło 197 mln zł
i wzrosło o 22 mln zł. Najgorzej radzą so-
bie firmy zajmujące się przetwarzaniem,
konserwacją oraz produkcją wyrobów
z mięsa – zalegają swoim wierzycielom na
ponad 71 mln zł. Z kolei te, które zajmują
się wyrobami piekarskimi i mącznymi mają
długi w wysokości 45 mln zł. Kiepsko radzą
sobie również producenci owoców i warzyw
– mają do oddania łącznie ponad 35 mln zł,
a w niewiele lepszej sytuacji są producen-
ci napojów, którzy łącznie winni są wie-
rzycielom ponad 14 mln zł.

– Sektor spożywczy charakteryzuje się
wyjątkową zmiennością otoczenia, co wy-
nika zarówno z czynników makroekono-
micznych, jak i przyzwyczajeń odbiorców
oraz zmian na globalnych rynkach zbytu.
Bardzo ważna jest tutaj możliwość pro-
gnozowania popytu, szybkiej reakcji na
zmiany i przestawienia produkcji, gdy za-
chodzi taka potrzeba. Aby było to możli-
we, konieczne jest zapewnienie szybkiej i pre-

cyzyjnej informacji o procesach zacho-
dzących zarówno wewnątrz, jak i poza
przedsiębiorstwem. Jeśli te warunki nie zo-
staną spełnione, firmie trudno jest funk-
cjonować na bardzo konkurencyjnym
i zmiennym rynku – tłumaczy Piotr Rojek,
prezes zarządu firmy DSR, dostarczającej
systemy wspierające zarządzanie produk-
cją.  

Na cyfrowym dopingu 
Słaba kondycja części firm to efekt bra-

ku inwestycji w rozwiązania informatycz-
ne optymalizujące zarządzanie produkcją
i przedsiębiorstwem. W Polsce krajobraz
systemów ERP nie prezentuje się zbyt
optymistycznie. W przypadku firm zajmu-
jących się przetwórstwem przemysłowym,
ponad 22 tysiące dużych przedsiębiorstw nie
dysponuje żadnym narzędziem informa-
tycznym, umożliwiającym lepsze zarzą-
dzanie i optymalizację kosztów produkcji
– i to na podstawowym poziomie. W sek-
torze spożywczym informatyzacja przebiega
jeszcze wolniej: zaledwie co czwarta firma
produkująca żywność wyposażona jest
w system ERP. To niemal dwa razy gorszy
wskaźnik niż w sektorze chemicznym i far-
maceutycznym, nie mówiąc o sektorze
motoryzacyjnym czy elektronicznym, gdzie
blisko 60 proc. firm zadeklarowało posia-
danie systemu wspierającego zarządzanie
przedsiębiorstwem.

Według Witolda Kosmali z firmy Bon-
duelle Polska, technologie informatyczne
są naturalnym krwiobiegiem i układem

nerwowym organizacji. Są krytyczne dla
utrzymania jej na wymaganym poziomie
sprawności, a jednocześnie umożliwiają
optymalizację procesów wpływających
na efektywność firmy. – W mojej ocenie
technologie informatyczne wspierające
konkurencyjność to takie, które w sposób
optymalny łączą efektywność przewidywań
sprzedaży z produkcją i gospodarką ma-
gazynową. Wdrożenie systemu, który łą-
czy te wszystkie aspekty skutkuje pełną do-
stępnością produktów przy dynamicznie
zmieniającym się popycie i ograniczeniu
kosztów do minimum – tłumaczy Witold
Kosmala. 

O znaczeniu rozwiązań IT dla produ-
centów żywności przekonuje również Da-
riusz Wierzbicki, dyrektor IT w Farm Fri-
tes Poland, gdzie system ERP dostarczo-
ny przez QAD traktowany jest m.in. jako
źródło wszelkich informacji dotyczących
zdarzeń gospodarczych w firmie, umożli-
wiając rejestrację przychodów oraz śledzenie
zobowiązań i należności. Zdaniem Dariu-
sza Wierzbickiego, jeśli firma planuje roz-
wój, to po osiągnięciu pewnej skali działa-
nia musi zainwestować w system infor-
matyczny, by móc maksymalnie wykorzy-
stać zarówno posiadane zasoby, jak i moż-
liwości oferowane przez rynek. – Producenci
żywności z reguły pracują na niewielkiej
marży, więc systemy klasy ERP umożliwia-
ją im podwyższenie rentowności poprzez
optymalizację wykorzystania zasobów
i wskazanie obszarów, w których poprzez
udoskonalenie procesów możliwa jest po-
prawa wyników – przekonuje Wierzbicki.

Wartość dodana 
Dla mniejszych graczy to ważna in-

formacja, zwłaszcza że duże przedsiębior-
stwa idą dalej i coraz częściej sięgają po roz-
wiązania uzupełniające klasyczny system
wspierający zarządzanie. Przykładem może
być Twinings AB Food, jeden z największych
producentów wyrobów spożywczych w Eu-
ropie, który stanął przed wyzwaniem zwią-
zanym ze zmniejszeniem czasochłonności
procesu układania harmonogramu pro-
dukcyjnego i eliminacją jego ręcznej obsługi.
Twinings zdecydował się na wprowadzenie

systemu do zaawansowanego planowania
i harmonogramowania produkcji Preactor
APS. – W pewnym momencie stanęliśmy
przed koniecznością usystematyzowania i
usprawnienia systemu harmonogramo-
wania produkcji. Przy tak dużej ilości ma-
rek nieodzowne stało się wprowadzenie na-
rzędzia, które skróci czas ich tworzenia,
a sam plan będzie bardziej dokładny. Do-
datkowo pozwoli to na uwzględnienie
wszelkich czynników technologicznych,
występujących w procesie produkcji
– stwierdził Bartłomiej Stryczek, były szef
informatyki w Twinings AB Food. –  Chcie-
liśmy, aby harmonogram był lepszy, nie ge-

Wielu polskim firmom produkującym żywność trudno
jest utrzymać się na rynku zdominowanym przez duże,
dobrze zinformatyzowane przedsiębiorstwa i jeśli nie
zoptymalizują procesów wytwórczych, to grozi im
upadłość lub przejęcie przez konkurencję
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nerował błędów wynikających z ograni-
czonej dostępności ludzi oraz problemów
związanych nie tyle z nieznajomością tech-
nologii, ale z konieczności takiego ułożenia
harmonogramu, aby czas między produk-
cją jednego a drugiego rodzaju herbaty był
jak najkrótszy. Eliminacja powyższych błę-
dów wpływa na opłacalność całego procesu
– dodaje Bartłomiej Stryczek.

Rozwiązanie uzupełniające system
ERP wprowadził także Farm Frites, który
przy wsparciu firmy DSR wdrożył RF
Express, bezprzewodowe rozwiązanie in-
formatyczne pracujące w czasie rzeczywi-

stym w trybie online. Zostało ono zapro-
jektowane z myślą o integracji krytycznych
funkcji automatycznego gromadzenia da-
nych oraz kodów kreskowych z systemem
ERP. – Dzięki użyciu terminali radiowych
każdy element przekazywany do produkcji
na linii płatków jest natychmiast rejestro-
wany w systemie w trybie online. Ma to tym
większe znaczenie, że musimy dokładnie śle-
dzić każdy komponent wykorzystany do
produkcji, terminy przydatności oraz par-
tię wyrobu gotowego. Dodatkowo system
umożliwia śledzenie kosztów przyporząd-
kowanych do konkretnego zlecenia robo-
czego. W konsekwencji mamy również
możliwość zmniejszenia stanów magazy-
nowych. Dysponujemy precyzyjną infor-
macją, co i w jakim tempie schodzi z ma-
gazynu. Eliminuje to konieczność zama-
wiania nadmiarowych ilości materiałów
– dodaje Dariusz Wierzbicki.

Quo vadis, branżo? 
Czy szybka informatyzacja dużych za-

kładów oznaczać będzie konsolidację sek-
tora i przejmowanie firm, które gorzej ra-
dzą sobie na rynku? Informatyzują się nie
tylko duże zakłady produkcyjne, w IT in-
westują również te mniejsze, umacniając
swoją pozycję na lokalnym rynku. Nieste-
ty, nie wszystkie – jedną  z największych ba-
rier są obawy o koszty. 

Rośnie liczba dłużników. Wejście w ży-
cie podatku od sieci handlowych sprawiło,
że sieci handlowe przerzuciły część kosztów
na producentów żywności. To utrudnia po-
dejmowanie decyzji zwłaszcza przy niskiej
marży.  Dariusz Wierzbicki podpowiada jed-
nak rozwiązanie: chmura. Jego zdaniem,
w dzisiejszych czasach nie trzeba już in-
westować we własną, skomplikowaną in-
frastrukturę IT, by czerpać korzyści z sys-
temów ERP. Można skorzystać z dużo tań-
szych rozwiązań – „chmurowych”, ofero-
wanych przez dostawców w modelu SaaS
(Software-as-a-Service). W przypadku ta-
kiego wdrożenia firma może skupić się na
zagadnieniach biznesowych, nie angażując
się tak mocno w skomplikowane procesy in-
formatyczne. 

Warto także skorzystać z unijnego do-
finansowania. Choć nie jest ono tak duże
jak w poprzedniej perspektywie, to wciąż
można dzięki nim sfinansować znaczną
część wdrożenia. �

Bardzo ważna jest możliwość progno-
zowania popytu, szybkiej reakcji na
zmiany i przestawienia produkcji, gdy
zachodzi taka potrzeba. Aby było to
możliwe, konieczne jest zapewnienie
szybkiej i precyzyjnej informacji 
o procesach zachodzących 
zarówno wewnątrz, jak i poza przed-
siębiorstwem – tłumaczy Piotr Rojek,
prezes zarządu firmy DSR, 
dostarczającej systemy wspierające
zarządzanie produkcją 
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Czesław Rychlewski 

Polska gospodarka weszła w nowy
rok dynamicznie. Wyniki produk-
cji przemysłowej, budowlano-
-montażowej, konsumpcji we-

wnętrznej i eksportu są zadowalające na-
wet dla najbardziej sceptycznych analityków.
W marcu br. w stosunku do tego samego
miesiąca ub.r. Polska wyprodukowała wię-
cej o 11,1 proc., a konsumenci kupili wię-
cej o 9,7 proc. Zdaniem ekspertów dane,
opublikowane przez Główny Urząd Staty-
styczny, dowodzą, że nasza gospodarka ma
potencjał rozwojowy. – Ten wzrost świad-
czy o dobrej kondycji polskiej gospodarki,
a jego sygnały były widoczne zwłaszcza
w danych dotyczących eksportu – powie-
działa prof. Elżbieta Mączyńska ze Szko-
ły Głównej Handlowej. 

Wiceminister finansów Leszek Skiba
zwrócił uwagę, że wzrost gospodarczy

w Polsce bazuje nie tylko na spożyciu in-
dywidualnym i eksporcie, ale także na in-
westycjach. – Dynamika wzrostu inwesty-
cji jest dosyć silna – powiedział. – Mamy
istotny czynnik, jakim jest lepsze wykorzy-
stanie środków europejskich. Zdaniem re-
sortu finansów, inwestycje w roku 2017
zwiększą się o 7,2 proc. 

Program MF
Rząd stara się przekonać potencjalnych

inwestorów, żeby swoje pieniądze lokowa-
li nad Wisłą, choć nie widać, żeby im za bar-
dzo sprzyjał. Inwestorzy nie ulegają tak ła-
two zgrabnym hasłom propagandowym.
Dla nich liczą się fakty i liczby.

Ministerstwo Finansów zobowiązane
jest co roku przedstawiać Komisji Euro-
pejskiej tzw. program konwergencji, w któ-
rym wykazuje, jak przestrzega kryteriów
utrzymania stabilności finansów publicz-
nych. Deficyt nie może przekroczyć 3 proc.

produktu krajowego brutto, a dług pu-
bliczny 60 proc. W najnowszej edycji pro-
gramu MF szacuje, że w tym roku tempo
wzrostu gospodarczego wyniesie 3,6 proc.,
a w przyszłym przyspieszy do 3,8 proc. In-
flacja ma wynieść 1,8 proc., a w następnych
latach 2,3 proc. 

