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Informatyka: badania podstawą rozwoju

Instytut Podstaw Informatyki (IPI) uczestniczy w światowym rozwoju myśli i tech-
nologii informatycznych. W dwóch zakładach: teoretycznych podstaw informatyki
i sztucznej inteligencji trwają intensywne prace nad najważniejszymi wyzwaniami
współczesnej informatyki w dziedzinach dotyczących systemów współbieżnych,
kryptografii, analizy wielkich zbiorów danych, automatycznego przetwarzania języka
naturalnego i modelowania najpoważniejszych chorób cywilizacyjnych. Instytut bierze
aktywny udział w projektach europejskich, dwustronnych (z Francją, Izraelem,
Luksemburgiem, Szwecją i USA) i narodowych finansowanych przez NCN i NCBiR.

Szczegółowe informacje na temat wyników badań naukowych IPI znajdują się na
stronie 53.

Instytut Podstaw Informatyki Polskiej Akademii Nauk
ul. Jana Kazimierza 5, 01-248 Warszawa

tel. (+48) 22 380 05 00
www.ipipan.waw.pl
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Nowa inicjatywa ma być
najważniejszym między-
resortowym ciałem ko-
ordynującym politykę in-

nowacyjności realizowaną przez
rząd. Inwestycje w innowacje przy-
czynią się do podniesienia kon-
kurencyjności polskiej gospodarki
i zmian, tak społecznych, jak tech-
nologicznych. Posłuży temu ponad
16 mld euro przeznaczonych na in-
nowacje w krajowych i regional-
nych programach.

W skład Rady ds. Innowacyj-
ności wchodzą: Mateusz Mora-
wiecki – wicepremier, minister roz-
woju (przewodniczący Rady), prof.
Piotr Gliński – wicepremier, minister
kultury i dziedzictwa narodowego,
Jarosław Gowin – wicepremier, mi-
nister nauki i szkolnictwa wyższego,
Anna Streżyńska – minister cyfryzacji
oraz Dawid Jackiewicz – minister
skarbu.

Zadania Rady
Rada będzie inicjować działania,

które pozwolą aktywnie wspierać
przedsiębiorców w poszukiwaniu
nowych produktów i procesów oraz
angażować polski kapitał. Jej pierw-
szym zadaniem będzie skoordyno-
wanie instrumentów polityki proin-
nowacyjnej, które dziś nie są ze
sobą powiązane. Nowe gremium
opracuje system zachęt dla przed-
siębiorców i przedstawicieli świata
nauki, które mają przyczynić się do
wzrostu wydatków przeznaczanych
na działalność badawczo-rozwojo-
wą. Dopełnieniem tego będzie ak-
tywne wpływanie na politykę za-
mówień publicznych, która uwzględ-
ni atrakcyjne rozwiązania, produk-
ty i procesy powstałe w oparciu
o wprowadzone instrumenty. Wszyst-
kie planowane przez Radę działania
będą szeroko konsultowane z przed-
siębiorcami, przedstawicielami świa-
ta nauki i samorządami. 

– Prawdziwie innowacyjne gospodar-
ki zakładają znakomitą współpracę między
biznesem, nauką i państwem. Wierzymy, że
państwo ma do odegrania bardzo poważ-

ną rolę – powiedział w inauguracyjnym wy-
stąpieniu minister Morawiecki. Zdaniem
ministra Jarosława Gowina polska go-
spodarka musi przestawić się z rynku lo-
kalnego na rynki globalne. – Żeby to zro-

bić, należy zdecydowanie zwiększyć
potencjał innowacyjny polskiej go-
spodarki i nauki. Chcemy eksporto-
wać nowoczesne technologie. Pod
tym względem Polska stoi przed
wielką szansą. W tym roku resorty
rozwoju oraz nauki i szkolnictwa
wyższego wraz z NCBiR przeznaczą
ok. 8 mld zł na rozwój nowych tech-
nologii – zaznaczył.

„Biała księga innowacji”
Na inauguracji działalności Rady

ogłoszono kilka ważnych inicjatyw
w dziedzinie wspierania innowacyj-
ności. Z myślą o małych firmach
technologicznych powstał StartIn-
Poland – instrument mający na celu
wykorzystanie potencjału finanso-
wego i potrzeb rozwojowych spółek
skarbu państwa oraz średnich i du-
żych firm z polskim kapitałem. Star-
tInPoland ma pomóc w poszukiwa-
niu odpowiedzi na wyzwania tech-
nologiczne czy procesowe, jakie sto-
ją przed czempionami polskiej go-
spodarki, a zarazem wesprzeć star-
tujących, kreatywnych przedsiębior-
ców. Program akceleracyjny pozwo-
li powiązać istniejącą już infrastruk-
turę z potencjałem osób zdolnych
i pełnych pomysłów. Za sto dni po-
znamy wysokość funduszu, ogło-
szone też będą pierwsze konkursy.

Przed przygotowaniem projektu
ustawy horyzontalnej przedstawiony
zostanie projekt nowelizacji ustawy
o wspieraniu innowacyjności.
Uwzględniony zostanie w nim m.in.
system zachęt podatkowych uła-
twiających przedsiębiorcom inwe-
stowanie w innowacje, a do oceny
skutków regulacji (tzw. OSR-ów)
zostanie dodany punkt dotyczący
wpływu regulacji na poziom inno-
wacyjności gospodarki. Opracowa-
nie katalogu przepisów wymagają-
cych zmiany poprzedzą szerokie
konsultacje społeczne. Ich efektem

będzie „biała księga” innowacji, która zo-
stanie wykorzystana w cyklu prac legisla-
cyjnych. 

nauka.gov.pl
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Członkowie Rady ds. Innowacyjności. Na pierwszym pla-
nie wicepremier Jarosław Gowin, za nim od lewej: wice-
premier Mateusz Morawiecki, wicepremier Piotr Gliński,
wiceminister Jadwiga Emilewicz.

Powstała Rada ds. Innowacyjności 
Premier Mateusz Morawiecki 11 stycznia powołał Radę ds. Innowacyjności, która ma zająć
się między innymi opracowaniem „białej księgi” barier utrudniających innowacyjność. 
Ma ona posłużyć do przygotowania projektu zmian w ustawie o innowacyjności.

Wicepremier, minister rozwoju Mateusz Morawiecki pod-
czas konferencji prasowej inaugurującej działalność Rady

Fot: MINISTERSTWO ROZWOJU

Fot. NAUKA.GOV.PL
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50 najbardziej kreatywnych
Z długiej listy twórczych Polaków już po raz szósty magazyn „Brief” wybrał tych, którzy
wyróżniają się nieszablonowym myśleniem i podejściem do biznesu. 

7marca 2016 roku w Sound Garden
Hotel odbyła się uroczysta gala,
podczas której poznaliśmy laure-
atów rankingu. Wręczenie wyróż-

nień poprzedziła dyskusja o tym, czy kre-
atywności można się nauczyć i jakie są
w Polsce szanse na stworzenia warunków
rozwijania kompetencji, które są niezbęd-
ne do rozwoju innowacyjności. 

„Brief” tradycyjnie wyróżnił zarówno
osoby zarządzające dużymi firmami dzia-
łającymi na kilku rynkach, jak i przedsta-
wicieli sektora MSP i start-upowców. Tym,
co łączy te postaci – bez względu na skalę
i obszar działania – jest niesztampowe po-
dejście do biznesu, dzięki któremu osiąga-
ją sukcesy, będąc o krok przed konkuren-
cją.

W pierwszej trójce tegorocznej edycji
rankingu 50 najbardziej kreatywnych w biz-
nesie znaleźli się: Stefan Batory (nazwisko
tego przedsiębiorcy kojarzone jest przede

wszystkim z dwiema aplikacjami mobilny-
mi – iTaxi służącą do sprawnego zama-
wiania taksówek oraz Booksy, oferującą
możliwość rezerwowania wizyt w salo-
nach usługowych), Tomasz Krajewski
(choć funkcję prezesa zarządu SkyCash peł-
ni zaledwie od października 2014 r., to efek-
ty jego sprawnego kierowania firmą są już
teraz bardzo wyraźne; pod koniec września
ubiegłego roku liczba pobrań aplikacji na

urządzenia z systemem Android przekro-
czyła 2 mln, a zgodnie z szacunkami firmy
liczba transakcji dokonanych za pomocą
aplikacji oscylowała wokół 6 mln) oraz Ma-
riusz Ciepły – jeden z założycieli i głównych
akcjonariuszy spółki LiveChat Software, jest
też członkiem rad nadzorczych spółek
Venture Incubator, Time Solutions oraz Wa-
kepark.

PD

Na uczelniach potrzebujemy „garaży”
W jaki sposób uniwersytety mają aktywnie kształtować młodych 
liderów przystosowanych do świata zawrotnie rozwijających się 
nowoczesnych technologii? Nie sprzyjają temu hierarchiczna 
struktura uczelni, nieraz zachowawcza administracja i często 
sztywne ramy wysoce nieelastycznego programu nauczania. 

Przeciętny student przedmiotu ma-
tematyczno-przyrodniczego spę-
dza pięć lat na słuchaniu wykła-
dów, rozwiązywaniu ustandary-

zowanych zadań oraz zdawaniu egzami-
nów. Te trzy czynności są zdecydowanie nie-
zbędne w procesie kształcenia, nato-
miast trzeba czegoś więcej by wyzwolić
w młodzieży kreatywność, rozwinąć w nich
ducha przedsiębiorczości i dać okazję do
podjęcia ryzyka i wzięcia na siebie odpo-
wiedzialności.

By stawić czoła temu wyzwaniu, naj-
lepsze uniwersytety na świecie zaczerp-
nęły pomysły od tak zwanego ruchu ma-
kerów, będącego rozwinięciem subkultu-
ry „zrób to sam” (ang. DIY) – ludzi, któ-
rzy eksperymentują z różnymi metodami,
materiałami czy technologiami, w celu
stworzenia konkretnych przedmiotów

i urządzeń lub po prostu dla zabawy. Otóż
na kolejnych uczelniach, pod różnymi
etykietami, powstają tak zwane maker-
space’y czy, nawiązujące nazwą do histo-
rii takich firm jak Apple i HP, „garaże”. Są
to miejsca, w których tak studenci, jak i pra-
cownicy danego ośrodka mogą angażować
się w niestandardowe, interdyscyplinarne
projekty o charakterze naukowym, otwar-
tym (open source) czy potencjalnie ko-
mercyjnym. 

Do dyspozycji zaangażowanych
są różnorodne narzędzia (drukarki
3D, komponenty elektroniczne itp.), ale
także pomoc opiekunów, różnej skali fun-
dusze, know-how oraz sieć kontaktów
z wyspecjalizowanymi laboratoriami
oraz firmami. W atmosferze odpowie-
dzialności, zaangażowania i współpracy,
poprzez naukę i działanie, realizuje się

tam misję kształtowania innowatorów
przyszłości.

Również na Uniwersytecie Jagielloń-
skim, pod patronatem Centrum Badań Sys-
temów Złożonych imienia Marka Kaca, po-
wstało tego typu miejsce. Garaż Złożono-
ści UJ to inicjatywa młodych pracowników
Wydziału Fizyki, Astronomii i Informaty-
ki Stosowanej i pierwszy akademicki ma-
kerspace w Polsce. 

Aktualnie, nasi „garażowicze” rozwija-
ją technologie bio-druku 3D, tworzą modele
organów ludzkich mające na celu ułatwia-
nie skomplikowanych operacji chirurgicznych
czy angażują się w ogólnopolskie projekty
związane z przestrzenią kosmiczną. Wię-
cej można o nas przeczytać na stronie
www.garazzlozonosci.pl. Zainteresowa-
nych współpracą prosimy o kontakt.

PW
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Dziewczyny, do start-upów!
W poniedziałek 22 lutego ruszyła „Girls go start-up! Academy” – akademia innowacji 
dla studentek i absolwentek kierunków STEM (Science, Technology, Engineering, 
Mathematics). 

Girls go start-up! Academy to
wspólne przedsięwzięcie Fun-
dacji Edukacyjnej Perspektywy
i Stowarzyszenia TOP 500

Innovators, realizowane przy współpra-
cy z Ambasadą USA. Jego celem jest
wsparcie studentek – szczególnie z uczel-
ni technicznych, medycznych oraz kie-
runków ścisłych uniwersytetów – w zdo-
bywaniu wiedzy o tworzeniu start-upów,
a potem realizacji w praktyce. W tej edy-
cji programu organizatorzy skupią się na
tematyce: IT, bio, nano, energetycznej,
przemyśle kreatywnym oraz na projektach
interdyscyplinarnych. Uczestniczki Aka-
demii dostaną 6-miesięczne wsparcie wy-
bitnych mentorek – wspaniałych kobiet
działających w obszarze nowych techno-
logii, nauk ścisłych, ekspertek z dziedzi-
ny start-upów.

Program mentoringowy rozpoczął się
szkoleniem na temat start-upów, które od-
było się w dniach 22-23 lutego w siedzibie
CMS Cameron McKenna w Warszawie
oraz Google Warsaw Campus. W efekcie
półrocznego programu powstaną seed-
-upy (zaawansowane pomysły na własną
działalność) oraz start-upy (zalążki firm).

Uczestniczki będą mogły korzystać z tzw.
Półki z Ekspertami (wśród nich dr Alicja
Adamczyk,  prezes Urzędu Patentowego RP
czy Daniel Maksym z Narodowego Cen-
trum Badań i Rozwoju) oraz pokazać
swoje osiągnięcia w konkursie Shesnno-
vation.

Do programu mentoringowego zgło-
siło się 500 utalentowanych dziewczyn z ca-
łej Polski i innych krajów (Ukraina, Japo-
nia, Norwegia, Czechy). Do pierwszej edy-
cji programu wybrano 25 z nich. 

www.girls-startup.pl

Poczta Polska wraca do sądów
1 marca Poczta Polska rozpoczęła realizację trzyletniego kontraktu 
na obsługę korespondencji sądowej. 

Poczta Polska szacuje, że w ciągu 3
lat obowiązywania kontraktu do-
starczy ponad 170 mln listów po-
leconych nadanych przez sądy.

Już od początku marca w obrębie 76 proc.
kodów adresowych na terenie Polski dorę-
czanie przesyłek sądowych będzie odbywało
się z wykorzystaniem tabletów i dedykowanej
aplikacji „Mobilny Listonosz”. Aplikacja jest
przystosowana do wymogów Ministerstwa
Sprawiedliwości dotyczących Elektronicz-
nego Potwierdzenia Odbioru (EPO). Do
końca sierpnia, zgodnie ze specyfikacją
przetargową Poczta zapewni usługę EPO na
obszarze 100 proc. kodów adresowych.

Testowana od listopada 2015 r. apli-
kacja „Listonosz” będzie wykorzystywana

nie tylko na potrzeby obsługi korespondencji
sądów, ale w niedalekiej przyszłości stanie
się platformą skupiającą wiele innowacyj-
nych usług Poczty Polskiej. – „Mobilny Li-
stonosz”, wraz z projektami przygotowu-
jącymi Pocztę Polską do obsługi kontrak-
tu z Ministerstwem Sprawiedliwości, to chy-
ba najbardziej ambitny program w całej hi-
storii Poczty. Patrząc tylko na stronę in-
formatyczną, widzimy, że narzędzie to
składa się z 17 różnych rodzajów kompo-
nentów. Jednak już dziś mogę powiedzieć
z pełną odpowiedzialnością, że dysponu-
jemy rozwiązaniem stanowiącym tram-
polinę do świata cyfrowego – powiedział To-
masz Jeruzalski, dyrektor odpowiadający za
programy kluczowe w Poczcie Polskiej.

Nowe rozwiązania pozwolą na świad-
czenie usług finansowych, przyjmowanie
płatności za rachunki, sprzedaż usług
ubezpieczeniowych, doręczanie przeka-
zów pocztowych. To nie koniec możli-
wości - pracownicy Poczty będą mogli
w terenie pozyskiwać leady sprzedażowe,
budować bazy danych – wykorzysta-
niem geotagowania, przeprowadzać ba-
dania marketingowe i przyjmować elek-
troniczne płatności. Co więcej, urządze-
nia mobilne pozwolą usprawnić pracę
i ułatwią zarządzanie firmą. Listonosze
będą mogli pobierać dane przed wyjściem
w rejon doręczeń oraz rozliczać się z pra-
cy po jej zakończeniu.

PP

Fot. ANNA LIMINOWICZ
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Z naszą cyfryzacją jest źle
23. pozycja Polski w rankingu krajów UE pod względem rozwoju gospodarki cyfrowej 
i społeczeństwa cyfrowego musi pozostawiać wiele do życzenia. 

Wskaźnik cyfryzacji DESI (Di-
gital Economy and Society
Index) dla Polski za 2014 r.
wyniósł 0,38 i był o 0,02 wyż-

szy niż rok wcześniej. Średnia unijna wynosi
0,47. Najlepiej wypadła Dania (wskaźnik
0,68), w pierwszej trójce są jeszcze Szwe-
cja i Holandia. Polska awansowała o jed-
no miejsce, ale pozostaje w grupie krajów
o niskim poziomie cyfryzacji. Natomiast 21.
miejsce nasz kraj zajął w łączności – 88 proc.
polskich gospodarstw domowych jest w za-
sięgu stacjonarnej sieci szerokopasmowej.
To trzecie miejsce od końca w Unii – śred-
nia dla wspólnoty wynosi 97 proc.

Witold Kołodziejski, sekretarz stanu
w Ministerstwie Cyfryzacji podczas deba-
ty dotyczącej cyfryzacji, zorganizowanej
przez Związek Pracodawców Polskich
29 lutego br. w Warszawie przyznał: – Rze-
czywiście Polska znajduje się na szarym
końcu, jeśli idzie o cyfryzację społeczeństwa.
Jest bardzo źle. Jeśli jednak popatrzymy na sto-
pień, dynamikę rozwoju, nasz kraj jest na trze-
cim miejscu. Wydawałoby się więc, że jest bar-
dzo dobrze. Skąd dysproporcja? W ostatnich
latach minionej perspektywy unijnej było
dużo inwestycji, ale one były mało efektywne. 

I choć priorytety Programu Operacyj-
nego Polska Cyfrowa zostały określone

jeszcze przez poprzedni rząd, to minister Ko-
łodziejski zaznacza, że obecne władze mu-
szą zastanowić się nad ewentualnymi ko-
rektami i przeanalizować skuteczność wy-
danych pieniędzy. – Jeździmy więc po pięk-
nych centrach przetwarzania danych, po pięk-
nych serwerowniach. Naprawdę to wszystko
jest imponujące, ale pytanie ze strony właści-
cieli tych obiektów jest jedno: co my możemy
dalej z tym zrobić, dajcie nam jakieś zamó-
wienia. Czyli krótko mówiąc zostało zainwe-
stowane mnóstwo pieniędzy, ale nieefektywnie. 

Przykładem tego może być także sfi-
nansowana z regionalnych programów
operacyjnych sieć światłowodów, która
jest liczona w tysiącach kilometrów, jednak
nie jest podłączona. Jak mówił podczas de-
baty Jerzy Kwieciński, sekretarz stanu w Mi-
nisterstwie Rozwoju:  – Teoretycznie mieli-
śmy wszelkie podstawy do tego, żeby zrobić Pol-
skę krajem cyfrowym, może nie na miarę Es-
tonii, która bardzo poszła do przodu i jest li-
derem, ale powiedzmy, żeby być blisko tej Es-
tonii. Pod względem politycznym, strategicz-
nym, instytucjonalnym, finansowym. Nie wy-
szło wdrażanie. To, co robiliśmy w końców-
ce roku już jako nowy rząd, to ratowanie pro-
jektów.

Pierwszym krokiem w procesie zno-
szenia barier inwestycyjnych w Internet sze-

rokopasmowy ma stać się proponowane
przez Ministerstwo Cyfryzacji i rząd uprosz-
czenie przepisów regulujących proces in-
westycji szerokopasmowych (tzw. noweli-
zacja megaustawy). Znoszenie barier praw-
nych wpisuje się w „Plan na rzecz odpo-
wiedzialnego rozwoju” opracowany przez
ministra rozwoju Mateusza Morawiec-
kiego zakładający strategię zrównoważo-
nego rozwoju gospodarczego Polski na naj-
bliższe 25 lat. Wśród zidentyfikowanych 5
filarów silnej polskiej gospodarki przy-
najmniej trzy (reindustrializacja, rozwój in-
nowacyjnych firm oraz rozwój społeczny
i regionalny) są silnie uwarunkowane do-
stępnością szybkich łączy, nie tylko w du-
żych miastach, ale w całym kraju.

Jak pokazują badania, inwestycje w no-
woczesne technologie informatyczne ge-
nerują wzrost PKB w 25 proc., a podwyż-
szenie produktywności pracy aż w 50 proc.
Jednym z kluczowych elementów jest
wspieranie rozwoju sieci szerokopasmo-
wych. Wyniki badań OECD oraz Banku
Światowego wskazują na dodatkowy wzrost
PKB nawet o 1,5 proc. dla każdych 10 proc.
większego wykorzystania Internetu (mie-
rzonego ilością łączy szerokopasmowych).

AŻ

Od lewej: Tomasz Wróblewski (redaktor naczelny „Wprost”), Mariusz Pawlak (główny ekonomista ZPP), Witold Kołodziejski
(sekretarz stanu w Ministerstwie Cyfryzacji), Jerzy Kwieciński (sekretarz stanu w Ministerstwie Rozwoju), Andrzej L. Piotrowski
(podsekretarz stanu w Ministerstwie Energii)

Fot. A. GRAD/ZPP
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INSTYTUTY BADAWCZE

Reforma nauki z 2010 r. prze-
kształciła jednostki badawczo-
-rozwojowe w instytuty badawcze
podlegające ścisłym zasadom

kontroli oraz systematycznemu audytowi.
W  Polsce obecnie działa 115 instytutów ba-
dawczych, 70 instytutów naukowych Pol-
skiej Akademii Nauk oraz 755 jednostek
podstawowych uczelni (są to jednostki
poddawane ocenie parametrycznej). 

Instytuty badawcze w większości zaj-
mują się działalnością w obszarze nauk ści-
słych i inżynierskich (58 proc.) oraz nauk

NIK 
o instytutach 
badawczych

W październiku 2015 r.
Najwyższa Izba Kon-
troli opublikowała wy-
niki raportu, wedle
którego skontrolowane
instytuty badawcze nie
wykorzystywały 
w pełni swojego 
potencjału badaw-
czego. Choć liczba 
opatentowanych wyna-
lazków wzrosła dwu-
krotnie, nie przełożyło
się to na analogiczny
wzrost ich wykorzysta-
nia – jedynie 20 proc.
z nich znalazło zasto-
sowanie w praktyce. 

Fot. JEAN SCHEIJEN / FREEIMAGES.COM
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o życiu (34 proc.), natomiast pozostałe (8
proc.) funkcjonują w dziedzinie nauk hu-
manistycznych i społecznych. Instytuty,
ze względu na swoje zadania statutowe i kie-
runki prowadzonych prac badawczo-roz-
wojowych są nadzorowane przez właści-
wych ministrów (najwięcej instytutów nad-
zoruje minister gospodarki – 53, pozosta-
li ministrowie nadzorują od 1 do 16 insty-
tutów). Ich działalność naukowo-badaw-
cza i wdrożeniowa podlega ocenie Komi-
tetu Ewaluacji Jednostek Naukowych przy
ministrze nauki i szkolnictwa wyższego. NIK
w trakcie kontroli zbadał szczegółowo
osiem instytutów badawczych oraz wyko-
rzystał dane otrzymane w badaniu kwe-
stionariuszowym od 107 instytutów ba-
dawczych.

Patenty i wdrożenia
W ostatnich latach wzrosła liczba pa-

tentów uzyskanych przez skontrolowane in-
stytuty badawcze – w 2010 r. zdobyto 27 pa-
tentów, w 2011 r. – 88, w 2012 r. – 54,
a w 2013 r. – 46 patentów (w sumie 215 pa-
tentów). Większą aktywność instytutów
w tym zakresie potwierdzają dane Urzędu

Patentowego RP, z których wynika, że 82 in-
stytuty badawcze opatentowały łącznie
1290 wynalazków w latach 2010-2013.
Dla porównania 37 instytutów nauko-
wych PAN uzyskało łącznie 155 patentów,
a jednostki badawcze 45 uczelni publicz-
nych ponad 2300 patentów (mowa tu o jed-
nostkach objętych badaniem kwestiona-
riuszowym).

Wszystkie skontrolowane placówki ba-
dawcze w znikomym stopniu zdobywały pa-
tenty zagraniczne – zaledwie 11, przy czym
5 instytutów badawczych w ogóle nie uzy-
skało w tym czasie żadnego patentu za-
granicznego. W konsekwencji patenty za-
graniczne stanowiły zaledwie 5 proc. wszyst-
kich patentów uzyskanych przez skontro-
lowane instytuty. Może to po części wyni-
kać z faktu, że instytuty otrzymywały przy
ocenie parametrycznej (kompleksowa oce-
na jakości działalności naukowej lub ba-

dawczo-rozwojowej) taką samą liczbę
punktów za uzyskanie patentu krajowego
czy zagranicznego, choć ten ostatni ma
dużo większe znaczenie dla gospodarki.  

NIK zwraca uwagę, że zdobyte paten-
ty (krajowe i zagraniczne) w znikomym
stopniu były wykorzystywane. Z 226 wy-
nalazków praktyczne zastosowanie znala-
zło zaledwie 20 proc. z nich (liderem w tym
zestawieniu był Instytut Ciężkiej Syntezy Or-
ganicznej „Blachownia”, który wdrożył 40
wynalazków). Jednak na tle polskich jed-
nostek naukowych instytuty badawcze cha-
rakteryzują się największą efektywnością we
wdrażaniu patentów. Dla porównania
praktyczne zastosowanie znalazło 14 proc.
patentów uzyskanych przez instytuty
naukowe Polskiej Akademii Nauk oraz
4 proc. przez szkoły wyższe. Tymczasem
w krajach o wysokim stopniu rozwoju
średnio połowa wynalazków zostaje wdro-
żona do stosowania.  

Połowa z ośmiu skontrolowanych in-
stytutów badawczych nie posiadała w la-
tach 2010-2013 żadnego wdrożenia, a za-
tem w ograniczonym stopniu wykorzysty-
wała swój potencjał do prowadzenia dzia-

łalności wdrożeniowej oraz komercjaliza-
cji wyników prac badawczo-rozwojowych
(B+R). Również z badań kwestionariu-
szowych wynika, że instytuty znajdują
praktyczne zastosowanie dla coraz mniej-
szej liczby wynalazków. Liczba wdrożeń 105
instytutów badawczych spadła w ciągu czte-
rech lat o prawie 20 proc. - z ok. 1750
w 2010 r. do nieco ponad 1400 w 2013 r.

Publikacje naukowe
Jednym ze sposobów opisu osiągnięć

naukowych instytutów jest liczba opubli-
kowanych prac i ich cytowań. NIK odno-
towała wzrost liczby publikacji instytutów
badawczych, zwłaszcza w prestiżowych cza-
sopismach naukowych. Jest on efektem
zmian w systemie oceniania działalności na-
ukowej wprowadzonych w ramach reformy
nauki w 2010 r. Liczba publikacji w kon-
trolowanych instytutach badawczych zwięk-

szyła się od 1 589 w 2010 r. do 1 745 w 2013
r., w tym liczba publikacji w czasopismach
wyróżnianych przez Web of Science od 116
w 2010 r. do 204 w 2013 r. W połowie ba-
danych instytutów wzrosła także liczba cy-
towań.

Sytuacja finansowa
Struktura przychodów instytutów ba-

dawczych obejmuje przychody pochodzą-
ce z: budżetu państwa będące w dyspozy-
cji ministra nauki i szkolnictwa wyższego,
od ministra nadzorującego, ze środków za-
granicznych (w tym m.in. pieniądze z pro-
gramów operacyjnych UE, granty badaw-
cze z Europejskiej Rady ds. Badań Na-
ukowych), ze środków z działalności go-
spodarczej (m.in. sprzedaży produktów, wy-
konanych ekspertyz) oraz z komercjaliza-
cji B+R (z usług B+R, wdrożeń, sprzeda-
ży i licencjonowania praw ochronnych
oraz patentów).

Sytuacja finansowa badanych instytu-
tów nie uległa znaczącej zmianie (ich łącz-
ne przychody zmalały z 434 mln zł
w 2010 r. do 420 mln zł w 2013 r.). W 2013 r.
siedem z ośmiu instytutów odnotowało do-
datni wynik finansowy. NIK zwraca jednak
uwagę, że łączne przychody siedmiu skon-
trolowanych instytutów badawczych z ko-
mercjalizacji prac badawczo-rozwojowych
(B+R) w latach 2010-2013 malały (z pra-
wie 83 mln zł w 2010 r. do ok. 66  mln zł w
2013 r.), pomimo stabilnego poziomu fi-
nansowania ze środków na naukę. Może to
wskazywać na niekorzystną tendencję za-
stępowania środków z komercjalizacji B+R
– środkami budżetowymi. Jednocześnie
w analizach dotyczących barier w komer-
cjalizacji B+R zwraca się uwagę na problem
tzw. miękkiego finansowania, tj. względnej
łatwości pozyskiwania przez jednostki na-
ukowe środków publicznych, co demoty-
wuje je do współpracy z biznesem.

Największy udział przychodów z ko-
mercjalizacji prac B+R oraz wdrożeń w re-
lacji do całości przychodów odnotował In-
stytut Badawczy Leśnictwa (55 proc.), In-
stytut Metali Nieżelaznych (29 proc.) oraz
Państwowy Instytut Geologiczny (29 proc.).
W pozostałych instytutach badawczych od-
setek ten nie przekroczył 23 proc.

W okresie objętym kontrolą cztery in-
stytuty uzyskały łącznie wyższe lub równe
przychody z działalności gospodarczej,
sprzedaży ekspertyz oraz prac na rzecz mi-
nistra nadzorującego niż z komercjalizacji
B+R oraz wdrożeń.

Działalność połowy instytutów polegała
w znacznym stopniu na realizacji wysoko-
specjalistycznych, lecz rutynowych prac na
rzecz administracji publicznej i podmiotów
gospodarczych: ekspertyz, studiów wyko-
nalności, analiz uwarunkowań, raportów na �

Wszystkie skontrolowane placówki badawcze 
w znikomym stopniu zdobywały patenty zagraniczne 
– zaledwie 11, przy czym 5 instytutów badawczych 
w ogóle nie uzyskało w tym czasie żadnego patentu 
zagranicznego. W konsekwencji patenty zagraniczne
stanowiły zaledwie 5 proc. wszystkich patentów
uzyskanych przez zbadane instytuty.
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temat  zgodności z normami, a także wy-
pełnianiu zadań państwowych służb. Z wy-
jątkiem jednego wszystkie instytuty prawi-
dłowo wydatkowały i rozliczały otrzymane
środki publiczne.

Kadry
W kontrolowanych instytutach za-

trudnionych było prawie 2200 osób, w tym
realizacją badań zajmowało się 56 do 88
proc. zatrudnionych. W połowie tych  in-
stytutów NIK stwierdził możliwość wystą-
pienia luki kadrowej lub pokoleniowej,
która stwarza poważne ryzyko dla konty-
nuacji prowadzonych badań naukowych
i prac rozwojowych. Zatrudnieni adiunkci
byli już w takim wieku, że powinni mieć już
stopnie doktorów habilitowanych oraz
profesorów. Natomiast średnia wieku pro-
fesorów zatrudnionych w tych instytutach
zbliżona była do wieku emerytalnego.

W pięciu z ośmiu skontrolowanych in-
stytutów stwierdzono nieprawidłowości
w zarządzaniu kadrami. nie przeprowa-
dzano w terminach określonych przepisa-
mi oceny okresowej pracowników oraz
nie sformułowano właściwego trybu oce-
ny pracowników (trzy instytuty). Stanowi-
ska kierownicze w instytutach badawczych
zajmowały osoby bez posiadania właści-
wych kwalifikacji (dwa instytuty). Dyrek-
torzy instytutów podejmowali dodatkowe

zatrudnienie bez wymaganej zgody. Po-
nadto nie dokumentowano wyrażanych
zgód na podejmowanie dodatkowego za-
trudnienia przez pracowników, a także nie
zawierano z pracownikami umów o zaka-
zie konkurencji (trzy instytuty).

Nadzór
Nadzór ministrów nad instytutami ba-

dawczymi koncentrował się przede wszyst-
kim na kwestiach finansowych i organiza-
cyjnych, a w mniejszym zakresie dotyczył
ich działalności naukowej i wdrożenio-
wej. Obejmował on głównie analizę sytu-
acji finansowej instytutów oraz zatwier-
dzanie ich sprawozdań finansowych, mo-
nitorowanie i weryfikację realizacji przez in-
stytuty zadań zleconych oraz programów
wieloletnich.

NIK ustalił, że ministerstwa nierzetel-
nie, w dodatku często z opóźnieniem,
przeprowadzały obowiązkowy audyt lub
kontrole nadzorowanych instytutów ba-
dawczych. Ministrowie w ograniczonym
stopniu uwzględniali efekty naukowo-ba-
dawczej działalności instytutów, nie
uwzględniali przy tym m.in. wyników oce-
ny parametrycznej oraz wdrażania przez
placówki wyników badań  naukowych i prac
rozwojowych.

www.nik.gov.pl

�

INSTYTUTY BADAWCZE

Wnioski

Do minister nauki i szkolnictwa
wyższego:
• o zmianę kryteriów oceny parame-
trycznej, tak aby w większym stopniu
uwzględniały one specyfikę instytu-
tów badawczych.
Do ministrów nadzorujących insty-
tuty badawcze:
• o przeprowadzanie kontroli nadzo-
rowanych instytutów badawczych
z uwzględnieniem efektów ich dzia-
łalności naukowej i rozwojowej oraz
większą współpracę z ministrem
nauki i szkolnictwa wyższego przy
dokonywaniu oceny instytutów ba-
dawczych;
• o zwiększenie nadzoru nad poli-
tyką kadrową w nadzorowanych in-
stytutach.
Do dyrektorów instytutów badaw-
czych:
• o opracowanie perspektywicznych
kierunków działalności naukowej,
rozwojowej i wdrożeniowej instytu-
tów;
• o prawidłowe dokonywanie ocen
okresowych pracowników instytutów
oraz stosowanie procedur minimali-
zujących ryzyko wystąpienia konfliktu
interesów wśród pracowników na-
ukowych.

Po kontroli NIK skontrolowani mi-
nistrowie nadzorujący oraz dyrek-
torzy instytutów badawczych
poinformowali, że rozpoczęli
pracę nad poprawą funkcjonowa-
nia instytutów badawczych.

Fot. JOHN BOYER / FREEIMAGES.COM
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Znakomita kadra profesorów zwy-
czajnych i nadzwyczajnych, ad-
iunktów, asystentów i inżynieryj-
no-techniczna oraz potencjał na-

ukowo-badawczy pozwoliły na wypraco-
wanie własnego, bogatego dorobku na-
ukowego, a także zdobycie doświadczenia
w opracowywaniu i wdrażaniu urządzeń,
systemów oraz technologii na potrzeby kra-
jowego i zagranicznego przemysłu. 

Do przemysłowego zastosowania  
EMAG jest realizatorem krajowych

projektów badawczych, programów ba-
dawczych Unii Europejskiej oraz progra-
mów realizowanych w ramach funduszy eu-
ropejskich. Zapewnia też realizację zleco-
nych usług badawczych, eksperckich, opi-
niodawczych oraz prowadzenie specjali-
stycznych badań prowadzonych w Centrum
Badań i Certyfikacji. W zakresie prac na-
ukowo-badawczych często współpracuje
z różnymi instytutami i katedrami presti-
żowych, krajowych oraz zagranicznych
wyższych uczelni, a także innymi instytu-
tami badawczymi i instytutami PAN. Jest
też uczestnikiem kilkunastu sieci nauko-
wych, klastrów i innych przedsięwzięć o po-
dobnym charakterze. 

