
spodarki. W instytutach badawczych 
podejście proinnowacyjne jest dość po-
wszechne, dlatego widzę dla nich duże 
szanse w konkursach ogłaszanych przez 
NCBiR.

W najbliższej ofercie konkursowej 
znajduje się między innymi program IN-
NOTECH, który adresowany jest do ta-
kich podmiotów, które podejmują prace 
badawcze i przygotowawcze prowadzące 
do wdrożenia. Program ten jest ukierun-
kowany na opracowanie i wdrożenie inno-
wacyjnych technologii, produktów i usług. 
Program INNOTECH ma doprowadzić do 
zwiększenia liczby opracowanych i wdro-
żonych innowacji technologicznych po-
trzebnych gospodarce przy jednoczesnym 
zwiększeniu wydatków przedsiębiorstw 
na badania naukowe i prace rozwojowe. 
Powinno to zaowocować wzmocnieniem 
współpracy przedsiębiorstw z jednost-
kami badawczymi, w tym instytutami ba-
dawczymi.

Program INNOTECH ma dwie ścieżki 
programowe: In-Tech i Hi-Tech. Ścieżka 
In-Tech, to zmodyfi kowana kontynuacja 
bardzo popularnego wśród instytutów 
badawczych przedsięwzięcia IniTech. 
Ścieżka programowa Hi-Tech to nowy 
instrument skierowany do innowacyj-
nych mikro-, małych i średnich przedsię-
biorstw (MŚP) działających w obszarze 
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Rada NCBiR w nowej formule
Rozmowa z prof. Jerzym Kątckim – Przewodniczącym Rady

Narodowego Centrum Badań i Rozwoju

Jakie są Pańskie refl eksje dotyczące pierw-

szych miesięcy działalności Rady w nowym, 

poszerzonym składzie?

Zgodnie z wolą ustawodawcy for-
muła Rady została zmieniona. Podobnie 
jak poprzednio członków Rady wybiera 
i powołuje Minister Nauki i Szkolnictwa 
Wyższego, jednakże zmienił się sposób 
wyłaniania członków Rady. W skład Rady 
wchodzi obecnie 30 członków, w tym: 
dziesięciu zgłoszonych przez środowisko 
naukowe, dziesięciu zgłoszonych przez 
środowiska społeczno-gospodarcze i fi -
nansowe oraz dziesięciu wskazanych przez 
ministrów, spośród pracowników admini-
stracji rządowej, do których kompetencji 
należą sprawy nauki.

Kolejną zmianą wprowadzoną przez 
ustawodawcę jest praca Rady w komi-
sjach. W ramach Rady działają teraz cztery 
komisje: komisja ds. fi nansów, komisja ds. 
realizacji strategicznych programów badań 
naukowych i prac rozwojowych, komisja 
ds. realizacji innych zadań Centrum oraz 
komisja odwoławcza.

Rada Centrum w nowej formule i w no-
wym składzie pracuje już cztery miesiące. 
Nowa formuła Rady się sprawdza. Za-
proszenie do jednego stołu przedstawi-
cieli różnych środowisk pozwala na syn-
tetyczne spojrzenie na potrzeby świata 
naukowego i gospodarczego oraz wypra-
cowanie doskonalszych sposobów wydat-
kowania środków publicznych. Widoczne 
są już pierwsze efekty zarówno na posie-
dzeniach komisji, jak i na posiedzeniach 
plenarnych Rady.

Jak ocenia Pan – jako Przewodniczący 

Rady NCBiR, a jednocześnie reprezentant 

instytutów badawczych w tym gremium, 

ofertę konkursową pod kątem środowiska 

instytutów, które realizują prace stosowane 

na rzecz innowacyjności gospodarki?

Czy przewidziane są projekty ukierunko-

wane na obszary ich działalności, z których 

wynika przecież ok. 80% wdrożeń w Pol-

sce?

Jednym z zadań Narodowego Cen-
trum Badań i Rozwoju jest inicjowanie 
oraz realizacja programów fi nansowania 
stosowanych badań naukowych lub prac 
rozwojowych prowadzących do wdro-
żenia. Ważne jest, by fi nansowane były 
rozwiązania innowacyjne, które pozwolą 
zwiększyć konkurencyjność polskiej go-

BIULETYNBIULETYN
ISSN 1506-0713

Rady Głównej Instytutów Badawczych

Nr 1 (83)
Maj 2011 Rok XVI informacyjnyinformacyjny

Prof. dr hab. inż. Jerzy Kątcki

• 60. urodziny Instytutu Hodowli i Aklimatyzacji 

Roślin – PIB  (str. 14-15)

• ARCHIMEDES 2011 – XIV Międzynarodowy 

Salon Wynalazków i Innowacyjnych Technologii   

(str. 16-17)

• Jubileusz 25-lecia Instytutu Ochrony Środowiska 

– PIB (str. 18-19)

• „Instytuty badawcze wczoraj i dziś” (str. 20-22)

• Nagrody Premiera dla wybitnych naukowców  

(str. 23-24)



2 Biuletyn Informacyjny Rady Głównej Instytutów Badawczych Nr 1/2011

resortów są łatwiejsze do rozwiązania. 
Odpowiadając na drugą część Pani py-
tania uważam, że wzrost zaangażowania 
sektora gospodarki w inwestycje badaw-
czo-rozwojowe może nastąpić w wyniku 
stworzenia zachęt dla przedsiębiorców. 
Oczywistym jest, że przedsiębiorstwa ma-
jące motywację do poszukiwania i wyko-
rzystywania wyników prac badawczych 
i rozwojowych doprowadzą do zwięk-
szenia poziomu fi nansowania nauki oraz 
zwiększenia innowacyjność gospodarki. 
Jednym z przykładów zachęt dla przed-
siębiorstw do inwestowania w badania 
jest wsparcie przedsiębiorców w ramach 
programu INNOTECH.

Za ważne uważam także wprowadze-
nie ulg podatkowych dla przedsiębiorstw 
wdrażających nowe rozwiązania tech-
nologiczne. Bardzo istotna jest również 
likwidacja barier ograniczających zainte-
resowanie przedsiębiorstw badaniami. 
Przykładem takiego działania mogłoby 
być wyłączenie spod ustawy o zamówie-
niach publicznych usług w zakresie badań 
naukowych i prac rozwojowych.

Rozmawiała

Dorota Jarocka

zaawansowanych technologii. Konkursy 
programu INNOTECH przewidywane 
są na lata 2011-2013. Finansowanie tych 
projektów przewidziane jest do roku 
2016. W 2011 roku planowany jest jeden 
konkurs, który właśnie został ogłoszony. 
W latach w 2012 i 2013 planowane są 
po dwa konkursy.

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju 
przewiduje również organizowanie innych 
konkursów pobudzających innowacyj-
ność jednostek naukowych. Rozważane 
jest fi nansowanie projektów zbliżonych 
w swoich zasadach do dotychczasowych 
projektów rozwojowych. Po przyjęciu 
przez Radę Ministrów Krajowego Pro-
gramu Badań Rada NCBiR rozpocznie 
prace nad przygotowaniem projektów 
strategicznych programów badań nauko-
wych i prac rozwojowych. W planowa-
nych programach NCBiR widzę więc duże 
możliwości fi nansowania badań w instytu-
tach badawczych.

Jednym z zadań NCBiR jest zapewnienie 

dobrych warunków dla rozwoju kadry na-

ukowej, m.in. przez umożliwianie młodym 

naukowcom udziału w programach badaw-

czych. Jakie propozycje są skierowane do 

naukowców, badaczy, którzy rozpoczynają 

karierę naukową?

Dobrym przykładem działania wspiera-
jącego rozwój młodej kadry naukowej jest 
właśnie rozstrzygnięta druga edycja pro-
gramu LIDER. Oferta była skierowana do 
najzdolniejszych młodych pracowników 
nauki. Celem programu LIDER było zwięk-
szenie kompetencji młodych naukowców 
w kierowaniu własnym zespołem badaw-
czym oraz kierowaniu projektami badaw-
czymi mającym na celu wdrożenia. Wśród 
wniosków, które otrzymały fi nansowanie, 
można znaleźć wnioski z Głównego In-
stytutu Górnictwa oraz Instytutu Chemii 
Przemysłowej.

Świat nauki to wzajemne relacje badań 

podstawowych i stosowanych – jak postrzega 

Pan Profesor możliwość współpracy z Naro-

dowym Centrum Nauki?

Starałbym się obalić już dość po-
wszechny mit, że Narodowe Centrum 
Nauki będzie się zajmowało tylko fi-
nansowaniem badań w obszarze nauk 
podstawowych, a Narodowe Centrum 
Badań i Rozwoju – fi nansowaniem badań 
w obszarze nauk stosowanych. Zanim in-
nowacyjne badania stosowane przejdą do 
fazy rozwojowej wymagają szczegółowych 
badań w laboratoriach naukowych, które 
doskonale wpisują się w zakres progra-
mów ogłaszanych przez NCN. Narodowe 
Centrum Badań i Rozwoju będzie zajmo-

wało się fi nansowaniem kontynuacji tych 
badań w fazie rozwojowej.

Czy nowa Rada stwarza szansę na wypeł-

nienie luki we współpracy między resortami? 

Co można zrobić, aby zwiększyć zaanga-

żowanie sektora gospodarki w inwestycje 

badawczo-rozwojowe?

Zgodnie z zasadami wprowadzonymi 
przez nową ustawę, w gronie trzydziestu 
członków Rady jest dziesięciu przedsta-
wicieli resortów, wśród nich: sekretarz 
stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa 
Wyższego – prof. dr hab. Maria Orłow-
ska, podsekretarz stanu w Ministerstwie 
Gospodarki – Grażyna Henclewska oraz 
podsekretarz stanu w Ministerstwie Infra-
struktury – Piotr Styczeń. Na posiedzenia 
Rady zapraszani są również przedstawi-
ciele Ministerstwa Rozwoju Regionalnego 
i Ministerstwa Finansów.

Aktywne uczestnictwo w pracach Rady 
przedstawicieli ministerstw daje możliwość 
szybkiego przepływu informacji między 
resortami. Członkowie Rady reprezentu-
jący środowiska naukowe i gospodarcze 
mają możliwość bezpośredniego kontaktu 
z przedstawicielami rządu. Ponadto pro-
blemy wymagające zaangażowania kilku 

Prof. dr hab. inż. Jerzy Kątcki
Urodzony w 1953 roku w Sosnowcu. 
W 1978 r. ukończył Studia na Wydziale 
Mechanicznym Technologicznym Politech-
niki Warszawskiej (specjalność technolo-
gia materiałów półprzewodnikowych). Po 
studiach doktoranckich w Instytucie Inży-
nierii Materiałowej PW w 1982 r. obronił 
pracę doktorską, która została wyróżniona 
przez Radę Naukową Instytutu Inżynierii 
Materiałowej PW oraz nagrodzona przez 
Ministra Hutnictwa i Przemysłu Maszyno-
wego. Od 1981 r. pracuje w Instytucie 
Technologii Elektronowej (ITE) w War-
szawie.
W latach 1986-1987 odbył staż podok-
torski w Department of  Materials Science 
and Engineering, Cornell University, Ithaca, 
NY, USA. Prowadzone przez niego bada-
nia mechanizmów generacji defektów sieci 
krystalicznej w procesach technologicznych 
wytwarzania przyrządów półprzewodniko-
wych zaowocowały rozprawą habilitacyjną. 
Stopień doktora habilitowanego nauk tech-
nicznych uzyskał w 1990 r., a tytuł profe-
sora w 2000 r. W latach 1994-2005 kiero-
wał Zakładem Badań Materiałów i Struktur 
Półprzewodnikowych ITE. W 1996 roku 
przebywał na Stypendium Japanese So-
ciety for Promotion of  Science w Kyoto 
Institute of  Technology, Japonia. Prowa-
dził współpracę naukową z takimi ośrod-
kami naukowymi jak Max-Planck Institut 
für Metallforschung (Stuttgart, Niemcy), 
Massachusetts Institute of  Technology, 
Cambridge, MA (USA), Kyoto Institute of  

Technology (Kyoto, Japonia) i IMEC (Leu-
ven, Belgia). Od 2005 roku jest Zastępcą 
Dyrektora ds. Naukowych ITE.
Jest autorem/współautorem ponad 150 
publikacji w międzynarodowych czasopi-
smach naukowych i materiałach konferen-
cyjnych w dziedzinie materiałoznawstwa 
półprzewodnikowego, nanotechnologii 
i metod badań materiałów, autorem mono-
grafi i nt. mikroskopii elektronowej mate-
riałów i przyrządów półprzewodnikowych 
oraz autorem 10 wykładów zaproszonych. 
Kierował krajowymi projektami badaw-
czymi oraz był odpowiedzialny za realizację 
w ITE projektów badawczo-rozwojowych 
Programu Ramowego Unii Europejskiej 
w obszarze nanotechnologii elektronicz-
nych i fotonicznych.
Wielokrotnie uczestniczył w zespołach eks-
pertów oceniających projekty Programów 
Ramowych Unii Europejskiej w obszarach 
ICT, FET i NMP. Jest przedstawicielem 
Polski w Grupie Wysokiego Szczebla ds. 
Nanonauk i Nanotechnologii Komisji Eu-
ropejskiej (High Level Group of  EU Mem-
ber States and FP7 Associated States on 
Nanoscience and Nanotechnologies) oraz 
w Radzie Zarządzającej Wspólnego Przed-
sięwzięcia Europejskiej Platformy Nano-
elektronicznej ENIAC (Governing Board 
of  ENIAC Joint Undertaking).
W listopadzie 2010 został powołany przez 
Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego 
do Rady Narodowego Centrum Badań 
i Rozwoju, a w grudniu 2010 wybrany Prze-
wodniczącym tej Rady.
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Instytut Mechanizacji Budownictwa 
i Górnictwa Skalnego (IMBiGS) – instytut 
kategorii A, jest – ze względu na zakres 
i dziedzinę – jedyną tego typu placówką 
naukową w Polsce. Misją Instytutu jest pro-
wadzenie badań podstawowych i stosowa-
nych w dziedzinie mechanizacji, w budow-
nictwie, górnictwie skalnym oraz ochro-
nie środowiska poprzez opracowywanie 
nowych maszyn, technologii, projektów 
związanych z recyklingiem i gospodarką 
odpadami z jednoczesnym wdrażaniem 
tych innowacyjnych rozwiązań przy współ-
pracy z przemysłem. 

Instytut jest czołową jednostką w kraju, 
realizującą wspólnie z partnerami z prze-
mysłu projekty celowe dotyczące nowych 
maszyn i urządzeń dla budownictwa. Jest 
także współtwórcą Programu Gospodarki 
Odpadami w Polsce w części dotyczą-
cej odpadów niebezpiecznych. IMBiGS 
uczestniczy w tworzeniu i doskonaleniu 
prawa technicznego w Polsce i UE. Jest 
jednostką notyfi kowaną UE w zakresie  
wszystkich dyrektyw mających zastoso-
wanie do maszyn, urządzeń i wyrobów 
na potrzeby budownictwa.

Z upoważnienia Ministra Gospodarki 
Instytut koordynuje kształcenie operato-
rów maszyn w Polsce, prowadzi centralny 
rejestr wydanych uprawnień, a także sam 

organizuje szkolenia w zakresie uzyska-
nia państwowych uprawnień operatora 
maszyn i urządzeń budowlanych i dro-
gowych.

Historia
Instytut Organizacji i Mechanizacji Bu-

downictwa (IOMB), z którego wyłonił się 
dzisiejszy Instytut Mechanizacji Budow-
nictwa i Górnictwa Skalnego, powstał 
w styczniu 1951 r. Sześć lat po wojnie 
jej niszczycielskie ślady były powszech-
nie jeszcze bardzo odczuwalne. Stąd po-
wstała potrzeba powołania państwowego 
instytutu, który zajmowałby się tworze-
niem podstaw rozwoju najważniejszych 
elementów ówczesnego budownictwa, 
a więc jego organizacją i mechanizacją. 
W latach sześćdziesiątych Instytut zaczął 
prowadzić badania związane z perspekty-
wami rozwoju budownictwa. Zajmował 
wtedy pierwsze miejsce wśród resorto-
wych instytutów pod względem wielkości 
udziału w pracach naukowo-badawczych 
z zakresu ekonomiki budownictwa.

W dniu 1 stycznia 1973 roku Instytut 
Organizacji i Mechanizacji Budownictwa 
został przekształcony w Instytut Mecha-
nizacji Budownictwa. Od tej pory IMB 
jeszcze efektywniej stymulował rozwój 
polskiego przemysłu maszyn i urządzeń 
budowlanych.