Dobre prognozy są też dla rynku pra-
cy. W przyszłym roku bezrobocie, mierzo-
ne metodą unijną, ma spaść do 5 proc. osób
czynnych zawodowo. Jest to wskaźnik do-
wodzący, że faktycznie bezrobocia nie ma.
Nie pracują ci, którzy po prostu tego nie
chcą. 

Jeszcze bardziej optymistyczne pro-
gnozy pochodzą z polskich banków. Ana-
litycy mBanku uważają, że tym roku PKB
wzrośnie o 4 proc. Credit Agricole szacu-
je natomiast, że będzie to 3,8 proc. 

Jeżeli chodzi natomiast o finanse pu-
bliczne, według ministerialnych prognoz de-
ficyt w roku 2018 ma zacznie spadać. Na

Znowu przyspiesza

Opinie o przyszłości polskiej gospodarki są zróżnicowane. Jeszcze w grudniu
ubiegłego roku wydawało się, że Polska jest na hamulcu. Pierwszy kwartał
tego roku wskazuje na coś innego. Nieoczekiwanie widzimy przyspieszenie,
którego mało kto się spodziewał. Nie wiadomo jednak, jak to się potoczy 
w bliskiej i dalekiej przyszłości
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razie sytuacja w tej dziedzinie jest napięta,
bo do wydatków na program „Rodzina
500+” dochodzą koszty przywrócenia po-
przedniego wieku emerytalnego. W latach
następnych rosnące tempo wzrostu go-
spodarczego, niskie bezrobocie i skutecz-
niejsze ściąganie podatków mają te zagro-
żenia zniwelować. 

Mniejszy deficyt to także szansa na ob-
niżenie zadłużenia państwa. Ma ono wzro-
snąć w tym roku do 55,3 proc. PKB, co ozna-
cza, że nie przekroczymy zarówno unijnych
ograniczeń, jak i bariery zapisanej w kon-
stytucji. Według tych restrykcji dług nie może
przekraczać 60 proc. PKB. Według Mini-
sterstwa Finansów, w roku przyszłym ma
on spaść do poziomu 54,8 proc. PKB. 

Widziane z zewnątrz
Optymistyczne tendencje w naszej go-

spodarce dostrzegają także międzynaro-
dowe instytucje finansowe. Bank Świato-
wy w najnowszych prognozach stwierdza,
że w tym roku wzrost gospodarczy w Pol-
sce osiągnie wskaźnik 3,3 proc. i w na-
stępnych latach utrzyma się na tym po-
ziomie. Wcześniej prognoza BŚ dla Polski
na ten rok była nieco niższa i wynosiła
3,1 proc. 

– Polska gospodarka, po spowolnieniu
w 2016 r., znów przyspiesza, ponieważ ru-
szyły inwestycje finansowane ze środków
unijnych i rośnie konsumpcja prywatna
dzięki bardzo dobrej sytuacji na rynku
pracy oraz programowi „Rodzina 500” plus
– ocenił Carlos Pinerua, przedstawiciel
Banku Światowego na Polskę i kraje bał-
tyckie.

Dodał, że wciąż dużo jest niepewności
co do przyszłej sytuacji gospodarczej na
świecie, która będzie miała wpływ także na
wzrost gospodarczy Polski i jej sytuację fi-
skalną. Dlatego, jego zdaniem, Polsce po-

trzebne jest sprawne wdrożenie reform
zapowiedzianych w „Strategii Odpowie-
dzialnego Rozwoju”, ze szczególnym na-
ciskiem na reformy poprawiające warunki
prowadzenia biznesu oraz wspierające in-
nowacyjność.

Jeżeli chodzi natomiast o finanse pu-
bliczne, Bank Światowy prognozuje, że
mimo coraz to nowych wydatków zostaną
utrzymane w ryzach. Deficyt nie przekro-
czy w tym roku 2,6 proc. produktu krajo-
wego brutto, czyli będzie poniżej unijnego
pułapu – 3 proc. 

Inflacja, choć niewielka, sprawia, że do
budżetu płynie więcej pieniędzy z podatku
VAT. Przyczynia się do tego ponadto szyb-
szy wzrost gospodarczy. Wydaje się również,
że starania rządu, by zwiększyć ściągalność
podatków, przynoszą skutek. 

Prognozę wzrostu PKB w Polsce pod-
niósł także Międzynarodowy Fundusz Wa-
lutowy. Zdaniem jego ekspertów zwyżka wy-
niesie w roku 2017 co najmniej 3,4 proc. Jest
to o 0,1 pkt. proc. więcej niż prognozowa-
no w styczniu. 

MFW sądzi także, że poprawiać się bę-
dzie sytuacja na naszym rynku pracy. Bez-
robocie według ostatnich szacunków po-
winno spaść do 5,5 proc. osób czynnych za-
wodowo w roku bieżącym, a rok później do
5,3 proc. Te dane oparte są na innych pod-
stawach niż podawane w Polsce. U nas zli-
cza się liczbę osób, które zarejestrowały się
jako bezrobotne. Na Zachodzie liczy się tzw.
aktywność zawodowa. Jeżeli ktoś nie ma
możliwości podjęcia pracy w jakiejkolwiek
formie, dopiero wówczas uznawany jest za
bezrobotnego. 

Obawy pozostają 
Odrobinę dziegciu do tej beczki mio-

du dolała Polsko-Niemiecka Izba Prze-
mysłowo-Handlowa. Z jej badań wynika,

że w rankingu atrakcyjności inwestycyjnej
w krajach Europy Środkowo-Wschodniej
Polska straciła swoją pierwszą pozycję na
korzyść Czech. Inwestorzy sygnalizują,
że obawiają się o stabilność polityczną
w naszym kraju i przewidywalność polity-
ki gospodarczej. Dlatego wolą swoje pie-
niądze lokować u naszego południowego
sąsiada. 

Również magazyn „Forbes” zwraca
uwagę, że nie wszyscy ekonomiści podzie-
lają optymizm naszego rządu. „Kilka razy
przecieraliśmy oczy ze zdumienia – czyta-
my na portalu magazynu. – Sięgnęliśmy po
archiwalne dane z ostatnich lat. Nigdy
jeszcze się nie zdarzyło, by widełki prognoz
głównych ekonomistów, jaki dla polskiej go-
spodarki będzie kolejny rok, były tak roz-
strzelone. Będzie albo bardzo dobrze, albo
bardzo źle. Zrównoważony środek pojawia
się w prognozach sporadycznie”.

– Wzrost konsumpcji gospodarstw
domowych będzie hamował ze względu na
wyższą inflację (słabszy wzrost realnych do-
chodów do dyspozycji). W drugiej połowie
roku wpływ programu „Rodzina 500+” bę-
dzie wygasał – twierdzi np. Michał Dybu-
ła, główny ekonomista BGŻ BNP Paribas,
prognozujący wzrost wskaźnika PKB na po-
ziomie 2,5–3 procent.

Także Komisja Europejska nie pod-
chodzi do wyników polskiej gospodarki en-
tuzjastycznie. Cieszy ją wzrost inwestycji
z użyciem środków unijnych, ale prze-
strzega, że rząd powinien uważniej czuwać
nad bilansem dochodów i wydatków. 

Pozytywne perspektywy gospodarcze
mogą być – według KE – zagrożone kra-
jowymi decyzjami politycznymi. „Wpływ de-
cyzji politycznych i niepewności regulacyj-
nej jest kluczowym ryzykiem i może pod-
ważyć pewność biznesową oraz inwestycje”
– zwracają uwagę analitycy KE. �
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Ustawa wprowadza trzy terminy
(liczone od momentu złożenia
deklaracji), w jakich podatnik
powinien otrzymać zwrot nad-

płaconego VAT. Termin podstawowy wynosi
60 dni i dotyczy zarówno czynności opo-
datkowanych na terenie kraju, jak również
czynności, które podlegają opodatkowaniu
poza terytorium państwa. Jednak w drugim
przypadku w celu otrzymania zwrotu po-
datku VAT konieczne jest złożenie wniosku
wraz z uzasadnieniem.

Kolejny termin – 180 dni – dotyczy po-
datników, którzy w okresie rozliczeniowym
nie wykonali czynności opodatkowanych ani
czynności, które nie podlegają opodatko-
waniu w kraju. W celu uzyskania zwrotu VAT
w tym przypadku również konieczne jest zło-
żenie do urzędu skarbowego stosownego
wniosku wraz z uzasadnieniem. Jeśli przed-
siębiorca złoży w urzędzie skarbowym za-
bezpieczenie majątkowe równe wartości
nadpłaconego VAT, istnieje możliwość skró-
cenia terminu zwrotu do 60 dni.

Ostatni termin, tzw. skrócony, wynosi
25 dni. Aby z niego skorzystać, podatnik
musi nie tylko złożyć do urzędu skarbowego
odpowiedni wniosek, lecz także spełnić sze-
reg wymogów określonych w ustawie.

Dla kogo 25 dni?
Urząd skarbowy ma obowiązek zwró-

cić nadpłatę VAT w ciągu 25 dni, jeśli po-
datnik ubiegający się o zwrot spełnia wszel-
kie warunki otrzymania nadpłaty w skró-
conym terminie.

Zgodnie z art. 87 ust. 2 Ustawy o podatku od towaru i usług podmiot, który wy-
kazał w danym okresie rozliczeniowym wyższą kwotę podatku naliczonego od
podatku należnego, może ubiegać się o zwrot nadpłaty podatku VAT na rachu-
nek bankowy. Jednak nowelizacja ustawy z dnia 1 stycznia 2017 r. wprowadziła
nowe uregulowania dotyczące zwrotu nadpłaconego podatku

Nadpłacony VAT 
– jak odzyskać?
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Pierwszym z nich jest konieczność
zgodności kwot podatku naliczonego wy-
kazanego przez podatnika w deklaracji z
faktur, które w całości zostały uregulowa-
ne za pośrednictwem rachunku bankowe-
go podatnika. Istotne jest, że za rachunek
właściwy uważa się rachunek wskazany
przez podatnika w zgłoszeniu identyfika-
cyjnym.

Opłacenie należności z innego ra-
chunku możliwe jest jedynie wówczas, kie-
dy ich łączna kwota udokumentowana
fakturami nie przekracza 15 000 zł. Nale-
ży pamiętać, że limit ten dotyczy wartości
należności, a nie samego VAT, i jest kwotą
brutto.

Kwota podatku naliczonego może wy-
nikać również z opłaconych przez podat-
nika dokumentów celnych, deklaracji im-
portowej, decyzji celnych lub z importu to-
warów, wewnątrzwspólnotowego nabycia
towarów, świadczenia usług, dla których po-
datnikiem jest ich usługobiorca, lub dostawy
towarów, dla której podatnikiem jest ich na-
bywca, jeżeli w deklaracji podatkowej zo-
stała wykazana kwota podatku należnego
od tych transakcji.

Ponadto, aby móc otrzymać zwrot
nadpłaty VAT, kwota podatku naliczonego
lub różnica podatku nierozliczona w po-
przednich okresach i wykazana w deklara-
cji nie może przekroczyć 3000 zł. Podatnik
musi również przedstawić potwierdzenie za-
płaty należnego podatku za pośrednictwem
konta bankowego (inne sposoby zapłaty nie
są uwzględniane).

Nowelizacja ustawy wprowadziła
również obowiązek zarejestrowania po-
datnika jako podatnika VAT czynnego
przez ostatnie 12 miesięcy poprzedzają-
ce okres, w którym zostaje złożony wnio-
sek o zwrot nadpłaty w ciągu 25 dni.
Oprócz rejestracji konieczne jest też skła-
danie w tym okresie deklaracji VAT w ter-
minie. Niespełnienie któregoś z powyż-
szych warunków nie uprawnia do zwro-
tu VAT w ciągu 25 dni.

Inne zmiany
Zasadniczą zmianą w zwrocie nadpłaty

VAT, jaką wprowadza nowelizacja ustawy,
jest możliwość wydłużenia terminu zwro-
tu ze względu na prowadzone kontrole za-
sadności zwrotu podatku, co może znacz-
nie utrudnić przedsiębiorcy planowanie
przepływów finansowych oraz optymali-
zację podatkową. Co ważne, weryfikacja
może objąć nie tylko samego podatnika, ale
także inne podmioty biorące udział w ob-
rocie towarów bądź usług, które są przed-
miotem rozliczenia wnioskującego podat-
nika.