Końcowym efektem realizowanych
w Instytucie EMAG badań naukowych
i prac rozwojowych są przemysłowe za-
stosowania nowych lub udoskonalonych
urządzeń, systemów i technologii. Wiele
z nich zostało wdrożonych w kopalniach
o skrajnie trudnych warunkach eksploata-
cji węgla za granicą (m.in. w Chinach, Ro-
sji, Wietnamie, na Białorusi i Ukrainie) oraz
w większości polskich kopalń węgla ka-
miennego. W zakresie badawczo-wdroże-
niowym EMAG współpracuje z małymi
i średnimi przedsiębiorstwami w ramach
centrów naukowo-przemysłowych CNP
EMAG, CNP ICT i CNP SEMTECH.

Dużo doświadczenia, 
ogromny potencjał

Dotychczasowy dorobek Instytutu
EMAG to ponad tysiąc zrealizowanych pro-
jektów, ponad dziesięć tysięcy prac usłu-
gowo-badawczych, ponad 480 patentów,
praw ochronnych i zarejestrowanych zna-
ków towarowych oraz ponad sto nagród
i wyróżnień. W dorobku pracowników
EMAG znajduje się m.in. ponad dwa-
dzieścia monografii i blisko dwa tysiące ar-
tykułów.  

W ostatnich dziesięciu latach Insty-
tut EMAG rozwija działalność w obsza-
rze szeroko rozumianej informatyki
stosowanej. Rozwiązania z tego obszaru
z powodzeniem zostały zastosowane
w wielu konkretnych produktach, syste-
mach i różnego rodzaju aplikacjach. Na-
leżą do nich m.in. znany pod potoczną
nazwą „czarnej górniczej skrzynki” Au-
tonomiczny Zespół Rejestrująco-Po-
miarowy, podsystem PM-CO do identy-
fikacji źródeł tlenku węgla, kompleksowy
system monitorowania zagrożeń tąpa-
niami i metanowego X-MAN, system mo-
nitorowania zagrożenia siarkowodoro-
wego, Cyfrowy Rejestrator Drgań PAN-
TERA, a także Sejsmiczny system mo-
bilny dla potrzeb diagnostyki podłoża
gruntowego szlaków drogowych SE-

ISMOBILE, system do oceny precyzji
bombardowania i strzelania na poligonie
lotniczym, system niskoczęstotliwościo-
wej tomografii pasywnej LOFRES, sys-
tem zarządzania ciągłością działania
i bezpieczeństwem informacji OSCAD
– MeteoRisk, wirtualny Konsultant Usług
Publicznych czy też Infomat-e dla osób
z dysfunkcją narządów wzroku i słuchu.
Te kilka przykładowych rozwiązań po-
twierdza dosyć duże spektrum działania
Instytutu EMAG, które łączy informaty-
ka stosowana. I na niej głównie EMAG
buduje swą przyszłość.

Upowszechnianie nauki
Od początku działalności EMAG jest

organizatorem wielu cieszących się uzna-
niem konferencji naukowo-technicznych
(EMTECH, IC-TECH) i seminariów na-
ukowych. Jest też wydawcą najstarszego
w Polsce, wydawanego od 1962 r. cyklicz-
nego czasopisma naukowo-technicznego,
poświęconego kwestiom automatyzacji
i mechanizacji górnictwa, które od 2015 r.
ukazuje się w wersjach polskiej i angielskiej
jako „Mining – Informatics, Automation
and Electrical Engineering” (poprzednio
jako „Mechanizacja i Automatyzacja Gór-
nictwa”). 

www.ibemag.pl

W stronę informatyki stosowanej
Instytut Technik Innowacyjnych EMAG powstał w 1975 roku w wyniku 
reorganizacji zaplecza naukowo- rozwojowego polskiego górnictwa. W ciągu
kolejnych 40 lat osiągnął pozycję znaczącego i cenionego ośrodka naukowo-
-badawczego, przekształcając się w tym czasie z zakładu konstrukcyjno-
-wdrożeniowego w jednostkę badawczo-rozwojową (od 1991 r.) oraz 
w instytut badawczy (od 2010 r.). 

Dyrektor Instytutu dr hab. inż. Stanisław
Trenczek, prof. nadzw. w Instytucie EMAG

Siedziba Instytutu Technik
Innowacyjnych EMAG w Katowicach
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Instytut Inżynierii Materiałów Poli-
merowych i Barwników (IMPiB) skła-
da się z trzech oddziałów: Oddziału
Farb i Tworzyw w Gliwicach, Oddziału

Elastomerów i Technologii Gumy w Pia-
stowie oraz Oddziału Przetwórstwa Ma-
teriałów Polimerowych w Toruniu. Całością
Instytutu zarządza i koordynuje pracą Od-
działów dyrektor naczelna prof. nadzw.
dr hab. inż. Ewa Kicko-Walczak. Obecna
struktura organizacyjna Instytutu i zakres
kompetencji pozwala na stworzenie kom-
pleksowej oferty merytorycznej w zakresie
realizowanych badań i zleceń z przemysłu. 

Zakres badań. Współpraca 
krajowa i międzynarodowa

Instytut zajmuje się głównie modyfika-
cją i przetwórstwem termoplastów, żywic
chemoutwardzalnych, kauczuków i elasto-
merów, farb i lakierów oraz projektowaniem
i budową maszyn i urządzeń do przetwór-
stwa tworzyw polimerowych w nowocze-
snych formach współpracy z przemysłem.

Do szerokiego grona naszych klientów
należą zakłady technologii i przetwórstwa
tworzyw polimerowych i gumy, przemysłu
lakierniczego oraz podmioty działające
w budownictwie, transporcie, ochronie śro-
dowiska, służbach wojskowych, medycynie
i służbie zdrowia. Naszymi klientami są rów-
nież instytucje publiczne, w tym władze sa-
morządowe, sądy i prokuratura.

Współpracujemy nie tylko z wieloma za-
granicznymi instytucjami naukowymi, za
granicą znajdujemy odbiorców naszych
usług komercyjnych.  Posiadamy również
wielu partnerów z Europy, w tym z Niemiec,
Francji i Hiszpanii. Dotychczas zrealizo-
waliśmy i realizujemy wiele wspólnych
przedsięwzięć jak chociażby projekty w ra-
mach międzynarodowej Inicjatywy COR-
NET (ang. COllective Research NETwor-
king).

W ten sposób powstał projekt pn.
„Ekonomicznie opłacalne powłoki do
wnętrz oparte na biopolimerach”, we

współpracy z niemieckimi i belgijskimi
stowarzyszeniami i ośrodkami badawczo-
-naukowymi: Forschungsgesellschaft für
Pigmente und Lacke e.V., Fraunhofer In-
stitute for Manufacturing Engineering and
Automation z Niemiec oraz Coating Re-
search Institute. Projekt zakłada otrzyma-
nie prototypowych wyrobów lakierowych
z udziałem biopolimerów, które będą mo-
gły być wykorzystane w kraju zarówno przez
producentów spoiw, jak i farb do opraco-
wania swoich własnych technologii pro-
dukcji materiałów opartych na surowcach
biologicznych. 

Z firmą HOBAS – międzynarodo-
wym producentem rur z GRP – realizuje-
my projekt badań stosowanych pt. „No-
woczesne osnowy poliestrowe o zmniej-
szonej palności do produkcji systemów ru-
rowych”. Projekt ten obejmuje opracowa-
nie technologii wytwarzania systemów rur

GRP przy zastosowaniu systemu retar-
dantów palenia fosforowo-azotowych z gra-
fitem ekspandującym i dodatkami mine-
ralnymi o wymiarach cząstek wyrażonych
w nanometrach.

Wspólnie z niemieckim przedsiębior-
stwem SICC GmbH ThermoShield Eu-
rope współpracujemy w zakresie badań
farb oraz nadzoru nad wydanymi przez In-
stytut certyfikatami dla farb dyspersyjnych
produkowanych przez tą firmę oraz sprze-
daży licencji na wodorozcieńczalny pod-
kład antykorozyjny, natomiast w koopera-
cji z firmą PPG Industries w zakresie ba-
dań farb proszkowych, a z firmą Dresdner
Lackfabric Novatic GmbH, również z Nie-
miec, w zakresie badań systemów powło-
kowych.

Targi, konferencje, czasopisma
Potwierdzeniem jakości prac badaw-

czych Instytutu są prestiżowe nagrody,
które otrzymują nasze rozwiązania na tar-
gach krajowych i zagranicznych. Ostatnio
podczas 64. Międzynarodowych Targów
Wynalazczości Brussels Innova 2015, któ-
re odbyły się w dniach 19-21 listopada ubie-
głego roku IMPiB został laureatem Złote-
go Medalu z wyróżnieniem za wynalazek:
„Innowacyjna produkcja systemów nie-
palnych rur GRP stosowanych w nowo-
czesnych bezwykopowych technikach mi-
krotunelowania z udziałem nanokompo-
zytów polimerowych” oraz drugi Złoty
Medal za wynalazek: „Sposób impregna-
cji tkanin syntetycznych i naturalnych”. Je-
steśmy również laureatem Złotego Meda-
lu na Międzynarodowej Wystawie Wyna-
lazków Innova Cities Latino America
ICLA 2015 za wynalazek: „Kompozyty ce-
ramizujące oparte na kauczuku silikono-
wym”.

Warto wspomnieć, iż Instytut jest or-
ganizatorem cyklicznych, międzynarodo-
wych konferencji branży farb, tworzyw i ela-
stomerów, których głównym celem jest
transfer najnowszych osiągnięć w tych

Wszechstronni 
w materiałach polimerowych
Instytut Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników (IMPiB) jest jedy-
nym krajowym instytutem badawczym o tak interdyscyplinarnym charakte-
rze oferującym skuteczne rozwiązania w dziedzinie szeroko ujętej inżynierii
materiałów polimerowych.

Dyrektor Instytutu dr hab. inż. Ewa
Kicko-Walczak, prof. IMPiB



INSTYTUTY BADAWCZE

dziedzinach do Polski, czyniąc z niej cen-
trum informacji dla Europy Środkowej
i Wschodniej. Od wielu już lat organizuje-
my konferencje: „International Science
& Technology ELASTOMERY”, „Inter-
national Conference Advances in Coatings
Technology – ACT”, „International Con-
ference Advances in Plastics Technology
– APT” oraz Ogólnopolską Konferencję
„Materiały Węglowe i Kompozyty Poli-
merowe”. 

Tej aktywności służy również działal-
ność wydawnicza Instytutu, który jest wy-
dawcą trzech czasopism naukowo-tech-
nicznych o zasięgu międzynarodowym:
„Elastomery”, „Farby i Lakiery”, „Prze-
twórstwo Tworzyw”.  

Lider Innowacji. 
Kierunki nowoczesnych 
rozwiązań technologicznych

Rozwijając zakres naszych prac ba-
dawczych oraz podnosząc ich jakość, sta-
ramy się być postrzegani jako lider inno-
wacyjnych rozwiązań technologicznych,
których celem jest wzrost konkurencyjno-
ści polskiej gospodarki poprzez imple-
mentację wyników naszych badań i za-
awansowanych technologii.

Instytut, zgodnie z podstawową misją
i zapisami statutowymi, bardzo ściśle
współpracuje z przemysłem, o czym świad-
czy chociażby członkostwo Instytutu IM-
PiB w Stowarzyszeniu Producentów Rur
i Kształtek z Tworzyw Sztucznych, Sto-
warzyszeniu EKOGUMA czy Klastrze
Gospodarki Odpadowej i Recyklingu oraz
Ponadregionalnym Centrum Naukowo-
-Przemysłowym POLINTEGRA. Nasz
Instytut chce odgrywać ważną rolę w życiu
gospodarczym kraju, efektywnie współ-
pracując z przemysłem. Kooperujemy z
przedsiębiorcami na wielu różnych pozio-
mach: od kontaktów bezpośrednich na-
ukowców poprzez wspólne projekty aż do
uczestnictwa w różnorakich wspomnianych
wyżej organizacjach branżowych o cha-
rakterze stowarzyszeń i klastrów.

Przykładem dobrej współpracy Insty-
tutu może być wspomniane Polskie Sto-
warzyszenie Producentów Rur i Kształtek
z Tworzyw Sztucznych (PRiK), którego je-
steśmy członkiem założycielem. Celem
PSRiK jest upowszechnianie używania
rur i kształtek z tworzyw polimerowych jako
przyjaznych człowiekowi wyrobów oraz
promocja możliwości i zasad ich stoso-
wania.

Pracownicy naukowi Instytutu odgry-
wają w Stowarzyszeniu istotną rolę, cho-
ciażby w zakresie uregulowań normaliza-
cyjnych. Stowarzyszenie PRiK jest organi-
zatorem cyklicznych konferencji dotyczą-
cych sieci wodociągowych z tworzyw

Instytut zajmuje się głównie modyfikacją i przetwórst-
wem termoplastów, żywic chemoutwardzalnych,
kauczuków i elastomerów, farb i lakierów oraz projek-
towaniem i budową maszyn i urządzeń do
przetwórstwa tworzyw polimerowych w nowoczesnych
formach współpracy z przemysłem.
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Oferowana przez Instytut IMPiB wytłaczarka jednoślimakowa W12 przeznaczona do
badań procesów wytłaczania polimerów termoplastycznych
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sztucznych, którego patronem naukowym
jest nasz Instytut, a nasi pracownicy na-
ukowi wielokrotnie prezentowali na nich
swoje referaty. 

Instytut IMPiB jest członkiem Po-
nadregionalnego Centrum Naukowo-Prze-
mysłowego Technologie dla Gospodarki
POLINTEGRA. Rozwój współpracy w sek-
torze tworzyw polimerowych został uwzględ-
niony w nowej Perspektywie Finansowej
Unii Europejskiej na lata 2014-2020. Cen-
trum wspiera współpracę naukowo-tech-
niczną między jednostkami naukowo-ba-
dawczymi a podmiotami gospodarczymi
oraz rozwija współpracę z instytucjami
zagranicznymi. 

Jesteśmy także współzałożycielem
i członkiem wspomnianego powyżej Sto-
warzyszenia Przemysłu Gumowego EKO-
GUMA, które jest jedynym w Polsce sto-
warzyszeniem zrzeszającym producentów
wyrobów gumowych oraz przedsiębiorstwa
zajmujące się przetwarzaniem i zagospo-
darowaniem odpadów gumowych.

Oddział Elastomerów i Technologii
Gumy w Piastowie, w ramach stowarzy-
szenia, uczestniczy w pracach legislacyj-
nych dotyczących ochrony środowiska,
bezpieczeństwa i higieny pracy w prze-
myśle gumowym, bezpieczeństwa pro-
duktów i innych oraz uczestniczy w reali-
zacji wspólnych projektów badawczych
(np. projekt międzynarodowy typu Craft
o akronimie „Nanorab”), organizuje kon-
ferencje, seminaria i szkolenia, gromadzi
i przekazuje zainteresowanym informacje
dotyczące nowych rozwiązań technolo-
gicznych i przepisów. Oddział ściśle współ-
pracuje z Komitetem Technicznym nr
186 PKN dotyczącym gumy i wyrobów gu-
mowych.

Jesteśmy w stałej współpracy z Kla-
strem Gospodarki Odpadowej i Recyklin-
gu. Na przestrzeni ostatnich kilkunastu lat
w Instytucie zrealizowanych zostało kilka-
dziesiąt projektów badawczych i celowych
skierowanych na zaspokajanie potrzeb
przemysłu, głównie firm sektora MSP. 

Ważnym aspektem produkcji tworzyw
sztucznych jest ich recykling. Wytwarzanie
wyrobów z tworzyw generuje takie zjawiska
jak wzrastająca ilość odpadów i problemy
z ich segregacją i odzyskiem surowców
wtórnych. Stwarza to konieczność opra-
cowywania konstrukcji maszyn przetwór-
czych o większej wydajności, zapewniają-
cych prawidłowe i efektywne przetwarzanie
tworzyw oraz poszukiwania nowych roz-
wiązań, przede wszystkim układów upla-
styczniających wytłaczarek, zapewniają-
cych możliwość przetwarzania szerokiego
asortymentu odpowiednio dobranych mie-
szanin tworzywowych. Często zdarza się,
że odpady są zanieczyszczone innymi two-

rzywami. W takich przypadkach pojawia się
kolejny problem dotyczący możliwości po-
nownego przetwarzania mieszanin tworzyw.
Warunkiem jest dobre ujednorodnienie
materiału. Zarówno segregowanie, jak
i ujednolicenie tworzyw poużytkowych,
jako czołowe problemy recyklingu, wyma-
gają rozwijania odpowiedniego oprzyrzą-
dowania. 

W przygotowaniu niektórych rozwią-
zań konstrukcyjnych Instytut IMPiB ma
swój zauważalny udział np. w urządzeniach
do elektrostatycznego rozdzielania odpa-
dów tworzyw czy odpowiedniej konstruk-
cji układu uplastyczniającego wytłaczarek
dwuślimakowych współbieżnych. Innym

rozwiązaniem recyklingu są naturalne ma-
teriały stanowiące alternatywę dla polime-
rów syntetycznych. 

W tej dziedzinie istotną pozycję zajmuje
i będzie zajmować biodegradowalny poli-
mer otrzymywany z kwasu mlekowego. In-
stytut włączył się już kilka lat temu w nurt
prac poświęconych temu tematowi, jako je-
den z wykonawców projektu pt. „Materia-
ły opakowaniowe nowej generacji z two-
rzywa polimerowego ulegającego recy-
klingowi organicznemu”. 

Celem projektu jest opracowanie za-
łożeń procesu technologicznego wytwa-
rzania ulegających biodegradacji w wa-
runkach kompostowania przemysłowego
tworzyw polimerowych oraz opracowanie
założeń procesu otrzymywania z tych two-
rzyw folii przeznaczonych zarówno do
użycia bezpośredniego, jak i do wytwarza-
nia z nich metodą termoformowania sztyw-
nych opakowań nowej generacji, głównie dla
produktów spożywczych.

Kompleksowa, interdyscyplinarna
oferta merytoryczna Instytutu w zakresie
realizowanych badań i ścisła współpraca
z przemysłem i biznesem realizowana
jest zgodnie z misją Instytutu, przy jed-
noczesnej dbałości o integrację tych dzia-
łań. Podstawą sukcesów Instytutu jest
kadra naukowo-badawcza i nowoczesne
zaplecze aparaturowe. Nie do przecenie-
nia są takie wartości jak dbałość o jakość
i rozwój, profesjonalizm, innowacyjność
i kreatywność. Hołdujemy tym wszystkim
zasadom.

www.impib.pl
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Ocena procesu palenia się polimerów za pomocą kalorymetru stożkowego metodą
ISO 5660:2002

Lepkościomierz Monsanto MOONEY
MV 2000E



Instytut podlega Ministerstwu Rozwoju
(poprzednio Ministerstwu Gospo-
darki). Ministerstwo Nauki i Szkol-
nictwa Wyższego nadzoruje i współ-

finansuje program badawczy Instytutu
(działalność statutową i projekty badawcze).
IFPiLM zatrudnia 85 pracowników, w tym
45 pracowników naukowych (9 na stano-
wiskach profesorów). Instytut ma katego-
rię „A” uzyskaną w wyniku kategoryzacji
przeprowadzonej przez Komitet Ewaluacji
Jednostek Naukowych. Dyrektorem
IFPiLM jest dr hab. Andrzej Gałkowski, we
wrześniu ubiegłego roku powołany na to
stanowisko po raz drugi.

Głównym, perspektywicznym zasto-
sowaniem plazmy gorącej, badanym od lat
w IFPiLM jest opracowanie bezpieczne-
go dla ludności i środowiska źródła ener-
gii elektrycznej wykorzystującego reakcję
syntezy (fuzji) jąder izotopów wodoru
(deuteru i trytu) w gorącej plazmie. Spe-
cyfiką badań nad energetyką termojądro-
wą jest ich ponadnarodowy charakter.
Instytut, z upoważnienia ministra nauki
i szkolnictwa wyższego, od roku 2005 ko-
ordynuje w Polsce prace w zakresie euro-
pejskiego programu fuzji jądrowej, obec-
nie w ramach Konsorcjum EUROfusion.
Polski program jest realizowany przez
Centrum Nowe Technologie Energetycz-
ne koordynowane przez IFPiLM, skupia-

jące 12 polskich ośrodków badawczych.
W Instytucie realizowanych jest kilkana-
ście projektów w ramach konsorcjum EU-
ROfusion. Dotyczą one badań fizyki pla-
zmy, rozwoju technologii i diagnostyk w
układach z magnetycznym utrzymaniem
plazmy. Eksperymenty w tym zakresie re-
alizowane są w szerokiej współpracy mię-
dzynarodowej obejmującej też badania na
wielkich europejskich instalacjach fuzyj-
nych (tokamaki JET, ASDEX UG, WEST
i stellarator W7-X). W IFPiLM realizo-
wane są również symulacje numeryczne
w odniesieniu do takich układów, a także
dotyczące przyszłych reaktorów fuzyj-
nych (ITER, DEMO). Reaktor doświad-
czalny, tokamak ITER, jest obecnie bu-
dowany we Francji w ramach projektu ba-
dawczo-technologicznego finansowanego
przez UE, Japonię, Rosję, Stany Zjedno-
czone, Chiny, Koreę Południową i Indie.
DEMO to prototyp reaktora energetycz-
nego, obecnie na etapie studiów koncep-
cyjnych. 

W ramach projektów europejskich La-
serLab-Europe, HiPER i COST badane są
w IFPiLM oddziaływania laser-materia i fu-
zja inicjowana laserami wielkiej mocy. Wy-
korzystywany jest do tego celu duży laser
PALS w Pradze (Rep. Czeska) i laser fem-
tosekundowy o mocy 10 TW w Laborato-
rium Laserów Wielkiej Mocy (LLWM) w

IFPiLM. W ramach Regionalnego Pro-
gramu Operacyjnego województwa ma-
zowieckiego LLWM wyposażono w no-
woczesne urządzenia pomiarowe. Ekspe-
rymenty są efektywnie uzupełniane symu-
lacjami numerycznymi dotyczącymi wy-
mienionych zagadnień. 

W IFPiLM znajduje się największy w
Europie koncentrator plazmowy typu pla-
sma focus PF-1000U. Układ ten wykorzy-
stywany jest do badań w ramach Między-
narodowego Centrum Gęstej Plazmy Na-
magnesowanej oraz konsorcjum EURO-
fusion, także do badań fuzyjnych. Część
prac na tym układzie jest finansowana przez
Międzynarodową Agencję Energii Ato-
mowej w Wiedniu.

Od kilku lat, w utworzonym w IFPiLM
laboratorium plazmowych napędów sate-
litarnych PLaNS konstruowane są i bada-
ne, we współpracy międzynarodowej, silniki
plazmowe dla minisatelitów. 

Wyniki badań i aparatura pomiarowa
wykorzystywane są w Instytucie także do za-
stosowań praktycznych. Najważniejsze
z nich to komercyjne testowanie w Insty-
tutowym Laboratorium Symulowanych
Wyładowań Atmosferycznych odporno-
ści różnych urządzeń na skutki wyładowań
atmosferycznych.

www.ifpilm.pl

40 lat 
badań

nad energią termojądrową
Instytut Fizyki Plazmy i Laserowej Mikrosyntezy (IFPiLM) został utworzony 
1 stycznia 1976 r. w celu prowadzenia badań podstawowych i aplikacyjnych 
plazmy wytwarzanej w różnych urządzeniach. 
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W czym tkwi sekret Państwa wyna-
lazku – aerożeli hybrydowych nagrodzo-
nych podczas targów Brussels Innova?

– Oryginalna technologia nieorga-
niczno-organicznych aerożeli hybrydo-
wych opracowana w IChP przez zespół pod
kierownictwem prof. IChP dr hab. Marii
Zieleckiej jest innowacyjna, a otrzymane hy-
brydowe aerożele wykazują szereg zalet
w porównaniu z typowymi, handlowymi ae-
rożelami krzemionkowymi. Podstawową
wadą handlowych aerożeli krzemionkowych
jest ich niewielka wytrzymałość mecha-
niczna powodująca m.in. uciążliwe i groź-
ne dla zdrowia pylenie oraz wysoki koszt
wytwarzania spowodowany koniecznością
suszenia w warunkach nadkrytycznych.
Natomiast główne zalety technologii opra-
cowanej w IChP to bardzo dobre właści-
wości mechaniczne hybrydowych aeroże-
li, znacznie zmniejszające uciążliwe pylenie,
a ponadto wyraźnie niższe koszty wytwa-
rzania wynikające z ich suszenia bez ko-
nieczności stosowania warunków nadkry-
tycznych. Otrzymany ultralekki aerożel
charakteryzuje się co najmniej dwukrotnie
większą izolacyjnością cieplną w porów-
naniu z konwencjonalnymi materiałami sto-
sowanymi w budownictwie, takimi jak weł-
na mineralna czy styropian. 

W jakich dziedzinach aerożele mogą
mieć zastosowanie? 

– Opracowana technologia, spraw-
dzona już w skali pilotażowej, umożliwia
otrzymywanie hybrydowych aerożeli za-
równo w postaci proszków, bloków, jak

i włókien. Aerożele hybrydowe znajdą za-
stosowanie w produkcji zaawansowanych
materiałów izolacyjnych, uszczelniających
czy konstrukcyjnych w budownictwie, cie-
płownictwie, transporcie i innych gałę-
ziach przemysłu z wykorzystaniem ich hy-

drofobowości, optymalnej wytrzymałości
mechanicznej i korzystnych warunków dal-
szego przetwórstwa oraz, co należy pod-
kreślić, znacznie obniżonej emisji pyłów. Za-
stosowanie wynalazku pozwoli znacząco
obniżyć koszty materiałów izolacyjnych. 

Co wyróżnia inny Państwa projekt
– przyjazne dla środowiska metody odzy-
sku poreakcyjnych układów katalitycznych
i jakie są jego główne walory użytkowe?

– Rozwiązanie opracowane przez ze-
spół kierowany przez dr. inż. Włodzimierza
Ratajczaka, prof. IChP, dotyczy sposobu
odzysku poreakcyjnych układów katali-
tycznych z produkcji poli(tlenku fenylenu)
i stanowi ważny element projektu POIG:
„Kompleksowa technologia poli(tlenku fe-

nylenu)” realizowanego przez zespół pra-
cowników IChP kierowany przez dr. inż.
Zbigniewa Wielgosza. Zastosowanie opra-
cowanych wynalazków dotyczących metod
odzysku poreakcyjnych układów katali-
tycznych w wytwórni produkującej poli(tle-

nek fenylenu) zapewni wysoki stopień od-
zyskiwania rozpuszczalników i cennych
składników układów katalitycznych stoso-
wanych w procesie produkcji, dzięki czemu
nie tylko zostanie zminimalizowane nie-
korzystne oddziaływanie tej wytwórni na
środowisko, lecz również zostaną uzyska-
ne wymierne efekty ekonomiczne. Wdro-
żeniem kompleksowej technologii poli(tlen-
ku fenylenu) jako tworzywa konstrukcyjnego
szeroko stosowanego w wyrobach typu
high-tech są zainteresowane duże przed-
siębiorstwa przemysłu chemicznego, któ-
re zwracają szczególną uwagę na aspekty
ekologiczne wdrażanych technologii.

Dyplomem podczas targów Brussels
Innova, oprócz dwóch wcześniej wspo-

Wyjątkowe 
właściwości 
aerożeli 
hybrydowych

Rozmowa z dr hab. inż. Reginą 
Jeziórską, prof. IChP, dyrektorem
Instytutu Chemii Przemysłowej

Działalność naukowo-badawcza Instytutu jest
ukierunkowana na innowacyjne badania rozwojowe 
i przemysłowe, co daje szansę na przezwyciężenie 
istotnych barier rozwoju polskiej gospodarki przez
tworzenie zrównoważonego przemysłu chemicznego.
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mnianych, wyróżniony został jeszcze jeden
wynalazek Instytutu – tym razem przez In-
stytut Genetyki i Hodowli Zwierząt PAN.
Proszę powiedzieć, co decyduje o warto-
ści tego rozwiązania?

– Wynalazek wyróżniony dyplomem
IGiHZ PAN jest biopreparatem w posta-
ci wodnego lub alkoholowego roztworu
substancji biologicznie czynnych o wła-
ściwościach grzybo- i bakteriobójczych, wy-
dzielonych z soku kapusty białej osadzo-
nych na naturalnym glinokrzemianie, ha-
loizycie modyfikowanym mocznikiem.
Biopreparat opracowany przez zespół kie-
rowany przez dr inż. Irenę Grzywę-Nik-
sińską działa na rośliny ochronnie i na-
wożąco, przy czym substancje aktywne są
uwalniane  z nośnika w sposób kontrolo-
wany, co znacznie wydłuża czas ochrony.
Szerokie spektrum działania na bakterie
i grzyby sprawia, że może być stosowany
w ochronie upraw i lasów, przyczyniając się
równocześnie do wyeliminowania nega-
tywnych skutków działania chemicznych
środków biobójczych.   

Czy wszystkie te patenty mają równe
szanse na zastosowanie w przemyśle? 

– Wszystkie te wynalazki mają bardzo
duży, aczkolwiek zróżnicowany potencjał
komercjalizacyjny, a dedykowane są różnym
obszarom gospodarki od budownictwa
poprzez przemysł chemiczny do rolnictwa.
Tak więc opracowane w IChP innowacyj-
ne rozwiązania technologiczne nie konku-
rują ze sobą, a jednocześnie umożliwiają
wzmocnienie ugruntowanego i znaczące-
go miejsca Instytutu jako placówki ba-
dawczej ukierunkowanej na wzrost inno-
wacyjności przedsiębiorstw przemysło-
wych i polskiej gospodarki.

Jak ocenia Pani zapotrzebowanie ryn-
kowe na innowacyjne rozwiązania w dzie-
dzinie chemii przemysłowej? Jakie bran-
że są dla Instytutu najcenniejszymi zlece-
niodawcami prac badawczych i odbiorca-
mi ich efektów?

– W ostatnich latach Instytut odnoto-
wał ponad trzykrotny wzrost wartości
umów zawartych z przemysłem w porów-
naniu z 2011 r. Należy podkreślić, że jest to
wynik konsekwentnie realizowanych dzia-
łań dyrekcji Instytutu w latach 2013-2015
polegających na wypracowaniu roboczych
kontaktów z zarządami przedsiębiorstw
z branży chemicznej w celu lepszego okre-
ślenia potrzeb przemysłu i nawiązania
współpracy. W 2014 r. w Instytucie zreali-
zowano ponad 100 umów z przemysłem
krajowym i zagranicznym, a przychody
z tych umów stanowiły około 20 proc.
w strukturze przychodów Instytutu. Naj-
ważniejszą branżą jest oczywiście szeroko
rozumiany przemysł chemiczny. Ponadto
Instytut współpracuje z przedsiębiorstwa-

mi przemysłu budowlanego, elektrotech-
nicznego, papierniczego, tekstylnego itp. 

Jakie zagadnienia są obecnie wiodące
w pracach prowadzonych przez zespół
IChP i jakie kierunki rozwoju są najbar-
dziej przyszłościowe dla Instytutu?  

– W IChP prowadzone są prace na-
ukowe i rozwojowe w zakresie następują-
cych kierunków strategicznych: technolo-
gii i przetwórstwa polimerów, w tym poli-
merów konstrukcyjnych, silikonów, epok-
sydów, poliestrów, poliuretanów, proeko-
logicznej modernizacji technologii, tech-
nologii organicznej i procesów rozdziału,
elektrometalurgii metali nieżelaznych oraz
nowych technologii oczyszczania ścieków
przemysłowych, elektrochemicznych źró-

deł energii, ogniw paliwowych, chemii go-
spodarczej, kosmetyków i półproduktów far-
maceutycznych. Działalność naukowo-
-badawcza Instytutu jest ukierunkowana na
innowacyjne badania rozwojowe i prze-
mysłowe, co daje szansę na przezwycięże-
nie istotnych barier rozwoju polskiej go-
spodarki przez tworzenie zrównoważone-
go przemysłu chemicznego. Instytut ak-
tywnie włączył się w przygotowanie zało-
żeń do niezwykle ważnego dla przemysłu
chemicznego programu sektorowego IN-
NOCHEM wspierającego wzrost inno-
wacyjności przemysłu chemicznego jako
branży o dużym potencjale progresywnym.

Rozmawiała Magdalena Szczygielska
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Wytwórnia Monomerów Akrylowych w IChP skala 1/4-techniczna – moduł reaktora
izotermicznej estryfikacji kwasu akrylowego

Superlekka struktura hybrydowego aerożelu Fot. MAREK PANASIUK (2)
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Polska nie należy do liderów w dzie-
dzinie innowacyjności, a na tle in-
nych państw europejskich wypa-
da dość słabo pod względem kon-

kurencyjności, o czym świadczą liczne
rankingi. Według najnowszego raportu
agencji Bloomberg, nasz kraj uplasował się
na 23. pozycji (na 80 państw uwzględnio-
nych w zestawieniu), wyprzedzając tym sa-
mym m.in. Włochów czy Portugalczyków.
W pierwszej piątce znalazły się takie pań-
stwa jak: Niemcy Szwecja i Szwajcaria. 

Obszary innowacyjności gospodarki
Mówiąc o poziomie innowacyjności go-

spodarki, należy wziąć pod uwagę trzy klu-
czowe obszary. Po pierwsze, otoczenie
biznesowe oraz kapitał ludzki. Istnieje ści-
sła relacja pomiędzy innowacyjnością a pro-
wadzeniem firmy. Polska ze względu na kli-
mat biznesowy, mimo coraz lepszych stan-
dardów, ciągle jest państwem średnio
atrakcyjnym. Niemniej jednak, w zesta-
wieniu „Doing Business 2016” opracowa-
nym przez Bank Światowy, nasz kraj zajął
25. miejsce na 189 państw, które brały udział

w analizie. Pokazuje to, że w ostatnich la-
tach dokonał się znaczny postęp w zakre-
sie znoszenia utrudnień dla przedsiębior-
ców, jednak jakość otoczenia prawnego
wciąż odgrywa istotna rolę (np. regulacje
podatkowe). 

Kolejnym obszarem, który jest brany
pod uwagę przy ocenie innowacyjności go-
spodarki jest wartość nakładów na sektor
B+R. Kluczowym ograniczeniem poten-
cjału innowacyjnego krajowej gospodarki
wydają się zatem bardzo skromne wydat-
ki na działalność B+R w sektorze przed-
siębiorstw prywatnych, których wielkość na
przestrzeni lat 2008–2012 wzrosła zaled-
wie z 0,19 do 0,33 proc. PKB. Obecnie jed-
nak można zauważyć większą dynamikę
wzrostową, ponieważ przychody osiąga-
ne z wyników prac badawczo-rozwojowych
są coraz bardziej widoczne w strukturze
przychodów operacyjnych przedsiębiorstw.
Według danych pochodzących z raportu
PwC, w 2014 roku przychody przedsię-
biorstw wyniosły średnio 16,62 proc.
Oznacza to, że udział przychodów z B+R
w polskich przedsiębiorstwach wzrósł z 9,74

proc. w 2008 r. aż o niemal 7 punktów pro-
centowych do roku 2014. Pokazuje to, że
polscy przedsiębiorcy są z jednej strony co-
raz bardziej świadomi światowych zmian
i trendów technologicznych, a z drugiej
strony chcą tworzyć unikatowe rozwiąza-
nia i produkty wyróżniające się na rynku. 

Trzecim obszarem, na podstawie któ-
rego można dokonać oceny innowacyjno-
ści gospodarki jest wynik działalności in-
nowacyjnej przedsiębiorstw. Dane GUS jed-
noznacznie wskazują, że z roku na rok sys-
tematycznie wzrasta zaangażowanie kapi-
tałowe polskich przedsiębiorców w szero-
ko rozumianą działalność badawczą i roz-
wojową (tj. zarówno samo prowadzenie ba-
dań, jak i aparaturę naukowo-badawczą).
Według danych PwC, pomiędzy rokiem
2011 a 2013 łączne wydatki wewnętrzne
przedsiębiorców z sektora przetwórstwa
przemysłowego na B+R wzrosły aż o 68
proc. Optymistyczne dane nie zmieniają jed-
nak faktu, że Polska wciąż ma jeszcze
wiele do zrobienia w zakresie działalności
innowacyjnej na tle pozostałych państw Eu-
ropy. 