Od 1986 Instytut funkcjonuje jako In-
stytut Mechanizacji i Górnictwa Skalnego 
i nie tylko rozwinął tematykę prac badaw-
czo-rozwojowych, lecz także uzyskał co-
raz większy wpływ na kształtowanie prac 
badawczych i wdrożeniowych w górnic-

twie skalnym w całym kraju. 
W kolejnych latach Instytut roz-
wijał się, rozszerzał obszary 
swoich zainteresowań badaw-
czych i rozwojowych o nowe 
kierunki: konstrukcję nowych 
maszyn dla budownictwa, me-
chanizację górnictwa skalnego, 
wydobycie i wykorzystanie su-
rowców mineralnych, nowe 
mineralne materiały dla budow-
nictwa, a w ostatnim okresie 
innowacyjne technologie w ob-
szarze gospodarki odpadami 
przemysłowymi i ich recykling, 
w tym przetwarzanie odpadów 
w produkty gospodarczo uży-
teczne oraz automatyzację prac 

60 lat badań, wdrożeń i rozwoju
Jubileusz Instytutu Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego

Dr Stefan Góralczyk
Od 2006 r. dyrektor Instytutu Mechani-
zacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego 
w Warszawie, autor ok. 100 prac na-
ukowo-badawczych oraz sześciu książek 
i monografi i, współautor wielu patentów. 
Jest wiceprezesem Federacji Stowarzyszeń 
Naukowo-Technicznych Naczelnej Organi-
zacji Technicznej, przewodniczącym Komi-
tetu Naukowo-Technicznego FSNT NOT 
Polityki Techniczno-Gospodarczej oraz 
Komitetu Technicznego nr 108 PKN do 
spraw Kruszyw i Kamienia Budowlanego. 
Przedstawiciel Polski w European Aggrega-
tes Association UEPG oraz przedstawiciel 
Polskiego Związku Pracodawców Produ-
centów Kruszyw w Składzie Rady Norma-
lizacyjnej II kadencji (2007-2011) Polskiego 
Komitetu Normalizacyjnego oraz w Komi-
tecie Technicznym CEN TC 264 Natural 
Stone. Jest też członkiem Sekcji Górnic-
twa Odkrywkowego Komitetu Górnictwa 
PAN, RILEM – Technical Committee Alkali 
– Reactivity and Prevention Assessment, 
Specification and Diagnosis, American 
Chemical Society, Rady Naukowo-Tech-
nicznej Zintegrowanego Środowiskowego 
Laboratorium Systemów Mechatronicz-
nych Pojazdów i Maszyn Roboczych oraz 
Rady Silesia Expo. Odznaczony m.in. Krzy-
żem Kawalerskim i Krzyżem Ofi cerskim 
Orderu Wynalazczości Królestwa Belgii, 
polskimi odznaczeniami państwowymi 
i resortowymi.

Projekt celowy – wiertnica małogabarytowa
WAMET H30G Jubileuszowy medal Instytutu
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montażowych i specjalne technologie ob-
róbki mechanicznej w przemyśle. Obecnie 
Instytut realizuje działania we wszystkich, 
wymienionych obszarach, konsekwentnie 
realizując swoją misję jednostki na wskroś 
innowacyjnej, której nadrzędnym celem 
działania jest wdrażanie wyników prowa-
dzonych prac naukowych i badawczych.

Foresight
Od kwietnia 2009 r. Instytut realizuje 

wspólnie z Politechniką Śląską i AGH pro-
jekt Foresight w zakresie priorytetowych 
i innowacyjnych technologii zagospodaro-
wywania odpadów pochodzących z gór-
nictwa węgla kamiennego. Głównym ce-
lem projektu jest identyfi kacja wiodących 
technologii zagospodarowania odpadów 
górniczych o znaczeniu strategicznym, 
których rozwój w następnych 20 latach 
będzie priorytetowy dla Polski, oraz opra-
cowanie scenariuszy ich rozwoju poprzez 
zastosowanie usystematyzowanej meto-
dyki badawczej.

Współpraca zagraniczna
IMBiGS jest wysoko cenionym w ob-

szarach swojej działalności naukowej, ba-

dawczej, rozwojowej i innowacyjnej part-
nerem zagranicznych ośrodków nauko-
wych – utrzymuje kontakty i realizuje 
wspólne przedsięwzięcia i projekty z po-
dobnymi ośrodkami w Unii Europejskiej, 
ale również w Rosji, na Ukrainie i Białorusi. 
Od 2008 r. Instytut jest członkiem Euro-
pejskiej Platformy Technologicznej Zrów-
noważonego Rozwoju Surowców Mine-
ralnych.

Ważniejsze projekty zagraniczne:
WASTERTRANS – wsparcie trans-

feru technologii związanych z gospodarką 
odpadami na terenie Polski, ze szczegól-
nym uwzględnieniem województw mazo-
wieckiego i śląskiego – MFEOG Norweski 
Mechanizm Finansowy.

WEEEZO – polsko-norweskie par-
tnerstwo na rzecz transferu wiedzy 
w zakresie zagospodarowywanie zużytego 
sprzętu elektrycznego i elektronicznego. 
Projekt realizowany jest we współpracy 
z norweską fundacją SINTEF – MFEOG 
Norweski Mechanizm Finansowy.

COACH BioEnergy – międzynaro-
dowa sieć wiedzy w zakresie produkcji 
i wykorzystania biomasy do celów energe-
tycznych w Europie Środkowej i Wschod-

niej – w ramach programu Central Europe 
Cooperating for Success.

Enterprise Europe Network – 
międzynarodowa sieć transferu innowacji 
– IMBiGS jest członkiem Konsorcjum Cen-
tral Poland – Business Support Network, 
koordynatorem jest PARP – projekt Ko-
misji Europejskiej.

Współpraca 
z przedsiębiorstwami

Od 1992 r. Instytut rozpoczął realizację 
projektów celowych wspólnie z małymi 
i średnimi przedsiębiorstwami. Projekty 
fi nansowane są przez FSNT NOT z fun-
duszy państwowych. Dotąd Instytut zre-
alizował ponad 130 projektów celowych. 
W latach 2006-2011 podjął realizację 47 
takich zadań. Średnia wartość projektów 
wyniosła ponad 2 mln zł rocznie.

Przykładowe rozwiązania: nowe kon-
strukcje wiertnic do robót inżynieryjnych, 
systemy maszyn do automatycznego wy-
twarzania kręgów betonowych, dużej 
pojemności mieszarki samochodowe do 
mieszanki betonowej, technologia pro-
dukcji kruszyw lekkich z osadów ścieko-
wych.

Automat do montażu wkładów do zniczy

Badanie maszyn budowlanychBadanie elementów rusztowań

Stanowisko do badania hamulców maszyn budowlanych
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Certyfi kacja i normalizacja
W ciągu ostatnich 60 lat przebadano 

łącznie ponad 3500 maszyn i urządzeń, 
w tym na „ŚKJ” znaki „1”, „Q” oraz „B”. 
Wykonano ponad 2000 różnego rodzaju 
instrukcji obsługi do maszyn i urządzeń 
budowlanych, ich użytkowania, napraw 
i regeneracji oraz wytycznych procesów 
technologicznych i organizacyjnych w bu-
downictwie. IMBiGS jako jednostka noty-
fi kowana Unii Europejskiej nr 1454, posia-
dająca trzy akredytacje PCA, jest upraw-
niony m.in. do oceny zgodności wyrobów, 
przyznawania producentom (krajowym 
i zagranicznym) oraz importerom cer-
tyfi katów bezpieczeństwa, certyfi katów 
systemów zarządzania, oceny surowców 
skalnych i produktów ich przeróbki.

Prowadzi cztery sekretariaty norma-
lizacyjnych komitetów technicznych ISO 
i PKN: ISO/TC 195 Maszyny i urządzenia 
budowlane, PKN/KT 13 ds. Maszyn do 
Robót Ziemnych, Drogowych oraz Żu-
rawi Samojezdnych, PKN/KT 14 ds. Ma-
szyn i Urządzeń dla Budownictwa, Prze-
mysłu Materiałów Budowlanych i Górnic-
twa Skalnego, a także PKN/KT 108 ds. 
Kruszyw i Kamienia Budowlanego.

Nagrody, wyróżnienia, patenty
Dokonania Instytutu spotykają się z sze-

rokim uznaniem specjalistów, uzyskując 
w kraju i na świecie wiele znaczących na-
gród i wyróżnień. Szczególnie cenne są na-
grody Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyż-
szego, złote, srebrne i brązowe medale 
uzyskane podczas prestiżowych targów, 
wystaw i konkursów w Polsce, Brukseli, 
Paryżu, Seulu, Szanghaju czy Norymber-
dze.

Instytut jest również pięciokrotnym 
laureatem ogólnopolskiego konkursu 
„Lider Innowacji” oraz jedynym w Polsce 
posiadaczem statuetki „Super Lider In-
nowacji”, trzykrotnym zdobywcą tytułów 
„Lider Rynku” i „Euroleader”– w tym, jako 
jedyny w Polsce, został wyróżniony w ka-
tegorii „prowadzenie prac badawczych 
i rozwojowych”.

Na uwagę zasługuje również fakt wy-
różnienia Instytutu Krzyżem Kawalerskim 
Orderu Wynalazczości nadanym przez 
Najwyższą Komisję Odznaczeń Królestwa 
Belgii za tworzenie, wdrażanie i promo-
wanie innowacyjnych rozwiązań technicz-
nych. IMBiGS uzyskał ponad 100 patentów 
i wzorów przemysłowych.

Kruszywo sztuczne z osadów ściekowych

Szkolenie montażystów rusztowań

Urządzenie do obróbki tarcz hamulcowych na pojeździe

Wirtualny model kabiny operatora

Badanie kruszyw

Automat do wykonywania listew elektrycznych
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Mgr inż. Józef  Menes – od 2007 r. 
Dyrektor Instytutu Chemii Przemysło-
wej (IChP). Karierę zawodową rozpoczął 
w IChP w 1977 r. po ukończeniu Wydziału 
Chemicznego Politechniki Warszawskiej. 
W latach 1977−1990 prowadził prace 
badawcze w zakresie opracowania tech-
nologii poliuretanów, które zaowocowały 
uzyskaniem kilku patentów.

Po czteroletniej przerwie (w latach 
1990−1994), kiedy to pełnił funkcję Bur-
mistrza Dzielnicy Gminy Żoliborz w War-
szawie, w 1995 r. powrócił do Instytutu, 

gdzie w latach 1995-2003 jako zastępca Dyrektora ds. Technicznych 
kierował pracami z zakresu produkcji doświadczalnej, inwestycji oraz 
utrzymania infrastruktury obiektów IChP.

W latach 90. był inicjatorem i odegrał decydującą rolę w nowelizacji 
ustawy o jbr-ach, która stworzyła podstawy prawne do uregulowania 

Dr inż. Jan Jabłkowski – absolwent Po-
litechniki Warszawskiej, Wydziału Maszyn 
Roboczych i Pojazdów.

W 1973 roku rozpoczął pracę w Prze-
mysłowym Instytucie Automatyki i Po-
miarów jako projektant, kierownik pro-
jektów, a później kierownik pracowni. 
Zajmował się zagadnieniami modelowa-
nia matematycznego, systemami automa-
tyki oraz robotyką. W 1983 roku obronił 
pracę doktorską na Wydziale Mechaniki 
Precyzyjnej Politechniki Warszawskiej. 
Później w CBW MERCOM kierował pro-

jektami wdrożeniowymi. W 1990 roku powrócił do PIAP – najpierw 
sprawował funkcję sekretarza naukowego, później zastępcy dyrektora, 

Inżynierowie na wagę złota 
Podsumowanie XVII edycji plebiscytu „Przeglądu Technicznego” o tytuł „Złotego Inżyniera 2010” 

spraw majątkowych kilkudziesięciu instytutów, mających nieuporząd-
kowane kwestie własności gruntów i budynków.

W latach 2003−2007 był Doradcą Prezydenta Warszawy w zakresie 
tematyki samorządowej.

Po powrocie do IChP w 2007 r. jako kierownik, a następnie (po 
wygranym konkursie) dyrektor Instytutu szczególną uwagę poświęca 
problemom związanym z promocją innowacyjności i transferem myśli 
technicznej do gospodarki. Służy temu zarówno bogata oferta wysta-
wiennicza Instytutu na Międzynarodowych Wystawach Wynalazków, jak 
i podpisanie licznych umów z przemysłem na sprzedaż licencji i wdrożeń 
nowych technologii.

Działając aktywnie w Radzie Głównej Instytutów Badawczych i Pol-
skiej Izbie Gospodarczej Zaawansowanych Technologii podjął inicjatywę 
legislacyjną dotyczącą ustaw „o podatku dochodowym od osób fi zycz-
nych i od osób prawnych” umożliwiającą podmiotom gospodarczym 
odliczenie od dochodów przed opodatkowaniem kwot wydatkowanych 
na zakup i wdrożenie nowych technologii oraz wytwarzania nowych 
produktów.

Dr inż. Witold Wiśniowski – urodzony 
w Muszynie na Sądecczyźnie. Uważa, że 
poznanie historii z perspektywy własnego 
regionu jest niezwykle ważnym etapem 
obywatelskiej i patriotycznej edukacji.

Absolwent wydziału MEiL Politechniki 
Warszawskiej oraz Uniwersytetu War-
szawskiego. Swoją karierę zawodową 
związał z lotnictwem. Zagadnieniom 
związanym z działalnością Instytutu Lot-
nictwa oraz badaniom w ogólności po-

„Diamentowy Inżynier 2010” – dr inż. Jan Jabłkowski
a od 2005 roku – dyrektora Instytutu. Funkcje te praktycznie wyklu-
czały pracę w charakterze inżyniera; pozostało organizowanie pracy 
koleżanek i kolegów.

Co z perspektywy 20 lat pracy menadżerskiej można uznać za naj-
ważniejsze: przeprowadzenie instytutu przez różne fazy restrukturyzacji 
czy inkubację nowej specjalności PIAP, robotyki mobilnej? Utworzenie 
i okrzepnięcie dwóch czasopism specjalistycznych, rozwój naszych 
fi rmowych targów automatyki i pomiarów – największej imprezy branżo-
wej w naszej części Europy, czy doroczną, międzynarodową konferencję 
Automation? Liczne nagrody krajowe i zagraniczne czy może raczej fakt, 
że wielu młodych, wyróżniających się absolwentów politechnik trafi a 
do instytutu, w rezultacie czego 50% składu komórek merytorycznych 
stanowią osoby do 35 roku życia?

Kolejnym ważnym zadaniem będzie przekazanie kierowania insty-
tutem w ręce młodszego pokolenia.

„Złoty Inżynier 2010” w kategorii High-Tech – mgr inż. Józef Menes

„Złoty Inżynier 2010” w kategorii Nauka – dr inż. Witold Wiśniowski
święca znaczną część swojego prywatnego czasu – to jego cel i pasja. 
Nieprzerwalnie prowadzi działalność naukową w zakresie dynamiki 
konstrukcji obiektów latających.

Za najważniejsze wyzwanie dla instytucji badawczych w Polsce uważa 
rozwój współpracy międzynarodowej. Współpraca mierzona wielkością 
przychodów z eksportu usług badawczych jest podstawową miarą kon-
kurencyjności i pozycji instytutów na globalnym rynku badań.

Od 10 lat jest organizatorem polsko-amerykańskiej konferencji 
„Nauka i Technologia” w Waszyngtonie, aktywnie uczestniczy w pra-
cach zarządu Europejskiego Stowarzyszenia Lotniczych Ośrodków 
Badawczych EREA.

Tytuł Złotego Inżyniera jest wręczany od siedemnastu lat. W tym roku najwyższe laury otrzymało pięciu spośród 57 kandydatów 

zgłoszonych przez stowarzyszenia naukowo-techniczne, instytuty badawcze i jednostki terenowe NOT. Tytuły zostały przyznane w nastę-

pujących kategoriach: High-Tech, Zarządzanie, Menedżer, Ekologia, Nauka, Jakość oraz Młody Inżynier. Szczególnym wyróżnieniem jest 

tytuł Honorowego Złotego Inżyniera przyznawany tym, którzy mimo wykształcenia technicznego odnieśli sukces na zupełnie innym polu 

działalności zawodowej. Miło nam poinformować, że wśród laureatów XVII edycji plebiscytu „Złoty Inżynier 2010” są wybitni inżynierowie, 

naukowcy i badacze z naszych instytutów, którym serdecznie gratulujemy!
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Prof. dr hab. inż. Jerzy Józef  Sobczak 
– absolwent Akademii Górniczo-Hutni-
czej, Uniwersytetu Technicznego w Sankt 
Petersburgu (studia z wyróżnieniem, dok-
torat) i Politechniki Poznańskiej (habili-
tacja).