Termin zwrotu nadpłaty VAT może zo-
stać przedłużony przez naczelnika urzędu

skarbowego do czasu weryfikacji, jeśli taka
jest zasadna w konkretnym przypadku.
Ustawa nie określa maksymalnego okresu,
w jakim może zostać przeprowadzona
weryfikacja. Jednak podatnik może nawet
w przypadku przeprowadzanej kontroli
ubiegać się o zwrot nadpłaty w ciągu 60 dni.
W tym celu musi jednak wnieść zabezpie-
czenie majątkowe równe kwocie zwracanej
nadpłaty.

Jedyna rama czasowa, jaka została za-
warta w nowelizacji ustawy, dotyczy wy-
dłużenia terminu zwrotu o 3 miesiące
w przypadku żądań zgłoszonych przez
określone organy, tj. Komendę Główną Po-
licji, CBA, ABW czy prokuratora gene-

ralnego. Tego rodzaju żądanie musi po-
siadać stosowne uzasadnienie, aby moż-
liwe było wydłużenie terminu zwrotu nad-
płaty VAT.

Na co zwrócić uwagę?
Ubiegając się o zwrot nadwyżki po-

datku naliczonego, trzeba zadbać przede
wszystkim o dopełnienie przez podatnika
wszystkich obowiązków wynikających
z Ustawy o podatku od towaru i usług oraz
z Ordynacji podatkowej. W przypadku
wnioskowania o zwrot w skróconym ter-
minie istotne jest także spełnienie dodat-
kowych warunków określonych przez usta-
wę.

Warto pamiętać, że termin, w jakim zo-
stanie zwrócona różnica podatku, liczony
jest od daty rzeczywistego wpłynięcia roz-
liczenia podatkowego do urzędu skarbo-
wego. Ten szczegół jest ważny w sytuacji,
kiedy podatnik składa rozliczenie za po-
średnictwem poczty tradycyjnej. Ponadto
termin zwrotu jest liczony od dnia nastę-
pującego po dniu złożenia deklaracji w urzę-
dzie.

Ważną kwestią jest również konieczność
złożenia wniosku o zwrot nadpłaty VAT. Nie
jest on wymagany wyłącznie w przypadku
terminu 60-dniowego, czynności opodat-
kowanych na terenie kraju oraz wyłącznie
czynności, które podlegają opodatkowaniu
poza jego terytorium.

Sama ustawa nie określa formy, jaką
powinien przyjąć wniosek składany przez
podatnika. Uznaje się, że pismo powin-
no zawierać dane wskazane w Ordynacji
podatkowej (art. 168), m.in. dane po-
datnika i naczelnika właściwego urzędu
skarbowego, treść żądania i podpis wnio-
skującego. Wątpliwości budzi umotywo-
wanie wniosku. Wprawdzie ustawa okre-
śla, że wniosek winien być umotywowa-
ny, jednak nie nakłada na podatnika
szczególnego uzasadniania składanego
pisma. Wystarczającą informacją za-
wartą we wniosku jest zapewnienie o speł-
nianiu przez podatnika warunków uza-
sadniających zwrot podatku VAT i o ko-

rzystności lub niezbędności otrzymania
zwrotu dla kondycji finansowej przed-
siębiorstwa i optymalizacji podatkowej
w rozumieniu planowania przepływów
związanych z koniecznością zamrożenia
na jakiś czas na kontach fiskusa środków
na podatek VAT.

Skuteczne wyegzekwowanie zwrotu
nadpłaty VAT jest możliwe. Jednak czas,
w jakim zostanie ono zrealizowane, zale-
ży nie tylko od wnioskowanego przez po-
datnika terminu, ale również od prawidło-
wego przeprowadzenia przez podatnika
procedury związanej z wnioskowaniem
o zwrot. W przypadku jakichkolwiek wąt-
pliwości, procedurę odzyskiwania nadpła-
ty podatku warto skonsultować z profe-
sjonalnym doradcą podatkowym. Pozwo-
li to uniknąć ewentualnych błędów w do-
kumentacji, a tym samym może przyspie-
szyć otrzymanie należnej nadwyżki.

Autorem jest:
Kancelaria Prawna Skarbiec, specjalizująca się 
w przeciwdziałaniu bezprawiu urzędniczemu, 

w kontrolach podatkowych i celno-skarbowych
oraz optymalizacji podatkowej

Zasadniczą zmianą w zwrocie nadpłaty VAT, jaką
wprowadza nowelizacja ustawy, jest możliwość
wydłużenia terminu zwrotu ze względu na prowadzone
kontrole zasadności zwrotu podatku, co może znacznie
utrudnić przedsiębiorcy planowanie przepływów finan-
sowych oraz optymalizację podatkową
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Sięganie po ochronę patentową
opracowanych przez instytucje
naukowe wynalazków jest coraz
powszechniejsze i staje się wręcz

wymogiem, aby te podmioty mogły sku-
tecznie prowadzić swoją działalność i kon-
kurować na rynku. Poza oczywistymi ko-
rzyściami finansowymi, które sprawiają, że
instytucja naukowa dzięki udzielanym li-
cencjom na wykorzystywanie wynalazku
może finansować swoją działalność, uzy-
skanie patentu może wiązać się ze zdoby-
waniem prestiżu i uznania w środowisku
naukowym. Opracowanie określonego

wynalazku skutkujebowiem często publi-
kacją naukową, ocenianą i rozpowszech-
nianą w branżowym środowisku, po-
twierdzającą odpowiedni potencjał same-
go instytutu, jak i autorów publikacji. Po-
zwala to na wymierną i obiektywną ocenę
i akredytację danej placówki, jak i stano-
wi pomoc w uzyskiwaniu subwencji, gran-
tów czy nawiązywaniu kontaktów nauko-
wych.

W Polsce podstawowym aktem praw-
nym regulującym kwestię przyznawania
ochrony patentowej jest Ustawa prawo wła-
sności przemysłowej z dnia 30 czerwca

2000 r. (Dz.U. z 2013 r. poz. 1410 z późn.
zm.). Udzielenie patentu na wynalazek
odbywa się w formie decyzji wydawanej
przez prezesa Urzędu Patentowego RP. Do
kompetencji wspomnianej instytucji nale-
ży przede wszystkim prowadzenie postę-
powań w zakresie udzielania ochrony
prawnej na przedmioty własności intelek-
tualnej, w tym patenty.

Długotrwała korzyść
Zgodnie z ustawą, zgłaszający przez

uzyskanie patentu nabywa prawo wy-
łącznego korzystania z wynalazku przez

20-letnia wyłączność 
na zarabianie na wynalazku

Uczelnie, instytucje naukowe oraz inne podmioty z szeroko rozumianego
sektora nauki, które z natury rzeczy w profil swojej działalności mają wpisane
poszukiwanie innowacyjnych i nowatorskich rozwiązań podczas prowadzo-
nych prac naukowo-badawczych, w dzisiejszych realiach społecznych i gospo-
darczych coraz częściej muszą myśleć o komercyjnym aspekcie swojej
działalności
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okres 20 lat w sposób zarobkowy lub za-
wodowy na terenie całej Polski. Patent jest
przyznawany na wynalazek, który nie
został co prawda zdefiniowany w prze-
pisach, niemniej jednak pod tym pojęciem
należy rozumieć innowacyjne, nowator-
skie rozwiązanie problemu, posiadające
odpowiedni poziom wynalazczości i na-
dające się do przemysłowego zastoso-
wania. 

W wyniku objęcia danego wynalazku
ochroną patentową dochodzi do przy-
znania monopolu dla podmiotu, na rzecz
którego patent został wskazany, w zakresie
każdego wykorzystywania wynalazku, czer-
pania z niego korzyści, dysponowania
nim, wykorzystywania go do działalności za-
robkowej etc. Z tego też względu korzystanie
z wynalazku przez inne podmioty jest
możliwe wyłącznie za zgodą podmiotu
uprawnionego z patentu. Może on upo-
ważnić inną osobę do korzystania z jego wy-
nalazku w drodze umowy licencyjnej. 

Ponadto prawo wyposaża podmiot
uprawniony z tytułu patentu w instru-
menty, za pomocą których może on zaka-
zać osobom trzecim (nie mającym jego zgo-
dy) jakiegokolwiek korzystania z danego wy-
nalazku w celach zarobkowych. Chodzi tu
o wytwarzanie, używanie czy wprowadza-
nie do obrotu. Podstawowym zatem celem
przyznania ochrony patentowej jest ochro-
na wynalazku przed jego wykorzystaniem
przez inne podmioty, zabezpieczenie zysku
wynalazcy, a także zabezpieczenie i ochro-
na jego praw związanych z danym wyna-
lazkiem.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami,
zgłoszenie wynalazku w celu uzyskania pa-
tentu, powinno obejmować wniosek za-
wierający osnowę żądania strony, opis wy-
nalazku wskazujący na jego istotę, za-
strzeżenia patentowe, skrót opisu oraz
ewentualne rysunki. Istotne jest także to, że
jeżeli zgłaszający, np. instytut naukowy, nie
jest twórcą wynalazku (jest nim dany
pracownik naukowy), to we wniosku na-
leży podać twórcę i podstawę prawa do
uzyskania patentu. Może to być np. umo-
wa zawarta z naukowcem, potwierdzają-
ca prawa instytutu naukowego do wyna-
lazku. Po zweryfikowaniu wniosku pod ką-
tem formalnym, dokonuje się ogłoszenia
o zgłoszeniu wynalazku tak, aby osoby
trzecie mogły zgłaszać ewentualne uwagi
co do istnienia okoliczności uniemożli-
wiających udzielenie patentu. Ponadto
Urząd Patentowy dokonuje merytorycznej
weryfikacji zgłoszenia, tzw. zdolności pa-
tentowej, czy zgłoszony wynalazek spełnia
wymogi ustawowe. W przypadku pozy-
tywnej weryfikacji wniosku organ wydaje
decyzję, na mocy której przyznaje prawo
wyłącznie z patentu.

Można wnieść sprzeciw
Gdy decyzja o przyznaniu patentu

stanie się ostateczna, w terminie 6 miesię-
cy od ogłoszenia informacji o udzieleniu
prawa z patentu każda osoba może wnieść
sprzeciw. W wyniku jego złożenia docho-
dzi do wszczęcia postępowania kontra-
dyktoryjnego, w którym biorą udział co naj-
mniej dwie strony (podmiot uprawniony
z patentu oraz podmiot kwestionujący to
prawo). Spór co do konkretnego patentu jest
rozstrzygany natomiast przez prezesa
Urzędu Patentowego RP. W przypadku
uwzględnienia sprzeciwu, zostaje wydana
decyzja o uchyleniu prawa ochronnego. Po-
nadto postępowanie sporne może zostać
zainicjowane także wtedy, gdy podmiot trze-
ci wniesie o unieważnienie prawa ochron-
nego z patentu. 

Patent europejski
Należy także pamiętać, że ochrona

patentowa jest udzielana wyłącznie na te-
renie tego kraju, w którym podmiot doko-
nał jego zgłoszenia. Oznacza to, że użycie
cudzego wynalazku w innym kraju co do za-
sady nie będzie objęte zakazem. Z tego też
względu, jeżeli wynalazca lub instytut chce
zapewnić sobie wyłączność na korzystanie
z praw i wykorzystywanie danego wynalazku
w innych krajach – a co we współczesnych
realiach jest często konieczne – musi do-
konać zgłoszenia patentowego w poszcze-
gólnych krajach, w których szuka ochrony. 