Strach przed innowacyjnością? 

Polsce brak tradycji innowacyjności i raczej skupiamy się na implikacji cudzej
technologii niż rozwoju własnej. Dlaczego? Czy obawiamy się innowacyjności?

Fot. JENNY KRENZEL / PL.FREEIMAGES.COM
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B+R
Według raportu KPMG, ponad połowa (57 proc.) średnich i du-

żych firm działających w Polsce deklaruje, że prowadzi lub zleca pra-
ce badawczo-rozwojowe (B+R). Właściciele firm, decydując o uru-
chomieniu projektu B+R biorą pod uwagę przede wszystkim praw-
dopodobieństwo sukcesu i korzyści finansowe, wartość możliwej do
pozyskania dotacji oraz koszt projektu. Z kolei dla dużych przed-
siębiorstw najistotniejsza jest możliwość podniesienia poziomu tech-
nologicznego, zaś dla małych i średnich przedsiębiorstw kluczowe
okazuje się prawdopodobieństwo powodzenia i sukcesu projektu.

Z uwagi na dużą liczbę studentów na zróżnicowanych kierun-
kach studiów, liczbę podmiotów prowadzących działalność ba-
dawczo-rozwojową, sukcesy naukowe naukowców i studentów oraz
strukturę rynku wewnętrznego i możliwość kooperowania z lokal-
nymi firmami, potencjał polskiego sektora badawczo-rozwojowe-
go jest znaczny. Kwestią otwartą pozostaje, jakie działania należy
podjąć, aby ten potencjał odpowiednio wykorzystać. 

Cudze chwalicie
Według analizy Instytutu Obywatelskiego, polskie firmy inwe-

stują w innowacje niezwiązane ze sferą B+R o wiele intensywniej
niż jakikolwiek inny kraj w zestawieniu i niemal dwa razy tyle co śred-
nia unijna. W obliczu coraz większych wydatków przedsiębiorstw
na sektor badawczo-rozwojowy, po części mamy do czynienia z „in-
nowacyjnością po polsku”, co w istocie oznacza zakup i wdroże-
nie cudzej myśli technicznej zaadoptowanej w maszynach, licencjach
lub patentach. – Warto jednak dodać, że polska myśl technologiczna
doceniana jest na całym świecie. Dla przykładu: nasze unikatowe
rozwiązania w zakresie oprogramowania i optymalizacji procesów
zostało wdrożone w ponad 450 zakładach przemysłowych, w tym
elektrowniach na całym świecie. Od 2010 roku posiadamy status
Centrum Badawczo-Rozwojowego, tak więc ciągły rozwój i szukanie
innowacyjnych rozwiązań wpisane jest w misję i wizję naszej firmy.
Co więcej, w 2014 roku w raporcie Coputerworld zajęliśmy 3. miej-
sce, wśród firm o największym nakładzie na działalność  badawczo-
rozwojową w Polsce, co pokazuje jak ważny obszar naszej działal-
ności stanowi ten sektor – mówi prof. Konrad Świrski, prezes Trans-
ition Technologies, polskiej firmy informatycznej. 

Polska gospodarka rynkowa jest stosunkowo młoda i nie dys-
ponuje ani dużym zasobem rodzimego kapitału na inwestycje w ry-
zykowne przedsięwzięcia, ani rozwiniętą tradycją innowacyjności.
Dlatego też część przedsiębiorstw skupia się głównie na implikacji
cudzej technologii, ponieważ jest to działanie mało ryzykowne i szyb-
ki sposób na rozwój oraz podniesienie produktywności pracy. Czy
Polska obawia się innowacyjności? Niekoniecznie, ale aby polska
gospodarka mogła rozwijać się w duchu innowacyjności, potrzeba
stworzyć odpowiednie ku temu warunki, a także niezbędne może
okazać się wsparcie ze strony państwa. 

Zalecenia 
Według danych pochodzących z raportu firmy PwC, 28,4 proc.

badanych do czynników najbardziej zachęcających do intensyfika-
cji działań badawczo rozwojowych należy pozyskanie większej moż-
liwości w zakresie bezzwrotnych dotacji na projekty B+R. Jako dru-
gi, najczęściej podawany czynnik, przedsiębiorcy wskazywali na ulgi
podatkowe z tytułu prowadzenia prac B+R (21,2 proc.). Na dal-
szych miejscach znalazły się takie bodźce jak: większa elastycz-
ność i dynamika w działaniu jednostek naukowych i badawczych
(16,9 proc.); większa dostępność kadry zdolnej do realizacji i za-
rządzania projektem B+R (13,6 proc.); krótsze i tańsze procesy po-
zyskiwania praw własności przemysłowej tj. patenty, wzory użytkowe
i przemysłowe (11,4 proc.). 

Z kolei według raportu Deloitte, zdaniem blisko 77 proc. an-
kietowanych, wprowadzenie ulgi podatkowej na działalność B+R

przełożyłoby się na zwiększenie wydatków na ten cel. Co więcej, po-
nad 40 proc. przedsiębiorstw przeznaczyłoby więcej środków na ba-
dania i rozwój w perspektywie krótkoterminowej (rok – dwa lata).
Pozytywny wpływ na poziom pewności i zaufania związanego z ko-
rzystaniem z zachęt dotyczących działalności badawczo-rozwojo-
wej mógłby mieć szereg czynników – jak na przykład opracowanie
spójnej listy wydatków kwalifikowanych, zarówno w odniesieniu do
dotacji, jak i ulg podatkowych. 

W zakresie wsparcia rozwoju innowacyjności polskiej gospo-
darki przez państwo, należy wskazać na kilka kluczowych obsza-
rów. Po pierwsze, należy wprowadzić ułatwienia w sposobie pro-
wadzenia działalności gospodarczej (ulgi podatkowe, dofinanso-
wania). Ponadto, należy dokonać zmiany w obecnym systemie na-
uczania, w kluczowych obszarach dla rozwoju potencjału inno-
wacyjnej gospodarki (myślenie analityczne, wyobraźnia prze-
strzenna). Trzecim istotnym obszarem jest współpraca i zaanga-
żowanie świata nauki ze światem biznesu. W ostatnim czasie, moż-
na zauważyć że coraz więcej firmy decyduje się na tego typu współ-
pracę. 

Polska nie obawia się innowacji i jest na najlepszej drodze, aby
stać się gospodarką konkurencyjną i wyróżniającą się na tle innych
państw w UE. Aby tak się jednak stało, przedsiębiorstwa potrze-
bują wsparcia ze strony państwa. Z kolei całej gospodarce potrzebna
jest strategia rozwoju, tak aby można było wypracować odpowiedni
model innowacyjności, tak jak to zrobiły Niemcy czy Szwecja – eu-
ropejscy liderzy. 

TT
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Jak na przestrzeni ostatnich lat zmie-
niała się jakość kruszyw dostępnych na ryn-
ku i jakie znaczenie mają w tej ewolucji
prace badawczo-rozwojowe prowadzone
przez IMBiGS?

– Przed przystąpieniem Polski do UE
były obawy, czy nasze kruszywa będą
miały wymaganą jakość, ale obawy oka-
zały się bezpodstawne. Można stwierdzić,
że nasze kruszywa mają wysoką jakość.
Tylko odporność na polerowanie, cecha
związana z właściwościami poślizgowymi
jezdni, ma niższe kategorie, podobnie jak
w innych krajach UE. Przyjęte wymagania
są efektem kompromisu pomiędzy tym, co
niezbędne, a tym, co możliwe dla kruszyw
naturalnych. Rozwiązaniem problemu
mogą być kruszywa sztuczne. W tym kie-
runku zmierzają nasze prace badawcze.
Technologie opatentowane przez IM-
BiGS pozwalają na sterowanie właściwo-
ściami kruszyw. 

Do niedawna kruszywa alternatywne
były traktowane drugorzędnie, jako pro-
dukt gorszej kategorii. Czy dziś nabywcy
chętniej sięgają po kruszywa pochodzące
z recyklingu?

– Każdy nowy materiał przyjmowany
jest z rezerwą i nieufnością. Znaczenie ma
także cena. Jeśli mowa o kruszywach
sztucznych wysokiej jakości, koszt wytwo-
rzenia musi być wyższy niż kruszyw natu-
ralnych. Trzeba jednak powiedzieć, że się-
ganie po kruszywa z odpadów nie musi
oznaczać godzenia się na gorszą jakość.
Przeciwnie, może oznaczać uzyskanie ma-
teriału o pożądanych właściwościach, nie-
osiągalnych dla kruszywa naturalnego.
Zakres wykorzystywania odpadów do pro-
dukcji kruszywa jest nieograniczony, pod
warunkiem że kruszywo to spełnia wyma-
gania norm. Zakres stosowania kruszyw jest
identyczny jak kruszyw naturalnych. Wszyst-
kie kruszywa są równoprawne, jedynym kry-
terium są właściwości.

Jak rozwijają się technologie produk-
cji kruszyw z odpadów? 

– Gospodarka UE napotyka na coraz
więcej trudności z zapewnieniem surowców
mineralnych. Konieczne jest zintensyfiko-
wanie badań w zakresie wykorzystania ca-
łego łańcucha, od wydobycia do recyklin-
gu. Surowce wtórne, głównie z hutnictwa
i energetyki, stanowią w stosunku do su-
rowców naturalnych znaczącą bazę zaso-
bową – ok. 25 proc. 

W tych wyliczeniach nie uwzględnio-
no niestandardowych źródeł surowców do
produkcji kruszyw. Przykładem mogą być
lekkie sztuczne kruszywa, powstałe w wy-
niku termicznej metody przekształcania
osadów ściekowych. Jest to innowacyjna
technologia opatentowana przez nasz In-
stytut. Zaletą tej technologii jest możliwość
zmiany właściwości kruszyw w szerokim
zakresie. Modyfikacje mogą pójść w kie-

runku otrzymania kruszyw dla drogo-
wnictwa o wysokim PSV i jasnej barwie.
Kruszywo sztuczne może być produko-
wane w wąskich frakcjach w technologii
bezodpadowej. Należy podkreślić, że kru-
szywo wg technologii IMBiGS jest pro-
duktem w pełni ekologicznym, podczas
eksploatacji nie są uwalniane żadne środ-
ki chemiczne. Technologia została wdro-
żona i właśnie zakończono budowę za-
kładu produkcyjnego. Obecnie pracujemy
w Instytucie nad technologią stabilizacji
niebezpiecznych odpadów pylistych ze
spalarni odpadów komunalnych według
naszego patentu.

Na ile przepisy są sprzymierzeńcem
wzrostu popularności oraz wyników sprze-
daży kruszyw?

– Obowiązujące przepisy nie hamują
możliwości korzystania z tego typu su-
rowców. Odrębnie traktują odpady nie
stwarzające niebezpieczeństwa i sensownie
ograniczają zagrożenia środowiskowe. Za-
pobiegają obniżeniu jakości w wyniku za-
miany surowców.

Trzeba mieć świadomość, że żadne pro-
gramy i strategie nie będą zachętą do szer-
szego stosowania surowców odpadowych,
nie będą skuteczne, jeśli  produkcja nie bę-
dzie ekonomicznie uzasadniona. Należa-
łoby uwzględnić wszystkie aspekty: uzy-
skanie użytecznego materiału, oszczędza-
nie naturalnych złóż, bezpieczne pozbycie
się odpadu. W przypadku odpadu niebez-

piecznego nieponoszenie kosztów ich skła-
dowania, w trakcie czego korozja powoduje,
że wymywanie substancji toksycznych za-
chodzi, tylko wolniej. Metoda stosowania
takich odpadów jako wypełniacze do as-
faltów oznacza mieszanie  popiołów z do-
brymi jakościowo surowcami. Kruszywa
wytwarzane z odpadów w procesach ter-
micznych nie będą tańsze od wytworzonych
naturalnie. Ale w tej wycenie należałoby jed-
nak uwzględnić korzyści ze skutecznego po-
zbycie się niebezpiecznych odpadów. To rola
decydentów.

Rozmawiał Piotr Danilczuk

Rozmowa z mgr inż. Danutą Kukielską, kierownikiem
Zakładu Górnictwa Skalnego Instytutu Mechanizacji

Budownictwa i Górnictwa Skalnego 

Zakres stosowania kruszyw sztucznych 
jest identyczny jak kruszyw naturalnych. 
Wszystkie kruszywa są równoprawne, 
jedynym kryterium są właściwości.

Kruszywa alternatywne 
nie są gorszej jakości
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Program badawczy Instytutu obej-
muje zagadnienia związane z pro-
dukcją ogrodniczą, począwszy od
biologicznych podstaw produkcji

owoców, warzyw i roślin ozdobnych po-
przez biotechnologię, genetykę i hodowlę
twórczą roślin ogrodniczych, ochronę ich
zasobów genowych, agrotechnikę, szkół-
karstwo, ochronę roślin, nawadnianie,
uprawę grzybów jadalnych, przetwórstwo
i przechowalnictwo, bezpieczeństwo żyw-
ności, pszczelnictwo, po agroinżynierię
i ekonomikę. 

Innowacyjne rozwiązania
Instytut ma w swoim dorobku szereg pio-

nierskich w skali światowej rozwiązań. Opra-
cował nowe, przyjazne środowisku techno-
logie uprawy owoców i warzyw – integrowane
i ekologiczne pozwalające na produkcję wy-
sokiej jakości płodów ogrodniczych o mini-
malnej lub zerowej zawartości pozostałości
środków ochrony roślin. W Instytucie po-
wstały także nowoczesne opryskiwacze sa-
downicze – tunelowy i sterowany satelitarnie
(GPS) „inteligentny” dostosowujący wy-
datek cieczy roboczej do wielkości i gęstości
korony drzew, kierunku wiatru i rzeźby tere-
nu oraz sterowane komputerowo systemy na-
wodnień pozwalające na racjonalne wyko-

rzystanie zasobów wodnych przy jedno-
czesnym zapewnieniu wysokich plonów. 

Dzięki opracowaniu innowacyjnych
kombajnów do zbioru owoców miękkich
oraz dostosowanej do niego technologii
uprawy, Polska stała się największym
w świecie producentem czarnej porzeczki
i jednym z czołowych producentów wiśni.

W Instytucie wyhodowano ponad 200
odmian owoców i warzyw, które są wyso-
ko cenione przez konsumentów, a Instytu-
towi przynoszą istotne dochody ze sprze-
daży licencji. Opracowano też nowoczesne
technologie przechowywania, dzięki czemu
owoce i warzywa są dostępne na rynku
przez cały rok. Dużym zainteresowaniem
cieszą się także innowacyjne produkty spo-
żywcze, w tym soki mętne o wysokich
wartościach prozdrowotnych oraz chipsy
z owoców i  warzyw. 

Laboratoria Instytutu Ogrodnictwa
wyposażono w sprzęt o światowych stan-
dardach, dzięki czemu badania prowadzone
są na najwyższym poziomie. Potwierdze-
niem tego są wyniki badań międzylabora-
toryjnych i przyznane certyfikaty na zgod-
ność z normą ISO/IEC 17025. Laborato-
ria świadczą też usługi komercyjne wyko-
nując m.in. analizy zawartości metali cięż-
kich, azotanów i azotynów oraz pozosta-

łości środków ochrony roślin, jak również
badania jakości miodu. 

Działalność organizacyjna
Instytut Ogrodnictwa ma uprawnienia

do nadawania stopni doktora i doktora ha-
bilitowanego nauk rolniczych w dziedzinie
ogrodnictwa oraz przeprowadzania po-
stępowań o nadanie tytułu profesora nauk
rolniczych. 

Instytut organizuje konferencje, warsz-
taty i szkolenia, współpracuje z większością
polskich i zagranicznych instytutów i uczel-
ni rolniczych w ramach wspólnych pro-
jektów badawczych i koordynację badań
oraz poprzez gościnne wykłady i wymianę
informacji. W jednostce realizowany jest tak-
że Program Wieloletni IO 2015-2020 (20 za-
dań) i Program Wieloletni IHAR-PIB/IO
2015-2020 (2 zadania) – finansowane
przez MRiRW. Aktywnie uczestniczy w wie-
lu polskich i międzynarodowych progra-
mach badawczych, sieciach naukowych
i platformach technologicznych. 

Ponadto wydaje czasopisma: „Journal
of Horticultural Research”, „Journal of Api-
cultural Science” oraz „Zeszyty Naukowe
Instytutu Ogrodnictwa”.

www.inhort.pl

Z ogrodnictwem

Instytut Ogrodnictwa w Skierniewicach został utworzony 1 stycznia 2011 r.
z połączenia Instytutu Sadownictwa i Kwiaciarstwa im. Szczepana Pieniążka 
i Instytutu Warzywnictwa im. Emila Chroboczka. Dyrektorem jest 
prof. dr hab. Małgorzata Korbin. 

za pan brat



Instytut stanowi ważny ośrodek o cha-
rakterze badawczym, wdrożeniowym
i konsultacyjno-doradczym w zakre-
sie szeroko rozumianej ochrony roślin.

Zatrudnia ponad 300 osób, w tym 100 pra-
cowników naukowych, wśród których jest
26 profesorów. Swoją działalnością obej-
muje cały kraj. Instytut ma Oddział w So-
śnicowicach, trzy Terenowe Stacje Do-
świadczalne: w Białymstoku, Rzeszowie
i Toruniu oraz Rolniczy Zakład Doświad-
czalny w Winnej Górze.

W czasie swojej długoletniej działalności
Instytut w sposób zasadniczy wpłynął na
rozwój ochrony roślin w Polsce, opraco-
wując i wdrażając między innymi: progra-
my ochrony upraw rolniczych, bazy danych
wielu agrofagów tych upraw, strategie
przeciwdziałania odporności szkodników na
środki ochrony roślin, metody identyfika-
cji agrofagów z wykorzystaniem technik bio-
logii molekularnej, innowacyjne metody
analityczne do oznaczania pozostałości i ja-
kości środków ochrony roślin w płodach rol-
nych, wodzie i glebie oraz paszach, meto-
dy prognozowania i sygnalizacji chorób
oraz szkodników.

Działalność Instytutu przyczyniła się do
zarejestrowania większości środków ochro-
ny roślin w uprawach rolniczych w Polsce.
Ponadto w Instytucie opisano biologię, za-
kres żywicieli, szkodliwość i metody ogra-
niczania ważnych agrofagów upraw rolni-
czych, w tym kwarantannowych.

Od ponad 10 lat IOR – PIB prowadzi
Program Wieloletni pt. „Ochrona roślin
uprawnych z uwzględnieniem bezpieczeń-
stwa żywności oraz ograniczenia strat
w plonach i zagrożeń dla zdrowia ludzi,
zwierząt domowych i środowiska”. Został
on uchwalony przez Radę Ministrów i jest
narzędziem ministra rolnictwa i rozwoju wsi
w prowadzeniu strategii zrównoważonego
stosowania pestycydów w Polsce.

Aktualnie Instytut realizuje swoje za-
dania w ramach działalności statutowej,
Programu Wieloletniego, a także prowadzi

projekty oraz granty krajowe i międzyna-
rodowe. Bardzo ważna jest działalność upo-
wszechnieniowa. Co roku ukazuje się po-
nad 50 publikacji w czasopismach z Listy
Filadelfijskiej, ponad 300 artykułów po-
pularnonaukowych, ponad 100 monogra-

fii. Co dwa lata wydawane są „Zalecenia
ochrony roślin”. Wysoką pozycję mają
dwa naukowe wydawnictwa Instytutu, „Jo-
urnal of Plant Protection Research” i „Pro-
gress in Plant Protection”, obecnie jedyne
tego typu czasopisma w kraju z zakresu
ochrony roślin.

W skład Instytutu wchodzą akredyto-
wane laboratoria badające pozostałości
środków ochrony roślin i mikotoksyny
oraz Laboratorium Analiz Środowisko-
wych. W Centrum Badań Organizmów
Kwarantannowych, Inwazyjnych i Gene-
tycznie Zmodyfikowanych, nowoczesnej
w kraju jednostce spełniającej najwyższe
standardy bezpieczeństwa fitosanitarnego,
można prowadzić szeroki zakres badań.
W Instytucie działa również Klinika Cho-
rób Roślin, w której stosuje się innowacyj-
ne metody diagnostyczne w identyfikacji
agrofagów.

Wysoko wykwalifikowana kadra na-
ukowa i badawcza, nowoczesne laborato-
ria, szklarnie i pola doświadczalne gwa-
rantują wysoką jakość badań i wiarygodność
wyników, a także wsparcie konkurencyjno-
ści polskiego rolnictwa w kraju i za grani-
cą.

www.ior.poznan.pl

Działamy na rzecz 
ochrony roślin od 1951 roku
Instytut Ochrony Roślin – Państwowy Instytut Badawczy (IOR – PIB) 
w Poznaniu został utworzony na podstawie uchwały Prezydium Rządu 
24 stycznia 1951 r. W 2016 r. przypada 65. rocznica powstania Instytutu, który
jest jednostką badawczą podległą Ministerstwu Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Prof. dr hab. Danuta Sosnowska, dy-
rektor Instytutu Ochrony Roślin – Pań-
stwowego Instytutu Badawczego 

Poletka doświadczalne na terenie Rolniczego Zakładu Doświadczalnego w Winnej Górze
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Polscy naukowcy zdobywają medale
i wyróżnienia na znaczących międzyna-
rodowych wystawach wynalazków. Dla-
czego tak mało mówi się o ich sukcesach?

– Rozwiązania prezentowane na mię-
dzynarodowych wystawach wynalazków
z reguły są owocem długoletnich zaawan-
sowanych badań polskich uczonych.
W większości przypadków niezwykle trud-
no przedstawić je w skrótowy i atrakcyjny
medialnie sposób, tak aby nie zanudzić wi-
dza szczegółami naukowymi. Mają z tym
problem również sami twórcy. Są to wy-
sokiej klasy specjaliści w swoich dziedzinach
i często nie potrafią samodzielnie i sku-
tecznie wypromować wyników swojej pra-
cy w mediach. 

A poza tym społeczeństwo oraz wła-
ściciele firm rzadko zachwycają się tym, co
polskie. Jeżeli ktoś zna lub inwestuje w „za-
chodnie” technologie, to szeroko o tym in-
formuje, lecz jeżeli zdobywa przewagę
rynkową, wykorzystując rodzime inno-
wacyjne rozwiązanie, to bardzo rzadko
o tym wspomina. Inaczej jest na świecie, po-
nieważ firmy zagraniczne znają wartość pol-
skich wynalazków i chętnie w nie inwestu-
ją. Jednak nie mają w tym interesu, żeby
podkreślać pochodzenie tych rozwiązań. 

Jak wiele innowacyjnych rozwiązań
w Polsce przechodzi pełną drogę od po-
mysłu do wdrożenia?

– Pod tym względem z roku na rok
ogólna sytuacja w Polsce poprawia się. Do-
ciera do nas coraz więcej sygnałów o po-

zytywnie zakończonym procesie wdrożenia,
jednak wciąż nie są to satysfakcjonujące
rezultaty. Polska powinna skuteczniej wspie-
rać innowacyjność i polskich twórców. Ko-
nieczne są rozwiązania systemowe i mo-
delowe, aby transfer technologii, a w szcze-
gólności jego wsparcie z funduszy rządo-
wych, był bardziej efektywny. 

W mojej ocenie powołanie do życia
Modelowego Narodowego Centrum Trans-
feru Technologii (MNCTT), które opracuje
skuteczne scenariusze transferu technolo-
gii, a w tym przede wszystkim: oceny war-
tości wynalazków IP, ochrony własności in-
telektualnej, wsparcia prawnego twórcy i in-
westora, wsparcia finansowego inwestycji
oraz „zachęt” podatkowych, będzie działało
stymulująco na rozwój komercjalizacji in-
nowacji oraz zwiększy znacząco ilość pod-
miotów wyrażających gotowość do inwe-
stycji podwyższonego ryzyka. Szczególnie
jest to istotne w sektorze MŚP, gdzie bar-

dzo często nietrafiona inwestycja może de-
cydować o losach firmy. 

W czym jeszcze może pomóc nowo po-
wołane Centrum? 

– Na przykład usprawnić kontakt po-
między twórcą a podmiotem gospodar-
czym, ponieważ skutecznie zabezpieczy to
interesy obu stron. Taki stan rzeczy powi-
nien przełożyć się bezpośrednio na wzrost
gospodarczy i konkurencyjność polskiej
gospodarki na światowych rynkach. Aby to
zrealizować, potrzebny jest otwarty dialog
strony rządowej z twórcami i przedsię-
biorcami. Będzie on rzeczywiście rzeczowy,
jeżeli wezmą w nim udział oprócz wyna-
lazców, przedstawiciele wszystkich zainte-
resowanych ministerstw, agencji rządo-
wych będących dystrybutorami środków fi-

nansowych, pracodawcy oraz środowiska
biznesowe. 

W mojej ocenie środki finansowe, któ-
re są obecnie przeznaczane na wsparcie
transferu technologii są w zupełności wy-
starczające, lecz efektywność ich wykorzy-
stania powinna wzrosnąć. Być może do-
brym rozwiązaniem byłoby traktowanie do-
finansowania transferu technologii jako
swoistego „kredytu technologicznego”.
Rozwiązanie takie ma wiele zalet, jeżeli za-
łoży się, że kredyt ten będzie stopniowo
umarzany podmiotom, które stale korzy-
stają z efektów wdrożenia (np. 20 proc. po
roku, kolejne 30 proc. po trzech latach oraz
50 proc. po pięciu). To rozwiązanie umoż-
liwi długotrwałe śledzenie efektów wdro-
żenia.

Co jest największą barierą w komer-
cjalizacji nowatorskich rozwiązań w kra-
jowych warunkach? Czy są to podobne
problemy jak w skali globalnej?

– Jedną z podstawowych barier w ko-
mercjalizacji polskich innowacji jest wciąż
słabo rozwinięta współpraca i komunika-
cja na płaszczyźnie nauka i biznes. Wśród
barier wymienia się również: nieodpo-
wiednią legislację, długotrwałość i opie-
szałość procedur administracyjnych lub nie-
dostosowanie szkolnictwa wyższego do
potrzeb rynku. W Polsce wciąż przedsię-
biorcy rzadko poszukują rozwiązań swoich
problemów technologicznych w krajowych
jednostkach naukowych. Podmioty go-
spodarcze przede wszystkim z sektora
MŚP boją się inwestować w innowacyjne
rozwiązania, ponieważ tego typu inwesty-
cje są z reguły obciążone wysokim ryzykiem.
Wciąż w Polsce nie istnieją skutecznie
działające instytucje zajmujące się pośred-

Rozmowa 
z prof. Michałem Szotą,
prezesem Stowarzysze-
nia Polskich Wynalaz-
ców i Racjonalizatorów

Podmioty gospodarcze przede wszystkim z sektora
MŚP boją się inwestować w innowacyjne rozwiązania,
ponieważ tego typu inwestycje są z reguły obciążone
wysokim ryzykiem.

Nie można faworyzować 
niektórych dziedzin
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niczeniem w transferze technologii i brak jest
platformy wspierającej transfer technolo-
gii do przemysłu. 

Wszyscy chyba wiemy, że tylko gospo-
darka oparta na innowacjach może być kon-
kurencyjna na arenie międzynarodowej.
Moim zdaniem, co zawsze podkreślam, du-
żym problemem jest fakt, że komercjaliza-
cją innowacyjnych rozwiązań w kraju nie
zajmują się specjaliści od marketingu, a sami
naukowcy, którzy mają imponujące dorobki
naukowe, lecz nie radzą sobie z wdroże-
niami.

Czy któreś dziedziny nauki są prefe-
rowane, jeśli chodzi o dotacje przyznawane
na prace badawcze i komercjalizację wy-
ników projektu?

– Niewątpliwie tak. Na przykład Na-
rodowe Centrum Nauki z Krakowa fawo-
ryzuje nauki podstawowe takie jak chemia
i fizyka, kosztem nauk stosowanych. Jest to
bardzo krótkowzroczne, ponieważ w nie-
dalekiej przyszłości wysoki obecnie poten-
cjał wdrożeniowy polskich wynalazków
wyczerpie się nieodwracalnie. 

Niepokojący jest również fakt, iż Na-
rodowe Centrum Badań i Rozwoju, będą-
ce agencją rządową podlegającą Mini-
sterstwu Nauki i Szkolnictwa Wyższego, już
od wielu lat ze środków na naukę finansu-
je głównie programy dla przemysłu, po-
dobnie zresztą jak konkurencyjna Polska
Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości. W tej
sytuacji nie może być dobrze, ponieważ ten
stan rzeczy nie aktywuje współpracy, lecz
wpływa negatywnie na relację w sektorach
nauka – przemysł.

Stymulacja miałaby miejsce w przy-
padku, gdyby to instytucja z sektora nauki
otrzymywała środki na konkretne wdroże-
nia przemysłowe. Chyba, że jest to osobli-
wa innowacja i jako pierwsze państwo na
świecie zaczniemy rozwijać badania na-
ukowe podstawowe w podmiotach prze-
mysłowych w oderwaniu od jednostek na-
ukowych. W mojej ocenie wielkim błędem
są inwestycje w laboratoria przemysłowe,
których efektem będzie powielanie apara-
tury obecnie dostępnej w jednostkach na-
ukowych. Być może to jest sposób, tylko

musimy mieć świadomość, iż jego efektem
będzie upadek szkolnictwa wyższego, po-
dobnie na wzór wcześniej zlikwidowanego
szkolnictwa zawodowego. Zdecydowanie
lepszym rozwiązaniem byłoby uzupełnie-
nie parku aparaturowego dostępnego w sek-
torze nauki, przy udziale wspólnych źródeł
finansowania, o które aplikowałyby kon-
sorcja naukowo-przemysłowe. Działanie ta-
kie zacieśniłoby współpracę w obszarze na-
uka – przemysł. 

Rozmawiał Tomasz Rekowski
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Międzynarodowa Giełda Wynalazków w 2015 roku

Stowarzyszenie Polskich Wynalazców i Racjonalizatorów
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Po włączeniu w latach 1992-2008
innych jednostek naukowo-ba-
dawczych Instytut stał się wielo-
branżową jednostką naukową,

której jednym z podstawowych zadań jest
wspieranie przemysłu rolno-spożywcze-
go, w tym prowadzenie badań w zakresie
bezpieczeństwa żywności, rolnictwa eko-
logicznego, rozwoju innowacyjnych tech-
nologii wytwarzania i przechowalnictwa
żywności.

Podejmowane przez Instytut badania
mające na celu podniesienie jego własne-
go potencjału naukowego i badawczego
dedykowane są wzmocnieniu współpracy
z szybko rozwijającym się przemysłem
rolno-spożywczym, służąc nie tylko wielo-
aspektowym doradztwem, ale również
opracowaniem nowych produktów, tech-
nologii czy też oceną ich wartości techno-
logicznej i jakości żywieniowej.

Działalność Instytutu 
W coraz większym zakresie działalność

Instytutu finansowana jest ze źródeł po-
zastatutowych, w tym poprzez realizację
projektów współfinansowanych z progra-
mów krajowych i międzynarodowych, a tak-
że analiz, ekspertyz i rozwiązań w formie
know-how oraz sprzedaż Znaku Towaro-
wego „Produkt Najwyższej Jakości”. Głów-
nym założeniem aktywności Instytutu jest
podniesienie jakości i bezpieczeństwa zdro-
wotnego żywności, zwiększenie trwałości
produktów i w konsekwencji wzrost kon-
kurencyjności polskiego przemysłu rolno-
-spożywczego na arenie krajowej i mię-
dzynarodowej. Realizowane w Instytucie ba-
dania dotyczą kompleksowych rozwiązań
w zakresie produkcji innowacyjnych pro-
duktów żywnościowych o projektowanych
cechach sensorycznych, prozdrowotnych
i specjalnego przeznaczenia, wykorzystania
nowoczesnych technologii do utrwalania
żywności, opracowania i wdrożenia oceny
jakości tusz wieprzowych z wykorzystaniem
technik laserowych, zapewnienia paszowych
surowców energetycznych w produkcji

zwierzęcej czy przetwarzania biomasy od-
padowej w procesach biologiczno-che-
micznych.

Realizujemy również projekty związa-
ne z opracowaniem technologii nowych
produktów spożywczych w ramach do-
stępnych środków regionalnych czy też
w zakresie produkcji żywności metodami
ekologicznymi, jak np. pieczywa i produk-
tów zbożowych, finansowane przez Mini-
sterstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Instytut posiada Kolekcję Kultur Drob-
noustrojów Przemysłowych IBPRS mają-
cą status krajowego i międzynarodowego
organu depozytowego drobnoustrojów,
stanowiących przedmiot zgłoszeń paten-
towych. W kolekcji przechowywane są
drożdże (piekarskie, gorzelnicze, winiarskie,
piwowarskie), grzyby strzępkowe (wytwa-
rzające enzymy, kwasy organiczne) i bak-
terie (fermentacji mlekowej, octowej).
Szczepy te wykorzystywane są przez prze-
mysł krajowy oraz inne placówki naukowo-
-badawcze w kraju i za granicą. Kolekcja za-

rejestrowana jest w World Federation for
Culture Collection i należy do European
Culture Collection Organisation (ECCO).
We współpracy z Uniwersytetem Gdańskim
oraz Instytutem Immunologii i Terapii
Doświadczalnej im. Ludwika Hirszfelda
PAN we Wrocławiu powstał koordynowa-
ny przez IBPRS projekt „SeCuRe – Cen-
trum Zasobów Mikrobiologicznych”. Jego
celem jest stworzenie w Polsce zintegro-
wanej sieci kolekcji specjalizujących się
w gromadzeniu, analizowaniu i przecho-
wywaniu materiału biologicznego. Projekt
ten wysoko oceniony przez ekspertów zna-
lazł się na Polskiej Mapie Drogowej Infra-
struktury Badawczej (PMDIB) i uznany za
kluczowy dla rozwoju nauki w Polsce.

Od 2004 roku działa w Instytucie la-
boratorium GMO posiadające wydane
przez ministra środowiska zezwolenie na za-
mknięte użycie organizmów zmodyfiko-
wanych genetycznie, w zakresie identyfikacji
obecności organizmów genetycznie zmo-
dyfikowanych w paszach i w żywności.

Baza dla polskiego przemysłu
rolno-spożywczego 
Instytut utworzony został w 1949 roku jako wiodąca jednostka naukowa
ukierunkowana na wsparcie technologiczne i analityczne rozwijającego się
przemysłu rolnego i spożywczego w powojennej Polsce. 

Laboratorium fizykochemiczne



Współpraca z biznesem
Instytut współpracuje z przedsiębiorcami

na terenie całego kraju, przyczyniając się do
promowania polskiej gospodarki żywno-
ściowej, polskich przedsiębiorstw oraz wi-
zerunku Polski na arenie międzynarodowej.
Prowadzone są kompleksowe i interdyscy-
plinarne badania, oferujące zakładom prze-
mysłu spożywczego i producentom rol-
nym opracowania technologiczne, licencje,
know-how, ekspertyzy, usługi analityczne
i szkolenia w zakresie rozwiązywania bie-
żących problemów. Jedną ze specjalności In-
stytutu są szczepionki do kiszenia pasz i pre-
paraty probiotyczne w żywieniu zwierząt,
a także doradztwo w dziedzinie biopaliw i wy-
korzystania odpadów roślinnych z produk-
cji rolniczej do produkcji biogazu.

Instytut jest uprawniony do wykony-
wania badań urzędowych produktów po-
chodzenia zwierzęcego w ramach Inspek-
cji Weterynaryjnej oraz badań związa-
nych z oceną jakości handlowej artykułów
rolno-spożywczych, a także uznaną przez
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz
inne urzędy administracji państwowej jed-
nostką uprawnioną do wykonywania ba-
dań rozjemczych w zakresie analizy spi-
rytusu i wyrobów spirytusowych. Posiada
cztery Certyfikaty Akredytacji Laborato-
rium Badawczego, wydane przez Polskie
Centrum Akredytacji i oferuje szeroki za-
kres usług analitycznych, związanych z oce-
ną jakości produktów przemysłu rolno-
-spożywczego.