Zasłużony pracownik Instytutu Trans-
portu Samochodowego i Instytutu Od-
lewnictwa. Stypendysta Funduszu Marii 
Curie-Skłodowskiej (1995-1998). Vi-
siting professor uczelni zagranicznych, 
m.in. University of  Wisconsin-Milwau-
kee (1994-2000) oraz Osaka University 
i Tohoku University (2003). Członek 

Prof. Leszek Orlikowski – urodzony 
25.02.1944 r. w Kijanach na Lubelszczyź-
nie. Absolwent Wyższej Szkoły Rolniczej 
w Lublinie. Po studiach pracował począt-
kowo na uczelni, gdzie w 1974 r. obronił 
pracę doktorską, a 2 lata później przeniósł 
się do Instytutu Sadownictwa i Kwiaciar-
stwa w Skierniewicach (obecnie Instytut 
Ogrodnictwa). Na zlecenie prof. S.A. Pie-
niążka zorganizował Pracownię Fitopato-
logii Roślin Ozdobnych. Już w 1978 roku 

powstał Zespół, a 3 lata później Zakład Ochrony Roślin Ozdobnych, 
którego z krótkimi przerwami był kierownikiem do 2009 r.

W 1981 r. obronił pracę habilitacyjną, a w 1989 otrzymał tytuł 
profesora.

na stanowisku asystenta. Pracując w Zakładzie Badania Złóż Ropy 
i Gazu, zajmuje się m.in. zagadnieniami inżynierii złożowej, eksploatacji, 
badaniami właściwości fazowych płynów złożowych.

Jako kierownik zespołu prowadził wiele prac badawczych dotyczą-
cych poboru i badań płynów złożowych nowo odkrytych złóż – także 
dla zleceniodawców zagranicznych, tj. Moravské Naftové Doly – Cze-
chy, RWE Dea AG – Niemcy, NAFTA a.s. – Słowacja, czy FX Energy 
– USA. Współuczestniczył w wielu pracach związanych z zastosowa-
niem wtórnych metod eksploatacji węglowodorów, także w projekcie 
sekwestracji gazów kwaśnych w warstwy wodonośnej podścielającej 
złoże gazu Borzęcin.

Jest autorem/współautorem 15 publikacji i wielu opracowań dot. 
wyżej wymienionego zakresu. Swoje osiągnięcia przedstawia na konfe-
rencjach naukowych i sympozjach. Jest również wiceprzewodniczącym 
koła Stowarzyszenia Naukowo-Technicznego Inżynierów i Techników 
Przemysłu Naftowego i Gazowniczego przy INiG O/Krosno. Inżynier 
Górniczy III i II stopnia.

Mgr inż. Marcin Warnecki urodzony 
w 1975 r. w Sanoku. Absolwent Wydziału 
Wiertnictwa Nafty i Gazu Akademii Gór-
niczo – Hutniczej (specjalność gazownic-
two ziemne).

Podczas studiów wielokrotnie wy-
różniany (Dyplom Uznania JM. Rektora 
AGH, Brązowa i Srebrna Odznaka St. 
Staszica oraz Medal St. Staszica dla najlep-
szego absolwenta uczelni). Po ukończe-
niu studiów rozpoczął pracę zawodową 

w branży naftowej. Zajmował się testowaniem i inspekcją gazociągów 
tłokami „inteligentnymi” oraz hydraulicznymi próbami ciśnieniowymi 
rurociągów. Uczestniczył w pracach dotyczących zagospodarowania 
nowo odkrytych złóż węglowodorów.

Kierowany zainteresowaniami zagadnień naukowo-badawczych 
w 2002 r. podjął pracę w Instytucie Nafty i Gazu O/Krosno – obecnie 

„Srebrny Inżynier 2010” w kategorii High-Tech – prof. dr hab. inż. Jerzy J. Sobczak

„Srebrny Inżynier 2010” w kategorii Nauka – prof. dr hab. inż. Leszek Orlikowski

„Wyróżniony Inżynier 2010” w kategorii Młody Inżynier – mgr inż. Marcin Warnecki

wielu stowarzyszeń technicznych i organizacji naukowych w kraju i na 
świecie. Członek – założyciel Polskiego Towarzystwa Materiałów Kom-
pozytowych i jego wiceprzewodniczący w latach 2000-2006. Aktualnie 
wiceprezes Stowarzyszenia Technicznego Odlewników Polskich, czło-
nek Komitetu Metalurgii i wiceprzewodniczący Sekcji Kompozytów 
Komitetu Nauki o Materiałach PAN, członek Rady Głównej Instytutów 
Badawczych.

Głównie zajmuje się specjalnymi odlewniczymi technikami wytwa-
rzania, teorią i praktyką kompozytów metalowych oraz syntezą two-
rzyw konstrukcyjnych. Laureat wielu krajowych i zagranicznych nagród, 
wyróżnień naukowych i technicznych, autor kilkudziesięciu książek 
i skryptów, a także kilkuset artykułów naukowo-technicznych, zwłaszcza 
z zakresu inżynierii materiałowej i odlewnictwa. Od 2007 roku dyrektor 
Instytutu Odlewnictwa.

W latach 1985-90 był zastępcą dyrektora ISK ds. Roślin Ozdobnych. 
Odbył jednoroczny staż na Uniwersytecie Stanowym w Lexington 
i jako stypendysta Humboldta przebywał 17 miesięcy w Instytucie 
Ochrony Sadów w Dossenheim w Niemczech oraz w INRA, Antibes 
we Francji.

Praca badawcza profesora dotyczy głównie patogenów glebowych, 
w tym głównie gatunków rodzaju Phytophthora, form spec. Fusarium 
oxysporum i Cylindrocladium scoparium.

Opublikował ok. 200 prac naukowych, 500 artykułów i napisał 17 
książek o tematyce ochrony roślin. Zorganizował 10 naukowych kon-
ferencji międzynarodowych i 55 krajowych. Od 12 lat jest sekretarzem 
KOR PAN.

W wolnych chwilach jeździ konno, czyta książki o tematyce histo-
rycznej, bywa w teatrze i operze oraz wspólnie z wnukami zajmuje się 
ogrodem.

Uroczystość wręczenia laureatom statuetek i dyplomów odbyła się 2 marca 2011 r. w Warszawskim Domu Technika NOT. Nagrody wręczali: 

Ewa Mańkiewicz-Cudny – redaktor naczelna „Przeglądu Technicznego”, prezes FSNT-NOT, Olgierd Dziekoński – sekretarz stanu w Kancelarii 

Prezydenta RP, Maciej Banach – podsekretarz stanu w MNiSW oraz Marian Zalewski – podsekretarz stanu w Ministerstwie Rolnictwa.

Prezes FSNT-NOT – Ewa Mańkiewicz-Cudny w swoim wystąpieniu podkreśliła znaczenie i tradycję plebiscytu, którego celem z jednej 

strony jest wyrażenie uznania tym, którzy przekształcali i przekształcają Polskę i jej gospodarkę, a z drugiej – zwrócenie uwagi społeczeństwa, 

polityków i mediów na rolę inżynierów w codziennym budowaniu nowej, innowacyjnej i konkurencyjnej rzeczywistości gospodarcze.

Dorota Jarocka
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60 lat w służbie ochrony roślin
Jubileusz Instytutu Ochrony Roślin – Państwowego Instytutu Badawczego w Poznaniu

Rys historyczny 
i struktura 
działalności

Instytut Ochrony Ro-
ślin utworzony został, 

na podstawie uchwały Prezydium Rządu, 
24 stycznia 1951 r. W 2011 r. przypada 
60. rocznica istnienia Instytutu Ochrony 
Roślin – Państwowego Instytutu Badaw-
czego (IOR – PIB), który zgodnie z ideą 
aktu powołania jest państwową placówką 
badawczo-rozwojową podległą Minister-
stwu Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Stanowi ważny ośrodek o charakte-
rze wdrożeniowym i konsultacyjno-do-
radczym w zakresie szeroko rozumianej 
ochrony roślin, w tym kwarantanny. 
IOR – PIB posiada akredytację Polskiego 
Centrum Akredytacji w zakresie badań 
i oceny skuteczności biologicznej środków 
ochrony roślin oraz dla systemu zarządza-
nia trzech laboratoriów badania pozosta-
łości środków ochrony roślin. Obecnie, 
w strukturze organizacyjnej, Instytut po-
siada: 9 Zakładów Naukowych w Pozna-
niu, 4 Terenowe Stacje Badawcze w Bia-
łymstoku, Rzeszowie, Toruniu i Trzebnicy 
oraz Oddział w Sośnicowicach. Rada Na-
ukowa IOR – PIB posiada uprawnienia 
do nadawania stopni doktora i doktora 
habilitowanego nauk rolniczych z zakresu 
agronomii – ochrony roślin oraz występo-
wania o nadanie tytułu profesora.

Dowodem i potwierdzeniem wiodącej 
roli Instytutu w zakresie ochrony roślin 
było powierzenie w latach 1971-1990 roli 

generalnego wykonawcy i koordynatora 
trzech kolejnych Problemów Węzłowych 
oraz Centralnego Programu Badawczo-
Rozwojowego. Wokół Instytutu skupiła 
się grupa ponad 20 jednostek naukowo-
badawczych z całego kraju reprezentują-
cych szkolnictwo wyższe, instytuty PAN 
oraz instytuty badawcze.

Znaczącym wydarzeniem w historii 
IOR było uzyskanie w 2008 roku statusu 
Państwowego Instytutu Badawczego. We 
wrześniu 2009 r. Minister Rolnictwa i Roz-
woju Wsi – dr Marek Sawicki uroczyście 
otworzył Centrum Badań Organizmów 
Kwarantannowych, Inwazyjnych i Gene-
tycznie Zmodyfi kowanych. Jest to no-
woczesna i wyjątkowa w skali kraju i Unii 
Europejskiej jednostka, spełniająca najwyż-
sze standardy bezpieczeństwa fi tosanitar-
nego o powierzchni 800 m2. W Centrum 
prowadzone są badania, które pozwolą 
zwiększyć innowacyjność rozwiązań tech-
nologicznych w zakresie identyfi kacji orga-
nizmów na poziomie molekularnym.

W celu udoskonalenia warunków ba-
dań Instytut stara się pozyskiwać środki 
fi nansowe. W roku 2009 Ministerstwo 
Rozwoju Regionalnego, w ramach Pro-
gramu Operacyjnego Innowacyjna Gospo-
darka, przyznało fundusze na projekt IOR 
– PIB pt. „Modernizacja laboratoriów dla 
wzmocnienia innowacyjności badań w za-
kresie ochrony roślin i działań na rzecz go-
spodarki”. Pozwoli on na stworzenie spe-
cjalistycznego Centrum Diagnostycznego 
Medycyny Roślin, dzięki któremu będzie 
można przeprowadzać badania wynikające 
z polityki fi tosanitarnej państwa, a także 
wprowadzić innowacyjne rozwiązania 
technologiczne w zakresie modyfi kowania 
substancji czynnych w kierunku zwiększe-
nia ich aktywności biologicznej oraz bez-
pieczeństwa dla ludzi i środowiska.

Obszary badań IOR – PIB 
w zakresie ochrony roślin

Kierunki rozwoju ochrony roślin w kraju 
wyznacza Dyrektywa Parlamentu Euro-
pejskiego i Rady z dnia 21 paździer nika 
2009 r., ustanawiająca ramy wspólnoto-
wego działania na rzecz zrównoważonego 
stosowania pestycydów. Obliguje ona 
kraje członkowskie UE do wprowadze-
nia od 1 stycznia 2014 roku integrowa-
nej ochrony roślin przez producentów 
rolnych. Tematyka badawcza IOR – PIB 

w ramach badań statutowych obejmuje 
ponad 80 zadań, które od wielu lat są 
skierowane na ograniczenie zagrożeń i ne-
gatywnego wpływu stosowania środków 
ochrony roślin na zdrowie ludzi i środo-
wisko naturalne. Aktualnie Instytut reali-
zuje swoje zadania na trzech głównych 
płaszczyznach: w ramach działalności sta-

Prof. dr hab. Marek Mrówczyński 
pracuje w Instytucie Ochrony Roślin – Pań-
stwowym Instytucie Badawczym od 1976 r. 
W 2007 r. objął funkcję dyrektora Insty-
tutu. Jest jednym z prekursorów wprowa-
dzenia do praktyki integrowanej metody 
ochrony rzepaku opartej na podatności 
odmian na poszczególne szkodniki, wyko-
rzystania znajomości progów ekonomicznej 
szkodliwości i zasad łącznego stosowania 
agrochemikaliów oraz racjonalnego sto-
sowania nowoczesnych insektycydów. Ma 
znaczące osiągnięcia w organizacji badań, 
oprócz działalności statutowej i programu 
wieloletniego jest kierownikiem i głów-
nym wykonawcą projektów badawczych 
fi nansowanych przez Ministerstwo Nauki 
i Szkolnictwa Wyższego. Jego dorobek pu-
blikacyjny obejmuje 300 prac naukowych 
oraz ponad 800 prac popularno-nauko-
wych. Od 2007 r. pełni funkcję redaktora 
naczelnego wydawnictw IOR – PIB. Jest 
członkiem licznych stowarzyszeń i towa-
rzystw naukowych, m.in. Rady Naukowej 
IOR, Rady Głównej Instytutów Badaw-
czych, Rady Konsultacyjnej COBORU, 
Krajowego Zespołu Koordynacyjnego 
Porejestrowego Doświadczalnictwa Od-
mianowego, Polskiego Towarzystwa Nauk 
Agrotechnicznych (którego był założycie-
lem) oraz Polskiego Towarzystwa Ochrony 
Roślin. W 2008 r. został powołany na sta-
łego recenzenta Narodowego Centrum 
Badań i Rozwoju.

Centrum Badań Organizmów Kwarantan-
nowych, Inwazyjnych i Genetycznie Zmody-

fi kowanych – szklarnia kwarantannowa
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tutowej fi nansowanej przez Ministerstwo 
Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Programu 
Wieloletniego fi nansowanego przez Mini-
sterstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, projek-
tów (grantów) krajowych i zagranicznych. 
Jednostka wykonuje też wiele ekspertyz na 
zlecenie ministerstw i różnych instytucji. 
W latach 2011-2015 Instytut będzie reali-
zował nowy Program Wieloletni, który jest 
kontynuacją dotychczasowych badań.

Działalność upowszechniająca 
i wdrożeniowa IOR – PIB

Działalność naukowa i badawcza In-
stytutu jest upowszechniana głównie 
w formie publikacji. Co roku ukazuje się 
ich około 30 w czasopismach z Listy Fila-
delfi jskiej. Ponadto około 200 publikacji 
w czasopismach recenzowanych, ponad 
100 monografi i i 500 artykułów popu-
larno-naukowych. Ponadto wydawane 
są książki, ulotki, a także (od prawie 50 
lat) „Zalecenia ochrony roślin”. Wysoką 
pozycję w kraju posiadają wydawnictwa 
IOR – PIB: „Journal of  Plant Protection 
Research” i „Progress in Plant Protection/
Postępy w Ochronie Roślin”.

IOR – PIB organizuje wiele konferencji 
krajowych i międzynarodowych. Od 50. lat 
odbywają się Sesje Naukowe IOR – PIB, 
które skupiają ogromną liczbę naukowców 
i przedstawicieli praktyki ochrony roślin. 
W Sesjach uczestniczy od 600 do 800 osób 
reprezentujących wiele instytucji, w tym 
z zagranicy. Podczas Sesji wygłaszanych 
jest około 100 referatów i prezentowa-
nych ponad 300 posterów. Sesji towarzy-
szą sympozja, seminaria i warsztaty. Od 
kilku lat odbywają się również sympozja 
dotyczące kierunków zmian w przepisach 
prawnych w zakresie ochrony roślin.

Współpraca z jednostkami 
w kraju i za granicą

Instytut od wielu lat współpracuje 
z Państwową Inspekcją Ochrony Roślin 
i Nasiennictwa, Centralnym Laboratorium 

w Toruniu, a także ośrodkami doradztwa 
rolniczego. Współpraca ta ukierunkowana 
jest na poprawę efektywności transferu 
wyników badań do praktyki rolniczej 
oraz wspieranie innowacyjności polskiej 
gospodarki. Należy również wspomnieć 
o współpracy z Centralnym Ośrodkiem 
Badania Odmian Roślin Uprawnych w Słupi 
Wielkiej, Muzeum i Instytutem Zoologii 
PAN, uczelniami wyższymi, instytutami 
badawczymi oraz PAN, związkami i sto-
warzyszeniami producentów roślin rolni-
czych i środków ochrony roślin, jak rów-
nież ze szkołami rolniczymi z całej Polski. 
Ponadto IOR – PIB kontynuuje współpracę 
na poziomie międzynarodowym – w ra-
mach umów dwustronnych z: Instytutem 
Ochrony Roślin w Priłukach (Białoruś), In-
stytutem Ochrony Roślin w Kijowie i Insty-
tutem „Biotechnika” w Odessie (Ukraina), 
Akademią Nauk Rolniczych w Jilin (Chiny), 
Instytutem Ochrony Roślin w Petersburgu 
(Rosja), BBA w Brunszwik (Niemcy), Fa-
culty of  Agricultural Aciences Aarhus Uni-
versity (Dania).