W celu ułatwienia tej procedury usta-
nowiono instytucję tzw. patentu europej-
skiego, która została uregulowana w kon-
wencji o udzielaniu patentów europejskich
z dnia 5 października 1973 r. (Dz.U. 2004
Nr 79, poz. 737), a której stroną jest Pol-
ska. Patent europejski jest udzielany przez
Europejski Urząd Patentowy na poszcze-
gólne kraje (będące stroną ww. Konwencji),
które wybrał zgłaszający. Natomiast w każ-
dym państwie, w którym dokonano zgło-
szenia patentu europejskiego, ochrona jest
udzielana w takim samym zakresie, jak prze-
widują to krajowe przepisy tego państwa.
Dokonanie zgłoszenia europejskiego pa-
tentu jest zatem znacznie korzystniejsze dla
podmiotów składających zgłoszenie pa-
tentowe, ponieważ prowadzone jest jedno
postępowanie, w wyniku którego w tym sa-
mym czasie udzielana jest ochrona we
wszystkich wybranych przez zgłaszającego
krajach. Taka sytuacja znacznie ułatwia
i przyspiesza proces uzyskiwania ochrony
wynalazku. Gdyby zgłaszający jednak nie
skorzystał z możliwości, jaką daje patent eu-
ropejski i chciał uzyskać ochronę patento-
wą w poszczególnych krajach Europy,
musiałby wszczynać osobne postępowanie
patentowe w każdym z krajów, co zwielo-
krotniałoby koszty z tym związane.

Postępowanie w sprawie przyznania pa-
tentu europejskiego może być wszczęte albo
bezpośrednio przed Europejskim Urzędem
Patentowym, bądź też za pośrednictwem
krajowego organu patentowego – w przy-
padku Polski prezesa Urzędu Patentowe-
go RP. 

Wniosek do Europejskiego Urzędu
Patentowego składa się na urzędowych for-
mularzach wskazanych przez Europejską
Organizację Patentową, a zgłoszenie musi
być dokonane w jednym z oficjalnych ję-
zyków ustalonych w Konwencji, tj. angiel-
skim, francuskim albo niemieckim. Ponadto,
zgodnie z ustawą o dokonywaniu euro-
pejskich zgłoszeń patentowych oraz skut-
kach patentu europejskiego w Rzeczypo-
spolitej Polskiej z 14 marca 2003 r. (tj. Dz.U.
z 2016 r. poz. 2 z późn. zm.) wniosek może
być złożony w Urzędzie Patentowym RP.
W takim przypadku do wniosku należy do-
łączyć tłumaczenie wniosku na język pol-
ski bądź powinno być sporządzone również
w języku polskim.

Trzeba sprawdzić innowacyjność
W postępowaniu przed Europejskim

Urzędem Patentowym, podobnie jak ma to
miejsce przed krajowym urzędem, proce-
dura przyznania patentu poprzedzona jest
badaniem wynalazku pod kątem jego in-
nowacyjności i nowości. Z tego też wzglę-
du wniosek o udzielenie patentu europej-
skiego powinien określać żądanie udziele-
nia patentu ze wskazaniem krajów, w któ-
rych ochroną ma być objęty wynalazek, za-
wierać zastrzeżenia, opis i rysunki.

Zwrócić należy uwagę, że postępowa-
nie w przedmiocie udzielenia ochrony pa-
tentowej charakteryzuje duży stopień sfor-
malizowania, z tego też względu dla dużej
części instytucji naukowych, w szczególności
gdy zajmują się one wyłącznie realizowa-
niem badań naukowych, system ochrony
patentowej jest zagadnieniem obcym.
W związku z tym, jak również wobec wy-
sokiego poziomu skomplikowania samego
postępowania, znaczną część formalności,
w tym również przed Urzędem Patentowym
RP, mogą zrealizować rzecznicy patentowi,
którzy posiadają odpowiednie środki, wie-
dzę i doświadczenie, aby skutecznie do-
prowadzić do ochrony konkretnego wyna-
lazku.

Miłosz Mazewski, 
radca prawny w departamencie ochrony
własności intelektualnej i danych osobo-
wych krakowskiego oddziału Kancelarii

Chałas i Wspólnicy
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Czesław Rychlewski

Polacy są tylko w poszczególnych
przedsięwzięciach liderami świa-
towej rywalizacji w najnowszych
dziedzinach nauki czy technolo-

gii. Systemowo jednak za światem nie na-
dążamy. Nic dziwnego, że podczas dyskusji
panelowej o gospodarce, będącej częścią
Kongresu Innowatorów Europy Środkowo-
-Wschodniej wicepremier Mateusz Mora-
wiecki mówił: – Potrzebujemy nowych re-
guł obejmujących innowacje, bo nie sta-
nowią one własności tylko jednej firmy, ale
są efektem pracy wielu pokoleń. Sukces go-
spodarczy szczególnie innowacyjnych świa-
towych gospodarek wynikał z pomocy
państwa; potrzebujemy więc umiejętne-
go wsparcia niewidzialnej ręki rynku przez
jak najbardziej widzialną rękę państwa
– oświadczył. 

Konfederacja Lewiatan
Dr Małgorzata Starczewska-Krzysz-

toszek, główna ekonomistka Lewiatana, za-
sadniczo zgadza się z ministrem rozwoju:
– Jeśli polska gospodarka nie zacznie in-
westować w innowacje, to świat nam
ucieknie. Już ucieka – inwestuje w cyfryzację,
robotyzację, pracuje nad sztuczną inteli-
gencją. Jednak to przestawienie nie zależy

tylko od programów, od tego, co jest zapi-
sane na wielu stronach Strategii Odpo-
wiedzialnego Rozwoju. Strategię należy
traktować jako zobowiązanie rządu do
podjęcia wielu działań – tak w obszarze pra-
wa, jak i współfinansowania proinnowa-
cyjnych projektów. Muszą się do tego
włączyć przedsiębiorcy i konsumenci. Jeżeli
my, jako nabywcy, nie będziemy kupować
produktów, które mają wkład innowacyj-
ny, to przedsiębiorcy nie będą skłonni ich
wytwarzać. 

Firmy, nawet małe, w coraz większym
stopniu rozumieją, co się dzieje w gospo-
darce globalnej. I miejmy nadzieję, że
będą inwestować w nowe technologie,
tworzyć własne interaktywne strony inter-
netowe, wystawiać e-faktury, korzystać
z chmury, przechowując w niej dane, a tak-
że tą drogą kontaktować się z klientami
i partnerami biznesowymi. A także, że za-
czną inwestować w robotyzację. 

Dzisiaj bowiem w Polsce na 10 tys. pra-
cowników przemysłu przetwórczego przy-
padają 22 roboty. W Niemczech jest to już
prawie 300 robotów, a w Korei Południo-
wej prawie 500. Polscy przedsiębiorcy mu-
szą się z tym zmierzyć. A rząd, politycy i ad-
ministracja muszą im w tym pomagać, cho-
ciażby stanowiąc dobre prawo. 

W tym momencie najważniejszy jest
projekt nowej ustawy o innowacyjności.

Oczekujemy, że wprowadzi ona rozwiąza-
nia pozwalające na zastąpienie funduszy
unijnych, które dzisiaj kierowane są na pro-
jekty B+R+I. Spodziewamy się ich, bo Mi-
nisterstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
od paru miesięcy konsultowało te zmiany
m.in. ze światem biznesu. Powstała Biała
Księga, do której przedstawiciele naszego
środowiska zgłaszali propozycje zmian
wspierających innowacyjność. Potrzebna
jest też stabilność regulacyjna, której tak bar-
dzo brakowało w 2016 r. Rząd i politycy po-
winni rozumieć, że w warunkach niepew-
ności, zagrożenia kolejnymi podatkami i ob-
ciążeniami administracyjnymi przedsię-
biorcy nie tylko nie decydują się na inwe-
stycje w innowacje i na finansowanie prac
badawczo-rozwojowych, ale ograniczają ge-
neralnie swoją skłonność do inwestowania,
nawet prostego – odtworzeniowego. 

Miejmy nadzieję, że zapisy ze Strate-
gii Odpowiedzialnego Rozwoju i projekty
tam opisane (a jest ich tam ponad 180)
będą się powoli materializować. To będzie
także dowód na rozumienie przez wszyst-
kich rządzących potrzeby realizacji Strategii,
nie tylko jej „posiadania”. 

Jeśli mamy przestawić polską gospo-
darkę na innowacyjne tory, to wszyscy
musimy grać w jednej gospodarczej dru-
żynie. Czas nagli, bo środki europejskie po-
woli będą się kończyć. Do 2020 roku będzie

Czy program przestawienia 
polskiej gospodarki na innowacyj-

ność ma szansę realizacji i pod jakimi 
warunkami? – zapytaliśmy przedstawicieli 

polskich organizacji biznesowych

Widzialna 
ręka państwa
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tych pieniędzy jeszcze bardzo dużo i trze-
ba je mądrze zagospodarować. A potem
polska gospodarka będzie musiała być już
w pełnym rozwojowym, innowacyjnym
biegu. 

Krajowa Izba Gospodarcza 
Problemem polskiej innowacyjnej go-

spodarki, która niewątpliwie istnieje, jest
fakt, że jest ona papierowo-prototypowa.
Jako kraj, mimo nieefektywnych prac ba-
dawczych, próbujemy opracować prototy-
powe rozwiązania. Później jednak brak me-
chanizmów transferu wynalazków z labo-
ratoriów uczelni i instytutów do fabryk.
Dzieje się tak, ponieważ uczelnie prowadzą
badania w oderwaniu od biznesu. Sam in-
nowacyjny materiał nie wystarczy, żeby zro-
bić z niego innowacyjny produkt, który znaj-
dzie uznanie na rynku.

Analogiczne ryzyko wiąże się ze „Stra-
tegią Odpowiedzialnego Rozwoju”. Przed-
stawiono w niej silne strony poszczególnych
województw. Pisze się o dronach bojowych,
szybkiej kolei, samochodach elektrycznych
czy przemyśle okrętowym. Nazywa się to
Regionalnymi Inteligentnymi Specjaliza-
cjami. Jednak za wspomnianymi hasłami
nie idą konkretne przykłady przedsię-
biorstw – czy to będących w posiadaniu
Skarbu Państwa, czy też prywatnych. Nie-
stety, w tym zakresie „Strategia” wydaje się
być analizą nowinek technologicznych, a nie
przemyślanym pomysłem na biznes. 

O ile wskazywanie przez urzędników in-
nowacji w zakresie obronności ma sens, ze
względu na kontrolę państwa nad prze-
mysłem zbrojeniowym, to już wszystkie inne
propozycje są mało realne do wdrożenia.
Brakuje przedsiębiorstw chcących (choć
mających możliwości technologiczne) opra-
cowywać produkty wskazane przez urzęd-
ników. 

„Strategia” przypomina zasady cen-
tralnego planowania, które, co prawda,
stwarzają iluzję realizowania wizji polityków,
ale prędzej czy później, mimo wydania pu-
blicznych pieniędzy, nie urzeczywistniają się.
W ocenie Krajowej Izby Gospodarczej, je-
dynym skutecznym narzędziem do two-
rzenia innowacji jest konkurencja. Nie-
zbyt efektywny jest model, gdzie jeden
ośrodek specjalizuje się w danym zagad-
nieniu. Przykłady państw o wysokiej inno-
wacyjności przemysłu pokazują, że wspar-
cie państwa w postaci zamówień jest klu-
czowe, natomiast powinno się ono odby-
wać na zasadach wolnorynkowych. Pań-
stwo wskazuje problem do rozwiązania
(a nie produkt), a przemysł opracowuje pro-
dukt, który dany problem pomoże roz-
wiązać. Przy czym przemysł musi mieć gwa-
rancję co najmniej częściowego zwrotu
kosztów badań. 

W jednej z nadesłanych do KIG opinii
słusznie zauważono, że plan zakłada utwo-
rzenie blisko 20 nowych instytucji i opra-
cowanie ponad 80 planów i strategii. To nie-
uchronnie musi prowadzić do rozrostu ad-
ministracji. W ocenie Krajowej Izby Go-
spodarczej jednym z możliwych do zasto-
sowania rozwiązań (i patrząc na do-
świadczenia chociażby Niemiec, bardzo
efektywnym), jest tworzenie planów go-
spodarczych ze ścisłym udziałem biznesu.
To prywatne przedsiębiorstwa będą musiały
wyłożyć kapitał na opracowanie i sprzedaż
produktu. Siłą rzeczy musi on więc być „ryn-
kowy” – w tym rozumieniu, że istnieje moż-
liwość komercyjnego wykorzystania pro-
duktu. Przy czym pomoc państwa powin-
na polegać zarówno na wsparciu biznesu
na etapie badań i prototypów (przez od-
powiednio skonstruowane mechanizmy
podatkowe), jak i na etapie komercjalizacji
(przez zamówienia państwowe i promocję
eksportu). 