Popularyzacja wyników badań
Pracownicy Instytutu publikują w mię-

dzynarodowych oraz krajowych czasopi-
smach, w tym branżowych, około 300
prac rocznie. Patentowane są wynalazki
i wdrażane innowacyjne rozwiązania tech-
nologiczne do produkcji w liczbie około 20
rocznie. Pracownicy Instytutu czynnie
uczestniczą w krajowych i międzynarodo-
wych konferencjach prezentując najnowsze
wyniki swoich badań. Organizowane są
również cykliczne konferencje, w tym Dni
Przemysłu Mięsnego poświęcone aktual-

nym problemom surowca, znakowania
i dystrybucji produktów mięsnych, mię-
dzynarodowa konferencja Postępy Tech-
nologii Tłuszczów Roślinnych czy konfe-
rencja poświęcona problemom jakości
technologicznej zbóż w Polsce. Co roku
współorganizowana jest z przedstawicielami
US Wheat Associates „Crop Quality Se-
minar” poświęcone omówieniu aspektów
jakościowych pszenicy w różnych krajach
świata w ostatnim roku.

Szkolenia, kursy
Instytut organizuje wiele szkoleń w za-

kresie swojej działalności, w tym m.in. na
rzeczoznawców w zakresie klasyfikacji tusz
wieprzowych/wołowych w systemie EU-
ROP; kurs na Świadectwo Kwalifikacji w za-
kresie substancji kontrolowanych w tema-
tyce chłodnictwa i czynników chłodni-
czych czy cykl badań biegłości dla labora-
toriów przy Zakładach Przetwórstwa Zbo-
żowo-Młynarskiego i Piekarskiego. Pra-
cownicy Instytutu prowadzą również wy-
kłady, warsztaty i praktyki dla studentów
oraz są promotorami prac magisterskich
i doktorskich.

Nagrody i wyróżnienia
W roku 2013 i 2015 kierownictwo In-

stytutu i jego pracownicy uhonorowani
zostali wyróżnieniem ministra rolnictwa
i rozwoju wsi w zakresie wdrażania postę-
pu w rolnictwie, a w 2014 roku w ogólno-
polskim plebiscycie „25 lat wolności dla pol-
skiej przedsiębiorczości” Instytutowi  przy-
znano prestiżowe wyróżnienie „Złotego orła
przedsiębiorczości” w kategorii: działalność
naukowa, edukacyjna i badawczo-rozwo-
jowa. Innowacyjne technologie i produkty
opracowane w Instytucie, jak np. biopre-
paraty do kiszenia pasz i probiotyczne czy
zastosowanie skrobi poza przemysłem
spożywczym,prezentowane na międzyna-
rodowych wystawach, nagradzane były
medalami i wyróżnieniami.

Instytut Biotechnologii Przemysłu
Rolno-Spożywczego

im. prof. Wacława Dąbrowskiego
ul. Rakowiecka 36, 02-532 Warszawa

tel.:  (+48) 22 606 36 00; 
fax: (+48) 22 849 04 26

www.ibprs.pl
e-mail: ibprs@ibprs.pl
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Dr hab. inż. Renata Jędrzejczak, prof. IBPRS 

Uzyskała dyplom mgra inż. na Wydziale Chemii Politechniki Gdańskiej. Po studiach była zatrud-
niona w Laboratorium „Polcargo” w Gdyni, uzyskując stanowisko towaroznawcy, a następnie w In-
stytucie Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego. Pracę doktorską obroniła na Wydziale
Chemii Spożywczej Politechniki Łódzkiej, uzyskując stopień doktora nauk technicznych. Stopień
doktora habilitowanego nauk rolniczych w zakresie technologii żywności i żywienia uzyskała na Uni-
wersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie.
Od 10 września 2013 roku była pełniącą obowiązki dyrektora Instytutu i od 3 lutego 2014 roku – po
wygranym konkursie na stanowisko dyrektora IBPRS – dyrektorem IBPRS.
Za działalność naukowo-badawczą została uhonorowana Złotym Krzyżem Zasługi, odznaką hono-
rową „Zasłużony dla rolnictwa”, a także brązowym medalem „Za zasługi dla obronności kraju”.

Laboratorium mikrobiologiczne
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Instalacja produkcji doświadczalnej

Potencjał naukowy IF obejmuje
analizę potrzeb lecznictwa chorób
cywilizacyjnych oraz sytuacji pa-
tentowej substancji czynnej (API)

i formy (FDF) leku, opracowanie wielo-
etapowych technologii syntezy substancji
farmaceutycznych wraz z pełnym pakietem
analitycznym, badaniem dostępności i rów-
noważności biologicznej produktów lecz-
niczych, aż do wytworzenia dokumentacji
rejestracyjnej. 

IF wyposażony jest w nowoczesną
aparaturę pomiarową, która pozwala na
kompleksową charakterystykę API i FDF.
Zgodność procedur z wymaganiami GMP
kontrolowana jest przez własny Dział Za-
pewnienia Jakości  oraz audyty zewnętrzne. 

W okresie 60-letniej działalności IF
opracowano i wdrożono ponad 400 tech-
nologii syntezy API i FDF.  Działalność IF
obejmuje nie tylko innowacyjne prace nad
syntezą API, metodami analitycznymi,
technologią syntezy i wdrożeniem leków ge-
nerycznych, lecz także badania nad nowy-
mi substancjami czynnymi. Liczba zgłoszeń
patentowych i uzyskanych patentów wynosi
ok. 15 rocznie. Jako jedna z niewielu li-
czących się wytwórni API w Polsce, IF pro-
dukuje dla odbiorców zarówno krajowych,

jak i międzynarodowych API o wysokim
stopniu komplikacji technicznej, małym to-
nażu i wysokiej wartości jednostkowej, ta-
kie jak API leków onkologicznych (imati-
nib, anastrozol), oftalmicznych (przeciw-
jaskrowe), stosowanych w chorobach me-
tabolicznych i łuszczycy (metabolity wita-
miny D), witaminy K, leków krążenio-
wych (carvedilol, clopidogrel). 

Jednocześnie Instytut Farmaceutycz-
ny jest jedynym w Polsce ośrodkiem, któ-
ry posiada umiejętność transferu wyna-
lazków z zakresu farmacji wytworzonych
w ośrodkach akademickich do sfery pro-
dukcyjnej.

www.ifarm.eu

Robimy leki
Instytut Farmaceutyczny, jako je-
dyna w Polsce placówka naukowa,
zajmuje się kompleksowo zagad-
nieniami z dziedziny wiedzy 
o leku oraz pracami rozwojowymi
i wdrożeniowymi. 

Młodzi naukowcy przeprowa-
dzili szereg eksperymentów
naukowych, m.in. wyizolo-
wali z tkanki mięśniowej ryb

białko, a także oznaczyli jego stężenie we-
dług metody kolorymetrycznej Bradford.

Przedmiotem badań były także liście ba-
zylii, mleko krowie i sojowe, białko oraz żółt-
ko jajka. Uczestnicy pod okiem prowa-
dzących wyizolowali białka z tych tkanek
i preparatów. Następnie oznaczyli ich stę-
żenie w próbkach metodą kolorymetrycz-
ną Bradford. W tym badaniu wykorzysty-
wana jest zdolność białka do łączenia się
z barwnikiem, który w środowisku kwaśnym
przyjmuje zabarwienie brunatne, a podczas
reakcji z białkiem błękitne. Natężenie uzy-
skanej barwy jest proporcjonalne do stężenia
w próbce.

Ponadto młodzi naukowcy przepro-
wadzili elektroforetyczny rozdział białek pod
względem ich wielkości na specjalnym
żelu. Metoda ta stosowana jest m.in. do
identyfikacji i monitorowania składu mie-
szaniny białek. – Wykonanie tego ekspery-

mentu wymaga chirurgicznej precyzji, po-
nieważ przygotowane próbki należy bardzo
ostrożnie nanieść do studzienek w żelu za-
gęszczającym. Moim zdaniem był to naj-
ciekawszy element warsztatów. Każdy z nas
wykonywał je indywidualnie pod nadzorem
prowadzących – mówi Ola Gajda, uczest-
niczka warsztatów. 

Zajęciom praktycznym towarzyszył
wykład. Prowadzący opowiedzieli o wcze-
śniej zastosowanych metodach, biotech-
nologii, a także o proteomice, czyli o ca-
łej gałęzi nauki zajmującej się badaniem
białek. Wspólnie z uczestnikami zastana-
wiali się również nad tym, czy badanie
DNA wystarcza do poznania tajemnic
organizmu. Warsztaty zorganizowano we
współpracy z BioCentrum Edukacji Na-
ukowej. �

Młodzi naukowcy na tropach białek 
Czy kazeina mleka jest większa od ovoalbuminy jajka? Czym różni się mleko
krowie od sojowego? Jak wygląda miozyna i aktyna mięśni? Odpowiedzi na 
te pytania szukali uczestnicy warsztatów ADAMED SmartUP Academy. 

Fot. ADAMED



Do podstawowych obszarów ak-
tywności Instytutu należy: dzia-
łalność laboratoriów referen-
cyjnych, realizacja zadań w ra-

mach Programu Wieloletniego, Krajowe-
go Naukowego Ośrodka Wiodącego, ba-
dania w obrębie programów ramowych
Unii Europejskiej, projekty w ramach
umów międzynarodowych, projekty ba-
dawcze Narodowego Centrum Nauki i Na-
rodowego Centrum Badań i Rozwoju oraz
działalność statutowa i usługowa.

Badania są realizowane w nowocze-
snych laboratoriach o klasie bezpieczeństwa
CL2, CL3 i CL3 plus, w których zlokali-
zowano również Krajowe Laboratoria Re-
ferencyjne dla 135 kierunków badań. 

W latach 2014-2018 w Instytucie jest re-
alizowany Program Wieloletni „Ochrona
zdrowia zwierząt i zdrowia publicznego”,
którego celem jest zapewnienie bezpie-
czeństwa żywności i niedopuszczenie do roz-
przestrzeniania się chorób zakaźnych zwie-
rząt oraz chorób odzwierzęcych w Polsce.

PIWet-PIB uzyskał finansowanie na re-
alizację projektu Vet-Twin w ramach pro-
gramu Horyzont 2020 jako koordynator.
Projekt ten ma na celu podniesienie rangi na-
ukowej Instytutu w dziedzinie bezpieczeń-
stwa żywności pochodzenia zwierzęcego
oraz diagnostyki i zwalczania chorób za-
kaźnych zwierząt, poprzez ścisłą współpracę
z dwoma wiodącymi ośrodkami naukowy-

mi w Europie (Federal Institute for Risk As-
sessment (BFR) z Niemiec i Technical Uni-
versity of Denmark (DTU) z Danii.  

Młodzi naukowcy mają szansę rozwoju
także dzięki udziałowi Instytutu w konsor-
cjum naukowym „Zdrowe Zwierzę – Bez-
pieczna Żywność”, które uzyskało status
Krajowego Naukowego Ośrodka Wiodą-
cego (KNOW) w obszarze nauk rolniczych,
leśnych i weterynaryjnych. Liderem kon-
sorcjum jest Wydział Medycyny Wetery-
naryjnej SGGW w Warszawie. Główne
cele badawcze konsorcjum są bezpośred-
nio oparte na priorytetach Krajowego Pro-
gramu Badań i dotyczą ochrony bioróż-
norodności w zrównoważonej produkcji rol-
niczej oraz zapewnienia bezpieczeństwa
żywności. 

Instytut stale współpracuje ze Świato-
wą Organizacją Zdrowia Zwierząt (OIE),

Organizacją do Spraw Wyżywienia i Rol-
nictwa (FAO), Europejskim Urzędem ds.
Bezpieczeństwa Żywności (EFSA) oraz
Światową Organizacją Zdrowia (WHO),
a pracownicy naukowi biorą aktywny udział
w międzynarodowych programach ba-
dawczych.

W ramach 6. Programu Ramowego
Unii Europejskiej w Instytucie zrealizowa-
no 9 projektów badawczych. Obecnie re-
alizowanych jest także 5 zadań w obrębie
7. Programu Ramowego oraz programu
Horyzont 2020.

W ramach działającego w Instytucie
Weterynaryjnego Centrum Kształcenia Po-
dyplomowego, tylko w ciągu 10 ostatnich
lat przeszkolono ponad 25 tysięcy lekarzy
weterynarii, w ramach siedemnastu różnych
specjalizacji. Bardzo ważną formą upo-
wszechniania najnowszych osiągnięć nauk
weterynaryjnych na świecie oraz wyników
badań prowadzonych w Instytucie, których
głównymi odbiorcami są administracja
weterynaryjna, placówki diagnostyczno-
-usługowe oraz praktykujący lekarze we-
terynarii, są nie tylko szkolenia podyplo-
mowe i specjalizacyjne, ale także organi-
zowane przez Instytut konferencje nauko-
we o zasięgu krajowym i międzynarodo-
wym. W latach 1971-2014 Instytut zorga-
nizował ponad 550 takich konferencji.

www.piwet.pulawy.pl

Lider badań w weterynaryjnej

Państwowy Instytut Weterynaryjny-Państwowy Instytut Badawczy – Krajowy
Naukowy Ośrodek Wiodący (PIWet-PIB – KNOW) w Puławach jest jednym 
z najważniejszych ośrodków naukowych w zakresie nauk weterynaryjnych 
w Unii Europejskiej i jedyną placówką naukową tego typu w Polsce. 

ochronie zdrowia publicznego

Konsorcjum Naukowe 
„Zdrowe Zwierzę – Bezpieczna Żywność”

INSTYTUTY BADAWCZE
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Centralne Laboratorium Krymi-
nalistyczne Policji jest liderem na
polskim rynku badań krymina-
listycznych – to pierwsze w kra-

ju laboratorium, które w 2005 roku uzyskało
akredytację zgodnie z wymaganiami mię-
dzynarodowej normy ISO/IEC 17025 dla
szeregu metod badawczych. Certyfikowa-
ni specjaliści i biegli z wieloletnim do-
świadczeniem wykonują najbardziej skom-
plikowane, specjalistyczne opinie w takich
dziedzinach kryminalistyki jak: genetyka są-
dowa, chemia, daktyloskopia, traseologia,
dokumenty, fonoskopia, zapisy wizualne, in-
formatyka, poligrafia, antroposkopia, broń
i balistyka, mechanoskopia oraz wypadki
drogowe.

Dorobek naukowy przedstawiany jest
przez pracowników laboratorium na licz-
nych sympozjach, zjazdach i konferen-
cjach w kraju i za granicą, jak również w for-
mie publikacji wydawanych przez własne
wydawnictwo „Problemy kryminalistyki”.

Realizując ustawowe zadania, Cen-
tralne Laboratorium Kryminalistyczne Po-
licji odpowiada również za proces kształ-
cenia biegłych i merytoryczny nadzór nad
działalnością policyjnych laboratoriów kry-
minalistycznych w Polsce.

Współpraca Centralnego Laborato-
rium Kryminalistycznego Policji z wiodą-
cymi ośrodkami naukowymi w kraju i za
granicą pozwala na prowadzenie projektów
naukowo-badawczych, które uzyskują wy-
sokie oceny w Ministerstwie Nauki i Szkol-
nictwa Wyższego i są finansowane przez
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju – je-
den z największych ośrodków wspierania in-
nowacyjności w Polsce. Dla przykładu,
instytut korzysta z największego w historii
programu finansowania badań nauko-
wych i innowacji w Unii Europejskiej pod

nazwą „Horyzont 2020”, z budżetem się-
gającym blisko 80 mld euro w latach 2014-
2020.

Wiele dużych projektów prowadzo-
nych jest w ramach konsorcjów naukowo-
-badawczych oraz przemysłowych, dzięki
którym wiedza i informacje w zakresie
kryminalistyki są dystrybuowane i wyko-
rzystywane w praktyce przez biegłych w po-
licyjnych laboratoriach kryminalistycznych
w całym kraju, a także przez przedsiębior-
stwa, które oferują nowoczesne produkty. 

Takie działania są realizacją zasad go-
spodarki opartej na wiedzy, w której roz-
powszechnianie i wdrażanie w życie wyni-
ków badań naukowych napędza rozwój go-
spodarczy.

www.clk.policja.pl

Innowacje 
dla kryminalistyki
Centralne Laborato-
rium Kryminalistyczne
Policji działa jako 
instytut badawczy od 
1 kwietnia 2011 roku.
Prowadzi badania 
naukowe i prace 
rozwojowe w zakresie
kryminalistyki, ukie-
runkowane na ich
wdrożenie i zastosowa-
nie w praktyce. 
W szczególności chodzi
o innowacje w technice
kryminalistycznej, wy-
korzystywane w proce-
sie zapobiegania,
wykrywania i zwalcza-
nia przestępczości.

Chromatograf cieczowy ze spektrometrem masowym typu Q-tof

Urządzenie do elektronicznego daktyloskopowania „Ive scan”



Ich działanie oparte jest o technologię
opracowaną w instytutach wojsko-
wych oraz naszym dziale badawczo-
-rozwojowym. Posiadamy ofertę sta-

cji uzdatniania wody dla klientów cywilnych,
którym proponujemy indywidualne projekty
dostosowane do ich potrzeb i wymagań. Ja-
kość naszych rozwiązań została potwier-
dzona normami jakości, certyfikacją NATO.
Ponadto naszą rekomendacją jest tytuł
Lidera Bezpieczeństwa Państwa oraz cer-
tyfikat Jakość Roku 2015 w kategorii In-
nowacja.

Poprzez politykę jakości wdrożyliśmy
określone standardy produkcyjne oraz
strukturalno-organizacyjne. W myśl spo-
łecznej odpowiedzialności biznesu reali-
zujemy nowatorskie rozwiązania i sta-
wiamy na dialog oraz budowanie długo-
falowych relacji z naszymi interesariusza-
mi. 

Zapewnienie właściwych parametrów
wody jest kluczowym zadaniem produko-
wanych przez nas urządzeń filtracyjnych,
a w połączeniu z odpowiednio dobranym
systemem przechowywania wody stano-
wi praktyczne rozwiązanie. Dlatego też
w asortymencie naszej spółki znajdują się
nie tylko filtry, ale również elastyczne zbior-
niki na wodę o parametrach odpowiada-
jących zapotrzebowaniu zarówno osób
indywidualnych, jak również większych
grup czy też podmiotów. Ponadto oferuje-
my węgle aktywne dodatkowo aktywowa-
ne, opatentowane jako Carbo Systems, sta-
nowiące efekt kilkuletniej pracy o charak-
terze naukowo-badawczym, realizowanej
w ramach dofinansowanego ze środków
unijnych projektu pn. „Opracowanie tech-
nologii oraz prototypu instalacji do wy-
twarzania i regeneracji węgli aktywnych”.
Innowacyjność naszych rozwiązań jest ści-
śle związana z funkcjonującym w ramach
firmy działem badań i rozwoju, w tym wy-
odrębnionym laboratorium badawczym,
kierowanym przez doktora nauk chemicz-
nych Ludwika Tarachowicza. 

Kluczowa jednak dla in-
nowacyjności oferowanych
przez nas rozwiązań jest
współpraca z jednostkami
naukowymi. Mamy nadzie-
ję,  że przedmiotowe działania dzięki efek-
towi synergii pozwolą na lepszą realizację
zadań, które sobie stawiamy, zoptymali-
zowanie posiadanych już rozwiązań oraz
wypracowanie zupełnie nowych, których ce-

lem jest zapewnienie zadowolenia
i bezpieczeństwa naszych klientów. 

Wykorzystując nasze dotych-
czasowe doświadczenie oraz ob-
serwując otoczenie biznesowe

stawiamy na ciągły rozwój i podnoszenie
konkurencyjności, ponieważ wiemy, że jest
to konieczne do osiągnięcia sukcesu. 

www.partnersystems.pl

Prawdziwy partner
– Partner Systems
Prawie od 15 lat, od początku naszej działalności, dostarczamy
wojsku filtry oraz stacje uzdatniania wody, przewidziane do
wykorzystywania w warunkach kryzysowych, w tym bojowych. 

Filtr polowy wody FPW 350 wraz z plecakowym magazynem wody o pojemności 20 l
( PartnerBag PB-20)

Kontenerowa stacja uzdatniania wody
o wydajności 3000l/h

Poduszkowy zbiornik wody (wykonany
z tkaniny  powlekanej PVC)

INSTYTUTY BADAWCZE
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Takie produkty i usługi są owocem
bliskiej współpracy nauki z biz-
nesem. Powinniśmy skuteczniej
komercjalizować polskie pomysły,

przekształcać je w polskie produkty wy-
twarzane przez polskie firmy. W ten sposób
będziemy konkurować w najbardziej obec-
nie zyskownych obszarach gospodarki
opartej na wiedzy, a nie tylko kosztami pra-
cy. Będzie to możliwe dzięki wszechstron-
nej współpracy przedsiębiorców ze środo-
wiskiem naukowym, tj. uczelniami, insty-
tutami badawczymi, laboratoriami. Baza
naukowa i dydaktyczna została w znaczą-
cym stopniu zmodernizowana, dlatego
ten potencjał musimy wykorzystać do za-
silenia gospodarki polskimi innowacjami.

Potrzebny jest również trwały pomost
między światem nauki i przedsiębiorczości.

Dlatego będą tworzone i rozwijane insty-
tucje pomagające nawiązać współpracę
i sprzyjać tworzeniu produktywnych rela-
cji między tymi światami, zarówno w po-
staci parków technologicznych, jak i innych
instytucji (np. funduszy zalążkowych) two-
rzących przyjazne otoczenie dla nauki i biz-
nesu.

Działania te wymagają przełamania ba-
rier instytucjonalnych, stąd też powołanie
Rady ds. Innowacyjności – pod przewod-
nictwem ministra rozwoju – jako gremium
wyznaczającego strategiczne działania w za-
kresie wsparcia innowacyjności, dzięki wy-
korzystaniu współpracy różnych resortów.

Rozwój innowacyjnych firm to także
stworzenie polskim przedsiębiorcom wa-
runków zwiększania skali działalności tak,
aby małe firmy mogły stawać się średnimi,

średnie dużymi, a duże osiągały zdolność
do globalnej konkurencji. Musi to oznaczać
przede wszystkim eliminację regulacyj-
nych i biurokratycznych barier w codzien-
nym funkcjonowaniu polskich firm.

Kredyt lub dofinansowanie
Jeśli masz innowacyjny pomysł na

biznes, wsparcia szukaj m.in. w programach
Startet, BizNest oraz w projekcie „Platfor-
my startowe dla nowych pomysłów”. Jeśli
chcesz rozwinąć firmę, fundusze zapewniają
przede wszystkim krajowe programy: In-
teligentny Rozwój i Polska Wschodnia
oraz programy regionalne poszczególnych
województw. Największy wachlarz wspar-
cia masz do wyboru, gdy Twoja firma na-
leży do sektora mikro, małych i średnich
przedsiębiorstw. Jeśli chcesz inwestować

Rozwój innowacyjnych firm

Największą wartość tworzą kreatywność, innowacyjność i nowoczesne tech-
nologie. Dlatego musimy stworzyć warunki do twórczego i praktycznego wy-
korzystania kreatywności polskich naukowców, wynalazców i pasjonatów.
Przełożyć ją na produkty i usługi, którymi Polska gospodarka będzie mogła
skutecznie konkurować na rynkach europejskich i światowych.
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w rozwój swojego biznesu, a nie posia-
dasz odpowiednich środków czy za-
bezpieczeń, masz krótką historię kredy-
tową lub jej brak i nie możesz otrzymać
dofinasowania na rynku komercyjnym,
możesz starać się o kredyt, poręczenie
lub pożyczkę finansowaną z funduszy
UE. Udzielają ich pośrednicy finanso-
wi, w tym banki oraz fundusze pożycz-
kowe i poręczeniowe.

Unijną dotację możesz przeznaczyć
na rozwój infrastruktury B+R oraz pro-
wadzenie prac badawczo-rozwojowych.
Zakres pomocy dobrze oddaje hasło „Od
pomysłu do rynku”. Oznacza ono wspar-
cie całego procesu powstawania nowe-
go rozwiązania, usługi lub produktu: od
tworzenia koncepcji, przez przygoto-
wanie prototypów/linii pilotażowych,
po ich wprowadzenie na rynek.

Największe szanse na dofinanso-
wanie mają inwestycje w branżach wska-
zanych jako szczególnie istotne z punk-
tu widzenia rozwoju regionu i kraju,
w tzw. inteligentnych specjalizacjach.
Ich katalog nie jest zamknięty. 

Unijną dotację możesz uzyskać na
rozbudowę firmy, w tym zakup nowo-
czesnych maszyn i sprzętu produkcyj-
nego, a także wprowadzenie zmian
w procesie produkcyjnym lub w sposo-
bie świadczenia usług. Dzięki tym dzia-
łaniom będziesz mógł zaoferować nowe
lub ulepszone produkty czy usługi.
Wprowadzenie rozwiązań wykorzystu-
jących technologie informacyjno-ko-
munikacyjne, których efektem będzie
sprzedaż produktów i usług w Interne-
cie, wdrożenie rozwiązań usprawniają-
cych organizację i zarządzanie czy też
tworzenie portali pracowniczych on-
line – również na te działania możesz po-
zyskać fundusze europejskie. Bardzo
istotnym obszarem wspieranym przez
Unię jest ochrona środowiska – środki
możesz przeznaczyć na działania przy-
czyniające się do zmniejszania zanie-
czyszczenia powietrza. Możesz też liczyć
na unijną dotację, gdy działasz w takich
branżach jak zagospodarowanie odpa-
dów czy produkcja energii ze źródeł
odnawialnych.

Z pomocą europejskich pieniędzy
wzmocnisz też współpracę gospodarczą
z zagranicznymi partnerami oraz pro-
mocję swojej firmy za granicą. Fundusze
będziesz mógł uzyskać m.in. na udział
w targach zagranicznych oraz misjach
gospodarczych.

Trudno wyobrazić sobie rozwój firm
bez inwestycji w ludzi. Dostęp do szko-
leń zapewnią bony edukacyjne, za któ-
re będziesz mógł kupić dla swoich pra-
cowników odpowiednie szkolenia. Do-

finansowanie opieramy na
tzw. modelu popytowym.
Oznacza to, że potrzeba
przeprowadzenia szkoleń
wychodzi od Ciebie, a nie od
placówki. Wybór odpo-
wiedniego szkolenia ułatwia
Rejestr Usług Rozwojowych
(RUR), czyli baza podmio-
tów świadczących usługi
edukacyjno-szkoleniowe.

Kapitał dla rozwoju
Naszym strategicznym

celem jest pomnażanie pol-
skiego kapitału – finanso-
wego, społecznego, techno-
logicznego i edukacyjnego.
Polskie firmy muszą dostać pozytywny
impuls od państwa, które pobudzi je do
rozwoju i stworzy warunki do powsta-
wania wysokopłatnych miejsc pracy.

Działania zmierzające do moderni-
zacji polskiej gospodarki, oparcie jej
o produkty innowacyjne i pożądane na
rynkach zagranicznych, wsparcie eks-
pansji polskich firm poza granice kraju
wzmocni polski kapitał, który z kolei bę-
dzie zasilać kolejne inwestycje. Utworzony
zostanie Polski Fundusz Rozwoju (PFR)
w oparciu o istniejące instytucje (BGK,
PARP, PIR, PAIiIZ, ARP i KUKE). Zin-
tegruje i uporządkuje narzędzia ofero-
wane przez nie (do tej pory ich oferta się
powielała, co zmniejszało efektywność
wsparcia) oraz zaproponuje nowe. Jego
potencjał inwestycyjny to nawet 120 mld
zł. Mamy 1 bln zł na inwestycje, dzięki
środkom polskich przedsiębiorstw, ban-
ków, Polskiego Funduszu Rozwoju, fun-
duszom europejskim, jak również za-
granicznych instytucji finansowych za-
angażowanych w realizację projektów
w naszym kraju. Jest to potężny strumień
środków prorozwojowych, które po-
zwolą zbudować solidne fundamenty go-
spodarcze gwarantujące stabilny rozwój.

Ponadto, do budowy kapitału nale-
ży zachęcić w większym stopniu sa-
mych Polaków, tak by zgromadzone
oszczędności pracowały na ich lepszą ja-
kość życia. Dlatego tak istotne jest, by
zwiększyć udział oszczędności w kapitale
narodowym, np. poprzez promocję ak-
cjonariatu pracowniczego. W ten sposób
wytworzy się kultura oszczędzania, a jed-
nocześnie zwiększy się udział pracow-
ników w zyskach firm, co przełoży się na
ich wyższe zarobki i silniej zwiąże ich
z firmą. Takie programy funkcjonują w
wielu rozwiniętych krajach, dlatego war-
to zaadaptować je na polskim gruncie.

Źródło: Ministerstwo Rozwoju

Wicepremier 
Mateusz Morawiecki 
o ekspansji zagranicznej

I. Inwestycje zagraniczne
Zależy nam na możliwie
największym napływie
inwestycji zagranicznych
w sfery wymagające no-
woczesnych technologii
i know-how. Przy współ-
pracy z polskimi firmami
i uczelniami powstaną
sieci powiązań bizneso-
wych, które będą pro-
centować silnym
impulsem prorozwojo-
wym, a jednocześnie

sprawią, że Polska stanie się bardziej
atrakcyjna w globalnym łańcuchu wartości.
Poprawiając koordynację działań promują-
cych polski biznes na rynkach międzynaro-
dowych stworzymy warunki do jego
skutecznej ekspansji, a tym samym
wzmocnimy konkurencyjność i atrakcyj-
ność polskiej gospodarki.

II. Gospodarczy czempioni
Każdy kraj ma, a na pewno powinien mieć,
swoich gospodarczych czempionów. Kraje
Europy Zachodniej, dzięki większej stabil-
ności politycznej i gospodarczej, miały nie-
porównywalnie lepsze warunki do
tworzenia firm-narodowych marek. My je-
steśmy dopiero na początku tej drogi,
choć stworzyliśmy już takich liderów
(np. Orlen, Azoty, KGHM). Dlatego tak klu-
czowe jest zbudowanie ich pozytywnego
wizerunku, poprzez skuteczne wsparcie
promocyjne ze strony polskiej administracji
i dyplomacji, jak też stworzenie przez rząd
stabilnego i sprzyjającego rozwojowi oto-
czenia gospodarczego.

III. Ekspansja zagraniczna polskich firm
Mamy dobre doświadczenia w zakresie
promocji i wsparcia eksportowego pol-
skich firm, jednak kompetencje i potencjał
są rozsiane w wielu instytucjach. Dlatego
potrzeba kompleksowych
i skoordynowanych działań na rzecz zwięk-
szenia ekspansji zagranicznej polskich
przedsiębiorstw. Zadania te będzie realizo-
wać wyspecjalizowana jednostka umiej-
scowiona w strukturze Polskiego Funduszu
Rozwoju, która połączy już istniejące za-
soby i możliwości promocyjne, proekspor-
towe, proinwestycyjne. Zintegruje też
działania dyplomacji ekonomicznej. Po-
zwoli to zarówno poszerzyć ofertę promo-
cyjną i wsparcie eksportowe, jak też
uprościć i ułatwić polskim przedsiębiorcom
inwestowanie na zagranicznych rynkach.
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Przedwczesna 
deindustrializacja
Utrudnieniem dla polityki rozwojowej krajów rozwijających się
jest zjawisko przedwczesnej deindustrializacji. Oznacza ono nie-
możliwość osiągnięcia takiego samego poziomu udziału przemysłu
w strukturze zatrudnienia i PKB, jaki osiągnęły kraje rozwinięte
przechodzące industrializację wcześniej. 
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Niemcy największy udział za-
trudnienia w przemyśle (peak
industrialization) – 40 proc.
osiągnęły ok. 1970 r., Szwecja

– 33 proc. w połowie lat 60. XX wieku. Chi-
ny maksymalne nasycenie osiągnęły w po-
łowie lat 90. na poziomie 15 proc. zatrud-
nienia w przemyśle, dla Indii nasycenie to
osiągnęło 12 proc., dla Brazylii 13 proc.
Ważny jest moment, w którym rozpoczął się
proces deindustrializacji mierzony wskaź-
nikiem PKB per capita. W krajach rozwi-
niętych był to poziom ok. 10 tys. USD, dla
Brazylii 5 tys., dla Indii 2 tys.

Zjawisko przedwczesnej deindustriali-
zacji ma liczne konsekwencje. Najważ-
niejsza to obnażenie ułudy przekonania
o możliwości realnej konwergencji krajów
rozwijających się z rozwiniętymi. Fakt, że nie
osiągną one nigdy poziomu nasycenia
przemysłem porównywalnego do krajów
rozwiniętych oznacza, że ich gospodarka
pozbawiona będzie najważniejszych silni-
ków wzrostu – to właśnie w przemyśle od-
notowuje się największe wzrosty produk-
tywności, które z kolei wynikają z najwięk-
szej koncentracji nakładów na badania i roz-
wój (ok. 80 proc. nakładów na B+R zwią-
zanych jest z przemysłem wytwórczym). Bez
przemysłu nie ma szansy na rozwój po-
tencjału innowacyjnego odpowiedniej in-
tensywności. 

Panaceum nr 1: 
reindustrializacja

Skutki przedwczesnej deindustrializa-
cji są jednak zdaniem Daniego Rodrika
o wiele głębsze. Mniejsze maksymalne na-
sycenie zatrudnieniem w przemyśle ozna-
cza także mniej głęboką modernizację spo-
łeczną polegającą na braku struktur go-
spodarczych wspierających formy nowo-
czesnego organizowania się w stowarzy-
szenia i związki zawodowe, które były
podstawą strukturacji społeczeństw roz-
winiętych. To one umożliwiły rozwój i sta-
bilizację ładu demokratycznego. 

Joseph Stiglitz zwraca także uwagę na
bezpośredni związek przemysłu wytwór-
czego ze zdolnością do budowy learning so-
ciety, społeczeństwa uczącego się. Dlate-
go też uważa, że kraje rozwijające się i do-
ganiające powinny stosować aktywną po-
litykę przemysłową polegającą także na
ochronie rodzimej produkcji przed pułap-
kami otwartej konkurencji w warunkach
globalizacji. Zwłaszcza że kraje rozwinię-
te same odkryły konsekwencje deindu-
strializacji dla własnych gospodarek i co-
raz chętniej podnoszą kwestię reindu-
strializacji jako remedium na trwający
kryzys.  Czy jednak powrót przemysłu wy-
twórczego wystarczy, żeby odzyskać utra-
cony gospodarczy dynamizm? Czy nowe

fabryki ożywią ducha przedsiębiorczości i
innowacyjności? 

Bruce Nussbaum przypomina, że w
Stanach Zjednoczonych w okresie 2006-
2008, a więc w czasie dynamicznego przed-
kryzysowego rozwoju amerykańskiej go-
spodarki tylko 9 proc. przedsiębiorstw za-
angażowało się w opracowanie innowa-
cyjnego produktu lub usługi. Z kolei Robert
Litan na podstawie swoich badań pokazuje,
że od 1977 r. systematycznie maleje udział
start-upów w strukturze amerykańskich
firm. W 1977 r. mianem start-upów moż-
na było określić 15 proc. przedsiębiorstw,
w 2012 r. już tylko 8 proc. Spadek widać nie
tylko w proporcjach, ale i liczbach bez-
względnych. W 1990 r. powstało 2600 no-
wych firm w dziedzinie life science, w 2011
r. już tylko 1995. Wzrósł natomiast udział
tzw. firm dojrzałych, mających ponad 16 lat
(z 23 proc. w 1992 r. do 33 proc. w 2011 r.). 

Strukturalne pęknięcie 
Nie brakuje innych dowodów struktu-

ralnego niedostosowania – przedsiębiorstwa
krajów rozwiniętych gromadzą bezprece-

densowe ilości gotówki (zgromadzone
środki przekraczają w takich krajach, jak
USA, Francja, Wielka Brytania 10 proc.
PKB). Jednocześnie bezrobocie wśród
młodych, wykształconych ludzi osiąga bez-
precedensowe pułapy – w Szwecji ok. 25
proc. Tak więc dwa kapitały, finansowy
i ludzki nie znajdują produktywnego za-
angażowania. 