Osiągnięcia w dziedzinie 
ochrony roślin

W ciągu 60. lat działalności Instytut miał 
wiele znaczących osiągnięć naukowych 
i wdrożeniowych. Zostały one docenione 
m.in. przez Ministerstwo Rolnictwa i Roz-
woju Wsi, uzyskały wiele nagród Ministra, 
w tym również Prezesa Rady Ministrów. 
Osiągnięcia naukowe Instytutu związane 
są z: opracowaniem metod identyfi kacji 
agrofagów z wykorzystaniem technik bio-
logii molekularnej, opracowaniem inno-
wacyjnych metod analitycznych oznacza-
nia pozostałości i jakości środków ochrony 
roślin, opracowaniem naukowych pod-
staw integrowanych programów ochrony 
upraw rolniczych i ekologicznych, a także 
obszarów rolniczych objętych emisjami 
przemysłowymi.

Nieocenione zasługi IOR – PIB posiada 
we wdrażaniu metody biologicznej w pro-

gramach ochrony warzyw szklarniowych, 
opracowaniu technologii produkcji prze-
mysłowej i wdrożeniu do praktyki krajo-
wych środków biologicznych. Znacząca 
jest rola Instytutu przy opracowywaniu 
metodyk prognozy i sygnalizacji agrofa-
gów oraz sposobu łącznego stosowania 
agrochemikaliów.

Badania naukowe IOR – PIB przyczyniły 
się do opisania biologii, zakresu żywicieli, 
szkodliwości i sposobów ograniczania or-
ganizmów kwarantannowych (wirusy, bak-
terie, nicienie, owady) oraz inwazyjnych 
(np. ślimaki), przez co nie dopuszczono 
do ich rozprzestrzenienia na terytorium 
kraju.

Patrząc w przyszłość, w aspekcie 
ochrony roślin w Polsce i za granicą, IOR – 
PIB wiąże swoją działalność z wdrażaniem 
do praktyki rolniczej programów integro-
wanej ochrony roślin. Obligują do tego 
przynależność do Unii Europejskiej i akty 
unijne. Stosownie do postanowień dyrek-
tywy 2009/128/WE z dniem 1 stycznia 
2014 r. stosowanie zasad integrowanej 
ochrony roślin stanie się obligatoryjne. 
Również dokument „Strategia zrównowa-
żonego rozwoju wsi i rolnictwa” zobowią-
zuje rolników do stosowania wymogów 
Dobrej Kultury Rolnej i kładzie nacisk na 
promocję integrowanych metod pro-
dukcji. Zadaniem priorytetowym będzie 
więc stworzenie naukowych podstaw do 
opracowania programów integrowanej 
ochrony roślin w Polsce.

Winna Góra -  stacja IOR-PIBZakład Wirusologii

Zakład Mikologii
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Rys historyczny
Mija już 85 lat od powołania Instytutu 

Lotnictwa w Warszawie. Od 1926 r. na-
ukowcy, badacze i inżynierowie, istnieją-
cego na warszawskim Okęciu, centrum 
badawczo-rozwojowego tworzą najno-
wocześniejsze rozwiązania dla sektora 
lotniczego. Głównym celem Instytutu, 
na początku działalności, było rozwijanie 
wiedzy lotniczej oraz stosowanie jej do 
badań sprzętu lotniczego, który importo-
wano do Polski. W dalszym okresie wiedza 
lotnicza wykorzystywana była do badań 
sprzętu projektowanego i produkowanego 
w państwowych oraz prywatnych polskich 
wytwórniach. Do 1939 r. polska myśl lotni-
cza i przemysł lotniczy, jak również Instytut 
Lotnictwa, rozwijały się w tempie porów-
nywalnym do czołowych potęg gospodar-
czych i lotniczych tamtych lat.

W latach II wojny światowej Instytut 
przerwał swoją działalność, ale kadra po-
została w ścisłym związku z lotnictwem, 
podejmując pracę w renomowanych 
placówkach zagranicznych, szczególnie 
w Anglii. Elementami działalności konspi-
racyjnej, poza walkami zbrojnymi wywiadu 
techniczno-lotniczego i nauczaniem pod-
ziemnym, była działalność szkoleniowa, 
którą prowadził zespół pod kryptonimem 
„Dural”. Działalność „Duralu” miała rów-
nież na celu opracowanie strategii reakty-
wacji Instytutu po wojnie.

Początki powojennego Instytutu Lotnic-
twa sięgają 1945 r. Wówczas w Minister-
stwie Przemysłu i Handlu utworzono Cen-
tralny Zarząd Przemysłu Zbrojeniowego. 
Przejściowo Instytut miał swoją siedzibę na 
Politechnice Warszawskiej, ale w 1947 r. 
został on przeniesiony na Okęcie. Podob-
nie jak przed wojną, zaczęto zajmować się 
badaniami i certyfi kacją sprzętu. Następnie 
działalność rozszerzono o prace badawcze 
i projektowe w dziedzinie rakiet bojowych 
i meteorologicznych, silników tłokowych, 
turbinowych i pulsacyjnych oraz samolo-
tów szkolnych tłokowych i odrzutowych.
Dobrą passę rozwoju Instytutu przerwała, 
pod koniec lat 60, decyzja ówczesnych 
władz państwowych o odejściu od pro-
dukcji lotniczej, a zastąpienie jej produkcją 

narzędzi i silników wysokoprężnych. Po 
odwołaniu tej decyzji przez następny rząd 
Instytut musiał przejść kolejną odbudowę. 
W latach 1971-1989 przed Instytutem po-
stawiono zadania związane z projektowa-
niem i badaniami aparatury agrolotniczej 
oraz najbardziej ambitny z dotychczaso-
wych projektów – samolotu szkolno-bo-
jowego wraz z nowym silnikiem odrzuto-
wym i wyposażeniem. Instytut uczestniczył 
również w projektowaniu oraz badaniach 
samolotów i śmigłowców powstających 
w fabrykach w Mielcu, Świdniku, Rze-
szowie, Kaliszu, Wrocławiu i Warsza-
wie. Okres ten zakończył się w 1989 r., 
kiedy nastąpiła transformacja systemowa 
polskiej gospodarki. Była ona przyczyną 
wielu radykalnych zmian w funkcjonowa-
niu kraju. W tym okresie przemysł lotniczy 
utracił rynki na Wschodzie. Równocze-
śnie jednak otworzono granice, zaczęto 
tworzyć wolny rynek oparty na własności 
prywatnej. Zakłady przemysłu lotniczego 
zostały sprywatyzowane. Od tej chwili 
technologie i zamówienia napływały do 
nich z centrów badawczych koncernów 
– właścicieli.

W latach 1989-1998 Instytut realizował 
własny program samolotów lekkich (czte-
romiejscowy, kompozytowy samolot no-
wej generacji, dwumiejscowy śmigłowiec, 
poduszkowce ratowniczo-patrolowe, itp.). 
Kontynuowano również program samo-
lotu szkolno-bojowego, starając się spełnić 
wzrastające wymagania potencjalnego od-
biorcy. Faktyczne otwarcie nowego okresu 
aktywności nastąpiło w 1998 r. po podję-
ciu decyzji o świadczeniu przez Instytut 
usług na międzynarodowym rynku badań 
naukowych.

Zakres działalności
W Instytucie działają cztery piony me-

rytoryczne, które odpowiadają potrze-
bom i realnym obszarom działania:

• Centrum Nowych Technologii, 
któ rego zakres prowadzonych prac obej-
muje m.in.: aerodynamikę, projektowanie 
i testowanie podwozi lotniczych, badania 
silników tłokowych, próby hamowniane
silników odrzutowych, badania przepły-
wów, pomiary hałasu lotniczego, napędy 
rakietowe i technologie kosmiczne, inży-
nierię biomedyczną jak również projek-

Badania dla przyszłości – 85 lat w służbie 
polskiego i światowego lotnictwa

Jubileusz Instytutu Lotnictwa

towanie struktur statków powietrznych 
kompozytowych i metalowych oraz oprzy-
rządowania technologicznego, a także 
projektowanie specjalnych bezpilotowych 
obiektów latających, jak samolot stratosfe-
ryczny czy duży śmigłowiec. W Centrum 
Nowych Technologii prace badawcze pro-
wadzone są w zespołach laboratoriów po-
siadających unikalny w skali naszego kraju 
sprzęt badawczo-pomiarowy. W Pracowni 
Technologii Kosmicznych prowadzone są 
prace nad nowymi napędami kosmicznymi, 

Dr inż. Witold Wiśniowski
Absolwent wydziału MEiL Politechniki 
Warszawskiej oraz Uniwersytetu War-
szawskiego. Całą swoją karierę zawodową 
związał z lotnictwem, a rozwój i przyszłość 
Instytutu Lotnictwa stały się jego pasją, 
celem i marzeniem. Pierwsze 20 lat pracy 
poświęcił badaniom drgań samolotów, 
awansując do stanowiska kierownika Za-
kładu Wytrzymałości Konstrukcji.
W roku 2002 objął funkcję dyrektora Insty-
tutu Lotnictwa. Nieprzerwalnie prowadzi 
działalność naukową w zakresie dynamiki 
konstrukcji obiektów latających.Od 10 
lat corocznie organizuje w Waszyngtonie 
polsko-amerykańską konferencję „Nauka 
i Technologia”, uczestniczy w pracach za-
rządu Europejskiego Stowarzyszenia Lot-
niczych Ośrodków Badawczych EREA, jest 
również aktywnym działaczem SIMP, Rady 
Głównej Instytutów Badawczych oraz 
Komitetów PAN. Laureat tytułu „Złoty 
Inżynier 2010” w kategorii „Nauka” przy-
znawanego przez „Przegląd Techniczny”, 
a także licznych odznaczeń i wyróżnień 
branżowych i państwowych.
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wykorzystaniem programów ba-
dawczo-rozwojowych, świadcze-
nie usług badawczych oraz wdraża-
nie innowacyjnych technologii. Za-
kres zadań Net Instytutu obejmuje 
również komercjalizację wyników 
badań, promocję i reklamę sektora 
lotniczego, tworzenie systemów 
zarządzania wiedzą, budowę wi-
zerunku Instytutu Lotnictwa jako 
dynamicznego partnera w świato-
wym sektorze lotniczym oraz or-
ganizację konferencji i seminariów nauko-
wych zarówno w kraju jak i na świecie.

• Engineering Design Center zo-
stało utworzone w kwietniu 2000 roku 
na mocy porozumienia o strategicznej 
współpracy pomiędzy General Electric 
oraz Instytutem Lotnictwa. Od początku 
swojego istnienia Engineering Design Cen-
ter rozwija się niezwykle dynamicznie. 
Inżynierowie pracujący w EDC zajmują 
się m.in. projektowaniem i udoskonala-
niem części zespołów silników lotniczych, 
turbinowych napędów statków, turbin 
gazowych dużej mocy, turbin parowych. 
Poza tym prowadzone są prace projek-
towe, analizy, a także obsługa serwisowa 
urządzeń wykorzystywanych w przemyśle 
naftowym i chemicznym.

Współpraca międzynarodowa, 
upowszechnianie wiedzy

Otwarcie Instytutu na światowy rynek 
badań widać również z perspektywy mię-
dzynarodowych inicjatyw i aktywności. Są 
to m.in.:

strategiczne partnerstwo z General Ele-
ctric,
świadczenie usług na rzecz koncernów  
UTC, MTU, Airbus, Boeing, Pratt &Whit-
ney, Rolls-Royce oraz Sikorsky,
organizowanie corocznie wielu między-
narodowych konferencji,
przynależność do międzynarodowych 
organizacji, jak np. European Research 
Establishment of  Aeronautics,
powołanie z europejskimi partnerami 
międzynarodowej organizacji Interna-
tional Forum for Aviation Research, 
w strukturach której Polskę reprezen-
tuje Instytut Lotnictwa,
inicjatywa uznania “Świadczenia usług 
na światowym rynku badań” jako pol-
skiej specjalności eksportowej,
inicjatywa podniesienia badań na rzecz 
lotnictwa lekkiego do rangi priorytetu 
Komisji Europejskiej,
podpisanie oraz wdrożenie Europejskiej 
Karty Badacza i Kodeksu Postępowania 
przy Rekrutacji Badaczy.

•

•

•

•

•

•

•

•

strukturami rakiet oraz nad nowymi pa-
liwami ekologicznymi. W 2008 roku zo-
stała powołana Pracownia Adaptroniki, 
która prowadzi badania z zakresu inżynierii 
biomedycznej mającej zastosowanie przy 
wspomaganiu komputerowej chirurgii 
głowy. Technologie kosmiczne i inżynie-
ria biomedyczna to nowe kierunki działań 
w CNT. Prace badawcze realizowane są 
w Laboratorium Aerodynamiki Stosowa-
nej, które dysponuje pięcioma tunelami 
aerodynamicznymi. W tunelach aerody-
namicznych Instytutu Lotnictwa badane 
były prawie wszystkie polskie samoloty 
i śmigłowce.

• Centrum Badań Materiałów 
i Konstrukcji jest pionem merytorycz-
nym, który w swojej strategii wyzna-
cza kierunki działania związane przede 
wszystkim z wdrażaniem najnowocze-
śniejszych technologii z zakresu badań 
nad wytrzymałością materiałów i pod-
zespołów silników lotniczych oraz in-
nych konstrukcji pracujących w warun-
kach wysokich obciążeń mechanicznych 
w szerokim zakresie temperatur. CBMK 
tworzą trzy laboratoria: Laboratorium 
Badań Konstrukcji, Badań Nieniszczących 
i Właściwości Materiałów, Badań Materia-
łów oraz Pracowania Analiz Wytrzymało-
ściowych. Znacząca ilość certyfi kowanych 
stanowisk jednorodnych stawia CBMK na 
pierwszym miejscu w Polsce i pozwala 
na przyjmowanie nawet największych 
zamówień od klientów z całego świata. 
Centrum posiada certyfi katy i systemy 
jakości klientów.

• Net Instytut jest najmłodszym pio-
nem Instytutu Lotnictwa, który został po-
wołany do życia w 2007 roku. Najważniej-
szym aspektem działalności Net Instytutu, 
wynikającym z jego misji, jest budowanie 
struktur sieciowych i prowadzenie z ich 

Pracownicy Instytutu publikują swoje 
osiągnięcia, upowszechniają wiedzę oraz 
promują zawód inżyniera dzięki takim wy-
dawnictwom, jak: „Prace Instytutu Lot-
nictwa”, „Journal of  KONES”, „Journal of  
Polish – American Science and Techno-
logy”, „Biblioteka Naukowa Instytutu Lot-
nictwa”, „Biblioteka Historyczna”. Instytut 
prowadzi również ogólnopolski program 
promocji zawodu inżyniera – „Era inży-
niera” skierowany do wszystkich uczniów 
szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych 
w Polsce.

Jubileuszowa refl eksja
Rok jubileuszowy zamyka się w liczbach 

wskazujących na szybki rozwój Instytutu:
obecnie w Instytucie pracuje łącznie 
prawie 1500 inżynierów, naukowców, 
badaczy (1000 z nich jest w wieku ok. 
30 lat),
w ciągu ostatniego roku powstały cztery 
nowe laboratoria, w tym – drugie co 
do wielkości na świecie, laboratorium 
testów ciśnieniowych urządzeń wydo-
bywczych ropy i gazu,
8 dużych inwestycji zrealizowanych 
w latach 2009-2010, 5 rozpoczętych 
lub planowanych na rok 2011 oraz bu-
dowa dużego zespołu laboratoriów, 
która rozpocznie się w 2012 r.,
7 rozwojowych projektów w ramach 
PO IG, a także kilkanaście projektów 
w ramach programów międzynarodo-
wych.
Warto pokreślić, iż mimo poważnych 

zmian i kryzysów gospodarczych w kraju, 
które niewątpliwie miały wpływ na funk-
cjonowanie Instytutu, bardzo szybko od-
zyskiwał on znaczącą pozycję nie tylko na 
rynku krajowym, ale również międzyna-
rodowym.

Obecnie Instytut Lotnictwa jest w fazie 
dynamicznego rozwoju będącego wyni-
kiem trafnych decyzji strategicznych, 
konsekwentnej realizacji przyjętych kie-
runków działań oraz poziomu meryto-
rycznego, aktywności i zaangażowania 
pracowników.

•

•

•

•

Największy w Polsce tunel aerodynamiczny

Samolot kompozytowy I-23 Manager
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Polski grafen odmieni światową technikę
Sukces ITME i Wydziału Fizyki UW

W 2010 r. dwaj fi zycy rosyjscy Andre 

Geim i Konststantin Novoselow otrzy-

mali nagrodę Nobla za odkrycie wyjątko-

wych właściwości grafenu. Jak przewidują 

wszelkie prognozy będzie to materiał XXI 

wieku. Jednakże wyizolowany przez ro-

syjskich uczonych grafen, o powierzchni 

kilkudziesięciu mikronów, nie był odpo-

wiedni do wykorzystania komercyjnego. 