„Strategia” wskazuje na kilka kluczo-
wych barier społeczno-ekonomicznych.
Nie są one ani nowe, ani nieznane. Nale-
żą do nich wysoki dług publiczny, nieko-
rzystna sytuacja demograficzna, rozwar-
stwienie społeczne, „wyspy rozwojowe”
czy brak polskiego kapitału do finansowa-
nia inwestycji. Są to problemy, z którymi po-
litycy nie zdołali się dotychczas uporać. 

Business Centre Club
Sławomir Olejnik, CEO & Founder

Polska Innowacyjna, mówi: – Do tej pory
współpraca nauki z biznesem funkcjonu-
je dobrze, w szczególności w sferze zleceń
przedsiębiorców na realizację badań przez
jednostki naukowe. Gorzej jednak sytuacja
wyglądała w zakresie transferu technolo-
gii z nauki do biznesu. Zaangażowanie na
tym polu zwiększają programy urucha-
miane przez Narodowe Centrum Badań
i Rozwoju czy też Polską Agencję Rozwo-
ju Przedsiębiorczości. Dobrą praktyką sta-
ją się również organizowane na niektórych
uczelniach spotkania z przedsiębiorcami,
które mają sprzyjać nawiązywaniu współ-
pracy. Ponadto coraz częściej w realizację
badań włącza się również młodą kadrę na-
ukową, co jest dość obiecującą prognozą
na przyszłość w podejmowaniu kolejnych
tego typu działań. Bardziej widoczne za-
czynają być również start-upy naukowe,
których sukces może zachęcać do rozwo-
ju kolejnych spółek spin-off czy spin-out.
Powstaje coraz więcej inkubatorów, akce-
leratorów i funduszy venture capital, któ-
re wspierają rozwój start-upów, pomaga-
jąc im przejść z płaszczyzny naukowej na
biznesową. Wnioskuję z tego, że współ-
praca nauki z biznesem w Polsce rozwija
się.

Jest jednak sporo barier wskazanych
w Białej Księdze Innowacyjności, która po-
wstała z inicjatywy rządu RP w 2016 roku.
Omówiono je podczas jednej z Konferen-
cji Narodowego Kongresu Nauki. Warto
wymienić kilka z nich, które zdecydowanie
na ten moment leżą po stronie nauki:
• struktura dzisiejszych uczelni w Polsce nie
sprzyja szybkiemu tworzeniu zespołów in-
terdyscyplinarnych,
• biurokracja na uczelniach, która spo-
walnia procesy współpracy,
• uczelnie chcą zachowywać dla siebie wła-
sność intelektualną i sprzedawać ją po wy-
sokiej cenie, a tak naprawdę droga od pa-
tentu do produktu jest bardzo długa,
• brak zmotywowanych i wykształconych
młodych ludzi gotowych podejmować ry-
zyko biznesowe (kształcenie nie nastawio-
ne na uczenie się z porażek),
• brak elastyczności w zatrudnieniu dla na-
ukowców-badaczy oraz nieuwzględnianie
w ocenie kadry uczelnianej aspektów mo-
tywujących do współpracy z biznesem czy
też prowadzenia badań,
• brak profilowania uczelni, które dawałoby
możliwość tworzenia jednostek głównie ba-
dawczych czy też nowych testowanych na
świecie modeli,
• niski poziom transferu kadry z nauki do
biznesu i z biznesu do nauki.

Potrzebne są nam innowacyjna go-
spodarka, badania podstawowe, jasne pra-
wo własności intelektualnej czy też inno-
wacyjne firmy, start-upy i niszowe techno-
logie. W tym ujęciu, z punktu widzenia in-
telektualnego (chodzi m.in. o liczbę na-
ukowców, uczelni i prowadzonych badań)
czy organizacyjnego (m.in. dystrybucję
środków UE, działalność agencji rządo-
wych, jak i sektora prywatnego, ilość fun-
duszy VC na rynku), można pokusić się
o twierdzenie, że mamy szansę włączyć się
do innowacyjnej globalnej gospodarki. Po-
trzebne nam są również: globalne aspira-
cje, młodzi ludzie chcący tworzyć między-
narodowe firmy czy też realizować prze-
łomowe badania oraz dużo odwagi do po-
dejmowania ryzyka. 

Ważnym aspektem jest również sy-
nergiczna współpraca oraz otwartość na
inny sposób myślenia i działania drugiej
strony – zarówno w relacjach między-
ludzkich, jak i w budowaniu konsorcjów np.
między firmami z tej samej branży. Z tym,
niestety, w naszym kraju różnie bywa… 

Ponadto, aby zwiększyć nasze szan-
se w globalnej rywalizacji należy wyzwo-
lić naukowo-innowacyjny potencjał Po-
laków mieszkających za granicą, dać
możliwość powstawania uczelni badaw-
czych (również tych prywatnych) oraz
znowelizować prawo, które sprzyja przed-
siębiorcom. �
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Łącznie na blisko 2400 metrach
kwadratowych powierzchni wy-
stawienniczej zaprezentowało się
144 firm, z czego 94 zajmują się

szeroko rozumianą działalnością w sekto-
rze energetycznym. Dużym zainteresowa-
niem zwiedzających cieszyły się również
konferencje i spotkania dla branży energe-
tycznej. Rozmawiano o sposobach na czy-
ste powietrze w Świętokrzyskim,  innowa-
cjach, które będą miały wpływ na świato-
wy biznes, również też związany z energe-
tyką czy elektrotechniką, elektrycznych sa-
mochodach czy odnawialnych źródłach
energii. Od 1 do 2 marca Targi Kielce sta-
nowiły prawdziwe energetyczne centrum
Polski. Jazda próbna w pełni elektrycznym
BMW i3, otwarcie wystawy „Transforma-
cja energetyczna Niemiec” czy Pasaż Ener-
getyczny, gdzie swoje produkty i usługi pre-
zentowały firmy sektora OZE to tylko nie-
które z wartych uwagi punktów tegorocz-
nych targów.

Włoszczowska spółka ZPUE S.A.
pierwszego dnia targów skupiła się moc-
no na innowacjach. Konferencja „Inno-
wacje w biznesie” poświęcona była fi-
nansowaniu, regulacjom prawnym, kon-

troli i bezpieczeństwu przy realizacji
i wdrażaniu nowatorskich pomysłów
i technologii. – Inicjatywa, z którą wystę-
pujemy w Targach Kielce, czyli Strefa in-
nowacji ZPUE to płaszczyzna komunikacji
i wymiany doświadczeń dla energetyki, ale
i prowokacja, na ile rozumiemy, co to są
innowacje – mówił w otwierającym kon-
ferencję wystąpieniu Janusz Petrykowski,
prezes ZPUE S.A.

Po raz kolejny redakcja „GLOBEner-
gia” zaprosiła do udziału w Ogólnopolskim
Forum Pomp Ciepła i Technologii Grzew-
czej oraz Ogólnopolskim Forum Foto-
woltaiki i Magazynowania Energii SO-
LAR+. W ciągu dwóch dni dzięki obec-
ności specjalistów i ekspertów można było
poszerzyć swoją wiedzę o sposobach na
wytwarzanie i korzystanie z energii sło-
necznej. Pierwszego dnia Forum Pomp Cie-
pła uświetniła obecność sportowych au-
torytetów pochodzących z Kielc. Karol Bie-
lecki i Piotr Chrapkowski, piłkarze ręczni
klubu sportowego Vive Tauron Kielce,
opowiedzieli o swoich wyczynach. Odbył
się również konkurs „Piłka w grze” pod
czujnym okiem wymagających sędziów.
Przedstawiciele firm obecnych na Pasażu

Energetycznym i firm instalatorskich, bio-
rących udział w konkursie „Dobre Praktyki
w Dobrych Rękach”, mierzyli się z zada-
niem, z którym piłkarze na co dzień wal-
czą na boisku – rzutami piłką.

Spacer Aleją Kotłów
O tym, jaki kocioł wybrać, aby był od-

powiedni, jak ocenić koszt montażu dane-
go produktu, o nowinkach technicznych
związanych z tą technologią grzewczą
można było porozmawiać ze specjalistami
czekającymi na zwiedzających Aleję Kotłów.
Wystawa, której partnerem była firma DE-
FRO po raz pierwszy w takiej formie została
zaprezentowana w Targach Kielce.

W tej części targów ENEX zaprezen-
towało się pięć firm: partner wystawy mar-
ka DEFRO – producent pieców klasy 5, KA-
WAH Technika Grzewcza, KLIMOSZ,
RAKOCZY oraz SAS – tegoroczny laure-
at nagrody Targów Kielce.

– Jesteśmy bardzo zadowoleni z udzia-
łu w targach ENEX. Zdobyliśmy nagro-
dę Targów Kielce za kocioł SAS BIO SO-
LID, wpisany na listę BAFA i posiadający
certyfikat Eco Design. Nasze produkty
cieszyły się dużym zainteresowaniem ze
strony zwiedzających, którzy wiedzą do-
kładnie, jakie mają oczekiwania i są bez-
pośrednio zainteresowani kupnem – mówi
Anna Pawłowska, specjalista do spraw
marketingu z firmy SAS.

Zdecydowanie, tegoroczne targi ENEX
skupiły się na promocji aktualnych trendów
w energetyce i dały przestrzeń do rozmów,
jak poprawić jakość powietrza, a tym sa-
mym jakość życia Polaków. – Kolejne tar-
gi, kolejna edycja i coraz większe rezultaty
tych targów, bo ilość odwiedzających
zwiększyła się. Świadomość branży i in-
westorów chcących zainstalować sobie in-
stalacje fotowoltaiczne czy inne systemy
wzrasta, więc myślę, że targi jak najbardziej
idą w dobrym kierunku, a kolejne edycje
będą jeszcze bardziej udane – twierdzi
Paweł Wiktorowicz, firma Corab. 

www.targikielce.pl

Więcej energii niż zawsze
Ponad 4700 zwiedzających zdecydowało się w tym roku przyjechać do Tar-
gów Kielce, by wziąć udział w równolegle odbywających się Międzynarodo-
wych Targach Energetyki i Elektrotechniki ENEX oraz Międzynarodowych
Targach Ochrony Środowiska i Gospodarki Odpadami EKOTECH

Stoisko Zakładu Metalowo-Kotlarskiego SAS



Produkt Zakładu Metalowo-Ko-
tlarskiego SAS – kocioł SAS BIO
SOLID – został nagrodzony me-
dalem Targów Enex. Jest to no-

woczesny automatyczny kocioł c.o. klasy 5.,
wyposażony w opatentowany palnik pele-
towy SAS MULTI FLAME. Charaktery-
styczną cechą palnika MULTI FLAME jest
automatyczne, wysokoefektywne, samo-
oczyszczające się palenisko, spalające do-
kładnie taką porcję paliwa, jaka jest nie-
zbędna do uzyskania zadanej przez użyt-
kownika na sterowniku temperatury. 

Bezpieczny transport biomasy możli-
wy jest dzięki pracy dwóch ślimaków, roz-
dzielonych kanałem przesypowym. Ruch
podajników ślimakowych odbywa się przy
pomocy kół zębatych napędzanych łańcu-
chem za pośrednictwem motoredukto-
ra. Zaletą kotła wyposażonego w palnik
MULTI FLAME jest prosta obsługa po-
legająca na okresowym uzupełnianiu pali-
wa w zasobniku oraz usuwaniu popiołu z
szuflady popielnicowej bez konieczności wy-
gaszania paleniska. 

Nagrodzony kocioł spełnia wymagania
normy PN-EN 303-5:2012 w zakresie
sprawności cieplnej, granicznych wartości
emisji zanieczyszczeń oraz restrykcyjnych
wymagań dotyczących bezpieczeństwa, co
potwierdziło akredytowane Laboratorium
Badawcze Kotłów i Urządzeń Grzewczych
w Łodzi. Ponadto cały typoszereg kotłów
jest zgodny z warunkami ekoprojektu, co jest
szczególnie ważne w obliczu coraz to bar-
dziej restrykcyjnych wymogów dotyczących
niskoemisyjności kotłów grzewczych w kon-
tekście zanieczyszczenia smogiem. 