Jak zatem przywrócić gospodarce kra-
jów rozwiniętych utracony dynamizm?
Prostych powrotów nie ma, uprzedza Mi-
chael Spence. Dotychczasowy model roz-
woju, który doprowadził do załamania
w 2008 r. obciążył przyszłe pokolenia kosz-
tami, które mogą okazać się trudne do unie-
sienia i przez długi czas mogą być barierą
dla trwałego rozwoju, czyli rozwoju pole-
gającego na zdolności do zaspokajania
zróżnicowanych potrzeb ludzi bez utraty
zdolności reprodukcji zasobów rozwojo-
wych, zarówno ludzkich, jak i natural-
nych.

Panaceum nr 2: państwo 
Potrzebny jest powrót aktywnej polityki

rozwojowej państw opartej na wielkich
projektach cywilizacyjnych, przekonuje
Mariana Mazzucato. To właśnie państwo
powinno być innowacyjne, angażując się
w kreowanie nowych rynków i wspieranie
paradygmatów technoekonomicznych, tak
jak było we wcześniejszych okresach pro-
sperity. Większość przełomowych innowa-
cji miało swój początek w aktywności pań-
stwa finansującego zarówno badania pod-
stawowe, jak i strategiczne. Wiara, że roli
tej potrafią podołać prywatni aktorzy dzia-
łający na wolnym rynku okazała się złud-
na. 

Podobnym tropem, jak Mazzucato
idzie przedsiębiorca Peter Thiel, który z ko-
lei, mimo swych libertariańskich przekonań,
obala mit o zaletach wolnej konkurencji.
Przekonuje on, że warunkiem umożliwia-
jącym kreowanie przełomowych innowacji
są monopole umożliwiające zwrot wielo-
letnich często inwestycji w nowe, mogące
zmienić rzeczywistość i otworzyć nowe ryn-
ki technologie. Nie brakuje więc dziś argu-

mentów pokazujących złożoność trwają-
cego kryzysu – narzędzia służące pobu-
dzeniu rozwojowego dynamizmu siłą rze-
czy także muszą być odpowiednio złożo-
ne, angażujące zarówno państwo, jak i in-
dywidualne zasoby pojedynczych przed-
siębiorczych jednostek.

Jak przywrócić „ducha modernizmu”
polegającego na skłonności do podejmo-
wania wyzwań, zastanawia się Edmund
Phelps? Podstawą tego ducha była oddol-
na inicjatywa i naturalna innowacyjność
wpisana w światopogląd i kulturę ludzi no-
woczesnych, mieszkańców Stanów Zjed-
noczonych, Wielkiej Brytanii, Francji, Nie-
miec, którzy dokonali przemysłowej rewo-
lucji, wyprowadzając świat ze stanu po-
wszechnej biedy.

Na podstawie raportu: „Innowacyjna przed-
siębiorczość w Polsce Odkryty i ukryty potencjał pol-
skiej innowacyjności” pod red. Pauliny Zadury-Li-
choty, PARP, Warszawa 2015

Jak zatem przywrócić gospodarce krajów rozwiniętych
utracony dynamizm? Prostych powrotów nie ma, 
uprzedza Michael Spence. Dotychczasowy model 
rozwoju, który doprowadził do załamania w 2008 r. 
obciążył przyszłe pokolenia kosztami, które mogą
okazać się trudne do uniesienia i przez długi czas
mogą być barierą dla trwałego rozwoju.
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GOSPODARKA

Wnioski o dofinansowanie zło-
żyły 494 firmy, a wartość
wnioskowanych dotacji pię-
ciokrotnie przekracza do-

stępną pulę środków i wynosi 1,7 mld zł,
czyli prawie tyle, ile wypłaciliśmy we wszyst-
kich poprzednich konkursach organizo-

wanych w perspektywie 2007-2013 – dodaje
dyrektor Wolińska-Bartkiewicz.

Podkarpacie liderem we wnioskach
Łączna wartość projektów inwesty-

cyjnych będących przedmiotem wniosko-
wanych dotacji to 3 748 649 052 zł. Naj-

więcej innowacji miałoby być wdrażanych
na Podkarpaciu (12 proc.), w Małopolsce
i na Mazowszu (po 10 proc.), Śląsku i Po-
morzu (po 9 proc.). Najmniej innowacji po-
jawiłoby się w woj. lubuskim (1 proc.), opol-
skim, świętokrzyskim i zachodniopomor-
skim (po 3%). Spośród firm zaintereso-

500 firm stara się 
o dotacje w BGK
Z końcem stycznia br. Bank Gospodarstwa Krajowego zakończył pierwszy
nabór wniosków w ramach poddziałania 3.2.2 pn. „Kredyt na innowacje 
technologiczne” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. – Zgodnie 
z naszymi przewidywaniami zainteresowanie przedsiębiorców było ogromne
– wyjaśnia Patrycja Wolińska-Bartkiewicz, dyrektor zarządzająca pionem 
funduszy unijnych BGK. 



Instytut Chemii i Techniki Jądrowej 

Jest jedyną jednostką w kraju prowadzącą w pełnym zakresie badania naukowe i prace rozwo-
jowe w zakresie radiochemii, chemii jądrowej, chemii radiacyjnej i jądrowej inżynierii chemicznej. 

Tematyka badawcza Instytutu obejmuje ponadto: chemiczne i technologiczne aspekty energetyki ją-
drowej, radiofarmaceutyki i ochronę zdrowia, zastosowanie technik jądrowych w przemyśle, ochronie śro-
dowiska, dziedzictwa kulturowego, modyfikację układów polimerowych, wolne rodniki w chemii, biologii i medycynie. 

W ramach Instytutu działają stacje pilotowe wyposażone w akceleratory elektronów: sterylizacji radiacyjnej wyrobów medycznych
i przeszczepów (ISO i GMP), mikrobiologicznej dekontaminacji żywności oraz zbiorów muzealnych, bibliotecznych i archiwalnych,
radiacyjnej modyfikacji polimerów, jak również usuwania SO2 i NOx z gazów odlotowych. 

Instytut Chemii i Techniki Jądrowej stanowi główne zaplecze badawczo-techniczne dla rozwoju energetyki jądrowej. Reprezen-
tuje Polskę w Euratom Supply Agency, w różnych komisjach Nuclear Energy Agency OECD oraz w sekcji paliwowej International
Framework for Nuclear Energy Cooperation.

www.ichtj.waw.pl
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wanych dofinansowaniem nieco ponad
połowę stanowią firmy średnie (51 proc.),
małe to 36 proc., a mikrofirmy to 13 proc.

– O przyznaniu dofinansowania za-
decyduje przede wszystkim ocena jakości
projektów przeprowadzona przez eksper-
tów branżowych wyłonionych w naborze
zorganizowanym przez Ministerstwo Roz-
woju, a dotację otrzymają najwyżej punk-
towane inwestycje – przypomina Anna
Gajewska, dyrektor Departamentu Pro-
gramów Europejskich BGK. – W tym na-
borze do dyspozycji mamy 303 mln zł, ale
jeszcze w tym roku latem zorganizujemy ko-
lejny konkurs z większą pulą środków. Je-
śli teraz się nie uda, można spróbować po-
nownie – zachęca dyrektor Gajewska. Oce-
na 494 projektów powinna zakończyć się
w drugim kwartale tego roku.

Dawniej „Kredyt technologiczny”
„Kredyt na innowacje technologiczne”

to nowe wcielenie znanego przedsiębiorcom
„Kredytu technologicznego”, z którego
w poprzedniej perspektywie finansowej
skorzystało 600 firm. Nowy program będzie
jednym z podstawowych źródeł pozyska-
nia kapitału na wdrożenia wyników prac ba-
dawczo-rozwojowych dla firm z sektora
MŚP – w obecnym rozdaniu środków
unijnych do przedsiębiorców trafi łącznie
422 mln euro. 

Kredytem technologicznym sfinanso-
wać można inwestycję, której przedmiotem
jest wdrożenie nowej technologii w posta-
ci prawa własności przemysłowej, wyników
badań przemysłowych, wyników prac roz-
wojowych lub nieopatentowanej wiedzy
technicznej. Technologia ma umożliwiać
wytwarzanie nowych lub znacząco ulep-
szonych towarów, procesów lub usług
w stosunku do dotychczas wytwarzanych
na terytorium Polski. 

Procedura uzyskania dofinansowania
ma charakter okresowo organizowanych
przez BGK konkursów. Bezpośrednią ko-

rzyścią dla firm jest dotacja w postaci pre-
mii technologicznej, stanowiąca częściową
spłatę kredytu technologicznego udziela-
nego przez banki na realizację inwestycji
technologicznej. 

„Kredyt na innowacje technologiczne”
w nowej odsłonie  wprowadził wiele zmian
przyjaznych dla wnioskodawcy-beneficjen-
ta. Przede wszystkim przedsiębiorca nie
musi ponosić wydatków na opinie o nowej
technologii, które wcześniej stanowiły za-
łącznik do wniosku o dofinansowanie, a funk-
cje te przejęła ocena innowacyjności przez pa-
nel ekspertów w BGK. Po drugie, zmienio-
no formułę konkursu, rezygnując z naboru
projektów o charakterze ciągłym, w którym
liczyła się kolejność przyjmowanych wnio-
sków. Teraz obowiązuje system rankingo-
wania projektów – wsparcie otrzymają
projekty najlepsze, a nie szybko złożone.
I wreszcie, po trzecie – po sukcesie tej formy
wsparcia w poprzedniej perspektywie – pod-
niesiono o 50 proc. maksymalną wysokość
premii technologicznej z 4 do 6 mln zł.

www.bgk.pl
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Premia technologiczna w 5 krokach:

1. Przedsiębiorca składa do banku
komercyjnego wniosek o udzielenie
kredytu technologicznego.
2. Po uzyskaniu promesy lub zawar-
ciu warunkowej umowy kredytowej
przedsiębiorca składa do BGK wnio-
sek o dofinansowanie projektu (w
trakcie ogłoszonego przez BGK kon-
kursu). 
3. Po pozytywnym rozpatrzeniu
wniosku, zgodnie z kryteriami dla
poddziałania 3.2.2 PO IR, BGK przy-
znaje promesę premii technologicz-
nej, następnie przedsiębiorca
zawiera z bankiem komercyjnym
umowę kredytową.
4. BGK podpisuje z przedsiębiorcą
umowę o dofinansowanie projektu.
5. BGK wypłaca premię technolo-
giczną w ramach płatności pośred-
nich w trakcie realizacji inwestycji
oraz w ramach płatności końcowej
po zakończeniu realizacji projektu.

Spośród firm zainteresowanych dofinansowaniem nieco ponad połowę stanowią
firmy średnie (51 proc.), małe to 36 proc., a mikrofirmy to 13 proc. Źródło: BGK
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KLASTER UCZELNIANO-PRZEMYSŁOWY

Utworzony został klaster uczel-
niano-przemysłowy ukierun-
kowany na realizację projektów
rozwojowych w obszarach zde-

finiowanych jako perspektywiczne dla firm
zrzeszonych w Stowarzyszeniu Grupy
Przedsiębiorców Przemysłu Lotniczego
„Dolina Lotnicza”. Wypracowano zasady
planowania i prowadzenia prac naukowo-
badawczych dla uzyskania oczekiwanych
wyników. Podjęcie decyzji o przyjęciu te-
matyki badań i skierowaniu projektu do re-
alizacji determinują przyjęte kryteria systemu
bramkowego (paszportowego), przede
wszystkim trzy główne kryteria oceny:
• stopnia możliwości wdrożenia – opra-
cowania technologii z uwzględnieniem ry-
zyka osiągnięcia sukcesu aplikacyjnego; 
• dostępności aparatury badawczej i or-
ganizacji zespołu badawczego niezbęd-
nego do wykonania projektu oraz rozpo-
znanie możliwości uzyskania dofinanso-
wania dla prowadzonych badań podsta-
wowych;
• możliwości realizacji opracowanego har-
monogramu zadań badawczych uwzględ-
niającego wymagania konstrukcyjne i tech-
nologiczne oraz wdrożenie ich rezulta-
tów.

Skuteczność wypracowanej strategii
planowania i prowadzenia prac naukowo-
-badawczych w klastrze uczelniano-prze-
mysłowym potwierdziły efekty realizowa-
nych w ramach współpracy Laborato-
rium Badań Materiałów dla Przemysłu
Lotniczego Politechniki Rzeszowskiej
i Pratt & Whitney Rzeszów (w latach
2012-2015) projekty, m.in. VACAR i MA-
GOXY, ukierunkowane na wdrożenie in-
nowacyjnych procesów technologicznych
w obszarze wytwarzania silnie obciążonych

przekładni zębatych turbinowych silni-
ków lotniczych stanowiących jeden z głów-
nych elementów zapewniających bezpie-
czeństwo lotu.

Projekt VACAR
Współfinansowany przez Narodowe

Centrum Badań i Rozwoju oraz Pratt
& Whitney Rzeszów dotyczył opracowania
i wdrożenia procesu niskociśnieniowego in-
iekcyjno-pulsacyjnego nawęglania próż-
niowego jako zamiennika dla dotychczas
stosowanego w technice lotniczej procesu
nawęglania konwencjonalnego w atmos-
ferze endotermicznej wzbogacanej meta-
nem. Czynnikiem decydującym o realiza-
cji projektu VACAR było podjęcie przez
Pratt & Whitney Rzeszów produkcji prze-
kładni wielodrożnej dla nowej, koncepcyj-
nie przełomowej, generacji silników turbo-
wentylatorowych GTF (Geared Turbo
Fan). Zdefiniowane wysokie wymagania
konstrukcyjne w zakresie właściwości użyt-
kowych warstwy nawęglanej kół zębatych
silnie obciążonej przekładni GTF warun-
kowały konieczność wyeliminowania nie-
doskonałości związanych z konwencjo-
nalnym procesem nawęglania. Dotyczyły
one głównie niejednorodności właściwości
użytkowych warstwy wierzchniej dla róż-
nych rozmiarów i masy poszczególnych na-
węglanych elementów przekładni w wsadzie
pieca do obróbki cieplno-chemicznej. Tak-
że zagadnienia międzykrystalicznego utle-
niania powierzchniowego prowadzącego do
obniżenia właściwości eksploatacyjnych
nawęglanych kół zębatych.

W Laboratorium Badań Materiałów
dla Przemysłu Lotniczego Politechniki
Rzeszowskiej opracowano proces nawę-
glania w warunkach niskiego ciśnienia.

Podstawą jest autorski program jego sy-
mulacji numerycznej w warunkach nie-
równowagowych. Przyjęty w badaniach mo-
del fizyczny opisujący kinetykę dyfuzji ato-
mów węgla uwzględnia założenia dyfuzji re-
akcyjnej oraz wartości potencjału che-
micznego węgla, także zmienne wartości
jego współczynnika dyfuzji. Jest zintegro-
wany z przygotowaną bazą danych – sta-
łych materiałowych charakteryzujących
gatunki stali stosowane w produkcji kół zę-
batych silnie obciążonych przekładni pra-
cujących w temperaturze do 230°C. Przy-
jęty model fizyczny pozwala również na
kontrolę objętości względnej węglików i ich
rozmiarów w warstwie wierzchniej koła zę-
batego.  Weryfikacją opracowanej techno-

logii były wyniki badań porównawczych
warstwy nawęglanej wytworzonej przy za-
stosowaniu konwencjonalnej procedury
nawęglania oraz wytworzonej metodą pul-
sacyjną w warunkach obniżonego ciśnienia
z zastosowaniem pieca próżniowego do ob-
róbki cieplno-chemicznej. Uzyskano po-
zytywne wyniki potwierdzające jakość tech-
nologii – stężenia węgla na powierzchni i na
głębokości warstwy nawęglonej całkowitej

Nowoczesne 
przekładnie 
napędów lotniczych 

Podstawą utworzenia Uczelnianego Laboratorium Badań Materiałów
dla Przemysłu Lotniczego była ścisła współpraca producenta komponentów 
i napędów lotniczych WSK „PZL-Rzeszów” S.A. (obecnie Pratt & Whitney
Rzeszów) i Katedry Materiałoznawstwa Wydziału Budowy Maszyn 
i Lotnictwa Politechniki Rzeszowskiej. 



i efektywnej, morfologii składników fazo-
wych, przede wszystkim kształtu i roz-
miarów węglików w różnych obszarach mi-
krostruktury warstwy roboczej zębów, rów-
nież jej twardości i wytrzymałości zmęcze-
niowej oraz naprężeń własnych  na głębo-
kości występowania maksymalnych na-
prężeń stykowych. Stanowiły one również
podstawy do podjęcia decyzji o zakupie pie-
ca produkcyjnego do nawęglania próżnio-
wego przez Pratt & Whitney Rzeszów
i wprowadzenia tej technologii – 1. w tech-
nice lotniczej. Także do opracowania pro-
cesu technologicznego obróbki cieplno-
chemicznej kół zębatych przekładni GTF.
Projekt umożliwił więc zatwierdzenie
i wdrożenie przez Pratt & Whitney Rzeszów
nowoczesnej technologii przyjaznej dla
środowiska, w porównaniu z konwencjo-
nalnym procesem nawęglania. Opracowane
rozwiązanie technologiczne jest przed-
miotem wspólnego PRz-PWR zgłoszenia
patentowego.

Projekt MAGOXY
Współfinansowany przez Narodowe

Centrum Badań i Rozwoju i Pratt & Whit-
ney Rzeszów został zrealizowany w Labo-
ratorium Badań Materiałów dla Przemy-
słu Lotniczego we współpracy z Wydziałem
Chemicznym Politechniki Śląskiej. Projekt
ukierunkowany był na opracowanie tech-
nologii wytwarzania konwersyjnych, anty-
korozyjnych  warstw ochronnych na pod-
łożu stopów magnezu. Celem było zastą-
pienie obecnie stosowanego procesu chro-
mianowania zawierającego związki  chro-
mu sześciowartościowego stanowiące za-
grożenie kancerogenne. Opracowano w ra-
mach projektu założenia konstrukcyjne do
wykonania instalacji badawczej. Uwzględ-

niały układ chłodzenia elektrolitu oraz
nowy zasilacz prądowy o dużej mocy.
Umożliwia uzyskanie charakterystyki prą-
dowej pozwalającej na wytworzenie jed-
norodnej warstwy tlenków o jednakowej
grubości na całej powierzchni odlewów obu-
dowy przekładni o złożonym kształcie wy-
konanych ze stopów magnezu. Dokonano
charakteryzacji składu fazowego, morfologii
składników fazowych mikrostruktury i wła-
ściwości fizycznych i chemicznych warstwy
wytwarzanej w warunkach utleniania ja-
rzeniowego. Określono, zgodnie z wyma-
ganiami norm lotniczych, stopień powta-
rzalności procesu oraz stopień adhezji
warstwy, jej odporność korozyjną i odpor-
ność na erozję. Opracowano również nowe
metody kontroli wartości parametrów pro-
cesu utleniania jarzeniowego w poszcze-
gólnych obszarach obudowy przekładni,
niezależne od stopnia złożoności jej kształ-
tu i rozmiarów. Proces umożliwia uzyska-
nie równomiernej warstwy tlenkowej
w wąskim zakresie tolerancji określonej dla
techniki lotniczej. Dodatkowo odpowied-
ni dobór składu chemicznego elektrolitu
oraz charakterystyki prądowej umożliwiły
uzyskanie wysokiej odporności korozyjnej

– większej od prognozowanej w założeniach
projektu.

Sukces realizacji przedstawionych pro-
jektów jest przykładem możliwie efektyw-
nej interdyscyplinarnej współpracy firmy
i jednostki naukowo-badawczej – Pratt
& Whitney Rzeszów i Laboratorium Badań
Materiałów dla Przemysłu Lotniczego Po-
litechniki Rzeszowskiej – w ramach klastra
uczelniano-przemysłowego. Pozwala to
stwierdzić, że warunkiem uzyskania wdro-
żenia jest zdefiniowanie na początku współ-
pracy hierarchii celów i wzajemnych rela-
cji. Uwzględniono nadrzędność potrzeb
przemysłu ze rozumieniem otoczenia i prze-
mysłowych wymagań odbiorcy. Uznanie
tego priorytetu wymusza charakter i zakres
zadań jednostki naukowo-badawczej po-
siadającej wiedzę teoretyczną oraz odpo-
wiednią aparaturę badawczą. 

www.labmat.prz.edu.pl

KLASTER UCZELNIANO-PRZEMYSŁOWY
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Tempo wzrostu było jednym z naj-
wyższych w Europie, znacznie
przekraczając średnią państw
UE-28 wynoszącą 0,3 proc.

W ubiegłym roku polskie ośrodki badaw-
cze i przedsiębiorstwa złożyły do EPO 568
zgłoszeń patentowych (w 2014 r. – 482)
– najwięcej od 20 lat. Liczba europejskich
patentów przyznanych polskim firmom
i wynalazcom wyniosła 150 (wzrost o 39
proc., również najwyższy od 10 lat).

Liczba wszystkich europejskich zgło-
szeń patentowych złożonych w EPO w 2015
roku wzrosła do 160 000 (2014 r.: 153 000,
+4,8 proc.).Przyczyniły się do tego głów-
nie podmioty ze Stanów Zjednoczonych
(+16,4 proc.) oraz Chin (+22,2 proc.). Na-
tomiast liczba zgłoszeń z 38 państw człon-
kowskich Europejskiej Organizacji Paten-
towej w ubiegłym roku pozostała niemal
niezmieniona (+0,7 proc.). Listę najbardziej
aktywnych krajów pod względem zgłoszeń
otwierają Stany Zjednoczone, Niemcy, Ja-
ponia, Francja i Holandia.

– Znaczny wzrost liczby zgłoszeń pa-
tentowych do EPO pokazuje, że Europa
nadal przyciąga wynalazców z całego świa-
ta i stanowi atrakcyjny ośrodek nowych
technologii – powiedział Benoît Battistel-
li, prezes Europejskiego Urzędu Patento-
wego. – Dowodzi to temu, że firmy i wy-
nalazcy są zainteresowani wysokiej jakości
ochroną patentową na europejskim rynku.
– Pomimo istotnego wzrostu liczby zgło-
szeń spoza Europy, bilans liczby zgłoszeń
dokonanych przez europejskie firmy w in-
nych regionach jest wyraźnie dodatni, co
podkreśla innowacyjny potencjał europej-
skiej gospodarki.

Największy wzrost 
w sektorze farmaceutycznym

W odniesieniu do 10 najważniejszych
obszarów technologii w EPO, liczba pol-
skich zgłoszeń odnotowała największy
wzrost w: farmaceutyce (+222 proc.),
chemii organicznej (+105 proc.) i chemii
materiałowej (+100 proc.). W ujęciu ogól-
nym najwięcej zgłoszeń w kategoriitech-
nologie stanowiły: chemia organiczna

(8 proc. zgłoszeń), inżynieria lądowa (7
proc.) i pomiary (6 proc.).

5 ośrodków akademickich w pierw-
szej dziesiątce wnioskodawców

Politechnika Gdańska złożyła naj-
więcej zgłoszeń patentowych z całej Pol-
ski (23). Drugie miejsce zajęła Akademia
Górniczo-Hutnicza (22), a trzecie – In-
ternational 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 znajduje
się Uniwersytet Szczeciński, a zatem w
pierwszej dziesiątce wnioskodawców z
Polski jest aż pięć ośrodków akademickich,
co oznacza, że to one w największym stop-
niu przyczyniają się do rozwoju polskiej
wynalazczości.

Najwięcej wniosków 
z Mazowsza

W rankingu wojewódzkim prowadzi
Mazowsze (26 proc. wszystkich polskich
zgłoszeń patentowych) przed wojewódz-
twem małopolskim (14 proc.) i pomorskim
(12 proc.). Wśród miast na prowadzenie wy-
szła Warszawa ze 114 zgłoszeniami, przed
Krakowem (50), Gdańskiem (35), Pozna-
niem (32) i Łodzią (28).

Zróżnicowana Europa
Aktywność patentowa w poszczegól-

nych państwach europejskich w 2015 roku
była zróżnicowana: Włochy zdołały od-
wrócić negatywny trend z ostatnich czterech
lat (wzrost liczby zgłoszeń o 9 proc.), po-
dobnie jak Hiszpania (+3,8 proc.). Liczba

zgłoszeń brytyjskich (+5,7 proc.), holen-
derskich (+3,3 proc.) i szwajcarskich (+2,6
proc.) nadal rosła. Inne kraje, w tym Fran-
cja (+1,6 proc.), Austria (+1,4 proc.)
i Szwecja (-0,9 proc.) utrzymały mniej
więcej poziom z poprzedniego roku, nato-
miast Niemcy ponownie odnotowały spa-
dek (-3,2 proc.), podobnie jak niektóre
kraje północnoeuropejskie, m.in. Finlandia
(-8,3 proc.) czy Dania (-2,7 proc.).

Najpopularniejsze dziedziny: 
technologie medyczne, cyfrowe 
i komputerowe

W 2015 roku największa liczba zgłoszeń
patentowych do EPO ponownie dotyczy-
ła technologii medycznych, odnotowując
wzrost o 11 proc. w porównaniu z 2014 ro-
kiem. Inne obszary, w których nastąpił istot-
ny wzrost to „silniki, pompy i turbiny” (+18

Polska rekordowo dzięki uczelniom
W 2015 roku liczba zgłoszeń z Polski do Europejskiego Urzędu Patentowego
wzrosła o 17,8 proc. Przyrost liczby zgłoszeń wystąpił głównie dzięki ośrod-
kom akademickim – najwięcej złożyły Politechnika Gdańska i Akademia Gór-
niczo-Hutnicza.

W odniesieniu do 10 najważniejszych obszarów 
technologii w EPO liczba polskich zgłoszeń 
odnotowała największy wzrost w: farmaceutyce,
chemii organicznej i chemii materiałowej.

Prezydent EUP prezentuje wyniki
rocznego raportu na konferencji
prasowej w Brukseli 3 marca 2016 r.

Fot. EUP
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proc.), w tym wiele zgłoszeń dotyczących
energii odnawialnych, „produkty farma-
ceutyczne” (+10 proc.), „pomiary” (+8
proc.) i „komputery” (+8 proc.)

Philips numerem jeden 
w rankingu spółek

Philips wyszedł na prowadzenie w ran-
kingu firm, które złożyły najwięcej zgłoszeń
patentowych do EPO w 2015 roku. Na 2.
miejscu znalazł się Samsung, a następnie
LG, Huawei i Siemens. W pierwszej dzie-

siątce znalazły się 4 spółki europejskie, 3 ze
Stanów Zjednoczonych, 2 z Korei i 1 z Chin.

O EPO
Liczący ponad 7 000 pracowników

Europejski Urząd Patentowy (EPO) jest jed-
ną z największych instytucji usług publicz-
nych w Europie. Siedziba znajduje się w
Monachium, a oddziały w Berlinie, Bruk-
seli, Hadze i Wiedniu. Celem EPO jest
wzmocnienie współpracy w zakresie pa-
tentów w Europie. W ramach scentralizo-

wanej procedury przyznawania patentów
EPO wynalazcy mogą uzyskać wysokiej ja-
kości ochronę patentową w 38 państwach
członkowskich Europejskiej Organizacji
Patentowej. EPO jest również głównym
światowym organem informacji patentowej
i wyszukiwania patentów. Szczegółowe
dane statystyczne oraz raport z działalno-
ści za 2015 rok dostępne są w rocznym
sprawozdaniu EPO.

www.epo.org
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Wzrost liczby zgłoszeń patentowych do EPO z Polski Najwięksi aplikanci do EPO z Polski
w 2015 r.

Wydział zaangażowany jest
w cztery konsorcja o zasięgu
międzynarodowym i w pięć
krajowych. W 2014 roku Wy-

dział uzyskał prestiżowy status Krajowego
Narodowego Ośrodka Wiodącego (jako
część Poznańskiego Konsorcjum RNA).
Wydział Biologii UAM w Poznaniu posia-
da nowoczesny sprzęt i znakomitą kadrę,
prowadzi specjalistyczne szkolenia, wyko-
nuje ekspertyzy oraz oferuje doradztwo na-
ukowe z zakresu biologii molekularnej,
biologii sądowej, mikrobiologii, ekologii
i biologii środowiska.

Wydział prowadzi studia na czterech
głównych kierunkach: biologia, biotech-
nologia, ochrona środowiska i bioinfor-
matyka. Studenci biotechnologii zdobywają
wiedzę i umiejętności stosowania technik
biologii molekularnej, biotechnologii i in-

żynierii genetycznej w ochronie środowiska,
przemyśle i medycynie. Studenci ochrony
środowiska poznają zasady analizy za-
grożeń oraz kształtowania środowiska.
Studia II stopnia na kierunku biotechno-

logia i ochrona środowiska oferowane są
w języku polskim i angielskim. Studia na kie-
runku bioinformatyka kształcą specjali-
stów od analizy danych biologicznych,
genomiki spersonalizowanej (profilowania
DNA człowieka pod kątem tolerancji na leki
oraz podatności na choroby o podłożu ge-
netycznym) i modelowania struktury prze-
strzennej cząsteczek biologicznych. Zajęcia
prowadzone są we współpracy z Politech-
niką Poznańską.

W tym roku otwarty został nowy in-
terdyscyplinarny kierunek studiów II stop-
nia – neurobiologia, prowadzony wspólnie
z Akademią Wychowania Fizycznego im.
Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu i Uni-
wersytetem Przyrodniczym im. Augusta
Cieszkowskiego w Poznaniu.

www.biologia.amu.edu.pl

Studiuj biologię w Poznaniu!
Wydział Biologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza 
w Poznaniu ma długą tradycję nauczania nauk przyrodniczych.
Realizowane projekty są interdyscyplinarne i wpisują się 
w najnowsze trendy nauki światowej.
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Główne kierunki działalności In-
stytutu obejmują procesy pro-
jektowe i badawcze szeroko ro-
zumianych konstrukcji, me-

chanizmów, maszyn budowlanych i dro-
gowych oraz bezzałogowych platform lą-
dowych, ze szczególnym uwzględnieniem
aplikacyjności wyników prowadzonych
prac. Zakres możliwości realizacji zadań po-
zwala również na wielowariantową anali-
zę właściwości mechanicznych materiałów
inżynierskich, poszczególnych elementów
maszyn i rzeczywistych konstrukcji w wa-
runkach obciążeń jedno- i wieloosiowych,
wsparte badaniami elektronooptycznymi
z wykorzystaniem mikroskopów SEM
i TEM. Daje to możliwość określenia
stopnia przydatności projektowanych ma-
teriałów inżynierskich w określonych za-
stosowaniach. Rozwijane w tym obszarze
działania skupiają się m.in. na zwiększaniu
trwałości zmęczeniowej oraz dokładności
i powtarzalności w zakresie geometrii ele-
mentów konstrukcyjnych wytwarzanych
techniką SLM. 

Oferujemy współpracę w zakresie mo-
dyfikacji warstwy wierzchniej elementów
z wykorzystaniem technologii Friction Stir
Processing (FSP) i nowoczesnych techno-
logii spajania materiałów Friction Stir We-
lding oraz Laser Beam Welding (LBW).
Technologie FSW i FSP należą do grupy
najnowocześniejszych i najbardziej per-
spektywicznych metod łączenia metali
i podwyższania właściwości użytkowych ele-
mentów konstrukcyjnych, głównie w prze-
myśle lotniczym i zbrojeniowym. 

Realizujemy prace związane z  kon-
struowaniem osprzętów i narzędzi robo-
czych, hydraulicznych układów napędo-
wych i systemów sterowania opartych na
magistrali CANbus. Zespół  dysponuje
umiejętnościami i aplikacjami komputero-
wymi pozwalającymi na identyfikację kry-
tycznych przypadków obciążeń układów
jazdy i osprzętów roboczych, wytrzymało-
ściowe i kinematyczne kształtowanie kon-
strukcji, projektowanie hydraulicznych

układów napędowych oraz dobór ich kom-
ponentów. W ostatnim okresie rozszerzo-
ny został zakres działalności Instytutu
o opracowania manipulatorów przemy-
słowych o napędzie hydraulicznym. Ich ce-
chą szczególną jest autorski, intuicyjny
system sterowania.

Dysponujemy nowoczesnymi labora-
toriami pozwalającymi w sposób praktyczny
weryfikować parametry użytkowe systemów
hydrotronicznych, podzespołów hydrau-
licznych, systemów sterowania, osprzę-
tów roboczych, układów bieżnych, komfortu
pracy operatorów i stateczności maszyn.

Instytut Budowy Maszyn jako jeden
z pierwszych ośrodków w Polsce podjął ba-
dania nad systemami teleoperacji dla zdal-
nie sterowanych maszyn budowlanych.
Zdobywane przez wiele lat doświadczania
pozwalają nam aktywnie uczestniczyć
w procesach: badawczo-rozwojowym
i wdrożeniowym, związanych z bezzało-
gowymi platformami lądowymi. Efektami
naszej pracy są m.in. roboty: Marek, Flo-
rian, Dromader. Nasi naukowcy dysponu-
ją umiejętnościami projektowania ukła-
dów jazdy, układów napędowych, kon-

strukcji nośnych, manipulatorów, ukła-
dów sterowania i teleoperacji. W przypad-
ku tych ostatnich podejmujemy się również
etapu wykonawczego, włączając w to pro-
ces wytwarzania autorskich aplikacji za-
rządzających i oprogramowywania ste-
rowników. Dzięki temu jesteśmy w stanie
oferować rozwiązania systemów teleoperacji
również do standardowych maszyn bu-
dowlanych. 

Doświadczenie naszego personelu na-
ukowego pozwala na wspieranie przedsię-
biorców w procesie kształtowania wymagań
dla nowo opracowywanych konstrukcji.
Oferujemy możliwość optymalizacji tego
procesu przez wielokryterialne systemy
oceny i wartościowania parametrów funk-
cjonalnych i użytkowych.

dr hab. inż. Lucjan Śnieżek, prof. WAT
dyrektor Instytutu Budowy Maszyn

Wydziału Mechanicznego
Wojskowej Akademii Technicznej

ul. gen. S. Kaliskiego 2
00-908 Warszawa

tel. 261 839 419, fax. 261 837 211
e-mail: lucjan.sniezek@wat.edu.pl

Nasza domena
to inżynieria mechaniczna
Fundament działalności Instytutu Budowy Maszyn Wydziału Mechanicznego
Wojskowej Akademii Technicznej stanowią interdyscyplinarne badania i im-
plementacja innowacyjnych technologii w obszarze inżynierii mechanicznej.

Robot ratowniczy Florian



Po prawej stronie Wisły plasuje się
na pozycji 2. (przed np. Politech-
nikami Wrocławską, Śląską, Gdań-
ską, Rzeszowską, Krakowską czy

Wojskową Akademią Techniczną). Dys-
ponuje wyspecjalizowaną kadrą dydak-
tyczną i naukową, nowoczesnymi labora-
toriami i salami dydaktycznymi.

Prowadzi kształcenie na siedmiu kie-
runkach studiów (I i II stopnia): inżynieria
biomedyczna (z wydziałem elektrotechni-
ki i informatyki), inżynieria materiałowa, in-
żynieria produkcji, mechanika i budowa ma-
szyn, mechatronika (z wydziałem elektro-
techniki i informatyki), transport, zarzą-
dzanie i inżynieria produkcji (z wydziałem
zarządzania).

Na stronie internetowej Wydziału znaj-
dują się ogólne charakterystyki ww. kie-
runków studiów, listy przedmiotów, na
które uczęszczają studenci, przykładowe
plany zajęć. Można również zapoznać się
ze szczegółowymi efektami kształcenia
z uwzględnieniem podziału na wiedzę,
umiejętności i kompetencje społeczne, uzy-
skiwanymi podczas studiów na wybra-
nym kierunku.