Taka możliwość zaistniała dzięki polskim 

badaczom z Instytutu Technologii Mate-

riałów Elektronicznych (ITME) oraz na-

ukowcom Wydziału Fizyki UW, którzy 

opracowali jedną z metod wytwarzania 

grafenu dla zastosowań praktycznych 

– tzw. grafenu epitaksjalnego masowo 

otrzymywanego na węgliku krzemu.

Najcieńszy, najmocniejszy 
nośnik elektronów

Grafen składa się z pojedynczej war-
stwy atomów węgla i jest – jak dotąd 
– najcieńszym oraz najmocniejszym ma-
teriałem uzyskanym przez człowieka. 
Pod względem wytrzymałości 300-krot-
nie przewyższa stal. Gdyby z jednoato-
mowej warstwy grafenu zrobić hamak, 
byłby on tak wytrzymały, że można by 
się na nim położyć. Poza tym elektrony 
tego materiału, zachowując się jak fotony, 
poruszają się z ogromnymi prędkościami, 
co prowadzi do niezwykle ciekawych wła-
sności elektronowych. Te wyjątkowe wła-
ściwości grafenu stwarzają interesujące 
perspektywy jego zastosowania.

Grafen zmieni elektronikę
Kończy się era technologii krzemowych 

– proces dalszej miniaturyzacji układów 
krzemowych nie będzie już możliwy. Po 

roku 2020 krzem zapewne zostanie za-
stąpiony grafenem, a nowe grafenowe 
mikroprocesory będą mniejsze, oszczęd-
niejsze i znacznie szybsze. Grafen może 
być również wykorzystywany w przezro-
czystych elektrodach baterii słonecznych 
oraz w ekranach reagujących na dotyk. 
Tego typu ekrany są zarówno tańsze, jak 
i bardziej wytrzymałe na mechaniczne 
uszkodzenia od stosowanych obecnie 
z tlenku indu.

Grafen nie tylko w komputerach
Poza własnościami elektronicznymi gra-

fen posiada niezwykle wysoką odporność 
mechaniczną oraz rekordowe przewod-
nictwo cieplne, co umożliwia jego wyko-
rzystanie do stworzenia przewodzących 
elektrycznie kompozytów.

Nowy materiał może mieć również 
zastosowanie w ultraczułych i szybkich 
sensorach chemicznych i biologicznych. 
Dołączanie biologicznych molekuł do po-
wierzchni grafenu może prowadzić do 
interesujących biologicznych zastosowań 
przydatnych w diagnostyce chorób no-
wotworowych. Ze względu na niezwykle 
silne właściwości absorbowania wodoru 
grafen jest także poważnie rozważany 
jako materiał na wysoko wydajne ogniwa 
wodorowe.

Sukces ITME – od badań 
grafenu do opatentowania 
metody jego wytwarzania

Badania nad grafenem w Polsce rozpo-
częto w 2007 r. w ITME, koncentrując się 
nad otrzymaniem tzw. epitaksjalnego gra-
fenu na płytkach z węgliku krzemu. Metoda 
jego produkowania do celów przemysło-

wych, opracowana przez dr. inż. Włodzi-
mierza Strupińskiego z ITME wraz z ze-
społem naukowym, przy współpracy z Wy-
działem Fizyki UW została zgłoszona do 
opatentowania na całym świecie. W skład 
zespołu, który przyczynił się do tego suk-
cesu wchodzą m.in.: prof. Jacek Bara-
nowski, prof. Roman Stępniewski, 
prof. Andrzej Wysmołek, prof. An-
drzej Witowski, prof. Jerzy Krupka, 
dr Aneta Drabińska, dr Rafał Bo-
żek.

Produkowanie grafenu 
wysokiej jakości staje się 
możliwe dzięki ITME

Laboratoria na świecie opatentowały 
już blisko 600 różnych wynalazków zwią-
zanych z metodami wytwarzania i zasto-
sowania grafenu. Metoda jego wzrostu 
wynaleziona w ITME może mieć szanse 
na zrewolucjonizowanie świata techniki. 
Opracowana w Instytucie technologia wy-
twarzania tego materiału umożliwia otrzy-
mywanie grafenu o jakości odpowiadają-
cej wysokim wymaganiom współczesnej 
elektroniki, a jednocześnie jest użyteczna 
w zastosowaniach na skalę przemysłową. 
Dzięki środkom przyznanym przez Mini-
sterstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego 
Polacy będą mogli rozwijać autorską tech-
nologię i komercjalizować ją.

Warstwy grafenu otrzymywane w ITME 
są obecnie badane w wielu laboratoriach 
zarówno w Polsce, jak i na świecie. Były 
również wykorzystane przez odkrywcę 
grafenu – Andre Geima w jego badaniach 
zgłoszonych do publikacji w Small 2010. 
Rozwój technologii grafenu prowadzony 
w ITME i badania tego materiału wyko-

Urządzenie do wytwarzania grafenu w ITME 
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nywane na Wydziale Fizyki Uniwersytetu 
Warszawskiego są obecnie fi nansowane 
w ramach projektu koordynowanego 
przez European Science Fundation, za-
tytułowanego Graphene Transistor (EPI-
GRAT). Polscy badacze są świadomi, że 
nie mogą poprzestać tylko na produkcji 
samego materiału. Koniecznym jest roz-
winięcie w Polsce technologii opartych 
na grafenie. Jednakże przeniesienie tej 
technologii do przemysłu wymaga czasu 
i inwestycji.

Program Flagship
W środowiskach naukowych Europy 

już od pewnego czasu narasta przekonanie 
o konieczności zintegrowania i zintensyfi -
kowania badań nad grafenem. Niezależnie 
od istniejących już, dość rozproszonych, 
programów europejskich dotyczących 
grafenu, powstała w ostatnim czasie idea 
powołania tzw. Graphene Flagship – pro-
jektu, który nadałby odpowiednio wysoką 
rangę tej tematyce. Programy tego typu 
dotyczą zwykle dużych projektów, które 
powinny wywrzeć istotny wpływ na kon-
kurencyjność europejskiego przemysłu 
typu high technology i popierać technologie 
przyjazne środowisku.

Osiągnięcia Polaków dają silną pozycję 
w konkurencji o fundusze z europejskiego 
programu Flagship, który od 2012 r. ma 
być fi nansowany na poziomie 100 mln 
euro rocznie przez okres 10 lat. Doko-
nania ITME stwarzają dla Polski ogromną 
szansę – dają możliwość zaistnienia wśród 
najlepszych ośrodków naukowych na 
świecie realizujących badania związane 
z grafenem oraz wykorzystania grafeno-
wego zaplecza technologicznego do prac 

nad aplikacjami. Ponadto pozwalają na 
rzeczywiste włączenie się naszego kraju 
w europejski nurt badań nad rozwojem 
nowych technologii, co w efekcie prze-
łoży się na wymierne korzyści dla polskiej 
gospodarki.

„Grafen 2020 – możliwości dla 
Europy”

W dniach 21-22 marca 2011 r. w sie-
dzibie Komitetów Regionów (Commitee 
of  the Regions) w Brukseli odbyło się spo-
tkanie pod hasłem Graphene 2020 – oppor-

tunities for Europe. Celem spotkania było 
przedstawienie obecnej sytuacji w dzie-
dzinie prowadzonych w Europie prac na-
ukowo-badawczych nad grafenem oraz 
przeprowadzenie dyskusji nad przygoto-
waniami do przyszłego wielkiego europej-
skiego programu badawczego pod hasłem 
Graphene fl agship, który miałby na celu 
rozwinięcie technologii i nowych zastoso-
wań tego materiału. W spotkaniu uczest-
niczyli m.in.: Komisarz M. Geoghegan-
Quinn, trzech laureatów Nagród Nobla 
– prof. K. von Klitzing, prof. A. Geim i prof. 
A. Fert, europejscy eksperci, przedstawi-
ciel przemysłu z Korei – najbardziej obec-
nie zaawansowanego kraju pod względem 
produkcji ekranów dotykowych na bazie 
grafenu oraz przedstawiciel armii USA. 
Polskę reprezentowali: dr W. Strupiński 
– jako badacz z ITME oraz jako przedsta-
wiciel Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa 
Wyższego, prof. J. Baranowski z ITME 
– kierownik projektu realizowanego pod 
auspicjami European Science Foundation 
oraz dr J. Piekarski z KPK KE.

W trakcie konferencji przedstawiono 
obecny poziom zaawansowania prac na-

ukowo-badawczych nad grafenem w Eu-
ropie. Przedstawiono nowe fi rmy spin-out 

działające już w Europie, które powstały 
w efekcie procesu komercjalizacji wyników 
badań. Zarysowano wizję zasadniczych 
kierunków rozwoju technologii grafenu 
i jego możliwych zastosowań w przyszłej 
gospodarce XXI w. Uczestnicy konferen-
cji, zarówno ze strony Komisji Europej-
skiej, jak i czołowych instytucji naukowych 
i fi rm przemysłowych (NOKIA, BASF), 
są absolutnie zgodni co do konieczności 
podjęcia skoordynowanych, zakrojonych 
na wielką skalę badań. Umożliwią one Eu-
ropie objęcie pozycji lidera w dziedzinie 
nowych technologii i nowoczesnych za-
stosowań w oparciu o grafen oraz innych 
nano-wymiarowych form węgla.

Polska znaczącym miejscem na 
europejskiej mapie grafenowej

Polska jest traktowana jako potencjalny 
partner w przyszłych ważnych projektach 
badawczych w Europie – ważne miejsce 
na europejskiej mapie grafenowej. Do-
cenione zostały dotychczasowe rezultaty 
naszych badań naukowych w tej dziedzi-
nie. Artykuł na temat polskich osiągnięć 
opublikowało, prestiżowe w tej dziedzi-
nie, czasopismo naukowe Nano-Letters. 
Artykuł wzbudził bardzo duże zaintere-
sowanie ośrodków badawczych z całego 
świata oraz podmiotów biznesowych. 
Ustanowienie w kraju programu badaw-
czego w dziedzinie technologii i zasto-
sowań nowych form węgla pozwoliłoby 
na dalszy rozwój i pełne wykorzystanie 
potencjału polskich ośrodków naukowo-
badawczych.

Dorota Jarocka

7 marca 2011 r. odbyło się uroczyste otwarcie Giełdy Pol-
skich Wynalazków pod patronatem Ministra Nauki i Szkolnictwa 
Wyższego – prof. Barbary Kudryckiej. Już po raz osiemnasty 
Muzeum Techniki NOT w Warszawie zamieniło się w centrum 
wynalazków oraz innowacji, prezentując najnowsze technologie, 
urządzenia i wyroby nagrodzone na światowych wystawach 
w 2010 r.

Organizatorami przedsięwzięcia byli: gospodarz imprezy – Mu-
zeum Techniki NOT oraz fi rma Eurobusiness-Haller z Katowic 
i Stowarzyszenie Polskich Wynalazców i Racjonalizatorów, którzy 
to od wielu lat zajmują się promocją polskich osiągnięć naukowo-
technicznych w kraju i na arenie międzynarodowej.

W imieniu laureatów reprezentujących nasze środowisko 
wystąpili: prof. Fryderyk Prochaczek z Instytutu Techniki 
i Aparatury Medycznej, współautor wynalazku Urządzenie do 

stymulacyjnego wspomagania hemodynamiki w trakcie zabiegu 

operacyjnego CardiAccel ANP-701, nagrodzonego GRAND PRIX 

targów „BRUSSELS INNOVA 2010” oraz prof. dr hab. inż. Maria 
Ciechanowska – dyrektor Instytutu Nafty i Gazu (INiG) – insty-
tutu, który w 2010 r. otrzymał 40 nagród na międzynarodowych 
targach i wystawach oraz opatentował 27 wynalazków!

Znamienna była wypowiedź prof. Ciechanowskiej dotycząca 
komercjalizacji wyników badań INiG. Pani Dyrektor podała do 
wiadomości, że sprzedaż licencji przynosi instytutowi korzyści 
fi nansowe porównywalne z wysokością środków otrzymywanych 
z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, w ramach dotacji 
na działalność statutową.

Pamiątkowe statuetki dla wynalazców nagrodzonych me-
dalami, instytucji najbardziej aktywnych w dziedzinie promocji 
wynalazków za granicą oraz dla młodych wynalazców wręczał 
prof. Zbigniew Marciniak – Podsekretarz Stanu Ministerstwa 
Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Szczegółowy wykaz nagrodzonych instytutów oraz ich osią-
gnięć znajduje się na stronie www.rgib.org.pl.

XVIII Giełda Polskich Wynalazków
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Instytut Hodowli 
i Aklimatyzacji Ro-
ślin – Państwowy 
Instytut Badawczy 
(IHAR – PIB) świę-

tuje swoje 60. urodziny jako najdłużej dzia-
łająca jednostka w sektorze hodowlano-
nasiennym. Instytut posiada wieloletnie 
doświadczenie metodyczne i naukowe 
w realizowanych programach badawczych, 
rozwojowych i innowacyjnych (B+R+I) 
realizowanych na rzecz rodzimej hodowli 
roślin, nasiennictwa i produkcji roślinnej. 
Misją IHAR – PIB jest tworzenie i wyko-
rzystanie postępu biologicznego w budo-
wie zrównoważonych agroekosystemów, 
w tym krajowego systemu zrównoważo-
nego rolnictwa, które wnosi swój wkład 
w podniesienie ilości i jakości produktów 
roślinnych przeznaczanych na cele żywno-
ściowe, paszowe i alternatywne.

Nasza historia
Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin 

w Radzikowie (IHAR) utworzony został 
w 1951 r. Pierwszym dyrektorem Insty-
tutu Hodowli i Aklimatyzacji Roślin była 
prof. dr Jadwiga Lekczyńska (1951-1969). 
Następnie funkcje dyrektora sprawowali: 
prof. dr hab. Stanisław Starzycki (1969-
1983) i prof. dr hab. Henryk J. Czembor 
(1983-1998). Obecnie – od 1998 r. dyrek-
torem Instytutu jest prof. dr hab. Edward 
Arseniuk.

Ważnym wydarzeniem w historii In-
stytutu było nadanie IHAR przez Radę 
Ministrów w 2010 r. statusu Państwowego 
Instytutu Badawczego.

Struktura organizacyjna
W strukturze organizacyjnej Instytutu 

wyodrębnione są: oddziały, miejscowe 
i zamiejscowe zakłady, pracownie i samo-
dzielne pracownie naukowe. Działalność 
naukowa Instytutu prowadzona jest w 7 
ośrodkach naukowych rozmieszczonych 
na terenie kraju – w Boninie, Bydgoszczy, 
Jadwisinie, Krakowie, Młochowie, Pozna-
niu i Radzikowie, który jest siedzibą Insty-
tutu. W skład Instytutu wchodzi obecnie 
7 Zakładów Doświadczalnych działających 
w różnych rejonach kraju.

W latach 2000-2005 na bazie 10 Za-
kładów Doświadczalnych Hodowli i Akli-
matyzacji Roślin utworzono 5 spółek 
prawa handlowego, których właścicie-

lem jest IHAR – PIB. Do utworzonych 
spółek Instytut wniósł aport w postaci 
majątku trwałego i obrotowego Zakładów 
Doświadczalnych oraz własność odmian 
i materiałów hodowlanych, umożliwiając 
spółkom dalsze prowadzenie hodowli 
twórczej i zachowawczej.

Zasoby kadrowe i profi l 
badawczy IHAR – PIB

Zatrudnienie w IHAR – PIB wynosi 
600 etatów, w tym: w komórkach na-
ukowych 435, w Zakładach Doświadczal-
nych 165 i spółkach prawa handlowego 
542 – co łącznie stanowi 1142 etaty. Do 
podstawowej działalności Instytutu na-
leży prowadzenie badań naukowych i prac 
rozwojowych w dziedzinie genetyki i ho-
dowli roślin rolniczych, jak również alter-
natywnych – na cele żywnościowe i nie-
żywnościowe, nasiennictwa i technologii 
hodowli. Instytut opracowuje technologie 
produkcji i przetwórstwa nowych odmian 
wybranych gatunków roślin, m.in. roślin 
oleistych, korzeniowych i okopowych. Po-
nadto działania Instytutu ukierunkowane 
są na rozwijanie teorii i metodologii badań 
oraz opracowywanie analiz i ocen stanu 
rozwoju w dziedzinach nauk objętych dzia-
łalnością statutową. Do zadań Instytutu 
należy także prowadzenie szkoleń, prac 
wdrożeniowych, upowszechnieniowych, 
normalizacyjnych i unifi kacyjnych w zakre-
sie prowadzonych badań, prac rozwojo-
wych i innowacyjnych. Profi l badawczy 
IHAR – PIB zorientowany jest zarówno 
na prace o charakterze poznawczym, jak 
i na badania stosowane, których wyniki 
w krótkim czasie są wykorzystywane 
w praktyce hodowlanej i rolniczej. Insty-
tut wypracowuje naukowe i praktyczne 
podstawy działalności polskiej hodowli 
i nasiennictwa roślin uprawnych. Programy 
IHAR – PIB o charakterze B+R+I obejmują 
ponad 60 gatunków roślin rolniczych.