Urządzenie charakteryzuje się niską
emisją szkodliwych substancji, zwłaszcza py-
łów, bez stosowania elektrofiltrów. Nowa-
torskie rozwiązania konstrukcyjne zasto-
sowane w urządzeniu przyczyniły się do uzy-
skania przez kocioł najwyższej możliwej kla-
sy efektywności energetycznej A+ . Dzięki
odpowiedniej budowie i algorytmowi ste-
rowania pracą kotła możliwe jest otrzyma-
nie wysokiej efektywności spalania paliwa
nie tylko przy pracy z mocą nominalną, ale

i w pełnym zakresie modulacji mocy, tzn. od
30 do 100 proc. mocy nominalnej. 

Kocioł SAS BIO SOLID nie jest jedy-
nym niskoemisyjnym kotłem klasy 5. znaj-
dującym się w ofercie ZMK SAS. Wyma-
gania 5. klasy spełniają dodatkowo kotły
BIO EFEKT (na pelety) oraz SOLID
i EFEKT (na ekogroszek). Wszystkie cha-
rakteryzują się wysoką sprawnością i efek-
tywnością procesu spalania oraz mogą brać
udział w licznych programach dofinanso-
wania do zakupu kotła, przyczyniając się do
poprawy jakości powietrza. 

Szeroka oferta handlowa SAS, firmy
istniejącej już od 1980 r., obejmuje zarówno
kotły tradycyjne z zasypem ręcznym oraz
w pełni zautomatyzowane, w których ob-
sługa sprowadzona jest do minimum.
Dbałość o zachowanie najwyższej jakości
oraz ciągłe doskonalenie produkcji po-
zwoliło zdobyć uznanie klientów w kraju
i za granicą, stawiając Zakład Metalowo-
-Kotlarski SAS w gronie liderów branży ko-
tlarskiej. 

www.sas.busko.pl

TARGI ENEX

Fakty 77

Sukces kotłów SAS 
Podczas targów ENEX i ENEX Nowa Energia 2017 stoisko
SAS cieszyło się szerokim zainteresowaniem wśród 
zwiedzających zarówno z Polski, jak i z zagranicy. 
Wydarzenie to stanowiło idealną okazję do zaprezento-
wania naszych nowoczesnych i ekologicznych kotłów c.o. 
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I
nternet of Things (Internet Rzeczy,
IoT) to technologia pozwalająca łą-
czyć  przedmioty codziennego użytku
z globalną siecią oraz gromadzić i wy-

mieniać między nimi informacje. Prowadzi
to do zwiększenia zakresu ich funkcjonal-
ności, przyspiesza ich pracę oraz umożli-
wia im lepsze dostosowanie się do potrzeb
użytkownika. 

Popularność technologii IoT rośnie
z roku na rok, co odbija się też na liczbie
urządzeń ją wykorzystujących. BusinessWire
przewiduje, że do 2020 r. na rynku będzie
obecnych 30 mld autonomicznych maszyn
podpiętych do globalnej sieci, choć poja-
wiają się także prognozy mówiące o nawet
50 mld sprzętów. Wszystko to sprawia, że
w 2019 r. wartość rynku IoT (oszacowana
przez Business Insider Inteligence) ma
wynieść aż 600 mld dolarów.

Szybciej i lepiej
Przy dużym spektrum możliwości, któ-

re oferuje Internet Rzeczy, trudno jest zhie-
rarchizować plusy płynące dla przedsię-

biorców z wykorzystania tej technologii.
Każdy biznes charakteryzuje się odmien-
nymi potrzebami i tylko odpowiedni pro-
ces wdrożeniowy pozwala osiągnąć zakła-
dany rezultat. Pogrupowanie zastosowań
Internetu Rzeczy pozwala zobaczyć, w któ-
rych zakresach może usprawnić on pracę
i stanowić korzyść dla przedsiębiorcy:

• Zwiększanie efektywności codziennej
pracy – autonomiczne urządzenia w dużej
mierze pozwalają przyspieszyć wykony-
wanie codziennych czynności, ponieważ
przejmują za nas część obowiązków.
W chwili obecnej IoT sprawdza się m.in.
w biurach, gdzie zdalne zarządzanie urzą-
dzeniami w firmie oszczędza cenny czas
oraz przyspiesza dostęp do ważnych da-
nych. Wdrożenie tej technologii pozwala też
np. na znacznie efektywniejsze zarządzanie
zasobami. 

• Monitoring i analiza Big Data – In-
ternet Rzeczy może odciążyć przedsię-
biorstwa, oferując autonomiczne zbieranie,
przetwarzanie i analizowanie nawet ol-
brzymich zasobów danych. Pozwala to też
obniżyć koszty takich analiz, przez co na-
wet mniejsze firmy, które do tej pory z nich

nie korzystały, mają szanse zwrócić się w kie-
runku Big Data Analysis. 

• Obniżenie kosztów prowadzenia
działalności – jest to jeden z najczęściej przy-
taczanych argumentów przemawiających
na korzyść IoT. Ważne jest, aby wiedzieć, że
generowanie oszczędności dzięki Interne-
towi Rzeczy odbywa się na wielu płasz-
czyznach. Jedną z najważniejszych jest
oczywiście zautomatyzowanie pracy, któ-
rą do tej pory wykonywał człowiek, ale rów-
nie istotne jest np. wykorzystanie wyników
monitoringu dla wprowadzenia w firmie
procesów optymalizujących.

• Lepsza obsługa klienta – Internet
Rzeczy może autonomicznie gromadzić
wszystkie dane na linii klient–firma, w tym
m.in. rodzaj zapytań, skład koszyka zaku-
powego, a nawet powody rezygnacji z za-
kupu. Te dane dla wielu przedsiębiorstw sta-
nowią przyczynek do poznania zachowań
swojej grupy docelowej, a także do lepsze-
go dopasowania do niej jakości świadczo-
nych przez siebie usług, co bezpośrednio
przekłada się na wzrost sprzedaży.

• Kreowanie nowych szans dla bizne-
su – we współczesnym biznesie kluczowe

Korzyści i niebezpieczeństwa
technologii IoT

Tylko dokładna znajomość zarówno korzyści, jak i zagrożeń płynących z użyt-
kowania Internetu Rzeczy pozwoli przedsiębiorcy na podejmowanie trafnych
decyzji odnośnie tworzenia i modernizowania firmowej sieci IT
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jest wykorzystywanie okazji, które płyną
z szybkiego zauważenia pojawiających się
trendów. Internet Rzeczy, dzięki możliwo-
ści monitorowania istotnych dla biznesu
aspektów, pozwala je dostrzec i daje szan-
se na ich wykorzystanie.

Wspomniany na początku odpowied-
ni proces wdrożeniowy pozwoli zastosować
Internet of Things w tych zakresach, w któ-
rych przyniesie on firmie najwięcej korzy-
ści. Warto tu przytoczyć badanie przepro-
wadzone w 2016 r. przez Instytut SAS, któ-
ry zebrał  opinie przedstawicieli 75 dużych
przedsiębiorstw. Jedno z pytań dotyczyło
tego, jakie ryzyko wiąże się z niepełnym wy-
korzystaniem potencjału Internetu Rzeczy.
Wśród najczęstszych odpowiedzi pojawiły
się takie pozycje jak: utrata pozycji na ryn-
ku, zmniejszenie efektywności, brak świa-
domości szans rynkowych oraz wytracenie
płynności we wprowadzaniu innowacji.
To pokazuje, że tylko odpowiednie, dopa-
sowane w pełni do swojego biznesu wyko-
rzystanie tej technologii da pożądany re-
zultat.

O zagrożeniu 
decyduje przedsiębiorca

Głównym niebezpieczeństwem płyną-
cym z włączenia urządzeń działających
w Internecie Rzeczy w firmową sieć IT jest
groźba wycieku danych bądź ataku haker-
skiego z zewnątrz. Należy natomiast wie-
dzieć, że istnieją rozwiązania, które mogą
prowadzić do znacznego podniesienia bez-
pieczeństwa w firmie, poprzez wzmocnie-
nie najsłabszych ogniw w łańcuchu urzą-
dzeń łączących się z globalną siecią. 

• Zabezpieczenie smartfonów pra-
cowników – telefony komórkowe są naj-
popularniejszymi urządzeniami IoT, a jed-
nocześnie najbardziej narażonymi na ata-
ki hakerskie. Dlatego też wpuszczenie nie-
autoryzowanego urządzenia do firmowe-
go obiegu dokumentów (rozwiązanie na-
zywane Bring Your On Device) jest furtką,
przez którą istotne informacje mogą w ła-
twy sposób trafić w ręce osób niepożąda-
nych. Z raportu „Nowoczesne IT dla
MŚP”, opublikowanego przez Ipsos Mori
w 2015 r., wynika, że w niemal połowie
(46 proc.) małych i średnich przedsię-
biorstw w Polsce pracownicy korzystają

z własnych urządzeń. Alternatywą dla
BYOD jest standard zwany POCE (Perso-
nally Owned, Company Enabled), który za-
kłada, że prywatne urządzenie zostanie włą-
czone w sieć wewnętrzną firmy. Główną róż-
nicą pomiędzy BYOD a POCE są nałożone
w tym drugim ograniczenia, które kontro-
lują, do jakich danych, aplikacji i urządzeń
prywatny sprzęt będzie miał dostęp, a tak-
że wprowadzają na nim system zabezpie-
czeń i weryfikacji, aby w pełni panować nad
przepływem informacji.

• Znalezienie alternatywy dla chmury
– zdecydowana większość urządzeń IoT do
magazynowania i przetwarzania danych
używa serwerów znajdujących się poza
przedsiębiorstwem, czyli tzw. „globalnej

chmury”. Takie rozwiązanie zwiększa ryzyko
ataku poprzez złamanie zabezpieczeń ze-
wnętrznych serwerów. Rozwiązaniem zwięk-
szającym poziom bezpieczeństwa jest wy-
bór tych urządzeń IoT, które działają np.
w oparciu tylko o firmową sieć LAN. Po-
zwalają one zminimalizować ryzyko wycieku
oraz włamania, ponieważ komunikują się
i przetwarzają dane tylko w obrębie za-
bezpieczonej struktury informatycznej fir-
my.

• Podniesienie świadomości pracow-
ników – w znaczącej większości przypad-
ków wyciek firmowych danych jest spo-
wodowany brakiem informatycznych kom-

petencji podwładnych, którzy nie dopilno-
wali, by odpowiednio zabezpieczyć wraż-
liwe dla przedsiębiorstwa informacje. Znaj-
duje to potwierdzenie w najnowszym ra-
porcie „HP dla Biznesu. Bezpieczeństwo.
Ryzyko. Dostępność”, w którym na liście
działań mających podnieść bezpieczeństwo
informacyjne przedsiębiorstwa najwięcej (aż
81 proc.) wskazań dotyczyło edukacji użyt-
kowników końcowych, czyli właśnie pra-
cowników. Pokazuje to, że, tak jak w wie-
lu innych przypadkach, wiedza jest istot-
niejsza od narzędzi oraz potwierdza, że in-
westycja w kompetencje podwładnych
może być dla przedsiębiorcy najlepszym za-
bezpieczeniem.

Zagrożeń płynących z użytkowania
Internetu Rzeczy nie wolno bagatelizować,
szczególnie w chwili obecnej, kiedy liczba
ataków na sieci informatyczne firm zna-
cząco wzrosła. W samym tylko 2016 r. od-
notowano o 46 proc. więcej ataków haker-
skich wycelowanych w przedsiębiorstwa
w stosunku do roku poprzedzającego. Do-
bór rozwiązań IT nie może być więc przy-
padkowy, a musi być związany z analizą tego,
jak wpłyną one na bezpieczeństwo firmy.