Ci, dla których studia są prawdziwą pa-
sją, mogą włączyć się aktywnie w działal-
ność koła naukowego, wybranego zgodnie
z własnymi zainteresowaniami i planowa-
ną ścieżką kariery zawodowej.  W celu po-
głębiania swojej wiedzy i umiejętności

praktycznych członkowie
kilkunastu istniejących na
Wydziale Mechanicznym
kół naukowych zajmują się
m.in. organizacją oraz
udziałem w konferencjach

naukowych, organizacją szkoleń i warsz-
tatów naukowych czy udziałem w ogólno-
polskich konkursach.

Korzystając z szeregu zaprzyjaźnio-
nych, zagranicznych uczelni partnerskich,
studenci mają możliwość udziału w pro-
gramach wymiany studenckiej np. po-
przez spędzenie 1 lub 2 semestrów za gra-
nicą, przechodząc w tym czasie założony
tok studiów na uczelni
partnerskiej.

Nasi absolwenci znaj-
dują zatrudnienie w prze-
myśle zarówno lokalnym,
krajowym, jak i za granicą.
Pracują w jednostkach
badawczych, biurach pro-
jektowo-konstrukcyjnych,
w biurach technologicz-
nych, jako kadra kierowni-
cza, konstruktorzy, tech-
nolodzy, inżynierowie pro-
cesów, kontrolerzy jako-
ści, pracownicy działów
badawczo-rozwojowych.

Pracują w najróżniejszych gałęziach prze-
mysłu: paliwowo-energetycznym, meta-
lurgicznym, metali nieżelaznych, maszy-
nowym i elektromaszynowym, precyzyjnym,
środków transportu, chemicznym, mine-
ralnym, szklarskim, spożywczym, a także
w jednostkach medycznych.

Wydział Mechaniczny
Politechnika Lubelska

ul. Nadbystrzycka 36
20-618 Lublin

tel. (81) 538 42 84
fax. (81) 538 42 33 
www.wm.pollub.pl 

Najstarszy i największy wydział
Politechniki Lubelskiej
W rankingu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego Wydział 
Mechaniczny Politechniki Lubelskiej znajduje się na 7. pozycji pośród 
46 wydziałów mechanicznych w Polsce. 

BADANIA NA UCZELNIACH
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Minister nauki i szkolnictwa wyż-
szego tworzy politykę naukową
państwa, współpracując z gre-
miami skupiającymi naukow-

ców. W realizacji zadań wspierają go także ze-
społy interdyscyplinarne i specjalistyczne,
których zadaniem jest przede wszystkim oce-

Głową
czy rękoma?

Zasady finansowania nauki określone 
są w ustawie oraz w rozporządzeniu 
w sprawie kryteriów i trybu przyznawania
oraz rozliczania środków finansowych 
na naukę. 
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na wniosków składanych przez jednostki na-
ukowe.

Ministerstwo opracowuje dokumenty
programowe, strategie i programy na po-
ziomie krajowym i europejskim. Nadzoru-
je Narodowe Centrum Nauki oraz Naro-
dowe Centrum Badań i Rozwoju. Wspie-
ra również udział polskich naukowców
w „Horyzoncie 2020” – największym w hi-
storii programie finansowania badań na-
ukowych i innowacji w Unii Europejskiej. 

Budżet „Horyzontu 2020” w latach
2014–2020 wynosi prawie 80 mld euro.
Chodzi o stworzenie spójnego systemu fi-
nansowania innowacji: od koncepcji na-
ukowej, poprzez etap badań, aż po wdro-
żenie nowych rozwiązań, produktów czy
technologii. Ministerstwo Nauki zapropo-
nowało działanie na rzecz Programu opi-
sane w Pakcie dla „Horyzontu 2020”. Pod
tym dobrowolnym zobowiązaniem do
wspierania i aktywizacji zespołów badaw-
czych w pozyskiwaniu pieniędzy ze wspól-
nego europejskiego budżetu na rozwój
nauki podpisało się ponad 340 jednostek
naukowych. Informacje o Programie zna-
leźć można w serwisie Krajowego Punktu
Kontaktowego. 

Jedyna ścieżka
„Jak do tej pory polskiej gospodarce

w nieznacznym stopniu udało się wejść na
ścieżkę rozwoju opartego na innowacjach
i wiedzy – jedyną ścieżkę, która może pro-
wadzić do sukcesu rozwojowego kraju i do-
łączenia do grupy zamożnych krajów wy-
soko rozwiniętych” – napisał prof. Witold
M. Orłowski w pracy „Komercjalizacja
badań naukowych w Polsce. Bariery i moż-
liwości ich przełamania”. 

Jego zdaniem, kluczową rolę w tym zja-
wisku odgrywa rozpaczliwie niskie zainte-
resowanie gospodarki działaniami inno-
wacyjnymi i komercjalizacją badań na-
ukowych stawiające Polskę nie tylko na jed-
nym z ostatnich miejsc wśród członków Or-
ganizacji Współpracy Gospodarczej i Roz-
woju i Unii Europejskiej, ale również dale-
ko w tyle za znajdującymi się na zbliżonym
poziomie rozwoju gospodarkami więk-
szości krajów Europy Środkowej. 

Bez stopniowej zmiany w tej dziedzinie
nie jest możliwe przestawienie polskiej go-
spodarki na tory konkurencji czynnikami in-
nymi niż niskim kosztem pracy, a w ślad za
tym niemożliwe jest na długą metę wyrwanie
się Polski z „pułapki średniego poziomu do-
chodu”. Innymi słowy – więcej musimy za-
rabiać głową niż rękoma. 

Przedsiębiorcy zwlekają
Publiczne wydatki na badania i rozwój

w relacji do produktu krajowego brutto osią-
gnęły już w Polsce taką wysokość, jakiej

w zasadzie należałoby się spodziewać przy
obecnym poziomie rozwoju gospodarcze-
go. Niezwykle niskie są natomiast prywat-
ne wydatki na B+R w relacji do PKB.
W kraju na poziomie rozwoju Polski nale-
żałoby oczekiwać wydatków biznesu na
B+R kilkukrotnie wyższych niż to ma
miejsce w rzeczywistości. 

Jeśli nie nastąpi wzrost skuteczności
prowadzonej polityki, np. poprzez ściślej-
sze niż dotąd powiązanie dofinansowania
publicznego z wydatkami na badania sek-
tora prywatnego, sytuacja zbytnio się nie po-
prawi. Warunkiem poprawy w tym zakre-
sie jest wzrost prywatnych wydatków na
B+R, czemu towarzyszyć powinny dzia-
łania na rzecz poprawy stanu kultury wy-
nalazczości.

Przepływy środków na badania z przed-
siębiorstw do wyższych uczelni i instytutów
badawczych wynoszą w Polsce kilka setnych
proc. PKB. Oznacza to, że rynek badań na-
ukowych praktycznie nie funkcjonuje, zwłasz-
cza w odniesieniu do wyższych uczelni.

Liczne źródła
Prowadzenie badań naukowych jest

jednym z obszarów, w którym aktywni po-
winni być doktoranci oraz nauczyciele aka-
demiccy. Badania generują jednak wyso-
kie koszty i pozyskanie środków na ich
prowadzenie jest dziś bardzo ważną
umiejętnością. Najpierw trzeba jednak wie-
dzieć, gdzie można pozyskać środki na ba-
dania.

Źródeł finansowana badań jest wbrew
pozorom całkiem sporo – twierdzi portal
www.granty. – W niektórych sytuacjach klu-
czem jest usystematyzowanie wiedzy o in-
stytucjach, z których można pozyskać
środki na ten cel. Ciekawą próbę zebrania
tych źródeł podjął zespół pod kierunkiem
prof. dra hab. Michała du Valla z Centrum
Badań nad Szkoleniem Wyższym Uni-
wersytetu Jagiellońskiego. Przedstawili on
dwanaście źródeł finansowania badań.
W zależności od ich rodzaju są to:
• badania podstawowe – Narodowe Cen-
trum Nauki,

• badania strategiczne i rozwojowe – Na-
rodowe Centrum Badań i Rozwoju,
• badania w zakresie nauk humanistycz-
nych – Narodowy Program Rozwoju Hu-
manistyki,
• badania zgodne z ogłoszonymi progra-
mami ministra – np. program „Mobilność
plus”,
• badania zgodne z programami UE – pro-
gramy finansowane ze środków UE,
• badania zgodne z ramowymi progra-
mami UE – programy ramowe (finanso-
wane ze środków UE),
• badania zgodne z programami FNP – pro-
gramy Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej,
• badania zgodne ze statutem i strategią
uczelni – programy finansowane ze środ-
ków własnych uczelni,
• konkursy finansowane ze środków mini-
stra, o których mowa w art. 18 ust. 1 pkt 3
ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. – pro-
gramy finansujące badania naukowe pro-
wadzone przez młodych naukowców,
• spółki celowe – programy finansowane
przez biznes,
• spółka typu spin-off – przedsiębiorczość
akademicka,
• badania zlecone przez biznes, samorząd
itp. – kontrakty pozyskane przez uczelnię.

Nauka jest jednym z głównych czyn-
ników sprawczych postępu, rozwoju cywi-
lizacyjnego i gospodarczego, a także roz-
woju społecznego i kulturalnego.

Wyniki badań naukowych są źródłem
przemian technologicznych, powstawania
coraz to nowocześniejszych gałęzi gospo-
darki, w ramach których produkowane są
nowe wyroby, wpływające na zmianę wa-
runków życia poszczególnych grup spo-
łecznych – twierdzi Komitet Badań Na-
ukowych. – Te prawdy, których wspomi-
nanie może zostać uznane za truizm zna-
ne są specjalistom, ale tylko w niewielkim
stopniu szerszej opinii publicznej. Wydaje
się, że nie są też dostatecznie bliskie ludziom
funkcjonującym w różnych dziedzinach, tak-
że w polityce, w wolnorynkowych warun-
kach. 

Czesław Rychlewski
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Bariery rozwoju rynku badań naukowych w Polsce

• Brak zainteresowania przedsiębiorców innowacjami,
• Niski rozwój kultury innowacyjności oraz niewielkie doświadczenie w zakresie   

współpracy biznesu z nauką,
• Słaby rozwój rynków finansowych w sferze finansowania innowacji,
• Niewielkie zainteresowanie materialne wynalazców komercjalizacją,
• Spadek jakości kapitału ludzkiego w instytucjach naukowych,
• Brak rynkowego zapotrzebowania na usługi brokerskie.

Źródło: Witold M. Orłowski: „Komercjalizacja badań naukowych w Polsce. 
Bariery i możliwości ich przełamania”



46 Fakty

BADANIA NA UCZELNIACH

Początki MEiL sięgają roku 1926, kiedy to po-
wstał Instytut Aerodynamiczny. Przed II
Wojną Światową ów instytut stworzył do-
świadczalne i teoretyczne podstawy dla

późniejszych osiągnięć polskiego przemysłu lotni-
czego. Polscy inżynierowie mieli wówczas do dys-
pozycji 10 tuneli aerodynamicznych, a badania pro-
wadzone w Instytucie Aerodynamicznym tworzyły za-
plecze projektów i słynnych konstrukcji polskich sa-
molotów uznawanych za nieustępujące najlepszym
konstrukcjom światowym.

Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa po-
wstał jesienią 1960 roku z połączenia Wydziału
Mechaniczno-Konstrukcyjnego i Wydziału Lotni-
czego. Celem tej fuzji było stworzenie jednostki ofe-
rującej pełne wykształcenie na potrzeby jednej z waż-
niejszych wówczas gałęzi przemysłu – przemysłu lot-
niczego.

Obecnie Wydział składa się z dwóch Instytutów:
Instytutu Techniki Cieplnej (ITC) oraz Instytutu Tech-
niki Lotniczej i Mechaniki Stosowanej (ITLiMS).
ITLiMS założony w 1975 roku przejął rolę dawne-
go Instytutu Aerodynamicznego. Zakres jego dzia-
łalności naukowej i badawczej obejmuje aerodyna-
mikę, systemy lotnicze, mechanikę, projektowanie ma-
szyn, budowę i eksploatację samolotów i śmigłow-
ców, teorię maszyn i robotów, problemy wytrzyma-
łości materiałów i inżynierię materiałowa, a także bio-
mechanikę, zagadnienia bezpieczeństwa maszyn
i urządzeń i inne pokrewne dziedziny.

Siedem katedr związanych z termodynamiką
i energetyką oraz jeden zakład Polskiej Akademii Nauk
utworzyły w 1961 roku Instytut Techniki Cieplnej. Do
najważniejszych kierunków jego działalności na-
ukowo-badawczej należą m.in. chłodnictwo i kli-
matyzacja, gospodarka energetyczna, inżynieria ją-
drowa, badania procesów spalania i wybuchów, wy-
miana ciepła, źródła i przetwarzanie energii oraz fi-
zyka plazmy.

O Instytucie
Spektrum problematyki badawczej i dydaktyki In-

stytutu Techniki Cieplnej Wydziału Mechanicznego
Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej jest
bardzo szerokie. 

Do najważniejszych kierunków działalności na-
ukowo-badawczej należą badania nowych technologii
energetyki konwencjonalnej i niekonwencjonalnej,
w tym odnawialnej, gospodarki energetycznej, me-
tod konwersji i akumulacji energii, wymiany ciepła,
chłodnictwa i klimatyzacji, a także silników lotniczych
i rakietowych oraz procesów spalania i wybuchów.

W Instytucie prowadzone są również badania eks-
perymentalne i symulacyjne procesów zachodzących
w układach chłodniczych, klimatyzacyjnych i pom-
pach ciepła. Nowatorskie prace dotyczą prototypo-
wego unikalnego w skali europejskiej urządzenia
chłodniczego termoakustycznego (fale akustyczne wy-
korzystywane są do chłodzenia). Prowadzone są ba-
dania urządzeń sorpcyjnych, w tym adsorpcyjnych
o małych mocach chłodniczych (dokładnie 2 kW), a tak-
że termoelektrycznych generatorów prądu, w których
wykorzystywane jest ciepło odpadowe z procesów
technologicznych lub z odnawialnych źródeł energii. 

Twórcy 
symulatora
promieni 
słonecznych 

Wydział Mechaniczny Energetyki 
i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej
jest najstarszą i największą instytucją
edukacyjną w Polsce oferującą 
wyższe wykształcenie z zakresu 
lotnictwa i energetyki. 

Próżniowy rurowy kolektor słoneczny w czasie badań
pod symulatorem słonecznym
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Oferta edukacyjna poza standardową
formą dydaktyczną obejmuje szkolenia
dotyczące branży chłodniczej i klimatyza-
cyjnej, ze szczególnym naciskiem na za-
gadnienia wykorzystywania syntetycznych
czynników chłodniczych.

W Laboratorium Słonecznym
Na początku lat 80. XX wieku w In-

stytucie Techniki Cieplnej Wydziału Me-
chanicznego Energetyki i Lotnictwa Poli-
techniki Warszawskiej został zbudowany
pierwszy w kraju i pierwszy w Europie sy-
mulator promieniowania słonecznego. 

Symulator działa do tej pory i stanowi
trzon Laboratorium Słonecznego. Służy on
zarówno do badań testowych charaktery-
styk cieplnych i przepływowych słonecznych
kolektorów grzewczych, jak i do zajęć la-
boratoryjnych. Wykorzystywany jest także
w pracach eksperymentalnych badań na-
ukowych nowych materiałów stosowa-
nych w energetyce i budownictwie, np. róż-
nych struktur materiałów budowlanych
z wbudowanymi materiałami zmiennofa-
zowymi (tzw. PCM – Phase Change Ma-
terials). 

Obecnie Laboratorium Słoneczne,
dzięki współpracy z instalacyjną firmą
grzewczą, posiada także słoneczną insta-
lację ciepłej wody użytkowej. Organizowana
jest budowa kolejnej części laboratorium,
która będzie stanowić zintegrowany wie-
loźródłowy system energetyczny. Instytut
posiada także Laboratorium Zrównowa-
żonych Systemów Energetycznych w czę-
ści południowej Politechniki Warszawskiej
na ul. Bytnara.

Zagadnienia modelowania, symulacji
funkcjonowania oraz wydajności zinte-
growanych niekonwencjonalnych syste-
mów energetycznych wykorzystujących
odnawialne źródła energii mikro i małej ska-
li są tematem prac badawczych prowa-
dzonych w instytucie, w konsekwencji pro-
jektów, publikacji i ekspertyz. 

Inteligentne miasta
Realizowane prace z zakresu funkcjo-

nowania zintegrowanych wieloźródłowych
systemów energetycznych, wykorzystania
energii odnawialnych w budynkach do-
prowadziły do rozwinięcia nowej  tematy-
ki badawczej dotyczącej energetyki w inte-
ligentnych miastach. 

Instytut jest głównym europejskim i je-
dynym polskim partnerem programu ba-
dawczego UE dotyczącego inteligentnych
miast, EERA JP Smart Cities (European
Energy Research Associations Joint Pro-
gram Smart Cities), do którego należą wio-
dące europejskie instytuty energetyczne i jed-
nostki akademickie. Prowadzone są prace
ukierunkowane na  realizację wspólnych eu-

ropejskich projektów badawczych i de-
monstracyjnych dotyczących energetyki
w inteligentnych miastach. W Instytucie
wspólnie z krajowymi przedsiębiorstwami
energetycznymi tworzony jest sekretariat
Smart Cities, który ma organizować reali-
zację krajowych projektów badawczo-de-
monstracyjnych Inteligentnych Miast.

Problematyka wykorzystania wspo-
mnianych wcześniej materiałów zmien-
nofazowych PCM w układach magazy-
nujących ciepło i poprawiających efek-
tywność działania urządzeń poprzez sta-
bilizację temperatury ich pracy, od dawna
jest tematem rozważań naukowych i prac
eksperymentalnych prowadzonych w In-
stytucie. 

Już w drugiej połowie lat 80. XX wie-
ku prowadzone były pierwsze prace ba-
dawcze zasobników ciepła wyposażonych
w cylindryczne lub kuliste elementy z ma-
teriałami zmiennofazowymi. Badano sto-
sowanie materiałów o różnej temperaturze
przemiany fazowej umieszczonych na róż-
nych wysokościach zasobników ciepła
w celu poprawy efektu uwarstwienia ciepła,
w nich występującego. Materiały zmien-
nofazowe, dzięki dużej pojemności cieplnej,
znajdują także zastosowania w innych,
niż akumulacja ciepła, dziedzinach – w ITC
prowadzone są badania (w tym ekspery-
mentalne) dotyczące wykorzystania tych

materiałów m.in. w układach chłodzenia ele-
mentów elektronicznych czy też zwiększe-
nia efektywności generatorów termoelek-
trycznych.  

Zagadnienia energetyki budynku i ener-
getyki odnawialnej znalazły odzwierciedle-
nie w ofercie Instytutu dotyczącej studiów
podyplomowych: „Budownictwo Energo-
oszczędne, Certyfikacja Energetyczna, Au-
dyt Energetyczny, Termomodernizacja Bu-
dynków” i „Nowoczesna Energetyka od-
nawialna”. 

prof. nadzw. dr hab. inż. Dorota Chwieduk
wicedyrektor Instytutu Techniki Cieplnej

Wydziału MEiL PW
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Symulator słoneczny
z włączonymi 3 sekcjami

Płaski kolektor słoneczny w czasie
badań pod symulatorem słonecznym



3marca 2016 roku powołana zosta-
ła wspólna grupa robocza, której
głównym celem jest poszukiwanie
możliwości realizacji wspólnych

projektów. Wiceprezes Polskiej Grupy
Zbrojeniowej Radosław Obolewski oraz
prezes Ukraińskiej Agencji Kosmicznej
(State Space Agency of Ukraine), Lubomyr
Sabadosz, podpisali stosowny dokument
o współpracy. Wspólne projekty będą pro-
wadzone m.in. w obszarach technologii
instrumentów optycznych i radarowych
dla satelitów obserwacyjnych, jak również
technologii wynoszenia satelitów na orbi-
tę okołoziemską.

– Jesteśmy bardzo zainteresowani
współpracą w obszarze nowoczesnych
technologii z ukraińskim przemysłem ko-
smicznym. Cieszymy się, że również Ukra-

ińska Agencja Kosmiczna
jest gotowa realizować
z PGZ konkretne projek-
ty. Razem będziemy po-
szukiwać możliwości współ-
pracy w rozwijaniu tech-
nologii wykorzystywanych
w satelitarnych systemach obserwacji Zie-
mi – powiedział Radosław Obolewski, wi-
ceprezes Polskiej Grupy Zbrojeniowej. 

Polska Grupa Zbrojeniowa to lider
polskiego przemysłu i jeden z największych
koncernów obronnych w Europie. Skupia
ponad 30 spółek z branży obronnej, stocz-
niowej, nowych technologii, osiągając
roczne przychody na poziomie 5 mld zł.
Oferuje innowacyjne produkty zwiększa-
jące bezpieczeństwo, m.in. przenośny ze-
staw przeciwlotniczy GROM; system bez-

załogowych statków powietrznych E-310;
kołowy transporter opancerzony ROSO-
MAK; system artyleryjski z samobieżną
haubicą KRAB. PGZ posiada także kom-
petencje w zakresie projektowania, budo-
wy oraz wyposażania okrętów. Ponadto
PGZ modernizuje i serwisuje pojazdy,
samoloty, śmigłowce, okręty (także sprzęt
byłego ZSRR). W najbliższych latach
PGZ będzie rozwijała technologie ko-
smiczne i satelitarne oraz cybertechnolo-
gie. �

Kosmiczni sąsiedzi
Polska Grupa Zbrojeniowa podpisała 
porozumienie o współpracy z Ukraińską 
Agencją Kosmiczną.

Wiceprezes Polskiej Grupy Zbrojeniowej Radosław
Obolewski oraz prezes Ukraińskiej Agencji Kosmicznej
podpisali dokument o współpracy.
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Rozpoczęto wytwarza-
nie własnych kompo-
nentów do ogniw pali-
wowych oraz stosów.

Przygotowano rozwiązania ba-
zujące na węglanowych ogni-
wach paliwowych umożliwiające
wysokosprawną produkcję ener-
gii elektrycznej i ciepła wykorzy-
stując aktualnie dostępne paliwa,
jak na przykład biogaz czy gaz
ziemny. 

Technologia ta może być tak-
że wykorzystana do separacji dwutlenku wę-
gla w różnych procesach przemysłowych,
np. z gazów wylotowych konwencjonalnych
elektrowni opalanych paliwami kopalnymi.

Jest wielce prawdopodobne, że to przyniesie
przełom dla elektrowni węglowych, szcze-
gólnie w okresie obowiązywania silnych
ograniczeń dotyczących emisji CO2. 

Wszystkie możliwości wspo-
mnianego rozwiązania zostały prze-
badane eksperymentalnie w Insty-
tucie Techniki Cieplnej. Zespół ba-
dawczy ma silne powiązania z prze-
mysłem oferując modelowanie ukła-
dów energetycznych, w tym niety-
powych oraz wsparcie merytorycz-
ne w zakresie wytwarzania energii
elektrycznej. Stale kładziony jest
nacisk na poszerzanie prac aplika-
cyjnych, nawiązywanie kontaktów
z sektorem zainteresowanym no-

wymi technologiami energetycznymi i zdo-
bycie kolejnych funduszy na wdrażanie
technologii.

Prof. nadzw. Jarosław Milewski 

Zaawansowane badania 
nad ogniwami węglowymi 
Przez ponad 10 lat prowadzonych w Instytucie Techniki Cieplnej Wydziału
MEiL prac badawczych nad ogniwami paliwowymi wytworzono nowe rozwią-
zania technologiczne oraz metody modelowania układów elektrochemicznych. 

Stanowisko badawcze ogniw węglanowych
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Wydział Oceanotechniki i Okrę-
townictwa Politechniki Gdań-
skiej jest jedynym wydziałem
okrętowym w Polsce kształ-

cącym nieprzerwanie od 1945 r. inżynierów
na kierunku oceanotechnika w specjalno-
ściach okrętowych (zarówno w trybie
dziennym, jak i zaocznym). Ponadto na stu-
diach stacjonarnych I stopnia studenci
mają do wyboru energetykę i transport,
a na studiach II stopnia studia w języku an-
gielskim ocean engineering, energetykę i tech-
niki geodezyjne w inżynierii. Studia pody-
plomowe prowadzone są w zakresie stan-
dardów ISO i zarządzania przez jakość
(TQM) oraz inżynierii ropy i gazu.

Na bogatej liście zrealizowanych pro-
jektów znajdują się m.in. aktywny bezza-
łogowy system wykrywania i identyfikacji
materiałów niebezpiecznych w obszarach
wodnych, system monitorowania obsza-
rów morskich w dolnej półsferze oraz ana-
lizy i archiwizowania danych rozpo-
znawczych, opracowanie modelu do ana-
lizy i oceny zachowania się statku w cza-
sie katastrofy z wykorzystaniem modelu ry-
zyka nieprzetrwania kolizji przez statek czy
opracowanie technologii wykonania i ana-
lizy sygnatur pól fizycznych jednostek
pływających w aspekcie obrony biernej
okrętu.

Wydział dysponuje kilkoma jednost-
kami badawczymi o unikalnym charakte-
rze, w tym: Laboratorium Badań Techno-
logiczno-Wytrzymałościowych Konstruk-
cji Okrętowych, Laboratorium Hydrome-
chaniki Okrętowej w Iławie i wieloma in-
nymi , które są wykorzystywane do badań
na potrzeby nauki i przemysłu.

Warto zwrócić uwagę na otwarty w li-
stopadzie ubiegłego roku basen modelowy
o 40 m długości, 4 m szerokości oraz 3 m
głębokości. Wyposażony jest w specjali-
styczne urządzenia służące do wytwarza-
nia i tłumienia fal, wózek holowniczy
umożliwiający prowadzenie badań ekspe-
rymentalnych oraz systemy pomiarowo-

-rejestrujące najnowszej generacji. Nowo-
czesna jest również elektronika do prze-
twarzania danych. 

Podczas zajęć studenci mogą prze-
prowadzać m.in. badania modelowe stat-
ków towarowych takich jak kontenerowce
i masowce, statków do przewozu gazu skro-
plonego LNG, a także jednostek niekon-

wencjonalnych – statków do obsługi plat-
form wiertniczych i jachtów. Basen pozwoli
również na wykonanie uproszczonych te-
stów statków do instalowania i obsługi mor-
skich turbin wiatrowych czy też badań hy-
dromechanicznych obiektów typu offsho-
re.

Wydział wyróżnia się na Politechnice
Gdańskiej szeroką i wielostronną współ-
pracą z podmiotami gospodarczymi taki-
mi jak RINA, DNV-GL, Alstom, Remon-
towa, CTO, WARTSILA. Realizowane na
Wydziale projekty o charakterze stosowa-
nym przekładają się na wymierne korzyści
w wielu obszarach zastosowań. Bliskie
związki z przemysłem okrętowym oraz
wiodącymi w tej dziedzinie firmami i in-
stytucjami sprawiają, że Wydział odgrywa,
tak jak w przeszłości, znaczącą rolę w roz-
woju gospodarczym regionu nadmorskie-
go Polski.

www.oio.pg.edu.pl

Uczymy budować nie tylko statki
Wydział Oceanotechniki i Okrętownictwa Poli-
techniki Gdańskiej nie tylko edukuje, ale prowa-
dzi także badania w dziedzinie oceanotechniki,
okrętownictwa, technik pomiarowych i materia-
łoznawstwa. 

Koncepcyjny tramwaj wodny zasilany alternatywnym źródłem energii

Badanie modelu statku w skali 1:100
na basenie modelowym
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Jak i kiedy zrodził się pomysł, aby zaj-
mować się organizacją targów wynalaz-
czości?

– Działalność firmy Eurobusiness-
Haller, związana z promocją polskich wy-
nalazków, została zainicjowana w 1990 roku
na Międzynarodowych Targach Wynalaz-
czości Brussels Innova. Polska obecność
podczas tych prestiżowych targów okaza-
ła się bardzo udana, prezes zaproponował
mi współpracę. Odtąd regularnie, już jako
oficjalny delegat targów na Polskę, pre-
zentujemy polskie wynalazki w Brukseli. 

Czy wcześniej istniały firmy, które zaj-
mowały się tą branżą? 

– Rozpoczynając moją „przygodę”
z promocją wynalazków nie spotkałam
się z żadną firmą czy instytucją oferującą
podobne kompleksowe wsparcie polskich
podmiotów zainteresowanych udziałem
w międzynarodowych targach wynalaz-
czości. 

Na jakich wzorcach i wartościach bu-
dowali Państwo swoje imprezy? 

– W okresie moich studiów często by-
wałam we Francji i tam miałam szczęście
zetknąć się profesjonalnie z branżą wysta-
wienniczą. Następnie poszerzałam mój
warsztat o nowe doświadczenia związane
z organizacją targów już w ramach własnej
firmy Eurobusiness-Haller, dążąc do cią-
głego doskonalenia jakości świadczonych
usług. Od wielu lat współpracujemy też ści-
śle ze światowym liderem branży wysta-
wienniczej, firmą Reed Exhibitions z Lon-
dynu – najwyższej klasy profesjonalistą. Dla
mojej firmy to wspaniała lekcja oraz duże
uznanie. 

Teraz Eurobusiness-Haller jest po-
tentatem. 

– Potentatem nie jesteśmy, natomiast nie-
wątpliwie rozwinęliśmy naszą działalność.
Z roku na rok wzrasta liczba wynalazków
zgłaszanych do udziału w targach. W roku
ubiegłym zaprezentowaliśmy ich ponad
300. Rozszerzył się również zasięg naszych
działań proeksportowych o nowe kraje,
nowe kontynenty. Aktualnie obsługujemy 12
imprez wystawienniczych poświęconych
promocji wynalazczości oraz 18 targów

branżowych – wszystkie na zasadzie wy-
łączności na Polskę.

Czy sposób pokazywania wynalaz-
ków zmienił się w ciągu ostatnich lat? 

– Zmienił się i to znacząco. Aktualnie
polskie wynalazki są bardzo zaawansowane
w procesie badawczo-wdrożeniowym. Pre-
zentujemy funkcjonujące prototypy czy
też produkty gotowe do komercjalizacji,
o udokumentowanych efektach, coraz czę-
ściej chronione patentami międzynarodo-
wymi. Prezentacje wzbogacane są często
o profesjonalnie przygotowane foldery,
materiały multimedialne, filmy. Prezentu-
jemy projekty, które mogą być polską wi-
zytówką eksportową. 

Jakimi targami zajmą się Państwo
w tym roku?  

– Nasza propozycja wystawiennicza
jest bardzo szeroka: w marcu Giełda Wy-
nalazków w Warszawie, w maju Między-
narodowe Wielobranżowe Targi Wyna-

lazczości w Paryżu, w Barcelonie i w ru-
muńskim Iasi; w czerwcu w Pittsburghu.
Następnie INTARG w Katowicach.
W październiku zapraszamy na targi do
Londynu, w listopadzie z kolei do Za-
grzebia i do Brukseli. W grudniu kończy-
my nasze działania w Kaohsiung na Taj-
wanie. 

W naszej ofercie jest też szereg targów
branżowych o różnej tematyce, organi-
zowanych w wielu krajach świata. Na tym
polu współpracujemy ze światowym lide-
rem targów – wspomnianą wcześniej fir-
mą Reed Exhibitions z siedzibą w Lon-
dynie, która w 46 krajach świata organi-
zuje liczne targi branżowe. Pełna nasza
oferta, zarówno targów wynalazczości, jak
i targów branżowych, jest dostępna na na-
szej stronie internetowej www.haller.pl 

Już niedługo Giełda Wynalazków. Na
czym polega specyfika tej imprezy, czym
się różni od innych? 

Pomagamy prezentować 
wynalazki na targach
Rozmowa z Barbarą Haller de Hallenburg, prezes firmy Eurobusiness-Haller

Wystawca targów Brussels Innova prezentuje uzyskane nagrody,
w środku Barbara Haller
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– Efekty uzyskane przez wystawców na
międzynarodowych imprezach wysta-
wienniczych są dodatkowo promowane
w Polsce. Służy temu miedzy innymi Gieł-
da – coroczna retrospektywna wystawa wy-
nalazków nagrodzonych w roku ubieg-
łym na międzynarodowych targach wyna-
lazczości, organizowana w Warszawie,
w Centrum Nauki Kopernik. Pierwszego
dnia w czasie uroczystej inauguracji Gieł-
dy wyróżnieni laureaci ubiegłorocznych tar-
gów otrzymują statuetki i dyplomy gratu-
lacyjne Ministra Nauki i prezentują swe wy-
nalazki gościom honorowym i mediom.
Drugi dzień Giełdy jest otwarty dla wszyst-
kich zwiedzających. 

Jakich atrakcji i ciekawostek techno-
logicznych możemy się spodziewać w te-
gorocznej edycji? 

– Uniwersytet Mikołaja Kopernika
z Torunia zaprezentuje materiał, który po-
zwoli na produkcję tanich, ekologicznych
i wydajnych baterii do powszechnego za-
stosowania. Instytut Genetyki i Hodowli
Zwierząt wraz ze Szkołą Główną Gospo-
darstwa Wiejskiego zaproponuje inno-
wacyjną technologię produkcji suszonego
mięsa strusi o podwyższonej wartości
odżywczej i prozdrowotnej, które poma-
ga zapobiegać chorobom dietozależnym,
takim jak niedobory żelaza, otyłość czy
miażdżyca. Instytut Chemii Przemysłowej
pokaże między innymi aerożele hybrydo-
we zastosowane do produkcji zaawanso-
wanych materiałów izolacyjnych, uszczel-
niających czy konstrukcyjnych w budow-
nictwie, transporcie i innych gałęziach
przemysłu. W ofercie Instytutu Włókien-
nictwa będzie kilka nagrodzonych wyna-

lazków, w tym nowe włókniny o świetnych
właściwościach antybakteryjnych i anty-
grzybicznych. Będzie można zobaczyć
też kilka projektów opracowanych przez
młodych innowatorów i nagrodzonych
w 2015 roku w konkursie Młody Wyna-
lazca oraz  na  targach w Brukseli, na przy-
kład opaskę „Asystent Ratownika” i wie-
le innych. 

Zachęcamy do odwiedzenia Giełdy.
Oferta prezentowanych wynalazków i in-

nowacji jest bardzo szeroka, obejmuje wie-
le branż. Będą gotowe, funkcjonujące pro-
dukty, prototypy, filmy prezentujące wy-
nalazki. Będzie można porozmawiać z ich
twórcami.

Co należy do Państwa kompetencji
podczas organizacji targów? 

– Naszym wystawcom oferujemy do-
radztwo w przygotowaniu się do targów
oraz kompleksową koordynację udziału w
nich, począwszy od zamówienia po-
wierzchni wystawienniczej i wyposażenia,
po projekt i wydruk plakatów, wydanie ka-
talogu, obsługę językową, logistyczną,
transport eksponatów, montaż i demontaż
stoisk itp. Negocjujemy ceny hoteli, wystę-
pujemy o dofinansowanie udziału jednostek
sfery nauki w targach. Kontaktujemy się

z mediami oraz placówkami dyploma-
tycznymi, prosząc je o wsparcie polskiej
obecności na targach. Oferujemy więc wy-
stawcom pełen komfort w przygotowaniu
udziału w targach, w czasie targów, a po za-
kończeniu każdej z imprez promujemy
efekty ich udziału w targach.

Jakich rad udzieliłaby Pani firmie, któ-
ra wystawia swoje produkty i usługi pod-
czas targów w dziedzinie innowacyjności? 

– Udział w targach przynosi zarówno
wymierne, jak i niewymierne efekty. Sam
fakt uczestnictwa to ważna informacja, ko-
munikująca, że jednostka badawcza się roz-
wija, ma się czym pochwalić. Jest to prze-
kaz o jej aktywności, osiągnięciach i przed-
siębiorczości. Aby udział w targach mak-
symalnie wykorzystać, należy dobrze się do
nich przygotować, wytyczając cele, jakie
chcemy osiągnąć. Dobrze jest zamieścić na
stronie internetowej informację o udziale
w targach i zaprosić na nie swych dotych-
czasowych kontrahentów oraz  podmioty,
z którymi pragniemy nawiązać współpra-
cę. Materiały marketingowe należy opra-
cować zgodnie ze specyfiką wydarzenia
i założoną strategią oczekiwanych efektów.
Po powrocie z targów powinniśmy nagło-
śnić i maksymalnie wykorzystać sukcesy
osiągnięte w wyniku udziału w targach. 