Charakterystyka osiągnięć 
Instytutu

IHAR – PIB stanowi ważne zaplecze 
naukowo-badawcze dla całej polskiej 
hodowli roślin rolniczych. Mierzony pu-
blikacjami, patentami i certyfi katami teo-
retyczny dorobek prac badawczych Insty-
tutu, stanowi naukowe podwaliny polskiej 
hodowli. Ważnymi osiągnięciami są na-
grody za prace doktorskie przyznawane 

pracownikom Instytutu przez Prezesa 
Rady Ministrów RP, jak również stypendia 
naukowe dla młodych naukowców oraz 
liczne medale, dyplomy, listy gratulacyjne 
i puchary przyznawane IHAR – PIB za 
wdrażanie do praktyki nowych odmian 
oraz nowoczesnych technologii hodowli 

60. urodziny Instytutu Hodowli i Aklimatyzacji 
Roślin – Państwowego Instytutu Badawczego

Prof. dr hab. Edward Arseniuk
Od 1998 r. dyrektor Instytutu Hodowli 
i Aklimatyzacji Roślin w Radzikowie. Mgr 
inż. ogrodnictwa (SGGW, 1975 r.). Stopień 
doktora nauk rolniczych uzyskał w 1986 r., 
doktora habilitowanego w 1991 r., a tytuł 
profesora nauk rolniczych w 1996 r.
Na naukowe staże zagraniczne był kie-
rowany, m.in. do Szwajcarii i Stanów 
Zjednoczonych, autor ok. 270 publikacji 
w prasie polskiej i zagranicznej. Profesor 
był prezydentem Międzynarodowego Sto-
warzyszenia Pszenżyta a obecnie jest eks-
pertem Międzynarodowej Fundacji Nauki, 
FAO i IAEA w Wiedniu. Kierował wieloma 
projektami krajowymi i prowadzonymi we 
współpracy z Ministerstwem Rolnictwa 
USA oraz Uniwersytetami w Montanie 
i Georgii. W ramach programów ramo-
wych Unii Europejskiej kierował Europej-
skim Centrum Doskonałości, a obecnie 
jest członkiem Komisji Zarządzającej Euro-
pejską Siecią Naukową ENDURE.
Pełni liczne funkcje na uczelniach, placów-
kach badawczych, COBORU, w centrach 
doradztwa rolniczego oraz towarzystwach 
naukowych i komitetach redakcyjnych cza-
sopism naukowych. W 2009 r. Profesor 
został wybrany na stanowisko przewod-
niczącego zespołu ekspertów działającego 
przy Polskim Związku Producentów Roślin 
Zbożowych, a w 2010 r. – na stanowi-
sko przewodniczącego Rady Społecznej 
Doradztwa Rolniczego przy Krajowym 
Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwi-
nowie.
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czanych na cele żywnościowe, paszowe 
i alternatywne, ochrona i wykorzystanie 
bioróżnorodności dla potrzeb rolnictwa, 
a także zwiększenie bezpieczeństwa 
żywnościowego i stanu fi tosanitarnego 
kraju.

Tworzenie proekologicznej 
polityki państwa, wkład 
naukowy w rozwój obszarów 
wiejskich i wyznaczanie
kierun ków wspólnej polityki 
rolnej

Od 1996 r. Instytut pełni rolę koordy-
natora i wykonawcy Krajowego Programu 
Ochrony Zasobów Genowych Roślin 
Użytkowych. Celem tego programu jest 
ochrona w naszym kraju zmienności ge-
netycznej roślin użytkowych zagrożonych 
erozją genetyczną.

Główne zadania obejmują gromadze-
nie populacji i odmian roślin uprawnych 
i dziko rosnących zagrożonych erozją ge-
netyczną, opis i waloryzację zebranych 
materiałów oraz utrzymanie ich w stanie 
żywym i czystości genetycznej. Roślinne 
materiały kolekcyjne są dokumentowane 
i wymieniane z innymi bankami genów 
oraz ogrodami botanicznymi w świecie, 
a także udostępnianie placówkom nauko-
wym do celów badawczych, a hodowcom 
do tworzenia nowych odmian.

Nowe standardy jakości 
w hodowli i rolnictwie

Od 60. lat w Instytucie prowadzone 
są badania oraz prace rozwojowe i inno-
wacyjne pozwalające umiejscowić polską 
hodowlę i nasiennictwo roślin uprawnych 
w czołówce państw o rozwiniętym rolnic-
twie. Prowadzone są także prace dostoso-
wujące rodzimą hodowlę i nasiennictwo do 
rozwiązań ekonomicznych, organizacyjnych 
przyjętych w krajach wysoko rozwiniętych. 
Nowa jakość w hodowli i nasiennictwie 
powstaje w wyniku realizowanych przez 
Instytut programów naukowych na rzecz 
wspierania branży hodowlano-nasiennej, 
opracowywania nowoczesnych technolo-
gii hodowli, kreowania nowej zmienności 
i źródeł genetycznych oraz wytwarzania 
materiałów wyjściowych o nowej jakości 
do hodowli roślin rolniczych.

Należy podkreślić, że prace te o cha-
rakterze badawczym, rozwojowym i inno-
wacyjnym są realizowane przez IHAR–PIB 
w ścisłej współpracy z praktyczną hodowlą 
i służą skróceniu cyklu hodowlanego, ina-
czej, służą skróceniu czasu niezbędnego na 
wyhodowanie i zarejestrowanie nowocze-
snej odmiany.

i produkcji. Dowodem uznania kompe-
tencji kadry są tytuły Agrobiznesmenów 
Roku przyznane dyrektorowi i prezesom 
spółek Instytutu.

IHAR – PIB stara się odpowiadać na 
zapotrzebowanie społeczne, czego przy-
kładem było wyszukanie i genetyczne 
udoskonalenie materiałów wyjściowych 
do hodowli, a następnie wyhodowanie 
i wdrożenie do produkcji niskomorfi no-
wych odmian maku, za które Minister Rol-
nictwa i Rozwoju Wsi przyznał Oddziałowi 
w Poznaniu nagrodę II. stopnia. W Insty-
tucie powstał również rzepak bezerukowy 
„0” oraz jego podwójnie ulepszone od-
miany „00”.

W odmianach tych zredukowano za-
wartość tioglikozydów, co umożliwiło 
pełniejsze wykorzystanie śruty poekstrak-
cyjnej rzepaku w produkcji pasz. Instytut 
wniósł także naukowy wkład w wyhodo-
wanie odmian mieszańcowych kukury-
dzy, żyta i rzepaku. Warto podkreślić, iż 
dokonania te mają wymierny efekt go-
spodarczy, gdyż odmiany mieszańcowe 
wydają średnio o 10 – 20% wyższy plon 
ziarna i nasion w porównaniu z odmia-
nami populacyjnymi. Innym praktycznym 
osiągnięciem jest opracowanie techno-
logii uzyskiwania dla potrzeb hodowli 
linii podwojonych haploidów rzepaku, 
zbóż i kukurydzy. Pozwala to na szybsze 
wyrównanie materiałów hodowlanych 
oraz znaczne skrócenie procesu hodowli 
i wdrażania do produkcji nowych odmian 
o rodzimym rodowodzie.

Osiągnięciem jest również przyzna-
nie akredytacji w 2006 r. dla działającego 
w IHAR – PIB Radzików Laboratorium 
Kontroli Genetycznie Modyfi kowanych 
Organizmów. Zakres akredytacji obej-
muje wykrywanie i ilościowe oznaczanie 
metodą PCR organizmów zmodyfi kowa-
nych genetycznie w produktach żywno-
ściowych, paszach i komponentach do 
pasz, roślinach uprawnych i nasionach. 
IHAR – PIB posiada liczne upoważnienia 
Głównego Inspektora Ochrony Roślin 
i Nasiennictwa do prowadzenia specjali-
stycznych szkoleń, badań z organizmami 
kwarantannowymi oraz badań skuteczno-
ści działania środków ochrony roślin.

Instytut przekazując co roku liczne 
uszlachetnione materiały roślinne do dal-
szej praktycznej hodowli nowoczesnych 
odmian, wnosi bezpośredni wkład w jej 
rozwój i utrzymanie rynkowej konkuren-
cyjności.

Narodowy charakter 
polskiej hodowli, partnerska 
współpraca w programach 
ramowych UE, wspieranie 
służb publicznych

Prowadzone w Instytucie prace badaw-
cze, rozwojowe i innowacyjne przyczyniają 
się do zwiększenia bezpieczeństwa żyw-
nościowego kraju, ochrony bioróżnorod-
ności, ochrony środowiska naturalnego, 
a przede wszystkim wnoszą wkład w za-
chowanie narodowego charakteru polskiej 
hodowli roślin i nasiennictwa w świecie 

i Europie. Działalność Instytutu 
w wymienionym zakresie została 
wsparta przez Europejskie Cen-
trum Doskonałości działające pod 
nazwą: „Ulepszanie roślin upraw-
nych dla zrównoważonego rol-
nictwa”. Centrum ustanowiono 
w IHAR – PIB decyzją Komisji UE. 
Należy odnotować, że w progra-
mach ramowych UE Instytut do-
tychczas był partnerem w ponad 
20 projektach badawczych.

W ramach służby publicznej 
Instytut realizuje program wielo-
letni pod nazwą „Ulepszanie Ro-
ślin dla Zrównoważonych Agro-
EkoSystemów, Wysokiej Jakości 
Żywności i Produkcji Roślinnej na 
Cele Nieżywnościowe”. Okres 
realizacji programu ustalono na 
lata 2008-2013. Celem programu 
nie jest bezpośrednie zwiększe-
nie ilości produkcji, ale przede 
wszystkim podniesienie jakości 
produktów roślinnych przezna-

Poletka demonstracyjne

„Tonacja” – pszenica ozima
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ARCHIMEDES 2011 – XIV Międzynarodowy Salon 
Wynalazków i Innowacyjnych Technologii w Moskwie 

Kolejne sukcesy polskiej nauki i młodych wynalazców na arenie międzynarodowej

W dniach 5–8 kwietnia 2011 roku w Moskwie odbył się XIV Międzynaro-
dowy Salon Wynalazków i Innowacyjnych Technologii ARCHIMEDES. Swoje 
rozwiązania przedstawiły organizacje związane z nauką, przedsiębiorstwa 
państwowe i prywatne z 42 regionów Rosji oraz 18 państw reprezentujących 
cztery kontynenty. Wystawę w tym roku odwiedziło ponad 7500 zwie-
dzających, którzy mogli obejrzeć 1070 wynalazków, wzorów użytkowych 
i modeli. Według wyników ankiety przeprowadzonej przez organizatorów 
przedstawione na wystawie rozwiązania mogą zaowocować kontraktami 
i wdrożeniami na łączna kwotę 2,5 mld rubli.

Jury wystawy przyznało dwie równorzędne nagrody Grand Prix „Zło-
tego Archimedesa”. Za wysoki poziom prezentowanych na wystawie 
rozwiązań otrzymały je: fi rma OJSC „CNIITMASH” z Rosji oraz Chińskie 
Stowarzyszenie Wynalazców i Innowatorów z Tajwanu.

Polska ekspozycja zorganizowana przez Agencję Promocyjną INVEN-
TOR sp. z o.o. objęta była patronatem Rady Głównej Instytutów Badaw-
czych. Na stoisku zaprezentowano 12 wynalazków, w tym 6 innowacyjnych 
technologii, będących dorobkiem polskich instytutów badawczych oraz 
uczelni wyższych. Prezentacja ta zakończyła się sukcesem polskich na-
ukowców. W konkursie głównym nagrody i medale otrzymały następujące 
instytuty badawcze:

Instytut Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego za pro-
jekt „Kultura starterowa bakteryjno-drożdżowa oraz sposób wytwarzania 

kultury starterowej bakteryjno-drożdżowej” – złoty medal,
Instytut Nawozów Sztucznych za projekt „Modernizacja węzła usu-

wania CO2 (Benfi eld/Carsol) jako efektywny sposób intensyfi kacji wytwórni 

amoniaku, poprawy wskaźników energetycznych i osiągnięcia wysokiej 

czystości CO2” – srebrny medal,
Instytut Spawalnictwa za projekt „Technologia zgrzewania elemen-

tów siło wników z niespawalnego konwencjonalnymi metodami aluminium” 

– srebrny medal.

•

•

•

„Interkosmos – 16” – sztuczny satelita Ziemi Innowacyjne projekty uczniów, makiety elektrycznej 
rakiety międzyplanetarnej

Dyplom uznania i wdzięczności od organizatorów 
dla Przewodniczącego Rady Głównej Instytutów 

Badawczych – prof. Leszka Rafalskiego
za aktywny udział w organizacji Salonu
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Polska ekspozycja prezentowała również 6 prac wyłonionych 
podczas trzech edycji Konkursu Akademii Młodego Wynalazcy 
zorganizowanego i sfi nansowanego przez Agencję Promocyjną 
INVENTOR sp. z o.o., nad którym patronat objęła Rada Główna 
Instytutów Badawczych. Głównym celem konkursu jest wy-
szukiwanie młodych utalentowanych wynalazców oraz pomoc 
w promowaniu i wdrażaniu ich pomysłów. Efektem końcowym 
tej promocji był sukces 4 wystawianych wynalazków w odrębnym 
konkursie młodych wynalazców. Za swoje projekty dyplomy 
otrzymali:

Karol Kowalczuk z Politechniki Warszawskiej za projekt „nar-
row mist – lampa przeciwmgielna”,
Łukasz Nawrocki z Politechniki Wrocławskiej za projekt 
„pneumatyczny trap ratunkowy”,
Bartosz Walentyn z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w To-
runiu za projekt „samobieżny odkurzacz do liści”,
Michał Skałecki absolwent Politechniki Wrocławskiej za pro-
jekt opracowany w ramach pracy magisterskiej” Symulator 
kotła parowego z wykorzystaniem sztucznych sieci neuro-
nowych”.
Podczas XIV Międzynarodowego Salonu Wynalazków i In-

nowacyjnych Technologii polska ekspozycja była bardzo licznie 
odwiedzana przez przedstawicieli rosyjskiej nauki oraz biznesu, 
którzy podczas wielu rozmów chwalili wysoki poziom meryto-
ryczny prezentowanych rozwiązań. 

Wszystkim laureatom składamy serdeczne gratulacje i ży-
czymy szybkich wdrożeń!

•

•

•

•

Jan Pstrokoński z Agencji Promocyjnej INVENTOR sp. z o.o. –
kierownik polskiego stoiska oraz Chernoles Vladimir –

Honorowy Wynalazca Rosji

„I-Centrum“ – komputerowe centrum zarządzania 
procesami badawczymi w Instytucie Obróbki Plastycznej

Instytut Obróbki Plastycznej 
jest instytutem badawczym pod-
ległym Ministerstwu Gospodarki, 

działającym od 1948 roku. Zajmuje się opracowywaniem, bada-
niem i wdrażaniem innowacyjnych technologii, maszyn, urządzeń 
i narzędzi do pozahutniczej obróbki plastycznej.

Na sukces Instytutu, jako placówki badawczo-rozwojowej, 
istotny wpływ ma przyjęta strategia dokonywania wyboru port-
fela badań oraz zastosowania procedur zarządzania projektami 
badawczymi. Niestety często w obliczu braku odpowiednich 
narzędzi umożliwiających zarządzanie pracami badawczymi i do-
konanie oceny efektywności ich realizacji, decyzja dotycząca 
uruchomienia procesów badawczych staje się trudna, wręcz 
niemożliwa do podjęcia. Sposobem rozwiązania powyższych 
problemów jest zastosowanie platform wspomagających realiza-
cję prac B+R, wykorzystujących usługowo nowoczesne systemy 
informatyczne.

W 2009 roku w Instytucie Obróbki Plastycznej rozpoczęto bu-
dowę platformy informatycznej w ramach projektu pt. „I-Centum” 
– komputerowego centrum zarządzania procesami badawczymi. 
Projekt ten zakłada modernizację istniejącej oraz stworzenie jed-
nolitej, nowatorskiej infrastruktury teleinformatycznej, wspierają-
cej rozwój Instytutu poprzez wspomaganie zarządzania procesami 
badawczymi oraz szerokie udostępnianie wyników badań dla 
celów naukowo-badawczych, gospodarczych oraz edukacyjnych. 
Jednolita platforma obsługuje przepływy informacji pomiędzy sta-
nowiskami zespołów badawczych, produkcyjnymi urządzeniami 
środowiska badawczego i laboratoryjnymi urządzeniami pomiaro-

wymi, sterownikami i czujnikami oraz wydzielonymi elementami 
środowiska zaplecza badawczego. Wynikiem realizacji projektu 
jest konsolidacja struktur badawczych, a w rezultacie rozszerzenie 
potencjału badawczego, jak również wzrost stopnia upowszech-
niania oraz wymiany wyników badań w Polsce i za granicą.