Znajomość zastosowań IoT 
kluczem do sukcesu

Internet Rzeczy bardzo często poka-
zywany jest jako remedium na wiele pro-
blemów, jednak w rzeczywistości jest on tyl-
ko narzędziem, które samo z siebie nic dla
firmy nie wniesie. Dopiero wiedza na temat
tego, jak go wykorzystać oraz świado-
mość zagrożeń i umiejętność zapewnienia
swojej firmie cyfrowego bezpieczeństwa
przyniesie  przedsiębiorcy wymierne ko-
rzyści. Edukacja z zakresu IoT staje się więc
w dzisiejszych czasach jednym z kluczowych
czynników budowania przewagi konku-
rencyjnej nad biznesowymi rywalami. �
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Głównym niebezpieczeństwem płynącym z włączenia
urządzeń działających w Internecie Rzeczy w firmową
sieć IT jest groźba wycieku danych bądź ataku haker-
skiego z zewnątrz
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Wśród 42 mln robotów domo-
wych i osobistych znajdują się
m.in. roboty sprzątające oraz
usprawniające prace ogro-

dowe, a także służące nauce, rozwijaniu za-
interesowań i rozrywce. W porównaniu z ro-
kiem 2015, szacuje się, że ich liczba wzro-
śnie niemal ośmiokrotnie.

– Dane IFR nie pozostawiają wątpli-
wości, że roboty stały się częścią naszego
życia. Towarzyszą nam w domach, biu-
rach, sklepach, na uczelniach. Warto za-
uważyć, że autorzy zestawienia sygnalizują,
iż faktyczna liczba robotów domowych
może znacząco przewyższać ukazane sta-
tystyki, gdyż trudno o pozyskanie kom-
pletnych danych w tej dziedzinie. Zwłasz-
cza, że zmiany są niezwykle dynamiczne,
czego jedną z przyczyn może być rosną-
ca siła nabywcza konsumentów. Oczywi-
ście dotyczy to także Polski w związku ze
stopniowym bogaceniem się społeczeń-
stwa. Istotne znaczenie ma również fakt
pogłębiającego się niedoboru czasu wol-
nego, który jest zasobem bardzo cen-
nym. Stąd wynika dążenie do wyręczenia
nas w codziennych, prostych czynno-
ściach przez automaty – mówi Paweł
Handzlik, manager ds. robotyzacji w fir-
mie ASTOR.

Coboty
Autorzy dokumentu wskazują także, że

zwiększy się liczba specjalistycznych ro-
botów stosowanych niekomercyjnie, np. ru-
chomych platform i podnośników, maszyn
rolniczych, zautomatyzowanych wózków in-
walidzkich i urządzeń monitorujących bez-
pieczeństwo obiektów. Prognozowany przy-
rost dotyczy przede wszystkim dziedzin ta-
kich jak: transport i logistyka, obronność,
agrotechnika, opieka zdrowotna oraz bu-
downictwo. Przywiduje się, że w latach
2016–2019 w tych obszarach przybędzie na
świecie nieco ponad 333 tysiące robotów do
profesjonalnego użytku. To aż 2,5 razy wię-
cej niż suma robotów przemysłowych za-
kupionych w ciągu 17 lat poprzedzających
ten okres. 

Podobnie jak roboty usprawniają wy-
konywanie domowych zadań, a także sta-
nowią profesjonalne wsparcie w lecznictwie,
budownictwie i wielu innych dziedzinach,
tak wspomagają działania osób pracujących
w zakładach przemysłowych. Dotyczy to nie
tylko dużych fabryk, ale i przedsiębiorstw
z sektora MŚP. Przyczyniają się m.in. do
wzrostu efektywności produkcji i obniżenia
kosztów. Coraz większe znaczenie zysku-
ją przy tym roboty współpracujące, tzw. co-
boty, które dzielą z człowiekiem jedno sta-

nowisko, pracując z nim ramię w ramię. Ich
kluczowym atutem jest bezpieczeństwo
pracy, zapewnione dzięki czujnikom, któ-
re potrafią wykryć kolizję i właściwie na nią
zareagować. 

Zgodnie z prognozami ABI Research
na lata 2015–2020, udostępnionymi w ra-
porcie „Collaborative Robotics: State of the
Market/State of the Art”, rynek robotów
współpracujących wzrośnie około dziesię-
ciokrotnie, a jego wartość w 2020 roku wy-
niesie ponad 1 mld dolarów. 

– Udział robotów współpracujących
w procesach wytwórczych sukcesywnie
zwiększa się, stanowiąc jeden z ważniejszych
trendów w rozwoju robotyki przemysłowej.
Coboty są wykorzystywane m.in. w bran-
ży motoryzacyjnej, farmaceutycznej, do pro-
dukcji tworzyw sztucznych, a także w pro-
cesach montażu części i ich ostrożnego
przenoszenia. Główni dostawcy robotów
przemysłowych widzą przyszłość w rozwi-
janiu robotów współpracujących. Małe
jednostki są już gotowe i pracują we wspo-
mnianych branżach. Teraz wyzwaniem są
duże roboty współpracujące z człowie-
kiem na pełnej prędkości przy zapewnieniu
całkowitego bezpieczeństwa. Choć sto-
pień robotyzacji polskiego przemysłu rośnie,
to tempo przyrostu i zakres zmian wciąż po-
zostawiają nas daleko w tyle za innymi kra-
jami Europy. Oczywiście roboty przemy-
słowe nie mają szans na taką popularność
jak roboty domowe, jednak wierzymy, że
będą stawały się coraz istotniejszymi ele-
mentami wspierającymi konkurencyjność
polskich firm na światowych rynkach – pod-
sumowuje Paweł Handzlik. �

Roboty i coboty nas wspomogą
Według raportów Międzynarodowej Federacji Robotyki do 2019 r. na świecie
mają zostać zakupione 42 mln robotów do użytku osobistego i domowego 
i ponad 333 tys. robotów do użytku profesjonalnego

Robot współpracujący Kawasaki duAro Fot. ASTOR (2)



Od momentu pierwszego wyko-
rzystania światłowodu i lasera,
fotonika nieustannie zmienia
otaczający nas świat, a oparte

na niej rozwiązania technologiczne prze-
nikają do niemal wszystkich gałęzi prze-
mysłu, coraz częściej wypierając te do-
tychczas stosowane, bazujące na elektro-
nice. Fotonika staje się kluczową technologią
zdobywania, przetwarzania i przesyłania in-
formacji i nazywana jest technologią XXI
wieku. 

Co niezwykle ciekawe, ale i ważne,
ogromne możliwości rozwoju w tym no-
woczesnym obszarze high-tech ma właśnie
Polska, zwłaszcza w zakresie technologii
światłowodowych, nad którymi zaawan-
sowane prace w naszym kraju prowadzo-
ne są od ponad 40 lat. Instytucją nie tylko
rozwijającą badania naukowe, ale również
rozpowszechniającą osiągnięcia fotoniki
oraz koordynującą współpracę naukowców
i przedsiębiorców jest Polskie Centrum
Fotoniki i Światłowodów (PCFS).

Celami statutowymi Centrum są mię-
dzy innymi: prowadzenie działalności edu-
kacyjnej, szkoleniowej i dydaktycznej, two-
rzenie nowoczesnej struktury oraz wspie-
ranie młodych naukowców. Centrum jest
m.in. organizatorem ogólnopolskiego kon-
kursu „Lider Fotoniki”. Jego uczestnicy
– młodzi, zdolni naukowcy mają szanse za-
prezentowania się przed zarządami i kie-
rownictwami działów B+R
przedsiębiorstw działa-
jących w obszarze fo-
toniki. Przedstawiciele
PCFS biorą również
udział w pracach grup
roboczych Krajowej In-
teligentnej Specjalizacji ds. Fotoniki.
„Bardzo ważnym aspektem naszej
działalności jest edukowanie oraz in-
formowanie społeczeństwa zarów-
no o potencjale samej fotoniki,
jak i o naszych rodzimych roz-
wiązaniach, które często
górują nad wynalazkami
konkurentów z krajów roz-
winiętych. Teraz osiągnięcia

naukowe musimy przekuć w sukces prze-
mysłowy” – mówi Małgorzata Kuklińska,
prezes Polskiego Centrum Fotoniki i Świa-
tłowodów. Dlatego kluczową inicjatywą
Centrum było powołanie Klastra Fotoniki
i Światłowodów zrzeszającego nie tylko
przedsiębiorstwa, jednostki naukowo-ba-
dawcze oraz instytucje otoczenia biznesu
z sektora fotonicznego, ale także firmy, któ-
re dzięki inwestycjom w fotonikę unowo-
cześniają swoje usługi i produkty i w efek-
cie stają się bardziej konkurencyjne. 

Głównym celem działalności Klastra jest
kształtowanie korzystnych warunków dla roz-
woju nowoczesnych rozwiązań, integracja
grup badawczych oraz przedsiębiorców i sku-
teczny transfer technologii. „W chwili obec-
nej Klaster liczy ponad 20 podmiotów. Są
w tym gronie uczelnie, wiodące przedsię-
biorstwa z branży i firmy zainteresowane in-
westycjami w fotonikę. Współpracujemy na
różnych płaszczyznach, dzieląc się naszą wie-

dzą, doświadczeniem i pomysłami. Dzięki
temu jesteśmy w stanie osiągnąć efekt synergii
i efektywnie realizować innowacyjne projekty.
Nasze wspólne działania wzmacniają sek-
tor i sprawiają, że fotonika może stać się wi-
zytówką polskiego przemysłu zaawanso-
wanych technologii” – dodaje prezes Ku-
klińska.

Polskie Centrum Fotoniki i Światło-
wodów koordynuje prace Klastra, ale rów-
nież zabezpiecza specjalistyczną infra-
strukturę badawczą potrzebną do prowa-
dzenia zaawansowanych prac badawczo-
rozwojowych i dba o ochronę własności in-
telektualnej. Centrum planuje również po-
wołanie uczelni fotonicznej, której celem bę-
dzie kształcenie studentów na aktualnym,
wysokim poziomie technologicznym i wła-
ściwe przygotowanie ich do podjęcia pra-
cy w przemyśle.

www.pcfs.org.pl

Fotonika w natarciu
W ostatnich latach w Polsce sektor fotoniczny 
rozwija się w bardzo dynamicznym tempie. Nowoczesne 
rozwiązania technologiczne, bazujące na rodzimych polskich 
technologiach, znajdują zastosowania w wielu branżach przemysłowych
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Bezpieczne 
drukarki HP

Smartfon dla świata biznesu
Szybkość, niezawodność i spektakularny de-

sign – te trzy cechy powinny bez wątpienia to-
warzyszyć smartfonom zaprojektowanym dla
świata biznesu. Taki jest właśnie Huawei Mate
9 Pro. 

Smartfon został wyposażony w 5,5-calowy
zakrzywiony ekran AMOLED o rozdzielczości
2K i w całości wykonany ze szczotkowanego alu-
minium, a czytnik linii papilarnych umiejsco-
wiono z przodu urządzenia. Na pokładzie Hu-
awei Mate 9 Pro znajduje się 8-rdzeniowy Ki-
rin 960 z samouczącym się systemem. Nowa-
torski, ośmiordzeniowy procesor graficzny
Mali-G71 pozwala z kolei zwiększyć wydajność
o 180 proc. 

Smartfon wzbogacono o świetny aparat
stworzony we współpracy z Leicą. Ma dwie so-
czewki: monochromatyczną 20 Mpx i RGB
12 Mpx. Łączony obraz z obu sensorów to
prawdziwe dzieło sztuki, pełne wyraźnych de-
tali i nasyconych barw. 

JA
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Firma HP Inc., globalny lider w dziedzinie
druku, poinformowała, że jej nowe urządzenia
wielofunkcyjne (MFP) A3 są już dostępne w po-
nad 80 krajach (łącznie z Polską). 

Oferta HP Inc. składa się z 16 serii nowej
generacji, które zaprojektowano tak, aby jak naj-
lepiej spełnić różnorodne oczekiwania klientów.
Nowe urządzenia obsługujące format A3 uła-
twiają pracę klientom i serwisantom, oferując im
zaawansowane, bezkonkurencyjne zabezpie-
czenia, niedrogi druk w kolorze z wykorzysta-
niem technologii HP PageWide oraz dłuższy
czas nieprzerwanej pracy dzięki technologii
HP Smart Device Services.