Rozmawiała Agnieszka Żądło

Udział w targach przynosi zarówno wymierne, jak
i niewymierne efekty. Sam fakt uczestnictwa to ważna 
informacja, komunikująca, że jednostka badawcza się
rozwija, ma się czym pochwalić. Jest to przekaz o jej
aktywności, osiągnięciach i przedsiębiorczości. 
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WCzechach na 10 tys. pra-
cowników przypadają 82
roboty, na Słowacji 88,
a w Niemczech 292. W Pol-

sce niski poziom robotyzacji widoczny jest
m.in. w przedsiębiorstwach z sektora pro-
dukcji żywności i napojów, które realizują
aż 18 proc. całej krajowej produkcji.

– Choć Polska jest 7. największym pro-
ducentem żywności w Unii Europejskiej
i 8. największym jej eksporterem, z danych
Międzynarodowej Federacji Robotyki wy-
nika, że w 2011 roku w sektorze dóbr kon-
sumpcyjnych zainstalowano zaledwie 12
robotów – mówi Łukasz Drewnowski kie-
rownik sprzedaży i marketingu Lokalnej
Jednostki Biznesu Robotyki ABB. – To ni-
ski wynik, szczególnie biorąc pod uwagę
poziom zrobotyzowania tego sektora w in-
nych krajach, które poprzez wykorzysty-
wanie nowych technologii budują prze-
wagę konkurencyjną – dodaje Drewnow-
ski.

Ze względu na potencjał Polski, czołowi
producenci w szybkim tempie wprowadzają
na nasz rynek najnowsze produkty. Przy-
kładem jest przełomowy robot YuMi (z ang.
You and Me) produkcji ABB, pierwszy na
świecie, w pełni współpracujący z człowie-

kiem robot. Zastosowane rozwiązania
technologiczne pozwalają maszynie na-
śladować ludzkie ruchy, a dzięki temu
składać małe elementy, podawać je czło-
wiekowi na linii produkcyjnej, zachowując
przy tym logiczną przewidywalność za-
chowań. Robot może być zaprogramowa-
ny do wykonywania wielu różnych funkcji,
potrafi np. nawlec igłę.

W ostatnich latach obserwujemy wzrost
procesów automatyzacji produkcji w przed-
siębiorstwach. W ten sposób przewagę
konkurencyjną budował np. należący do
międzynarodowej Grupy Strauss producent
kawy Strauss Cafe Poland, który zbudował
system na bazie manipulatorów firmy
ABB. Celem inwestycji było osiągniecie su-
marycznej wydajności paletyzacjiw ilości ok.
60 kartonów na minutę, przy jednoczesnej
obsłudze do 50 palet na godzinę- mówi
Drewnowski.

Według 42 proc. ankietowanych przez
Deloitte menedżerów w ciągu najbliższych
3 lat nastąpi znaczący lub umiarkowany
wzrost automatyzacji procesów. Co więcej,
wbrew obiegowym opiniom, większa au-
tomatyzacja będzie iść w parze ze zwięk-
szonym zatrudnieniem. – Roboty stają się
nowym typem zasobów, którymi zespoły

HR muszą nauczyć się zarządzać i włączać
je w procesy w firmie – mówi Magdalena
Burnat-Mikosz, partner, lider w zakresie
B+R i innowacyjności w Polsce, Deloitte
Innovation Consulting, powołując się na
wyniki najnowszego globalnego raportu De-
loitte „Human Capital Trends 2016”.

– Niewątpliwie, zarówno dotacje, jak
i zachęty podatkowe stymulujące nakłady
na bardziej zaawansowane technologie
mogą podnieść poziom nasycenia robota-
mi w najbliższej przyszłości. Ważne jest jed-
nak, by automatyzacja procesów produk-
cyjnych była jednym ze sposobów realiza-
cji strategii zarządzania firmą, uwzględ-
niającą istotność zastosowań przełomo-
wych rozwiązań technologicznych w bu-
dowie wartości. Systemowe i systematycz-
ne działania rozwojowe, oparte kierunko-
wo na 10 typach innowacji (metodyce
Doblin/Deloitte stworzonej na podstawie
ponad 30 lat badań) niewątpliwie będą
sprzyjać wzmocnieniu pozycji konkuren-
cyjnej, poprzez zdobycie nowych rynków
(nowe obszary działalności), wykreowanie
nowych strumieni przychodów (inne kanały
sprzedaży) czy umocnienie relacji z kon-
sumentem (customer engagement) – mówi
Magdalena Burnat-Mikosz. �

Roboty, do roboty!
W Polsce na 10 tys. pracowników zatrudnionych w przemyśle wytwórczym
przypadają 22 roboty. To mało w porównaniu ze średnią światową, która 
wynosi 66. To również niewiele w porównaniu z krajami ościennymi.

Prezentacja robota YuMi

Fot. MARIA KOWALSKA



Zespół Kryptografii pod kierunkiem
dr. Morawieckiego, w ramach
grantu OPUS, opracował nowe
algorytmy (szyfry) z uwierzytel-

nianiem w celu zapewnienia poufności
przesyłanych danych i jednocześnie uzy-
skania mechanizmu uwierzytelniającego
nadawcę. Pracownicy zespołu biorą udział
w międzynarodowym konkursie CAESAR
na najlepsze szyfry z uwierzytelnianiem, pre-
zentując oryginalny algorytm ICEPOLE.  

Zespół Podstaw Sztucznej Inteligencji
pod kierunkiem prof. Kłopotka, w ramach
Projektu POIG, opracował pierwszą pol-
ską semantyczną wielkoskalową wyszuki-
warkę NEKST, której baza obejmuje pra-
wie miliard dokumentów internetowych.
NEKST wspiera powszechnie stosowany
system antyplagiatowy dla uczelni. Inno-
wacyjnym elementem wyszukiwarki jest
wykorzystanie wiedzy semantycznej w wy-
szukiwaniu dokumentów oraz automa-
tyczne ekstrahowanie tej wiedzy z doku-
mentów internetowych, np. wiedzy na te-
mat emocjonalnego ładunku słów.

Zespół Inżynierii Lingwistycznej, kie-
rowany przez prof. Przepiórkowskiego,
jest autorem zasobów i narzędzi do prze-
twarzania języka polskiego. Flagowym
produktem (zrealizowanym we współpra-
cy z Instytutem Języka Polskiego PAN, Wy-
dawnictwem PWN oraz Uniwersytetem
Łódzkim) jest Narodowy Korpus Języka
Polskiego, stanowiący podstawę nowe-
go Wielkiego Słownika Języka Polskiego.
Najnowszym osiągnięciem jest Jasnopis
– aplikacja (dostępna pod adresem jasno-
pis.pl) do badania zrozumiałości tekstu
w języku polskim, zrealizowana wspólnie
z Uniwersytetem SWPS. Program analizu-
je tekst, oblicza stopień jego trudności w ska-
li od 1 do 7, wskazuje trudne wyrazy i pod-
powiada ich synonimy.

Nowoczesna analiza danych ma licz-
ne i niezwykle istotne zastosowania, np.
w biologii molekularnej. Wiadomo, że
kwas deoksyrybonukleinowy (DNA) pełni
rolę nośnika informacji genetycznej. Wy-
różniamy w nim m.in. regiony kodujące,
opisujące budowę danej cząsteczki oraz re-
giony regulatorowe, które regulują odczy-
tanie i przepisanie (w procesie transkryp-
cji) informacji zawartej w genie na tworzony
produkt. Wiadomo też, że mutacje DNA
przyczyniają się do rozwoju nowotworów.
Dotychczas koncentrowano się na wykry-
waniu mutacji w kodujących regionach
DNA. Zespół Biologii Obliczeniowej IPI
PAN pod kierunkiem prof. Komorowskie-
go – stosując własne metody analizy danych
– uczestniczył w stworzeniu strategii wy-
krywania mutacji w regionach regulatoro-
wych. Znaleziono 1552 mutacje modyfi-
kujące wiązanie różnych czynników trans-
krypcyjnych, w tym CTCF, dla nowotwo-
rów wątroby, przełyku, żołądka i trzustki. 

Bardzo istotne wyniki dotyczące pro-
blemu selekcji zmiennych w  statystycznych
problemach regresyjnych i tak zwanego mo-
delowania różnicowego osiąga Zespół
Analizy i Modelowania Statystycznego, kie-
rowany przez prof. Mielniczuka. Z pro-
blemem selekcji zmiennych mamy do czy-
nienia przy przewidywaniu wartości pew-
nej zmiennej (np. wartości indeksu giełdo-

wego, ryzyka zapadalności na pewną cho-
robę) na podstawie dostępnych informacji,
przy czym chodzi o odsianie istotnej in-
formacji od nieistotnej. Osiągnięte wyniki
mają bezpośrednie zastosowanie w sper-
sonalizowanej  medycynie.

Zespół Teorii Systemów Rozproszo-
nych, kierowany przez prof. Penczka, w ra-
mach projektu OPUS, wraz z partnerami
z pięciu Uniwersytetów, opracował inteli-
gentny hybrydowy system planowania
i kompozycji usług sieciowych PlanICS. Za-
daniem systemu jest znalezienie optymal-
nego planu złożonego z usług sieciowych,
w celu zrealizowania zapytania użytkow-
nika, opisującego stan początkowy i ocze-
kiwany. Plan może dotyczyć realizacji
skomplikowanego przedsięwzięcia jak np.
budowy domu, serii zabiegów medycznych
czy też podróży dookoła świata. Instytut na
podstawie tych wyników ubiega się o tytuł
JAKOŚĆ ROKU® 2015.

Ostatnio została utworzona spółka
IPI COM, której zadaniem jest komercja-
lizacja wyników badań naukowych Instytutu
Podstaw Informatyki.

www.ipipan.waw.pl

Instytut Podstaw Informatyki osiąga wyniki na światowym poziomie 
w wielu dziedzinach informatyki. 

Siedziba IPI PAN

Dyrektor Instytutu prof. Jacek Koronacki

Informatyka: 
badania podstawą rozwoju
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Wskład Instytutu Systemów In-
formatycznych wchodzi 5 za-
kładów oraz 2 laboratoria
badawcze: Specjalizowanych

Systemów Informatycznych, Zobrazowania
Wielkoformatowego i Symulacji Rozsze-
rzonej. W Instytucie zatrudnione jest do-
świadczone grono pracowników nauko-
wo-dydaktycznych: 3 profesorów, 8 dokto-
rów habilitowanych, 23 doktorów i 17 ma-
gistrów.

Najważniejsze obszary działalności
naukowo-badawczej Instytutu dotyczą sys-
temów symulacyjnych oraz wspomagania
decyzji w sytuacjach kryzysowych i kon-
fliktowych, symulacyjnych systemów wspo-
magania szkolenia (dla wszystkich rodza-
jów służb mundurowych oraz przemy-
słu), informatycznych systemów wspo-
magania decyzji w medycynie, modeli i me-
tod wykrywania oraz przeciwdziałania cy-
berzagrożeniom, architektury rozproszonej,
korporacyjnej i integracji systemów oraz in-
żynierii systemów informatycznych, inży-
nierii oprogramowania.

Projekty i zespoły badawcze
Instytut od wielu lat jest liderem w Wy-

dziale Cybernetyki w pozyskiwaniu projek-
tów i prac naukowo-badawczych finanso-
wanych spoza WAT, np. ze środków MON
(4 prace i projekty), Narodowego Centrum
Badań i Rozwoju, a wcześniej Ministerstwa
Nauki i Szkolnictwa Wyższego (19 projektów
w ostatnich 8 latach), Europejskiej Agencji
Obrony EDA (projekt ATHENA, EU-NEC),
Komisji Europejskiej (projekt HiTS) oraz
przemysłu: Boeing (badanie i rozwój syste-
mu symulacji działań wojennych w cyber-
przestrzeni dla celów wsparcia decyzji”),
OBRUM (Symulator Systemu Kierowania
Ogniem Wieży Hitfist-30P do Symulatora
SK-1 Pluton KTO Rosomak). Łącznie było
to 36 projektów i prac badawczych finanso-
wanych ze źródeł zewnętrznych, z tego 22
w ostatnich dziesięciu latach (w 9 z nich WAT
był liderem konsorcjum).

Integracja naukowa pracowników In-
stytutu ogniskuje się wokół pozyskiwa-
nych i realizowanych projektów badaw-
czych, rozwojowych oraz wdrożeniowych.
Pracownicy naukowo-dydaktyczni ISI bio-
rą udział w pracach stałych zespołów ba-
dawczych powołanych decyzją Rektora
WAT: „Modelowania, symulacji i infor-
matycznego wspomagania decyzji w sytu-
acjach kryzysowych i konfliktowych” (kie-
rowanego przez dr. hab. inż. Andrzeja
Najgebauera, prof. WAT; 21 projektów
pozyskanych i realizowanych), „Modelo-
wania oraz symulacji numerycznej w sys-
temach wspomagania decyzji oraz syste-
mach diagnostyki medycznej” (kierowanego

przez prof. dr. hab. inż. Andrzeja Walcza-
ka; 2 projekty pozyskane i realizowane oraz
1 patent), „Centrum kompetencyjnego
w dziedzinie badania i rozwiązywania pro-
blemów naukowych oraz projektowych
infrastruktury informacyjnej państwa” (kie-
rowanego przez dr. hab. inż. Bolesława Sza-
frańskiego, prof. WAT), jak również w pra-
cach innych zespołów, które powstają na
okres realizacji projektów. 

W oparciu o odpowiedni zasób ka-
drowy i bazę sprzętową, zespoły te oferu-
ją usługi w zakresie prac projektowych
i wdrożeniowych, wykonują badania, ana-
lizy i ekspertyzy ze wspomnianych obsza-
rów zainteresowań. Instytut współpracu-
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Instytut Systemów Informatycznych jest jednostką organizacyjną Wydziału
Cybernetyki Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego 
w Warszawie. Od wielu lat jest liderem w Wydziale Cybernetyki WAT 
w pozyskiwaniu projektów i prac naukowo-badawczych oraz osiągnięciach 
na międzynarodowych i krajowych targach wynalazczości. 

Za wyniki naukowe i opracowane technologie 
pracownicy Instytutu uzyskali 20 złotych, 10 srebrnych
i 8 brązowych medali oraz 18 nagród specjalnych 
i wyróżnień na krajowych lub międzynarodowych 
targach wynalazczości.

Symulator stanowiska kierowcy wozu bojowego Państwowej Straży Pożarnej

Doskonałe 
systemy informatyczne
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je (w szczególności w ramach konsorcjów
naukowo-przemysłowych służących do
realizacji projektów badawczo-wdroże-
niowych) z szeregiem uczelni, instytutów
naukowo-badawczych oraz firm z sekto-
ra IT.

Osiągnięcia
Młodzi naukowcy z Instytutu (M. Chmie-

lewski, R. Kasprzyk, T. Tarnawski) z suk-
cesami opiekowali się zespołami studentów
biorącymi udział w największym na świe-
cie konkursie technologicznym Microsoft
„ImagineCup”. W ostatnich kilku latach
trzykrotnie wygrali finały krajowe i trzy-
krotnie uczestniczyli w finałach światowych
(Nowy Jork, Sydney, Sankt Petersburg) zdo-
bywając w 2013 roku III miejsce na świe-
cie. 

W ciągu ostatnich 20 lat pracownicy In-
stytutu opublikowali ponad tysiąc prac
naukowych w postaci monografii, roz-
działów w monografiach, artykułów w cza-
sopismach naukowych oraz materiałów
pokonferencyjnych. Ponadto Instytut wy-
daje własne czasopismo naukowe, „Com-
puter Science and Mathematical Model-
ling” (ISSN 2450-0054), punktowane przez
MNiSW.

Najważniejsze wdrożenia systemów
powstałych w Instytucie to: Symulator
Taktycznej Sieci Łączności „NetMob”
w Wojskowym Instytucie Łączności w Ze-
grzu (1996); System Symulacyjnego Wspo-
magania Szkolenia Operacyjnego „Złocień”
w Centrum Symulacji i Komputerowych
Gier Wojennych AON w Warszawie (2006);
Symulator wariantów działań „SWD-T”
w Wydziale Zarządzania i Dowodzenia
AON (2010); System „SARNA” w Rządo-
wym Centrum Bezpieczeństwa (2010);
Symulator stanowiska kierowcy wozu bo-
jowego Państwowej Straży Pożarnej
w Centralnej Szkole PSP w Częstochowie
(2013); Symulator Systemu Kierowania
Ogniem wieży Hitfist-30P do Symulatora
SK-1 Pluton KTO Rosomak w WSWLąd
we Wrocławiu (2013, na zlecenie OB-
RUM).

Za wyniki naukowe i opracowane tech-
nologie (łącznie 12) pracownicy Instytutu
uzyskali 20 złotych, 10 srebrnych i 8 brą-
zowych medali oraz 18 nagród specjalnych
i wyróżnień na krajowych lub międzyna-
rodowych targach wynalazczości (Bangkok,
Bruksela, Genewa, Iasi, Kuala Lumpur, Ma-
kau, Norymberga, Paryż, Pittsburgh, Seul,
Taipei, Teheran, Warszawa, Zagrzeb). 

dr hab. inż. Zbigniew Tarapata, prof. WAT 
dyrektor Instytutu Systemów Infor-

matycznych Wydziału Cybernetyki WAT
zbigniew.tarapata@wat.edu.pl

tel.: 261 83 95 04
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Najczęściej wyróżnianymi technologiami opracowanymi 
w Instytucie Systemów Informatycznych były:

• SENSE (ang. Sensor Engineered Neurological Seizure Environment) – teleinfor-
matyczny system wykrywania i alarmowania o atakach epilepsji dostępny na najpo-
pularniejsze platformy mobilne (medale: 5 złotych, 1 srebrny, 1 brązowy, 3 nagrody
specjalne i wyróżnienia);

• iSULIN – teleinformatyczny system monitorowania zagrożeń zdrowia diabetyków
wspomagający ciągłą analizę poziomu cukru we krwi oraz pozostałych parametrów
medycznych pacjenta (1 Grand Prix, medale: 1 platynowy, 3 złote, 1 brązowy, 4 na-
grody specjalne i wyróżnienia)

• PATRON (ang. Parkinson’s Analytics for Tremors Recognition and Observation of
Neuro-errors)  – multi-sensoryczny system analizujący symptom choroby Parkinsona
wspierający diagnostykę oraz proces testów klinicznych leków neurologicznych (me-
dale: 3 złote, 2 srebrne, 1 brązowy, 1 wyróżnienie);

• CARE/CARE2 (ang. Creative Application to RemedyEpidemics) – symulacyjny sys-
tem wspomagania podejmowania decyzji do walki z rozprzestrzenianiem się cho-
rób zakaźnych w sieciach społecznych (medale: 3 złote, 2 srebrne, 2 nagrody
specjalne i wyróżnienia);

• TESLA (ang. Teachable Environment for Sign Language Assistance) – sensoryczny
system analizy języka migowego i gestów wykorzystujący miografię oraz sensory in-
ercjalne (medale: 2 złote, 1 brązowy, 2 nagrody specjalne i wyróżnienia);

• SAPER (ang. Sensor AmplifiedPerception for ExplosivesRecognition) – zestaw apli-
kacji mobilnych oraz autorski bezprzewodowy sensor pola magnetycznego, pozwa-
lający na identyfikację sygnatur magnetycznych obiektów (medale: 2 złote, 2 nagrody
specjalne i wyróżnienia);

• CART (ang. Creative Application to RemedyTraffics) – symulacyjny system wspo-
magania podejmowania decyzji, którego celem jest poprawa przepustowości infra-
struktury transportowej i „płynności” ruchu pojazdów w aglomeracjach miejskich
(medale: 1 złoty, 1 srebrny, 1 brązowy, 1 wyróżnienie).

Oprogramowanie symulatora systemu kierowania ogniem dla KTO Rosomak
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Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych
(Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze
zm.), dalej jako PZP, nie wska-

zuje jednoznacznie, co należy rozumieć po-
przez pojęcie „prawo opcji”. Definicja le-
galna nie została również zawarta w obo-
wiązujących Polskę europejskich dyrekty-
wach regulujących zamówienia publiczne.
Zarówno przyjęta przez Polskę Dyrektywa
2004/18/WE oraz Dyrektywa 2004/17/WE
ani nowe dyrektywy, tj. Dyrektywa
2014/24/UE oraz Dyrektywa 2014/25/UE
nie podjęły próby zdefiniowania prawa
opcji. W celu zdefiniowania prawa opcji na-
leży odwołać się zatem do wyroku Trybu-
nału Sprawiedliwości z dnia 16 grudnia
1975 r., który wskazał, że w zakresie, w ja-
kim prawo opcji działa w umowie zawar-
tej przez zamawiającego, stanowi to klau-
zulę umożliwiającą zakup dodatkowych ilo-
ści za cenę już ustaloną. 

Z powyższego należy wnioskować, iż
prawo opcji zakłada, że zamawiający każ-
dorazowo określa minimalny poziom za-
mówienia, który zostanie na pewno zreali-
zowany, określając jednocześnie dodat-
kowy zakres, którego realizacja jest uza-
leżniona od wskazanych w kontrakcie oko-

liczności. Jednocześnie uprawnienie za-
mawiającego do zastrzeżenia prawa
opcji nie zostało w żaden sposób przez usta-
wodawcę ograniczone ze względu na za-
stosowanie określonych trybów udzielania
zamówień publicznych. Tym samym nale-
ży podkreślić, że prawo opcji może być wy-
korzystane przez zamawiającego w każdym
ustawowym trybie udzielenia zamówie-
nia.

Podpisując umowę z prawem opcji za-
mawiający nabywa roszczenie tylko do
zamówienia podstawowego, a obowiązek
wykonywania opcji rozpocznie się jedynie
w momencie, kiedy zamawiający się na to
zdecyduje. Powyższe uprawnienie zama-
wiającego określane jest jako prawo opcji. 

Do jakich zamówień można 
zastosować prawo opcji?

Ustawodawca na gruncie PZP nie
wskazał konkretnego katalogu zamówień
publicznych przy realizacji, których moż-
na zastosować prawo opcji. Niemniej jed-
nak zastrzegł w art. 34 ust. 5 PZP, że jeże-
li zamówienie na usługi lub dostawy prze-
widuje prawo opcji, przy ustaleniu warto-
ści zamówienia uwzględnia się największy
możliwy zakres tego zamówienia z uwzględ-

nieniem prawa opcji. Norma zawarta w po-
wyższym artykule nakazuje zamawiające-
mu szacowanie wartości zamówienia
z uwzględnieniem wartości tej części za-
mówienia, która jest pozostawiona „prawu
opcji” rozumianemu jako uprawnienie, nie
zaś zobowiązanie zamawiającego. Reali-
zacja opcji może, ale nie musi nastąpić, w
zależności od zapotrzebowania zamawia-
jącego.

Pomimo że wyżej wskazany przepis zo-
stały przedstawiony w odniesieniu do obo-
wiązku szacowania wartości zamówienia
publicznego, to problem z zastosowaniem
instytucji prawa opcji sprowadza się głów-
ne do przedmiotowego zakresu tego pra-
wa.  Zgodnie bowiem z literalnym brzmie-
niem artykułu 34 ust. 5 PZP należałoby
wnioskować, że prawo opcji nie ma zasto-
sowania do robót budowlanych, ponieważ
roboty budowlane nie zostały wyraźnie w
tym przepisie wskazane. Ustawodawca
niefortunnie skupił swoją uwagę tylko na
dwóch rodzajach zamówień publicznych,
do których należałoby stosować prawo
opcji, a mianowicie do zamówień na do-
stawy i usługi. 

Należy jednak wskazać, że przedmio-
towa regulacja krajowa dotyczy wyłącznie

Prawo opcji 
Zamawiający inicjując postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego
może zdecydować się na rozszerzenie zamówienia podstawowego o dodat-
kowe zamówienie opcjonalne, którego treść i maksymalny zakres zostały
określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 
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sposobu ustalania wartości zamówienia.
Wyłączenie możliwości zastosowania pra-
wa opcji w przypadku zamówień na roboty
budowlane wyłącznie ze względu na do-
słowne i wąskie brzmienie przepisu art. 34
ust. 5 PZP byłoby błędne i nie odpowia-
dałoby zamierzeniom stawianym przed
ustawą prawa zamówień publicznych.
Ponadto na potwierdzenie powyższego,
należy wskazać, że brak jest, bowiem
przepisu w PZP, który zakazywałby takich
praktyk. Instytucję prawa opcji każdora-
zowo należy rozpatrywać w związku i łącz-
nie z innymi przepisami prawa zamówień
publicznych, bowiem zasada przeciwna

prowadzić może do błędnych wniosków
i stosowania sprzecznych z przepisami me-
chanizmów. Zastosowanie prawa opcji
w zamówieniach publicznych na roboty
budowlane mogłoby sprzyjać poprawie
procesów inwestycyjnych bez łamania
zasad proceduralnych przewidzianych
w ustawie. Nie ma, zatem potrzeby wyłą-
czania tego typu zamówienia spod za-
mówień opcjonalnych.

Dodatkowo należy zauważyć, że pra-
wo opcji może być również stosowane we
wszystkich typach postępowań. Dotyczy to
nie tylko przetargów nieograniczonych
i ograniczonych. Opcjonalne zamówienie
może zostać uwzględnione również w po-

zostałych trybach PZP, a więc np. w nego-
cjacjach z ogłoszeniem, czy w zamówieniu
z wolnej ręki. 

Prawo opcji umożliwia zawarcie
elastycznej umowy

Pomimo, że na gruncie przepisów
PZP prawo opcji nie zostało wyraźnie
zdefiniowane, to jednak praktyka udziela-
nia zamówień publicznych wykazuje, że jest
to bardzo elastyczny i pomocny instrument
do wykorzystania przez zamawiającego.
W Polsce wciąż jednak z niewyjaśnionych
względów nie dość często wykorzystywa-
nym przez osoby zobowiązane do wydat-

kowania publicznych środków lub stoso-
wania przepisów PZP. Zamawiający nie po-
winien obawiać się roszczeń wykonawcy o
udzielenie zamówienia dodatkowego wy-
nikającego z prawa opcji. 

Zamawiający korzystając z prawa
opcji określa w Specyfikacji Istotnych
Warunków Zamówienia podstawowy
przedmiot zamówienia, który zostanie
na pewno zrealizowany, tzw. minimalny
czy gwarantowany, jak również określa za-
kres czy wielkość zamówienia, którego re-
alizacja zostaje uzależniona od wskaza-
nych w umowie okoliczności. Na szcze-
gólną uwagę zasługuje, że oprócz do-
kładnego określenia części zamówienia

gwarantowanego i opcjonalnego, ko-
nieczne jest również zawarcie stosow-
nych postanowień w umowie o zamówie-
nie publiczne. Prawo opcji realizowane jest
wyłącznie na podstawie podstawowej
umowy z wykonawcą. Do rozpoczęcia re-
alizacji zamówienia opcjonalnego nie bę-
dzie wymagana dodatkowa umowa ani po-
rozumienie z wykonawcą.

Mając powyższe na uwadze, należy
stwierdzić, że do realizacji zamówienia
opcjonalnego jest wymagana wola, a przede
wszystkim zgoda zamawiającego. Tym sa-
mym daje to zamawiającemu czas na za-
bezpieczenie odpowiednich środków fi-
nansowych, których pierwotnie np. nie
mógł pozyskać. W razie uzyskania przez za-
mawiającego brakujących środków może
on, przez złożenie jednostronnego oświad-
czenia woli, zobowiązać wykonawcę do wy-
konania pozostałej części zamówienia po
cenie ustalonej w umowie. Podkreślić na-
leży także, że wykonawca nie może wy-
muszać na zamawiającym realizacji prawa
opcji. Tym samym wykonawca nie  może
występować z żadnym roszczeniem wobec
zamawiającego w przypadku ograniczenia
zamówienia jedynie do części podstawowej.
Nie decydując się w późniejszym okresie na
skorzystanie z prawa opcji, zamawiający nie
będzie także zobowiązany unieważniać
postępowania czy wypłacać kar umownych
wykonawcy.

Kancelaria Prawna Skarbiec, specjalizująca się 
w przeciwdziałaniu bezprawiu urzędniczemu 

i w kontrolach podatkowych

Opcjonalne zamówienie może zostać uwzględnione
również w pozostałych trybach PZP, a więc np. 
w negocjacjach z ogłoszeniem, czy w zamówieniu 
z wolnej ręki. 



Jawność umów a dostęp 
do informacji publicznej

Treść umów zawieranych przez
przedsiębiorców ze swoimi kontra-
hentami może zawierać informacje,

które strony chciałyby zachować 
w poufności. Jednak przedsiębiorca
zawierający umowę z podmiotem

publicznym musi liczyć się 
z możliwością ujawnienia nawet 

pełnej treści umowy.
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Podstawy prawne
Zasada jawności życia publicznego, w tym jawności wydatko-

wania środków publicznych, wynika m. in. z art. 61 Konstytucji RP
z 2 kwietnia 1997 r. (Dz.U. z 1997 r. Nr 78, poz. 483 z późn. zm.).
Procedura, w ramach której może dojść do ujawnienia treści umo-
wy zawartej przez podmiot publiczny, wynika z ustawy z 6 września
2015 r. o dostępie do informacji publicznej (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz.
2058). Na jej podstawie zainteresowana osoba może żądać ujaw-
nienia umowy zawartej z przedsiębiorcą.

Umowa jako przedmiot informacji publicznej
W świetle art. 1 ust. 1 przywołanej ustawy każda informacja

o sprawach publicznych stanowi informację publiczną. Pewne
uszczegółowienie tej definicji zawiera art. 6 ustawy, który podaje
przykładowe informacje kwalifikowane jako publiczne, a zalicza do
nich m.in. informacje o majątku publicznym. Z majątkiem pu-
blicznym wiążą się natomiast wszelkie operacje związane z wy-
datkowaniem środków publicznych, co może być przedmiotem spo-
łecznego zainteresowania. Dlatego w orzecznictwie uznaje się, że
dokumenty związane z wydatkowaniem tych środków stanowią in-
formację publiczną. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Opolu
w wyroku z 31 marca 2014 r. (sygn. II SAB/Op 13/14) wskazał, że
faktura będąca podstawą wydatkowania środków publicznych, choć-
by została wystawiona przez podmiot niepubliczny, stanowi in-
formację publiczną. Z kolei Wojewódzki Sąd Administracyjny w War-
szawie w wyroku z 2 kwietnia 2014 r. (sygn. II SAB/Wa 21/14) za
informację publiczną uznał treść umów cywilnoprawnych zawie-
ranych przez organy administracji publicznej. Zwłaszcza to ostat-
nie orzeczenie wpisuje się w szereg wyroków kwalifikujących tak-
że umowy z podmiotami prywatnymi jako informację publiczną pod-
legającą udostępnieniu.

Procedura udostępnienia 
Sama kwalifikacja umowy jako informacji publicznej nie prze-

sądza jeszcze o jej automatycznym udostępnieniu na każdy wnio-

sek zainteresowanej osoby. Obowiązująca bowiem w Polsce pro-
cedura jest dwuetapowa. W pierwszym etapie organ administracyjny
bada, czy wnioskowana informacja ma charakter publiczny. W dru-
gim zaś etapie weryfikowane jest, czy nie zachodzą negatywne prze-
słanki udostępnienia wskazane w art. 5 ustawy. Dopiero brak tych
przesłanek powoduje obowiązek udostępnienia. Jedną z tych prze-
słanek negatywnych jest tzw. tajemnica przedsiębiorcy. W orzecz-
nictwie podkreśla się, że będzie nią nieujawniona do wiadomości
publicznej informacja techniczna, technologiczna, organizacyjna
przedsiębiorcy lub inna informacja posiadająca wartość gospodarczą,
co do której przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu za-
chowania jej w poufności. W praktyce nieczęsto zdarzają się przy-
padki nieudostępnienia treści umowy ze względu na tajemnicę przed-
siębiorcy. Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z 27 lutego 2015
r. (sygn. I OSK 876/14) uznał, że co do zasady finansowanie ze
środków publicznych wiąże się z pełną jawnością obejmującą tak-
że szczegółowe warunki umowy zawartej przez podmiot publicz-
ny z przedsiębiorcą.

Dane podlegające udostępnieniu
Pomimo przyjęcia zasady jawności umów, na podstawie któ-

rych dochodzi do wydatkowania środków publicznych, istnieją pew-
ne dane, które nie powinny zostać udostępnione. Wojewódzki Sąd
Administracyjny w Warszawie w wyroku z 20 marca 2014 r. (sygn.
II SAB/Wa 740/13) do szczegółowych danych zawartych w umo-
wie podlegających ujawnieniu zaliczył: imię i nazwisko albo nazwę
kontrahenta, imię i nazwisko przedstawiciela kontrahenta, przed-
miot umowy czy wartość netto i brutto umowy. Natomiast uznaje
się, że nie powinny być już udostępniane szczegółowe dane perso-
nalne przedsiębiorcy jak np. miejsce jego zamieszkania czy inne, poza
imieniem i nazwiskiem, dane z dowodu osobistego. Jeśli dane ta-
kie występują w umowie, to powinny zostać usunięte z kopii umo-
wy przekazywanej zainteresowanemu korzystającemu z prawa
dostępu do informacji publicznej.

Kazimierz Pawlik
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POLAGRA-PREMIERY

Jak w skrócie podsumować tego-
roczną POLAGRĘ-PREMIERY?
Przeszło 380 wystawców, 500 marek,
200 przedstawicieli mediów, 38 pro-

duktów wyróżnionych Złotym Medalem
MTP, 400 autokarów z całego
kraju, setki nowości. Dane te
potwierdzają, że branża rolnicza
cały czas rozwija się bardzo dy-
namicznie. 

Sukces Targów POLAGRA-
PREMIERY potwierdza także
liczba zwiedzających. W tym
roku wyniosła ona 45 363 osób.
Znakomite grono wystawców
przyciągnęło do Poznania osoby
decyzyjne z branży rolniczej,
handlowców, kupców, dealerów,
właścicieli gospodarstw rolnych.
– To impreza porównywalna
z wydarzeniami zagranicznymi na przykład
w Hanowerze – zaznacza Grzegorz Bar-
dowski, uczestnik drugiej edycji programu
„Rolnik szuka żony”. 

Okazałe otwarcie sezonu 
Tegoroczna ekspozycja Targów PO-

LAGRA-PREMIERY zajęła ponad 56 000
mkw. Na tak pokaźnej przestrzeni ofertę za-
prezentowali branżowy liderzy, a także
nowe firmy, które swoje produkty dopiero
wprowadzają na polski rynek.  

Podczas Targów zwiedzający mogli
zobaczyć doskonałe jakościowo i funkcjo-
nalnie maszyny, sprzęt i narzędzia rolnicze
odpowiednio dopasowane do potrzeb wła-
ścicieli gospodarstw, które z pewnością po-
prawią komfort i bezpieczeństwo codzien-
nej pracy w polu. Wśród wystawców zna-
leźli się producenci, dystrybutorzy nawozów,
nasion czy środków do ochrony roślin. Po-
kaźną ekspozycję dopełniły pasze, dodat-
ki paszowe, wyposażenie serwisów maszyn
rolniczych, sprzęt zootechniczny i wetery-
naryjny. Podczas Targów można było spo-

tkać także przedstawicieli prasy branżowej,
związków i stowarzyszeń. 

POLAGRA-PREMIERY stały się prze-
wodnikiem po polskich i zagranicznych
markach rolniczych. Wśród wystawców
pojawili się m.in.: Big Dutchman Polska Sp.
z o.o., HORSCH, PÖTTINGER, Zetor,
John Deere, KORBANEK, Metal-Fach, Po-
znańska Hodowla Roślin, BIN, KFMR
KRUKOWIAK, Grupa Agro7, SaMASZ,
Matermacc, DRAMIŃSKI, KUNH, Joskin
Polska, New Holland, AGCO Sp. z o.o.  czy
Lemken Polska i wiele innych. Swój debiut
na Targach miały też URSUS i firma Lely.
Wystawcy przygotowali wiele prekursor-
skich rozwiązań, które swoją pierwszą od-
słonę na krajowym rynku miały właśnie
w Poznaniu. 