Projekt „I-Centrum” realizowany jest w ramach Programu 
Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka; Oś Priorytetowa II 
Infrastruktura sfery B+R; Działanie 2.3 Inwestycje związane z roz-
wojem infrastruktury informatycznej nauki; Poddziałania 2.3.1. 
Projekty w zakresie rozwoju infrastruktury informatycznej nauki, 
2.3.2. Projekty w zakresie rozwoju zasobów informacyjnych na-
uki w postaci cyfrowej oraz 2.3.3. Projekty w zakresie rozwoju 
zaawansowanych aplikacji i usług teleinformatycznych.
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Jubileusz 25-lecia Instytutu Ochrony Środowiska –
Państwowego Instytutu Badawczego

Historia
Instytut Ochrony Środowiska (IOŚ) 

powołany został Zarządzeniem Ministra 
Ochrony Środowiska 1 kwietnia 1986 r. 
W zasadzie było to reaktywowanie działal-
ności Instytutu, który utworzono w 1973 r., 
a w następnie w roku 1974 wraz z trzema 
innymi instytutami (Gospodarki Komunal-
nej, Urbanistyki i Architektury oraz Go-
spodarki Mieszkaniowej), włączono do 
nowo tworzonego Instytutu Kształtowania 
Środowiska.

Utworzony IOŚ przejął, związane z jego 
planowaną działalnością – inżynierią 
i ochroną środowiska – kadrę i zasoby 
materialne Instytutu Kształtowania Środo-
wiska, który zakończył swoją działalność. 
Transformacje polityczne i społeczne w la-
tach 1989-1990 spowodowały zmianę 
wykonywanych prac. Ograniczeniu uległy 
prace technologiczne z zakresu inżynierii 
i ochrony środowiska na rzecz naukowych 
podstaw polityki ekologicznej, optymali-
zacji struktury przestrzennej obszarów 
chronionych, ochrony klimatu, zrówno-
ważonego rozwoju oraz bezpieczeństwa 
ekologicznego.

Profi l badawczy
Obecnie badania Instytutu koncentrują 

się w następujących polach badawczych:
kompleksowe badania środowiskowe, 
w tym procesów i skutków degradacji,

•

polityka ekologiczna oraz strategie, pro-
gramy i plany ochrony środowiska,
ochrona powietrza przed zanieczysz-
czaniem,
przeciwdziałanie zmianom klimatu,
ochrona przed hałasem,
ochrona krajobrazu,
ochrona żywych zasobów przyrody,
ochrona i odnowa biologicznie czynnej 
powierzchni ziemi,
ochrona i odnowa zasobów wodnych,
gospodarka odpadami,
gospodarka substancjami chemicznymi 
w środowisku.

Zakres działalności
Wśród badań podstawowych na szcze-

gólną uwagę zasługują badania związane 
z oceną ryzyka włączania do obiegu bio-
logicznego substancji celowo wytwarza-
nych (np. biocydy, pestycydy), które 
w sposób kontrolowany dostają się do 
podstawowych elementów środowiska 
– wody, gleby, powietrza i organizmów 
żywych. Analogicznie badaniami objęte są 
substancje, które w sposób niekontrolo-
wany, jako produkty uboczne wielu pro-
cesów technologicznych (dioksyny, PCB, 
WWA, metale ciężkie), dostają się do 
środowiska. Konsekwencją badań w za-
kresie losu i zachowania trwałych zanie-
czyszczeń organicznych, jak również metali 
ciężkich w środowisku są opracowywane 
w Instytucie metody remediacji obszarów 
zdegradowanych, ze szczególnym uwzględ-
nieniem obszarów chemicznie zdegrado-
wanych.

Część prac realizowanych w Instytu cie 
ma charakter ciągły i są to przede wszyst-
kim prace aplikacyjne, wykonywane głó-
wnie na potrzeby resortu środowiska. 
Wśród nich szczególną pozycję zajmują 
prace związane z monitoringiem jakości 
środowiska w zakresie zanieczyszczeń po-
wietrza, hałasu, jezior i zintegrowanego 
monitoringu środowiska przyrodniczego. 
Prace te realizuje Instytut od początku lat 
90. Są one prowadzone na zlecenie Głów-
nego Inspektoratu Ochrony Środowiska, 
fi nansowane z jego środków oraz Naro-
dowego Funduszu Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej. Od 2005 r. IOŚ 
pełni funkcję Krajowego Administratora 
Systemu Handlu Uprawnieniami do Emi-
sji. W roku 2009 powierzono Instytutowi 
wykonywanie zadań Krajowego Ośrodka 

•

•

•
•
•
•
•

•
•
•

Bilansowania, Prognozowania i Zarządza-
nia Emisjami.

Wyniki wielu prac Instytutu wykorzy-
stywane są w bieżącej działalności Mini-
sterstwa Środowiska, Inspekcji Ochrony 
Środowiska, a także przy ustalaniu mię-
dzynarodowych przedsięwzięć o charak-
terze globalnym i regionalnym, wpływają 
również na kształtowanie polityki ekolo-
gicznej państwa i służącym jej realizacji 
regulacjom prawnym.

Instytut eksploatuje dwie stacje moni-
toringu środowiska:

Stację Kompleksowego Monitoringu 
Środowiska Puszcza Borecka;
automatyczną Stację Pomiarów Za-
nieczyszczeń Powietrza w Warszawie, 

•

•

Prof. dr hab. Barbara Gworek
Jest absolwentką Szkoły Głównej Gospo-
darstwa Wiejskiego, Instytutu Gleboznaw-
stwa i Chemii Rolnej. W 2002 r. uzyskała 
tytuł profesora. Funkcję dyrektora Insty-
tutu Ochrony Środowiska – Państwowego 
Instytutu Badawczego pełni od 1996 r. 
Prof. Gworek zajmuje się ochroną po-
wierzchni ziemi (w tym gospodarką od-
padami), realizując problemy teoretyczne 
oraz badawczo-wdrożeniowe. W tym za-
kresie uzyskała patent za oryginalną metodę 
usuwania metali ciężkich z zanieczyszczo-
nych gleb, ścieków i osadów ściekowych 
przy użyciu specyfi cznych glinokrzemianów 
- zeolitów. Metoda ta została nagrodzona 
złotym medalem na II Międzynarodowej 
Wystawie Innowacje ‘99 w Gdyni oraz zło-
tym medalem na 51 Międzynarodowej Wy-

stawie JENA ‘99 w Norymberdze. Prowadzi 
również prace badawcze i wdrożeniowe 
w zakresie wykorzystania innych metod 
rekultywacji gruntów zanieczyszczonych 
(np. fi toremediacji).

Kolektor mokrego opadu
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we współpracy z US EPA oraz Gminą 
Centrum.
Stacja Puszcza Borecka jest stacją eko-

systemową, położoną z dala od obszarów 
zurbanizowanych – na terenach, gdzie an-
tropopresja jest niewielka i stanowi tło. 
W stacji prowadzone są badania mające na 
celu rozpoznanie aktualnego stanu środo-
wiska przyrodniczego oraz przewidywanie 
jego zmian w różnych skalach przestrzen-
nych i czasowych w warunkach zmian kli-
matu i stale zwiększającej się ingerencji 
człowieka. Stałej kontroli podlega dopływ 
tych zanieczyszczeń ze źródeł lokalnych 
i odległych z powietrzem atmosferycznym 
oraz z opadami do podłoża oraz ich migra-
cja w roślinach, glebie i wodach.

Rozwój społeczny i przemysłowy kraju 
związany jest nierozerwalnie z rozwojem 
kanalizacji małych i dużych aglomeracji, 
a także budową nowych oraz rozbu-
dową i modernizacją już eksploatowa-
nych oczyszczalni ścieków. Działania te 
umożliwią utylizować i unieszkodliwiać 
wytwarzane odpady i ścieki w sposób 
bezpieczny dla ludzi i środowiska Prace 
z zakresu gospodarki wodno-ściekowej 
i osadami ściekowymi od wielu lat stanowią 
ważną część działalności naukowo-badaw-
czej Instytutu. Wiele uwagi poświęca się 
badaniom fi zycznych, chemicznych i biolo-
gicznych właściwości osadów ściekowych, 
a szczególnie badaniom sanitarnym w za-
kresie żywych jaj pasożytów jelitowych 
ludzi i zwierząt, bakterii hemolizujących 
i Salmonelli z uwagi na ich przyrodnicze 
zagospodarowanie (często jako nawozy). 
Ważnym kierunkiem badań, zmierzają-
cym do oceny oddziaływania obiektów 
komunalnych (oczyszczalnie ścieków, skła-
dowiska odpadów), są mikrobiologiczne 
badania powietrza atmosferycznego 
i rozprzestrzenianie się odorów. Badania 
w zakresie gospodarki odpadami, w tym 

odpadami ściekowymi owocują współ-
pracą z przemysłem, małymi i średnimi 
przedsiębiorstwami.

Współpraca krajowa 
i zagraniczna

Współpraca z resortem środowi-
ska, rozwijana od początku istnienia 
Instytutu, obecnie związana jest z wy-
konywaniem prac zapewniających, 
skuteczną i efektywną ekonomicznie, 
realizację zobowiązań wynikających 
z podpisanych i ratyfi kowanych przez 
Polskę umów dotyczących ochrony 
środowiska.

Do tej grupy prac należy zaliczyć 
opracowanie strategii redukcji emisji 
gazów cieplarnianych oraz adaptację 
polskiej gospodarki do zmian klima-
tycznych, a także pierwsze kompleksowe 
scenariusze zmian klimatu dla Polski.

Ostatnio zakres tych prac przesunął 
się na problematykę adaptacji do ocze-
kiwanych zmian klimatycznych, w wyniku 
czego zostały opracowane metodyczne 
podstawy adaptacji produkcji roślinnej 
w gospodarstwach rolniczych o różnych 
typach gospodarowania i skali produ-
kcji.

Wzrasta udział Instytutu w realizacji 
projektów badawczych w ramach progra-
mów Unii Europejskiej. W wyniku współ-
pracy międzynarodowej realizowane są 
w Instytucie projekty związane z redukcją 
emisji dioksyn w sektorze metalurgicz-
nym, opracowaniem nowatorskich wskaź-
ników bezpieczeństwa chemicznego oraz 
umożliwiających przeprowadzenie zinte-
growanych ocen ryzyka w kontekście cią-
głych i awaryjnych emisji niebezpiecznych 
substancji chemicznych do środowiska, 
zintegrowanej oceny stanu ekologicznego 
wód oraz z adaptacją ekosystemów do 
zmian klimatu.

Laboratoria akredytowane
Prace badawcze i rozwojowe wspie-

rane są przez trzy laboratoria akredyto-
wane IOŚ – PIB:

Laboratorium Monitoringu Środowiska 
– w zakresie chemicznych i fi zycznych 
parametrów jakości podstawowych 
elementów środowiska;
mobilne laboratorium akustyczne 
– w zakresie hałasu przemysłowego, 
komunikacyjnego, lotniczego i impul-
sowego;
Stacja Kompleksowego Monitoringu 
Środowiska Puszcza Borecka, w której 
dokonuje się m. in. pomiaru stężenia 
ozonu.
Zgodnie z przeprowadzoną przez Mini-

sterstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego 
oceną parametryczną jednostek ubiega-
jących się o dofi nansowanie działalności 
statutowej, na podstawie udokumento-
wanych osiągnięć badawczych w latach 
2005-2009, w roku 2010 Instytut został 
zakwalifi kowany do kategorii 1 (obecnie 
kategoria A).

•

•

•

Chromatograf  cieczowy

Mobilne laboratorium akustyczne

Pobornik dwutlenku azotu
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„Instytuty badawcze wczoraj i dziś”
17 grudnia 2010 r., w warszawskim 

hotelu Hotelu Hyatt, Rada Główna In-
stytutów Badawczych zorganizowała 
konferencję pt. Instytuty badawcze wczoraj 

i dziś. Stanowiła ona inaugurację nowej 
rzeczywistości instytutów badawczych po 
wprowadzeniu – 1 października 2010 r. 
– pakietu sześciu ustaw reformujących 
polską naukę. Gościem honorowym 
konferencji, zorganizowanej przez Radę 
Główną Instytutów Badawczych, była 
prof. dr hab. Maria Elżbieta Orłow-
ska, podsekretarz stanu w Ministerstwie 
Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Jako pierwszy zabrał głos przewod-
niczący RGIB – prof. Leszek Rafalski, 
który w krótkiej prezentacji przedstawił 
zmiany historyczne dotyczące instytutów 
badawczych na tle przemian polityczno-
gospodarczych – począwszy od roku 1918 
do czasów współczesnych.

Dyskusja panelowa
W dyskusji moderowanej przez redak-

tora Krzysztofa Michalskiego udział 
wzięli minister Maria Orłowska oraz 
członkowie Prezydium RGIB: prof. Da-
nuta Koradecka, prof. Jan Pilarczyk, 
prof. Leszek Rafalski i prof. Zbigniew 
Śmieszek. Poszczególne panele dysku-
syjne były przeplecione interesującymi 
prezentacjami fi lmowymi przedstawiają-
cymi innowacyjne osiągnięcia wybranych 
instytutów badawczych.

Dyskusja koncentrowała się wokół 
dwóch pytań, które postawił redaktor 
Michalski:

Jaki jest główny cel reformy nauki w Pol-
sce i od czego będzie zależał sukces tej 
reformy?
Jaką rolę w modelu organizacji nauki 
w Polsce powinny odegrać instytuty 
badawcze?
Chciałabym Państwu pogratulo-

wać wyników ostatniej oceny para-

metrycznej – znakomitych wyników! 

(...) Nie ma lepszej grupy jednostek 

naukowych niż instytuty badawcze, 

która jest najbliżej przemysłu, która 

ma najlepszy kontakt, jeśli chodzi 

o potrzeby i szanse wdrożenia prac 

badawczych. Nie ma lepszego śro-

dowiska do wdrożeń niż Państwa 

instytuty – powiedziała na po-
czątku dyskusji minister Maria 
Orłowska.

Prof. Orłowska stwierdziła 
również, że celem reformy jest 

•

•

usunięcie barier blokujących wdrażanie 
wyników naukowych – zbliżenie nauki do 
przedsiębiorców, maksymalna autonomia 
i wprowadzenie przejrzystego systemu fi -
nansowania umożliwiającego efektywniej-
sze wykorzystanie środków budżetowych. 
Podkreśliła także konieczność wspierania 
młodej kadry naukowej oraz zachęcania 
jej do prowadzenia prac naukowo-badaw-
czych w Polsce, aby stworzyć swoisty mo-
del kariery w sektorze nauki. Zaakcento-

wała też fakt, że reforma daje możliwość 
otwartej kooperacji instytutów badaw-
czych z instytutami PAN, z uczelniami, 
jak również tworzenia centrów naukowo 
– przemysłowych, które wpłyną na prze-
łożenie nauki na potrzeby gospodarcze. 
Istotną rolę w tym zakresie odgrywa śro-
dowisko instytutów badawczych.

Zdaniem prof. Danuty Koradeckiej 
konieczne jest holistyczne spojrzenie na 
postęp naukowo-techniczny oraz prefe-
rencyjne podejście do projektów inte-
grujących potencjał nauk technicznych, 
biologicznych i społecznych. Celowym 
byłoby rozważenie zmian w wykazach 
dziedzin w dyscyplinach, które są obecnie 
bardzo archaiczne i niekompatybilne, co 

stanowi pewną barierę dla postępu. Prof. 
Koradecka podkreśliła znaczenie dwóch 
charakterystycznych cech dla środowiska 
instytutów badawczych: ogromnej różno-
rodności w zakresie dyscyplin i wiedzy, 
jaką one reprezentują oraz dobrej atmos-
fery współpracy między tymi placówkami, 
co daje ogromne szanse na przyszłość.

Prof. Jan Pilarczyk przytoczył słowa 
Stanisława Staszica – Być narodowi uży-

tecznym, które nie tracą na swej aktual-

ności i powinny być swoistym mottem 
dla instytutów badawczych. Profesor 
podkreślił, że niezbędne jest dążenie 
do perfekcjonowania, racjonalizowania 
działalności naukowo-badawczej, żeby 
wszystkie wykonywane badania przynosiły 
rzetelne wyniki. Według Profesora insty-
tuty badawcze mogą i powinny odgrywać 
ogromną rolę w polskiej nauce. Korzy-
stając z dotychczasowych doświadczeń 
potrafi ą one prognozować i defi niować 
najbardziej istotne dla nauki cele i przed-
sięwzięcia. Instytuty wiodące mogłyby 
również wyznaczać kompleksowe pro-
gramy dla wszystkich jednostek, które 
miałyby możliwość współpracy w danej 
dziedzinie.