Nowe drukarki wielofunkcyjne A3 od HP
Inc. wyposażone są w najbardziej zawansowa-
ne zabezpieczenia dostępne na rynku. Jest to ko-
nieczne w obliczu coraz liczniejszych zagrożeń
biorących na cel biznesowe urządzenia wielo-
funkcyjne.

JA HP ColorLaserJet E800



Firma Corel przedstawiła pakiet CorelDRAW® Graphics
Suite 2017 – najnowszą wersję flagowego oprogramowania
firmy, dzięki któremu projektanci do opracowania grafik wek-
torowych mogą korzystać z nowych, kreatywnych rozwiązań
niedostępnych w innych aplikacjach. 

Narzędzie LiveSketch™ w inteligentny sposób interpre-
tuje, dostosowuje i łączy odręczne pociągnięcia z istniejący-
mi krzywymi wektorowymi, ułatwiając szkicowanie i rysowanie
bezpośrednio na urządzeniu obsługującym rysik. Pakiet Co-
relDRAW® Graphic Suite 2017 – zaprojektowany specjalnie
na potrzeby systemu Windows – zawiera również nowe ulep-
szenia toku pracy. Pozwala korzystać z zawansowanych urzą-
dzeń obsługiwanych rysikiem i dotykiem, kontrolera Micro-
soft Surface oraz monitorów Ultra HD 5K.

JA
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Kreatywność
przede wszystkim

Dwustronny druk atramentowy z prędko-
ścią 100 stron A3 na minutę to najnowsza ofer-
ta Epson dla biznesu. Premierowa drukarka
WorkForce Enterprise została zaprojektowana
tak, by w cenie urządzenia laserowego zapewnić
energooszczędność rzędu 96 proc. i minimal-
ne zużycie materiałów eksploatacyjnych. 

Epson wyposażył model w szereg techno-
logicznych innowacji, włączając w to samo-
naprawiającą się głowicę drukującą, pozwala-
jącą „w locie” eliminować wady wydruku oraz
elektrostatyczny pas transferowy. Projekt gło-
wicy w układzie wierszowym o szerokości za-
ledwie 43 mm, która składa się z 33 500 dysz,
oferuje precyzję dystrybucji atramentu oraz
technologię kropli o zmiennej wielkości, co
zmniejsza skalę błędów w wydrukach.

JA

WorkForce Enterprise 
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MOTORYZACJA

Hybrydowy 
Hyundai 
IONIQ

Nowy Hyundai IONIQ
otrzymał najwyższą
ocenę w testach prze-
prowadzanych przez
Euro NCAP. Producent
przedstawia go jako
jeden z najbardziej
bezpiecznych samo-
chodów w swoim 
segmencie



MOTORYZACJA

Wojciech Ostrowski

Już w wersji podstawowej Hyundai
IONIQ wyposażono w system auto-
nomicznego hamowania awaryjnego,
ostrzegania o niezamierzonej zmia-

nie pasa ruchu oraz aktywny tempomat. To
również pierwsze na świecie auto z trzema
zelektryfikowanymi napędami do wyboru.
Jest dostępny w wersjach IONIQ Hybrid,
IONIQ Electric i IONIQ Plug-in.

Zainicjowany w 1997 roku Euro NCAP
(The European New Car Assessment Pro-
gramme) to program testowania nowych
samochodów wspierany przez rządy Unii
Europejskiej. W testach Euro NCAP Hy-
undai IONIQ otrzymał najwyższą ocenę
w czterech kategoriach: bezpieczeństwo do-
rosłych, bezpieczeństwo dziecka, ochrona
pieszego oraz system bezpieczeństwa. Na-
leży więc do najbezpieczniejszych aut
w swoim segmencie.

Jak powiedział Thomas A. Schmid, dy-
rektor zarządzający Hyundai Motor Eu-
rope: – Pięć gwiazdek przyznanych temu
wyjątkowemu modelowi przez instytucję
Euro NCAP odzwierciedla podejście Hy-
undaia do upowszechniania najnowszych
technologii. Zaawansowane systemy bez-
pieczeństwa dostępne już w podstawowej
opcji wyposażeniowej – we wszystkich
trzech wersjach modelu, plasują go wśród
najbardziej bezpiecznych aut tego seg-
mentu, popularyzując jednocześnie e-mo-
bilność wśród współczesnych klientów.

Systemy bezpieczeństwa 
w Hyundai IONIQ 

System autonomicznego hamowania
(AEB) nie tylko ostrzega kierowcę o nie-
bezpieczeństwie, ale również – w razie ko-
nieczności – samoczynnie wyhamowuje po-
jazd. Mechanizm działa w trzech trybach,
wykorzystując przedni radar i kamery. W ra-
zie zidentyfikowania niebezpieczeństwa
ostrzega on kierowcę sygnałami świetlny-
mi i dźwiękowymi. 

Jeśli kierowca nie reaguje, system przej-
muje kontrolę nad hamulcami – może
zredukować prędkość, dostosowując ją do
potrzeb i stopnia zagrożenia albo urucho-
mić maksymalną siłę hamulców w wypad-
ku wykrycia przez system możliwości doj-
ścia do kolizji. 

Kolejnym udogodnieniem w samo-
chodzie Hyundai IONIQ jest system kon-
troli pasa ruchu wraz z ostrzeganiem o nie-
planowanej zmianie pasa ruchu. Informu-
je kierowcę przy pomocy sygnałów wizu-
alnych i dźwiękowych o niezamierzonym

przekroczeniu linii jezdni. System wykonuje
też delikatne ruchy kierownicą, by wrócić w
obręb pasa ruchu, po którym wcześniej po-
ruszał się pojazd. 

Aktywny tempomat dostępny jest
również w standardzie. Utrzymuje on za-
równo zadaną prędkość, jak i odległość
od poprzedzającego samochodu. System
kieruje pedałami gazu i hamulca. Bez-
pieczeństwo modelu IONIQ zwiększono
również przez użycie do wykonania

53 proc. nadwozia stali o wysokiej wy-
trzymałości. 

Inne systemy bezpieczeństwa dostęp-
ne są opcjonalnie. Tych akurat Euro NCAP
nie poddał testom. Można więc otrzymać
system monitorowania martwego punktu,
a także ostrzegania o ruchu poprzecz-
nym. 

Hyundai IONIQ jest już dostępny
w Polsce w dwóch wersjach: z napędem hy-
brydowym i elektrycznym. Wersja z napę-
dem plug-in pojawi się na polskim rynku
w połowie 2017 roku. �

Hyundai IONIQ jest już dostępny w Polsce w dwóch
wersjach: z napędem hybrydowym i elektrycznym.
Wersja z napędem plug-in pojawi się na polskim rynku
w połowie 2017 roku
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TARGI

Gdzie na targi?
Maj 2017

9–11 AUTOSTRADA POLSKA 2017 
– Międzynarodowe Targi Budownictwa 
Drogowego Kielce

9–11 TRAFFIC-EXPO – TIL 2017 
– Międzynarodowe Targi Infrastruktury Kielce

9–11 MASZBUD 2017 
– Międzynarodowe Targi Maszyn 
Budowlanych i Pojazdów Kielce

9–11 ROTRA 2017 
– Międzynarodowe Targi Transportu 
Drogowego Kielce

9–10 Targi Logistyki Służb Mundurowych 
TLSM 2017 Łódź

9–11 EUROPARKING 2017 
– Międzynarodowy Salon Techniki 
Parkingowej Kielce

11 Nowoczesne technologie dla bezpieczeństwa 
kraju i jego granic 2017 Warszawa

11–12 Małopolskie Targi Nowych Technologii 
w Budownictwie Kraków

11–12 MADE IN MAURITIUS B2B 2017 Warszawa
12–14 DREMA SILESIA 2017 

– Targi Maszyn i Narzędzi 
do Obróbki Drewna Sosnowiec

16–18 WOD-KAN 2017 
– Międzynarodowe Targi Maszyn 
i Urządzeń dla Wodociągów Bydgoszcz

17–19 STACJA PALIW 2017
– MiędzynarodoweTargi Warszawa

23–26 PLASTPOL 2017 
– Międzynarodowe Targi Przetwórstwa 
Tworzyw Sztucznych Kielce

23–25 EXPOPOWER 2017 
– Międzynarodowe Targi Energetyki Poznań

23–25 GREEN POWER 2017 
– Międzynarodowe Targi Energii Odnawialnej Poznań

czerwiec 2017

1 Wystawa Komunikacja 
i Transport w Mieście 2017 Łódź

1–4 PRODEFENSE 2017 Ostróda
2–4 NECROEXPO 2017 

– Międzynarodowe Targi Branży 
Pogrzebowej i Cmentarnej Kielce

6–9 Nauka dla Gospodarki 2017 Poznań
6–9 SURFEX 2017 

– Salon Technologii Obróbki Powierzchni Poznań

6–9 METAL FORUM 2017 
– Salon Metalurgii, Hutnictwa i Odlewnictwa Poznań

6–9 MACH–TOOL 2017
–Salon Obrabiarek i Narzędzi Poznań

6–9 ITM Polska 2017 – Innowacje 
– Technologie – Maszyny Poznań

6–9 HAPE 2017 
– Salon Hydrauliki, Pneumatyki i Napędów Poznań

6–9 MODERN LOG 2017 
– Międzynarodowe Targi Logistyki 
i Magazynowania Poznań

6–9 Subcontracting 2017 
– Targi Kooperacji Przemysłowej Poznań

6–9 BHP 2017 – Salon Bezpieczeństwo 
Pracy w Przemyśle Poznań

6–9 WELDING 2017 – Salon Spawalnictwa Poznań
7–9 POLFISH 2017 

– Międzynarodowe Targi Przetwórstwa 
i Produktów Rybnych Gdańsk

7–9 FOOD EXPO 2017 
– Targi Spożywczo-Gastronomiczne Gdańsk

8–10 CHINA HOMELIFE FAIR POLAND 2017 Nadarzyn
8–10 KIELCE IFRE – EXPO 2017 Kielce
8–10 KIELCE WORK SAFETY – EXPO 2017 Kielce
9–11 OPOLAGRA 2017 – Wystawa Rolnicza Kamień Śląski
10–11 Kujawsko-Pomorskie DNI POLA Grubno 2017 Grubno

– Targi Regionalne k. Chełma
12–14 SACROEXPO 2017 Kielce
12–14 EXPOSITIO 2017 

– Europejski Salon Nowych Technologii 
dla Muzeów Kielce

lipiec 2017

1–2 AGRO-TECH 2017 
– Międzynarodowe Targi Rolno-Przemysłowe Minikowo

1–2 TUNING & MOTORSPORT SHOW 2017 
– Targi Tuningu i Modyfikacji Pojazdów Kielce

27–30 WIATR I WODA 2017 
– Targi Sportów Wodnych i Festiwal Żeglarski Gdynia

29–20 JARMARK ŚW. DOMINIKA 2017 Gdańsk

sierpień 2017

19–20 ROLTECHNIKA 2017 Wilkowice
– Wystawa Maszyn i Urządzeń Rolniczych k. Leszna

31–9 AMBERMART 2017 
– Międzynarodowe Targi Bursztynu Gdańsk

31–2 ZIELEŃ TO ŻYCIE 2017 Warszawa



Silnik lotniczy ASz 62 IR
o mocy 1000 KM 

z elektronicznym wtryskiem paliwa 
zasilany benzyną lotniczą oraz samochodową. 

Stosowany do  napędu samolotów 
AN-2, Y5B, M18 Dromader, Otter, Kruk

Silnik PZL-200 o mocy 280 KM
zasilany benzyna samochodową

Silnik PZL-100 o mocy 100, 200, 300 KM
zasilany olejem napędowym

Koła i przekładnie zębate 
stosowane w przemyśle lotniczym

ul. Częstochowska 140, 62-800 Kalisz
NIP: 618-00-42-077, REGON:

250658668, KRS: 0000071223.
tel. +48 62 504 6100
fax: +48 62 504 6777

email: marketing@wsk.kalisz.pl
www.wsk.kalisz.pl

Wytwórnia Sprzętu 
Komunikacyjnego 
„PZL-Kalisz” S.A.



Druk 3D części 
z proszków metalicznych