Program wydarzeń 
skrojony na miarę 

Inspiracjom i pomysłom na efektywną
pracę w polu sprzyjały licznie toczące się na
stoiskach rozmowny biznesowe, a także de-
baty nad najistotniejszymi problemami

branży rolniczej i konferencje z udziałem wy-
bitnych specjalistów. 

Podczas czterech dni targowych od-
wiedzający mogli wziąć udział m.in. w XI
Forum Producentów Rzepaku i Roślin
Białkowych na temat biopaliwa w Polsce,
Forum Producentów Rolnych, panelu dys-
kusyjnym „Odstępstwo rolne – nowa per-
spektywa 2016, czyli jak zaoszczędzić na
opłatach?”, wykładzie prof. dra hab. inż.
Karola Węglarza na temat energoosz-
czędnych technologii  w produkcji zwie-
rzęcej, seminarium dotyczącym produkcji
cukru i uprawy buraka cukrowego w Pol-
sce, cyklu wykładów na temat sektora
przyczep i ciągników w Polsce i Europie fir-
my Martin & Jacob, wykładzie dra Miro-
sława Czechlowskiego z Uniwersytetu
Przyrodniczego w Poznaniu na temat
zwiększenia mocy w silniku oraz nowych
rozwiązań w sektorze ciągników czy XII
Konferencji „Bioenergia w Rolnictwie”
zorganizowanej przez wydawnictwo Abrys. 

Bogatą i niezwykle reprezentatywną
ofertę dopełniły dwie strefy: precyzyjnego
rolnictwa (specjalistyczne oprogramowa-
nia, innowacyjne akcesoria, nowatorskie
rozwiązania informatyczne) i serwisu ma-
szyn rolniczych (urządzenia z zakresu
elektromechaniki, diagnostyki, serwisu
ogumienia sprzętu rolniczego). Organiza-
torzy nie pominęli również płci pięknej, któ-
rej dedykowana była Strefa Nowoczesnej
Gospodyni. Targi POLAGRA-PREMIERY
minęły także pod znakiem mocy atrakcji dla
dzieci. Do dyspozycji najmłodszych była
Strefa Juniora – place zabaw, animacje i
konkursy. �

Huczne otwarcie sezonu rolniczego 
Za nami szósta edycja
Targów POLAGRA-PRE-
MIERY, która w dniach
21-24 stycznia 2016
roku odbyła się na tere-
nie Międzynarodowych
Targów Poznańskich. 
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WYBITNY EKSPORTER

Działająca od 1988 roku firma
Pronar drogę do gospodarczej
czołówki regionu utorowała
sobie m.in. przez handel na-

wozami i produktami rolno-spożywczymi,
a z czasem traktorami. W 1991 roku po-
wstał pierwszy zakład produkcyjny ciągni-
ków, które systematycznie reprezentowały
coraz wyższy poziom technologiczny. Po kil-
ku latach asortyment rozszerzył się o ma-
szyny rolnicze, koła tarczowe stosowane
w technice rolniczej i samochodowej oraz
wyroby z zakresu pneumatyki i hydrauliki,
a także profile stalowe. Dziś sukces firmy
opiera się na kilku filarach: nowoczesnych
fabrykach ciągników, maszyn rolniczych
i komunalnych zlokalizowanych w Narwi,
Narewce, Siemiatyczach i Strabli, Haj-
nówce, sieci stacji benzynowych oraz sprze-
daży stali i materiałów hutniczych. – Stół,
który stoi na czterech nogach, jest stabil-
niejszy niż ten na jednej czy dwóch. Po-
dobnie firma, która nie ogranicza się do jed-
nego rodzaju działalności, jest bardziej

Jedna
firma,
wiele 
możliwości
Inwestycje w nowe tech-
nologie, bardzo szeroka
oferta produktowa oraz
dbałość o poziom jakości
wyrobów i obsługi klien-
tów spowodowały, że
Pronar stał się jedną 
z największych i najszyb-
ciej rozwijających się
polskich firm. A jego
logo jest rozpoznawalne
nie tylko w kraju, 
ale i za granicą.



WYBITNY EKSPORTER

odporna na wstrząsy, a wiadomo, że w biz-
nesie są lata tłuste i chude – tłumaczy swo-
ją koncepcję zróżnicowanej działalności pro-
wadzonej w ramach jednej spółki Ser-
giusz Martyniuk.

Co wyróżnia spółkę Pronar, która od lat
zajmuje szczytowe miejsca w rankingach
biznesowych i zdobywa liczne nagrody?
Przede wszystkim dynamiczny, kilkuna-
stoprocentowy wzrost przychodów oraz za-
trudnienia. – Stawiamy zarówno na rozwój
technologiczny, jak i na zwiększanie umie-
jętności pracowników – podkreśla prezes
Pronaru. W fabryce zatrudnionych jest
ponad 2 tys. osób, w tym wielu inżynierów,
konstruktorów i technologów.

Pronar jest nie tylko jednym z wiodą-
cych podmiotów Podlasia, lecz także uzna-
nym producentem na rynku międzynaro-
dowym. Wystarczy wspomnieć, że według
rankingu niemieckiej instytucji KBA, przy-
czepy Pronar należą do czołówki pięciu pro-
ducentów najczęściej rejestrowanych przy-
czep rolniczych w Niemczech. Oferta firmy,
spełniająca europejskie standardy i wymogi
jakościowe potwierdzone stosownymi cer-
tyfikatami, cieszy się dużą popularnością
wśród rolników w Polsce, a także poza gra-
nicami. – Nie mamy już z kim konkurować
w kraju. Chcemy, by nasze maszyny pod-
biły świat – mówi o planach ekspansji
prezes Martyniuk. Wydaje się, że wszystko
jest na dobrej drodze, bowiem oferta Pro-
naru wzbudza duże zainteresowanie wśród
odbiorców, jak również kontrahentów na
świecie. 

Współpracę z firmą nawiązuje wiele re-
nomowanych koncernów globalnych. Przy-
kładem może być ostatni kontrakt z Mer-
cedesem, zgodnie z którym spółka przy-
gotowała m.in. wielofunkcyjną naczepę
pojazdu oraz część osprzętu do najnow-
szego modelu Unimoga.

Lider nie tylko w produkcji rolniczej
Uznaniem cieszą się  choćby felgi

(koła tarczowe) w swoich ciężkich odmia-
nach stosowane do maszyn budowlanych,
przemysłowych, leśnych i wojskowych wy-
konywane w unikalnej technologii obrób-
ki na zimno, które oprócz firmy Pronar wy-
twarzane są jedynie w trzech innych za-
kładach na świecie.

Wysoka i potwierdzona certyfikatami ja-
kość produkowanych felg zainteresowała
największych światowych producentów
opon, m.in. kojarzonego z segmentem
opon klasy premium Michelina. Globalny
producent zdecydował się na ścisłą współ-
pracę z Pronarem jako partnerem strate-
gicznym spółki.

Na dowód stosowania najwyższych
standardów Pronar otrzymał również pre-
stiżowy certyfikat za wysoką jakość w za-

kresie kompletacji kół. Audyt przeprowa-
dzony przez szwajcarską firmę SGS na zle-
cenie Michelina pokazał, iż wdrożone
procedury w spółce Pronar spełniają naj-
wyższe światowe normy jakości, tym sa-
mym pozwalają konkurować z najlepszy-
mi w branży.

Najlepsza jakość
Na przestrzeni lat Pronar zapracował

na cenioną, pozytywnie postrzeganą mar-
kę i opinię solidnego producenta. Maszy-
ny z Narwi trafiają do krajów Europy, by-
łego Związku Radzieckiego, ale znajdują też
odbiorców w Afryce, Azji, obu Amerykach
i Australii. Małe przedsiębiorstwo z Podlasia
przeszło długą drogę, by dziś przodować
w zakresie sprzedaży przyczep, osiągając
wynik około 8 tys. rocznie, a tym samym zo-
stawiając konkurencję daleko w tyle. 

Kluczem jest przystępna cena wyrobów,
które reprezentują wysoki poziom tech-
niczny, a zarazem wspomniane duże zróż-
nicowanie asortymentu, obejmującego po-
nad 120 modeli w grupie przyczep rolni-
czych i specjalistycznych, m.in. przyczepy
burtowe i skorupowe o ładowności od 2 do
ponad 30 ton, przyczepy jedno-, dwu- i trzy-
osiowe, na zawieszeniu tandem lub tridem,
przy czym każda z nich może występować
w wielu wersjach – w zależności od potrzeb
klienta. 

Na ofertę podlaskiego lidera składają
się także wozy przeładowcze, przyczepy
z systemem przesuwnej przedniej ściany,
przyczepy do przewozu zwierząt, drewna,
zielonej masy silosowej i ziemniaków, przy-
czepy hakowe, budowlane, samozbierają-
ce, rozrzutniki obornika, maszyny do zbio-
ru zielonki i zadawania pasz, przyczepy spe-
cjalistyczne z możliwością agregacji z cią-
gnikami lub samochodami ciężarowymi.

Pronar to nie tylko maszyny dla rolni-
ków, ale również sprzęt komunalny do let-
niego i zimowego utrzymania dróg, a tak-
że nowoczesne urządzenia, które podbija-
ją rynek recyklingowy w Europie.  Wśród
tych ostatnich dostępne są nowoczesne mo-
bilne przesiewacze bębnowe, a to jedynie
początek bogatej oferty Pronaru, z której ko-
rzystają gospodarstwa rolnicze, leśnictwa,
firmy budowlane, transportowe i komu-
nalne.

Pronar to innowacje
Obecnie kierunek produkcji wyznacza

dbałość o środowisko naturalne. Dlatego
coraz częściej powstają modele maszyn do
prac z różnego rodzaju materiałami natu-
ralnymi (ziemia, drewno itd.), do produ-
kowania kompostu, rekultywacji terenów,
ograniczenia ilości odpadów. Można więc
śmiało powiedzieć, że Pronar pomaga nie
tylko rolnikom, ale i innym użytkownikom

maszyn być bardziej proekologicznymi
w swojej działalności.

Dotychczas pomysły na kolejne inwe-
stycje okazują się trafione. Dotyczy to nie
tylko sfery produkcyjnej.  W 2012 roku Pro-
nar rozpoczął budowę Centrum Badawczo-
Rozwojowego w Narwi, w którym od ubie-
głego roku prowadzone są prace nad no-
wymi konstrukcjami, testy wytrzymało-
ściowe maszyn, drobiazgowa kontrola ich
jakości. Ta potężna inwestycja stanowi ko-
lejny dowód, że firma stawia na ciągły po-
stęp i innowacyjność. 

Integracja w jednym miejscu kom-
pleksowych usług badawczo-wdrożenio-
wych oraz zastosowanie nowatorskich
technik pozwalają znacząco skrócić czas i
zmniejszyć koszty uruchomienia i wdrożenia
nowego produktu (wyrobu). Dodatkowym
atutem CBR są najwyższej klasy specjali-
ści, których pracę wspomagają nowoczesne
urządzenia technologiczne, m.in. wyci-
narki laserowe i drukarki 3D oraz centra ob-
róbcze do dużych gabarytów. 

Stanowiska badawcze, pomiarowe
oraz obliczeniowe Metody Elementów
Skończonych umożliwiają realizację ba-
dania, a następnie precyzyjne cyfrowe mo-
delowanie wytrzymałości konstrukcji, dy-
namiki, kinematyki i statyki maszyn, od-
działywania elektrostatycznego, magne-
tostatycznego i elektromagnetycznego, jak
również uzyskiwanie rozkładów odkształ-
ceń, naprężeń, przemieszczeń i przepływów
cieczy w nowo projektowanych wyrobach.

Pronar to inwestycje
Kolejne inwestycje to kwestia czasu. – Od

lat stosuję zasadę, aby zachowywać się od-
wrotnie niż rynek. Wtedy, kiedy inni kupu-
ją, należy sprzedawać, a kiedy wstrzymu-
ją inwestycje, należy inwestować. Dlatego
Pronar za kilka miesięcy ukończy budowę
fabryki osi w Hajnówce oraz rozbudowę fa-
bryki przyczep wielkogabarytowych w Na-
rewce. Także w tym roku zakończymy roz-
budowę fabryki maszyn komunalnych
w Siemiatyczach. Te wszystkie inwestycje
oznaczają znaczny wzrost produkcji, któ-
ry pozwoli nam w bieżącym roku konku-
rować z największymi światowymi gra-
czami w produkcji maszyn rolniczych i ko-
munalnych, kół tarczowych, osi i wyrobów
hydraulicznych.

Liczne osiągnięcia i imponujące wyni-
ki nie wpłynęły na postawę zarządu firmy.
Pronar wciąż wciela w życie praktyki od-
powiedzialnego biznesu, dbając o lokalną
społeczność i ekologię. Jednocześnie kon-
sekwentnie planuje rozszerzenie działal-
ności, kolejne inwestycje i dalszą ekspansję
na nowe rynki zbytu.

www.pronar.pl
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SAMORZĄDOWI LIDERZY INWESTYCJI 

Podstawą analizy prof. Swia-
niewicza, kierownika Zakładu
Rozwoju i Polityki Lokalnej
UW, są obiektywne dane po-

chodzące z GUS dotyczące różnorod-
nych aspektów świadczących o aktyw-
ności samorządów i efektywności ich
pracy. Przyjęta metoda obliczania wskaź-
ników rankingu jest od lat niezmienna
– brane pod uwagę są inwestycje w in-
frastrukturę techniczną (w transport, go-
spodarkę komunalną i mieszkaniową)
jako najbardziej bezpośrednio powiązane
z warunkami stwarzanymi dla rozwoju
gospodarczego. Stanowią one około dwóch
trzecich wszystkich inwestycji samorzą-
dowych.

Do stworzenia zestawienia posłużyły
wydatki z 2014 roku w przeliczeniu na jed-

nego mieszkańca, liczone jako średnia
z ostatnich 3 lat. Oddzielnie analizowane
są inwestycje zrealizowane ze środków
własnych, które bywają uważane za waż-
niejsze, bo to one świadczą o zdolności do

samodzielnego generowania rozwoju.
Zestawienie uwzględnia też informacje
o wielkości inwestycji finansowanych
przez spółki, lokalne fundusze i zakła-
dy budżetowe.

Mimo że kluczowa dla zestawienia
jest średnia z 3 lat, ranking zmienia się
dynamicznie, zwłaszcza gdy w grę
wchodzą dotacje unijne. W ubiegłym
roku wśród miast na prawach powiatu
na 1. miejscu zadebiutowała Dąbrowa
Górnicza. Po kilku latach prowadzenia
w kategorii miast powiatowych na
2. miejsce spadły Myślenice. Ci sami li-

derzy od lat uchodzą za wzór dla małych
miast (Krynica Morska i Warpno) oraz
gmin wiejskich (Kleszczów).

MSz

Inwestują i awansują
W październiku 2015 roku tradycyjnie już „Wspólnota” opublikowała 
ranking samorządów, które najlepiej wypadły pod względem 
inwestycyjnym. Zestawienie opracowane przez prof. Pawła Swianiewicza 
dotyczyło wyników z poprzedniego roku. 

Zbigniew Podraga, prezydent Dąbrowy Górniczej,
z pozostałymi laureatami rankingu

Gmina miejsko-wiejska Kock
leży w województwie lubel-
skim, około 140 km od War-
szawy i 53 km od Lublina,

a jej centrum administracyjne stanowi
miasto Kock. Powierzchnia blisko 102
km kw. klasyfikuje ją jako jedną z naj-
większych gmin w powiecie lubartow-
skim. Znany od XIII wieku Kock jest
miastem o bogatych tradycjach, zali-
czanym do najstarszych ośrodków
osadniczych ziemi łukowskiej. Oprócz
wartości historycznej Kock ma liczne wa-
lory istotne z punktu widzenia współcze-
snego mieszkańca gminy, przedsiębiorcy
prowadzącego działalność na jej terenie
oraz potencjalnego inwestora. Dzięki sku-
teczności w aplikowaniu o dotacje z fun-
duszy unijnych gmina zmienia się na ko-
rzyść i zajmuje wysokie lokaty w ogólno-
polskich rankingach.

Przede wszystkim atutem gminy Kock
jest korzystne położenie, które idzie w pa-
rze z dogodną komunikacją. Cała gmina jest
zelektryfikowana, a stan techniczny sieci na-
powietrznych 15 kV, stacji transformato-
rowych napowietrznych oraz linii NN oce-
nia się jako dobry. Potencjalnych inwesto-
rów zainteresują z pewnością tereny inwe-

stycyjne dostępne na terenie gminy – ob-
szary wydzielone pod aktywność go-
spodarczą i budownictwo przemysło-
we zajmują ponad 103 ha, a obszar wy-
dzielony pod zbiornik rekreacyjny
– blisko 24 ha. Co więcej, przedsiębiorcy
mogą liczyć na wsparcie samorządu
w pozyskiwaniu pracowników oraz ko-
rzystne warunki formalno-prawne, jak
również finansowe (niższe koszty w po-
równaniu z dużymi miastami). Wszyst-
ko to sprawia, że gmina Kock jest miej-

scem dobrych inwestycji, zaś dzięki rozwi-
janej infrastrukturze rekreacyjnej również
doskonałym wyborem dla spragnionych ak-
tywnego wypoczynku. Pełna oferta terenów
inwestycyjnych znajduje się pod adresem:
www.kock.pl/dla-przedsiebiorcow/tereny-
inwestycyjne-2/.

www.kock.pl

Kock przyciąga inwestorów
Samorząd gminy Kock dowiódł, że bez trudu radzi sobie z pozyski-
waniem środków europejskich. Dziś równie skutecznie chce 
zabiegać o inwestorów i przyciągać kapitał na lokalny rynek pracy.

Rynek w Kocku po niedawnej rewitalizacji

Fot. PISMO SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO „WSPÓLNOTA”



Przedsiębiorcy, którzy działają na te-
renie W-M SSE, w ramach ze-
zwolenia na prowadzenie dzia-
łalności gospodarczej na terenie

Warmińsko-Mazurskiej Specjalnej Strefy
Ekonomicznej mają prawo do korzystania
z pomocy publicznej w postaci zwolnienia
dochodu z podatku dochodowego. Zwol-
nienie to przysługuje z dwóch tytułów – no-
wej inwestycji i tworzenia nowych miejsc
pracy. Przedsiębiorca ma pełną swobodę
w wyborze opcji, z której chce korzystać.
Warunkiem udzielenia pomocy z tytułu no-
wej inwestycji jest udział środków własnych
przedsiębiorcy w wysokości co najmniej
25 proc. całkowitych kosztów inwestycji. Mi-
nimalna wysokość inwestycji musi wynosić
100 tys. euro. Przy korzystaniu z pomocy
publicznej z tytułu tworzenia nowych
miejsc pracy podstawą naliczenia maksy-
malnej wysokości pomocy są dwuletnie
koszty pracy nowo zatrudnionych pra-
cowników.

Tereny znajdujące się w lidzbarskiej stre-
fie przemysłowej przy ul. Olsztyńskiej  zo-
stały podzielone na 13 mniejszych działek,
z których 5 zostało już sprzedanych. Podział
działek dokonany został w celu dotarcia do
potencjalnych inwestorów, którzy nie po-
trzebują do prowadzenia działalności du-
żych powierzchni. W przypadku pojawienia
się  inwestora potrzebującego większego ob-
szaru, działki mogą być scalane w jedną,
w różnych konfiguracjach. Ceny wolnych te-
renów inwestycyjnych zostały obniżone
w celu zwiększenia ich atrakcyjności. Obec-
nie ceny niektórych z nich oscylują w gra-
nicach 25 zł + VAT / m2. Zakupu terenów
inwestycyjnych można dokonywać w dro-
dze przetargu nieograniczonego zarówno na
własność, jak i w formie użytkowania wie-
czystego za 25 proc. wylicytowanej kwoty
+ 23 proc. podatku VAT .

Gmina miejska Lidzbark Warmiński,
chcąc być atrakcyjną i przyjazną dla przed-
siębiorców, wprowadziła również zachęty
inwestycyjne polegające na udzieleniu po-
mocy regionalnej w formie zwolnienia z po-
datku od nieruchomości oraz podatku od
środków transportowych dla przedsię-

biorców prowadzących działalność go-
spodarczą na terenie miasta Lidzbark War-
miński, tworzących nowe miejsca pracy
związane z nowymi inwestycjami. 

Burmistrz Lidzbarka Warmińskiego
chętnie odwiedza lokalnych przedsię-
biorców. Podczas wizyt poznaje systemy
pracy, plany rozwoju, ale także bolączki,
z jakimi muszą zmagać się lokalne firmy.
Z informacji pozyskanych od przedsię-
biorców wiadomo, że część z nich planu-
je w najbliższym czasie zwiększenie pro-
dukcji, a co za tym idzie, znaczny wzrost
zatrudnienia.

Wychodząc naprzeciw potrzebom
oraz oczekiwaniom potencjalnych inwe-
storów, tutejszy urząd miejski zatrudnił

pracownika odpowiedzialnego za obsłu-
gę i kontakty z inwestorami, co znacznie
usprawniło proces komunikacji pomiędzy
samorządem a przedsiębiorcami. Chcą-
cych uzyskać informacje dotyczące moż-
liwości inwestycyjnych Lidzbarka War-
mińskiego prosimy o kontakt pod nume-
rem telefonu: 695 102 010 lub na skrzyn-
kę e-mail: inwestycje@lidzbarkw.pl.

Powyższe działania wspierające inwe-
storów spowodowały znaczny wzrost za-
interesowania działkami znajdującymi się
na terenie lidzbarskiej podstrefy Warmiń-
sko-Mazurskiej Specjalnej Strefy Ekono-
micznej.

www.lidzbarkw.eu

Strefa specjalna
w Lidzbarku Warmińskim
Prowadzenie działalności gospodarczej w Warmińsko-Mazurskiej Specjalnej
Strefie Ekonomicznej przynosi wymierne korzyści inwestorowi. 

Burmistrz Lidzbarka Warmińskiego Jacek Wiśniowski

SAMORZĄDOWI LIDERZY INWESTYCJI 
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Grupa American Heart of Poland
S.A. została założona z inicjatywy wybit-
nych lekarzy z Polski i Stanów Zjedno-
czonych prawie 16 lat temu. Jakie były
Państwa początki? 

– W latach 90. ubiegłego wieku dostęp
do nowoczesnych metod leczenia kardio-
logicznego w Polsce praktycznie nie istniał.
Zabiegi przezskórne, które w Europie i na
świecie były już popularne, u nas zaczęto
dopiero stosować. Wykonywano je tylko
w dużych ośrodkach, a więc dostęp do nich
był ograniczony. Chorzy czekali na te za-
biegi w ogromnych kolejkach, a jednocze-
śnie my – lekarze – mieliśmy świadomość,
że właśnie dostępność małoinwazyjnych za-
biegów oraz leczenie ostrych zespołów
wieńcowych i zawałów serca, jak najbliżej
miejsca zamieszkania polskiego pacjenta,
jest kluczowa dla ich zdrowia i życia. Od-
powiedzią na te potrzeby było powołanie
do życia pierwszej kliniki serca w Ustroniu
– prywatnego ośrodka, w którym chorzy
będą mieć szybki dostęp do, wtedy u nas
wciąż jeszcze, pionierskich zabiegów. I od
początku, ze względu na niewiarygodne
wprost zapotrzebowanie, klinika  pracowała
„na okrągło”, przez 24 godziny na dobę.
Okazało się, że ogromna rzesza ludzi po-
trzebowała pomocy dosłownie od zaraz.
Drugim istotnym krokiem było przekona-
nie płatnika, którym w tym czasie były Kasy
Chorych, że taki ośrodek jak nasz jest nie-
zbędny do tego, by móc efektywnie ratować
zdrowie i życie Polaków przed zabójcą nu-
mer jeden – chorobami układu krążenia.
Dziś w ramach grupy American Heart of
Poland pod marką przede wszystkim Pol-
sko-Amerykańskich Klinik Serca działa
ponad 30 ośrodków, w których niesiemy
bezpłatną pomoc dla średnio ponad 60 000
pacjentów rocznie.  

Zlokalizowanie pierwszej kliniki
w Ustroniu pociągnęło za sobą inwestycję
w Uzdrowisko Ustroń. Jaki był jej cel i czy
była niezbędna w działalności Klinik?

– Od początku powołania Klinik wie-
dzieliśmy o tym, że aby jak najlepiej pomóc
pacjentom musimy nie tylko znaleźć się jak
najbliżej nich, ale również podejść do ich le-
czenia w sposób kompleksowy i całościo-
wy. Jako spółka oferujemy najszerszy zakres
usług, najbardziej kompleksowy w kraju, jaki
może dać kardiologia i medycyna – od dia-
gnostyki przez leczenie kardiologiczne,
kardiochirurgiczne i naczyniowe oraz re-
habilitację, po profilaktykę wtórną i pier-

wotną całej rodziny chorego. Dlatego
Uzdrowisko Ustroń, z którego stworzyliśmy
największy obiekt wczesnej rehabilitacji
kardiologicznej w Polsce, było dla nas nie-
zbędnym wyborem. Rehabilitację poza-
wałową przechodzi u nas ponad 80 proc.
ludzi z tej grupy, natomiast po incydentach
sercowo-naczyniowych – ponad 40 proc.
Wpływa to na bardzo dobre wyniki lecze-
nia w naszych ośrodkach, ze szczególnym
uwzględnieniem wyników odległych. Dzię-
ki temu sukces, jaki osiągamy w leczeniu pa-
cjentów ma charakter trwały i pozwala im
przez długie lata cieszyć się zdrowiem.

Firma American Heart of Poland
podczas tegorocznej Wielkiej Gali Liderów
Polskiego Biznesu Business Centre Club
została uhonorowana Złotą Statuetką i ty-
tułem „Lider Polskiego Biznesu”. Co wy-
różnia Was na tle innych podmiotów
z sektora medycznego?

– AHP w ciągu 16 lat istnienia zdoby-
ło silną pozycję na polskim rynku opieki
zdrowotnej, stając się największą tego typu
siecią w Europie w sektorze kompleksowego
leczenia chorób układu krążenia. Mieliśmy
duży wpływ na zmianę podejścia do le-
czenia schorzeń sercowo-naczyniowych
w całym systemie opieki zdrowotnej w Pol-
sce. Od początku istnienia nasi specjaliści
ratują ludzi blisko ich miejsca zamieszka-
nia, stosując najnowocześniejsze metody,
które pozwalają na kompletną i skuteczną
terapię w przeciągu jednego do kilku dni.
AHP udowodniło, że można leczyć pa-
cjentów efektywnie, szybko i tanio, co jest
bardzo ważne dla całego systemu opieki
zdrowotnej. Co więcej, możemy pochwa-
lić się doskonałymi wynikami inwazyjnego
leczenia ostrych zespołów wieńcowych
oraz chorób serca, nierzadko przewyższa-
jących te publikowane w krajowych i mię-
dzynarodowych rejestrach.

Rozmawiała Agnieszka Żądło

Zmieniamy podejście 
do chorób serca

Rozmowa z dr. n. med. Zbigniewem Czyżem,
współzałożycielem i przewodniczącym Rady
Nadzorczej American Heart of Poland
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PLACÓWKA MEDYCZNA DOBRZE ZARZĄDZANA

Dobra organizacja pracy i kwalifika-
cje personelu decydują o jakości usług, jed-
nak ważna jest także odpowiednia baza lo-
kalowa i zaplecze techniczne. Czy zgadza
się Pani z tym stwierdzeniem?

– Założenie, że organizacja pracy i kwa-
lifikacje personelu decydują o jakości usług
jest prawdą oczywistą i bezdyskusyjną.
Jednak nieodpowiednia baza lokalowa
i brak dobrego zaplecza technicznego zni-
weczyć może najlepsze procedury organi-
zacyjne przy najlepszych kwalifikacjach
personelu np. świetnie wykwalifikowany ra-
diolog bez odpowiedniej jakości aparatu-
ry takiej jak RTG czy USG będzie bezsil-
ny i nie zapewni właściwej diagnostyki
osiągalnej w obecnej rzeczywistości tech-
nologicznej. Stąd też SZPZLO Warszawa-
Wawer stosuje zasadę nieustannej moder-
nizacji infrastruktury zgodnie z „zasadą koła
Deminga: planowanie – wykonanie –
sprawdzanie – działanie (poprawianie). 

Jakie modernizacje i inwestycje zre-
alizowała Państwa placówka w ostatnim
czasie?

– Wkonaliśmy kilka strategicznych
modernizacji infrastruktury, do których
należą m.in. budowa nowego budynku
przychodni rejonowej nr 4 przy ul. Bego-
nii 10 czy wdrożenie teleinformatycznej sie-
ci światłowodowej pozwalającej na pod-
niesienie jakości i prędkości przepływu in-
formacji cyfrowej niezbędnej w informaty-
zacji medycznej obsługi pacjentów np.
między innymi przesył obrazów z aparatów
RTG czy USG w czasie rzeczywistym.
Zakupiliśmy i zainstalowaliśmy cyfrowy
bezkasetowy aparat RTG i przebudowali-
śmy pracownię RTG – zdjęcia RTG mogą
być dostarczane do gabinetów opisowych
i lekarskich w kilka sekund po wykonaniu
ekspozycji pacjenta. Udało się wymienić flo-

tę samochodową SZPZLO na nowe eko-
nomiczne samochody jednolitej marki i ko-
loru. Samochody te są niezbędne do obsługi
pacjentów w domach, jak i pacjentów nie-
pełnosprawnych.

Liczne modernizacje i inwestycje na
pewno podnoszą jakość usług medycznych,
a dzięki temu wzrasta poziom zadowole-
nia mieszkańców Wawra, czy docierają do
Pani takie sygnały? 

– Tak, w każdej inwestycji czy moder-
nizacji takie sygnały mamy i je ewidencjo-
nujemy, podobnie wyrazy niezadowolenia,
ale tych jest bardzo mało. Prowadzimy rocz-
ną ankietę satysfakcji, według której osią-
gamy 90-95 proc. dużego zadowolenia
wśród pacjentów. Rejestr skarg i wniosków
jest przepleciony licznymi pisemnymi gra-
tulacjami i podziękowaniami.

Jakie elementy składają się na sukces
w zarządzaniu, na co warto zwrócić szcze-
gólną uwagę Pani zdaniem?

– Biorąc pod uwagę moje dotychcza-
sowe nieomal 25-letnie doświadczenie,
mogę stwierdzić, że sukces w zarządzaniu
placówkami służby zdrowia osiągnąć moż-
na jedynie przez dyscyplinę finansową,
ciągłe szukanie luk w świadczeniach me-
dycznych oraz odkrywanie potrzeb pa-

cjentów i ich zaspokajanie z równoległym
wzrostem przychodów finansowych. Takie
zasady pozwalają na utrzymanie dobrego
stanu finansów placówki, które są podsta-
wą inwestycji i utrzymania standardów za-
trudnienia wysoko wykwalifikowanego per-
sonelu oraz jakości wyposażenia. Nie na-
leży polegać tylko na dotacjach, dofinan-
sowaniach i ulgach, bo to ślepa uliczka pro-
wadząca do ciągłego zadłużenia. Ko-
nieczna jest samodzielność w finansowa-
niu placówki służby zdrowia i samodziel-
ność w podejmowaniu decyzji strategicz-
nych, przy dobrej współpracy z organem za-
łożycielskim, jak i z czynnikami społecznymi
gminy, regionu czy miasta.

Placówka, którą Pani zarządza zosta-
ła nominowana w konkursie: Placówka
Medyczna Dobrze Zarządzana, czy jest
Pani dumna z tego wyróżnienia?

– Nominacja SZPZLO Warszawa-
Wawer w konkursie Placówka Medyczna
Dobrze Zarządzana to oczywiście „za-
strzyk” dumy, satysfakcji i duże zobowią-
zanie dla mnie, a przede wszystkim dla pra-
cowników i współpracowników – przecież
to głównie ich zasługa. 

Rozmawiał Tomasz Rekowski

Działamy zgodnie 
z kołem Deminga
Rozmowa z dyrektor SZPZLO Warszawa-Wawer
lek. med. Marią Aleksandrą Kąkol
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Dyrektor SZPZLO Warszawa-Wawer
lek. med. Maria Aleksandra Kąkol

Nowa Przychodnia Rejonowa nr 4 przy ul. Begonii 10



Gdzie na targi?
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marzec 2016

24–25 23. Międzynarodowa Giełda Wynalazków Warszawa

29–1 „ARCHIMEDES 2016” – 19. Międzynarodowy Salon Wynalazków 

i Innowacyjnych Technologii Moskwa

kwiecień 2016

13–14 InEnerg 2016 – Międzynarodowe Targi Innowacji Energetycznych Wrocław

13–17 Geneva Inventions 2016. 44. Międzynarodowa Wystawa 

Wynalazczości Nowoczesnej Techniki i Wyrobów Genewa

20–22 IX Konferencja Naukowo-Techniczna i-MITEL 2016 

– „Innowacje szansą rozwoju gospodarki” Łagów

27–28 Kongres E(x)plory „Innowacje w przestrzeni” Wrocław

maj 2016

9–13 Energy Future Week Poznań

12–14 ITEX 2016 – 26. Międzynarodowa Wystawa Wynalazków Kuala Lumpur

19–21 EUROINVENT 2016 – 8. Europejska Wystawa Kreatywności i Innowacji Jassy

czerwiec 2016

7–10 ITM Polska – Innowacje, Technologie, Maszyny Poznań

14–15 INTARG 2016 – Międzynarodowe Targi Innowacji 

Gospodarczych i Naukowych Katowice

16–17 INVENT ARENA – Międzynarodowa Wystawa Innowacji 

Technicznych, Patentów i Wynalazków Trinec

lipiec 2016

1–3 Międzynarodowe Targi Innowacyjności i Wynalazczości 2016 Macau

wrzesień 2016

29–1 Międzynarodowa Wystawa Wynalazków INST i Targi Technomart Taipei

październik 2016

10–12 IWIS 2016 – 10. Międzynarodowa Warszawska Wystawa Wynalazków Warszawa

19–22 Brytyjskie Targi Wynalazczości BIS Londyn

27–28 IV Międzynarodowe Targi Innowacji i Nowych Technologii 

INNO-TECH EXPO Kielce

27–30 IENA 2016 – 68. Międzynarodowa Wystawa 

„Pomysły – Wynalazki – Nowe Produkty” Norymberga

24–25 TECHNICON-INNOWACJE – Targi Techniki Przemysłowej, 

Nauki i Innowacji Gdańsk

TARGI



www.itd.poznan.pl

ul. Winiarska 1, 60-654 Poznań
tel.: +48 61 849 24 00
faks: +48 61 822 43 72
e-mail: office@itd.poznan.pl

INNOWACJE
kompleksowe badania 
i usługi dla przemysłu 

drzewnego i meblarskiego

INSTYTUT 
TECHNOLOGII 
DREWNA



Instytut Fizyki Plazmy i Laserowej Mikrosyntezy w Warszawie

Instytut Fizyki Plazmy i Laserowej 
Mikrosyntezy od 40 lat 
zajmuje się badaniami 

i zastosowaniami plazmy.

40 lat badań dotyczących opanowania energii termojądrowej

Badania te są realizowane w ramach europejskiego
programu EUROfusion i dotyczą zastosowania do 

realizacji powyższego celu układów z magnetycznym
utrzymaniem plazmy fuzyjnej i układów 
wykorzystujących lasery wielkiej energii 

do generacji plazmy.

Najważniejszym możliwym zastosowaniem gorącej
plazmy badanym w IFPiLM jest opracowanie

przyszłego bezpiecznego dla ludności i środowiska
źródła energii wykorzystującego reakcję syntezy

(fuzji) termojądrowej. 

www.ifpilm.pl