Prof. Leszek Rafalski 
stwierdził, że do sukcesu 
reformy nauki z pewnością 
przyczyni się szeroka współ-
praca, w ramach interdyscy-
plinarnych programów, także 
z uczelniami oraz ośrodkami 
PAN. Instytuty badawcze 
powinny częściej podejmo-
wać rolę koordynatorów 
badań, gdyż posiadają odpo-
wiednie zaplecze skoncen-
trowane na badaniach w od-
różnieniu od szkół wyższych, 
gdzie dominuje dydaktyka, 
a badania są tylko częścią ich Prof. Maria E. Orłowska, prof. Leszek Rafalski
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zainteresowań. Korzystnym zjawiskiem, 
w przypadku podjęcia koordynacji badań 
przez instytuty badawcze, byłaby możli-
wość włączenia do projektów jednostek 
przemysłowych. W wielu projektach stra-
tegicznych zadania będą wówczas realizo-
wane, jeśli będzie zapewnione fi nansowa-
nie również ze strony przemysłu.

Prof. Zbigniew Śmieszek stwier-
dził, że instytuty badawcze od lat realizu-
jąc swoją misję, wypełniają cel reformy, 
który jest jasno określony w dokumen-
tach rządowych. Ten cel ma także rangę 
narodową i w zasadzie będzie określał 
przyszłość naszego kraju, będzie wpły-
wać też na pozycję Polski z punktu wi-
dzenia eksportu. Profesor podkreślił, że 
niezbędne jest zarówno wprowadzanie 
nowych technologii, nowych produk-
tów, jak również ich konkurencyjność na 
rynku międzynarodowym. Na osiągnięcie 
sukcesu wpłynie również oferowanie ze 
strony ośrodków naukowych i badaw-
czych rozwiązań wysoko efektywnych, 
wdrażalnych i wdrażanych. Instytuty ba-

dawcze odgrywają wiodącą rolę w mo-
delu organizacji nauki, ponieważ to wła-
śnie do nich, jako centrów nowoczesnej 
technologii, gospodarka zwraca się o róż-
norodne ekspertyzy. Wynika to z tego, że 
środowisko to jest najbardziej efektywne 
z punktu widzenia badań naukowych i ich 
wdrożeń. Profesor zwrócił też uwagę na 
konieczność przygotowania przez insty-
tuty ofert na rynek Unii Europejskiej, 
również w zakresie eksportu myśli na-
ukowo – technicznej, w którym to wiele 
instytutów odniosło już znaczący sukces. 
Wspominając o 8. Programie Ramowym, 
Profesor zaakcentował potrzebę aktyw-
nego włączenia się środowiska instytutów 
badawczych do określenia priorytetów 
Programu w jego obecnej fazie.

Prezentacja osiągnięć młodych 
naukowców

Po dyskusji głos zabrali młodzi na-
ukowcy, którzy w prezentacjach multi-
medialnych przedstawili innowacyjne, 
często interdyscyplinarne, projekty oraz 

prace badawcze prowadzone w swoich 
macierzystych instytutach.

Mgr inż. Piotr Kowalczyk z Instytutu 
Lotnictwa przybliżył problematykę zwią-
zaną z komputerowym wspomaganiem 
chirurgii głowy. Metoda ta jest przykładem 
transferu narzędzi projektowych i diagno-
stycznych stosowanych w technice lotniczej 
i kosmicznej w obszar inżynierii medycznej 
np. przy analizie złamań czaszki.

Zintegrowany mobilny system wspoma-
gający działania antyterrorystyczne i anty-
kryzysowe był tematem prezentacji mgr. 
inż. Rafała Zakrzewskiego z Centrum 
Naukowo-Badawczego Ochrony Przeciw-
pożarowej – PIB. System PROTEUS to po-
łączenie najnowocześniejszych technologii – 
konstrukcji mechatronicznych z systemami 
informatycznymi, telekomunikacyjnymi 
i satelitarnymi, które mają zastosowanie 
przy wspomaganiu służb – straży pożarnej 
i policji. Niewątpliwą atrakcją prezentacji 
było zademonstrowanie możliwości tech-
nicznych jednego z mobilnych robotów. 
Wyposażony w czujniki i sensory miał do 

Od lewej: red. Krzysztof  Michalski, dr Dariusz Michalak – Instytut Techniki Górniczej KOMAG, prof. nadzw. dr hab. inż. Roman 
Szewczyk – Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów,  dr inż. Andrzej Grabowski – Centralny Instytut Ochrony Pracy – PIB,
mgr inż. Adam Tchórz – Instytut Odlewnictwa, dr Barbara Juszczyk – Instytut Metali Nieżelaznych, mgr inż. Rafał Zakrzewski 

– Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej – PIB, mgr inż. Piotr Kowalczyk – Instytut Lotnictwa

Od lewej: prof. Zbigniew Śmieszek, prof. Jan Pilarczyk, prof. Danuta Koradecka, prof. Maria E. Orowska, prof. Leszek Rafalski
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wykonania szczególne „zadanie” – wrę-
czenie pani prof. Orłowskiej świątecznego 
bukietu od instytutów badawczych.

Prof. nadzw. dr hab. inż. Roman 
Szewczyk (35-letni profesor!) z Prze-
mysłowego Instytutu Automatyki i Po-
miarów przedstawił badania dotyczące in-
nowacyjnych sensorów magneto-mecha-
nicznych. Zaprezentował wyniki symulacji 
charakterystyki sensora siły, które dają 
możliwość optymalizacji parametrów 
zasilania. Rezultatem było opracowanie 
nowej generacji płaskich sensorów ma-
gneto-mechanicznych umożliwiających 
monitoring procesu spalania w silniku 
Diesla lokomotywy spalinowej.

Badania dotyczące ekologicznych sto-
pów miedzi oraz kompozytów na osno-
wie srebra są przedmiotem zainteresowań 
dr Barbary Juszczyk z Instytutu Metali 

Nieżelaznych, która w swojej prezentacji 
omówiła, m.in. wyniki badań rezystencji 
oraz przykłady praktycznego zastosowa-
nia stopów i kompozytów.

Dr inż. Andrzej Grabowski z Cen-
tralnego Instytutu Ochrony Pracy – PIB 
przedstawił badania dotyczące tworzenia 
i wykorzystania zaawansowanych symula-
cji komputerowych i technik rzeczywisto-
ści wirtualnej w dziedzinie bezpieczeństwa 
i higieny pracy – m.in. do rekonstrukcji 
wypadków przy pracy i modelowania pro-
cesu ewakuacji.

Wyniki badań związane z zastosowa-
niem tomografi i komputerowej nowej 
generacji, wykorzystanej do nieniszczą-
cego testowania odpowiedzialnych części 
i wyrobów metalowych zaprezentował 
mgr inż. Adam Tchórz z Instytutu Od-
lewnictwa. Przedstawiona przez młodego 

naukowca metoda umożliwia wizualizację 
3D wewnętrznej struktury obiektu.

Ostatnim prelegentem był dr Dariusz 
Michalak z Instytutu Techniki Górniczej 
KOMAG, który omówił badania związane 
z nowoczesnymi technologiami informa-
tycznymi w kształtowaniu bezpiecznych 
metod pracy i eksploatacji maszyn.

Konferencję zakończyła otwarta dys-
kusja, w której udział wzięli dyrektorzy 
i elektorzy instytutów badawczych, m.in. 
prof. Henryk Skarżyński – dyr. Insty-
tutu Fizjologii i Patologii Słuchu, dr inż. 
Ryszard Szczepanik – dyr. Instytutu 
Technicznego Wojsk Lotniczych, dr Ma-
rek Daszkiewicz – dyr. Instytutu Optyki 
Stosowanej, prof. Marek Mrówczyński 
– dyr. Instytutu Ochrony Roślin – PIB.

Dorota Jarocka
Fot. Edyta Kaniuk

Prof. Maria E. Orłowska, mgr inż. Rafał Zakrzewski

Międzynarodowe Targi „BRUSSELS INNOVA” 2011
Rada Główna Instytutów Badawczych objęła patronat nad polskim 
pawilonem  60. Międzynarodowych Targów Wynalazczości, Ba-
dań Naukowych i Nowych Technik „BRUSSELS INNOVA”, które
odbędą się w dniach 17-19 listopada 2011 roku w Brukseli. 
Doceniając przedsięwzięcie z tak długoletnią tradycją, którego
celem jest popularyzacja nauki i promocja wynalazków, Rada Główna 
zachęca instytuty badawcze do prezentacji swoich osiągnięć oraz 
innowacyjnych technologii na jubileuszowej edycji targów.
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Nagrody Premiera dla wybitnych naukowców
28 marca 2011 r. w Centrum Nauki Kopernik w War-

szawie 46 naukowców i 5 zespołów naukowych ode-
brało Nagrody Prezesa Rady Ministrów za wybitną 
działalność naukową, naukowo-techniczną, artystyczną 
oraz za najlepsze rozprawy doktorskie i habilitacyjne. 
W uroczystości uczestniczył Przewodniczący Rady 
Głównej Instytutów Badawczych, prof. Leszek Rafal-
ski.

Podczas ceremonii wręczania nagród premier Donald Tusk 
powiedział, że w polskiej nauce nie brakuje ludzi wybitnych, krytycz-

nych i z wyobraźnią. Gratulując laureatom, podkreślił, że ludzie 

uzdolnieni są niezbędni do tego, by polska gospodarka stała się 

bardziej innowacyjna i konkurencyjna. Premier zapewnił, że 20% 
grantów naukowych będzie przeznaczanych na wsparcie młodych 
i najzdolniejszych. W tym roku otrzymają oni 900 mln zł, a do 
2025 r. ta kwota wzrośnie do 3 mld zł rocznie.

Wśród nagrodzonych naukowców są specjaliści z naszych 
instytutów. Otrzymali oni nagrody Premiera w następujących 
kategoriach:

1. Za rozprawę habilitacyjną pt. „Analiza bioinformatyczna struk-

tury i funkcji molekularnej wybranych genów Herpesviridae” 
nagrodę otrzymał dr hab. Lucjan Stanisław Wyrwicz 
z Centrum Onkologii – Instytutu im. M. Skłodow-
skiej-Curie.
Tematyką łączącą 7 prac składających się na rozprawę habili-

tacyjną dr. hab. L. Wyrwicza jest analiza bioinformatyczna czyn-
ników wirulencji wirusów z rodziny Herpesviridae, stanowiących 
układy modelowe do badania własności zwierząt i człowieka. Do 
grupy tej należy ponad 100 typów wirusów wywołujących róż-
norodne choroby. Zastosowane metody pozwoliły na opisanie 
prawdopodobnej funkcji molekularnej białek uczestniczących 
w procesach transmisji wirusa do komórki gospodarza, hamo-
wania odpowiedzi wczesnej oraz wyjścia jądrowego. W pracy 
został również opisany mechanizm działania podstawowych re-
gulatorów ekspresji odpowiedzialnych za różnicową ekspresję 
genów wczesnych i późnych. Metody analizy miejsca aktywnego 

pozwoliły wytypować potencjalne struktury wiodących inhibi-
torów kinaz wirusowych – punktu wyjścia dla nowych strategii 
terapeutycznych.

2. Za rozprawę doktorską pt. „Genetyczne zrożnicowanie oraz 

diagnostyka polskich izolatów wirusa mozaiki pepino (Pepino 

mosaic virus)” nagrodzono dr Beatę Hasiów-Jaroszewską 
z Instytutu Ochrony Roślin – PIB.
Prace nad tym wirusem mozaiki pepino dotyczyły jego cha-

rakterystyki molekularnej, określenia właściwości biologicznych 
i serologicznych, a także opracowanie nowych, skutecznych i czu-
łych metod diagnostycznych. Badania dotyczyły również określe-
nia zróżnicowania genetycznego wirusa, analizy fi logenetycznej, 
ewolucji molekularnej oraz analizy występowania zjawiska rekom-
binacji w populacji wirusa. Analizy przeprowadzono z użyciem 
szeregu programów bioinformatycznych oraz przy współpracy 
z zespołem bioinformatycznym Wageningen University z Holandii 
i Zespołem Wirusologii Molekularnej Pracowni Biologii Moleku-
larnej Roślin, ICHB-PAN.

3. Za wybitne krajowe osiągnięcie naukowo-techniczne:
• II nagrodę przyznano interdyscyplinarnemu zespołowi z In-

stytutu Technologii Eksploatacji – PIB, Politechniki 
Wrocławskiej i Fabryki Łożysk Tocznych SA pod kierow-
nictwem prof. dr. hab. inż. Adama Mazurkiewicza za 
Automatyczny system optycznej inspekcji do wieloparametrycznej 

kontroli jakości wyrobów w przemyśle.

 Skład zespołu: prof. dr hab. inż. Edward Chlebus, dr inż. 
Jacek Reiner i mgr inż. Mariusz Mrzygłód z Politechniki Wro-
cławskiej, dr inż. Tomasz Giesko, dr inż. Andrzej Zbrowski 
i mgr inż. Piotr Czajka z Instytutu Technologii Eksploatacji 
– PIB, mgr inż. Krzysztof  Kuźmicki, inż. Henryk Łomża oraz 
inż. Stanisław Romańczuk z Fabryki Łożysk Tocznych SA.
Nagrodzony projekt przeznaczony jest do wysokowydajnej 

międzyoperacyjnej kontroli jakości powierzchni wyrobów meta-
lowych o wysokich klasach wykonania. Oryginalne i innowacyjne 
cechy rozwiązania polegają na zastosowaniu zaawansowanych 

algorytmów przetwarzania i analizy se-
kwencji obrazów umożliwiających jedno-
czesne wykrywanie i identyfi kację wielu 
wad mikrogeometrii powierzchni i kształtu 
wyrobów oraz procedur ustawień i kalibra-
cji systemu pomiarowego.

Dzięki zastosowaniu opracowanej me-
tody oczyszczania powierzchni wyrobu 
przed inspekcją, obniżony został poziom 
wrażliwości modułu wizyjnego na zanie-
czyszczenia, co przyczyniło się do pod-
wyższenia niezawodności systemu. Jednym 
z warunków osiągnięcia wysokiej wydaj-
ności systemu inspekcji było opracowanie 
odpowiednich rozwiązań mechatronicz-
nych układów wykonawczych. Urządzenie 
jest przystosowane do komunikacji w sieci 
Intranet/Internet oraz obsługi w systemie 
telemonitoringu. Na tle stosowanych obec-
nie w świecie urządzeń podobnej klasy jest 
to rozwiązanie unikatowe.

Dr hab. Lucjan Wyrwicz – Centrum Onkologii 
– Instytut im. M. Skłodowskiej-Curie

Dr Beata Hasiów-Jaroszewska
– Instytut Ochrony Roślin – PIB
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Elementy rozwiązania są przedmiotem zgłoszeń patentowych. 
Zrealizowane przedsięwzięcie jest przykładem skutecznego me-
chanizmu transformacji wiedzy i transferu zaawansowanych roz-
wiązań do zastosowań przemysłowych na rzecz wspomagania 
zrównoważonego rozwoju krajowej gospodarki.
• III nagrodę otrzymał zespół pod kierownictwem mgr. inż. 

Adama Andrzejuka z Przemysłowego Instytutu Au-
tomatyki i Pomiarów za Robota pirotechniczno-rozpoznaw-

czego IBIS.

Skład zespołu: dr inż. Piotr Michał Szynkarczyk, mgr inż. 
Sebastian Pawłowski, mgr inż Tomasz Jacek Krakówka, mgr 
inż. Sławomir Kapelko, mgr inż. Adam Grzegorz Aftyka, mgr 
inż. Stanisław Antoni Nycz, mgr inż. Rafał Jarosław Czu-
pryniak, mgr inż. Mariusz Sławomir Kozak, mgr inż. Konrad 
Adam Bożek, Wiesław Zalewski, Dominik Kowalczyk, Zenon 
Leszczyński oraz Andrzej Cieniuch.
Projekt ten wymagał rozwiązania wielu problemów naukowych 

i technicznych związanych zarówno z mechaniką, jak i zagadnie-

niami robotyki, telemechaniki oraz informatyki. Ibis jest zdalnie 
sterowanym urządzeniem przeznaczonym nie tylko do inspekcji 
i neutralizacji improwizowanych ładunków wybuchowych, ale 
również do realizacji zadań zwiadowczych i czynnego wsparcia 
działań bojowych. Przystosowany został do operacji w trudnym 
i zróżnicowanym terenie (piach, śnieg, podłoże skalne). Duża 
prędkość Ibisa (do 10 km/h) umożliwia dynamiczne przeprowa-
dzanie akcji. Urządzenie zostało zbudowane z wykorzystaniem 
najnowszych technologii, co pozwoliło na uzyskanie niewiel-
kiej masy, dużej niezawodności, funkcjonalności i długiego czasu 
pracy przy zasilaniu z akumulatorów. Jego prawdziwy potencjał 
widoczny jest podczas współpracy z szeroką gamą wyposażenia 
dodatkowego, tj. z urządzeniem rentgenowskim, czujnikiem ska-
żeń chemicznych, wyrzutnikiem pirotechnicznym, urządzeniem 
do cięcia drutu ostrzowego lub wybijania szyb.

Serdecznie gratulujemy wszystkim laureatom nagród, życząc 
kolejnych wspaniałych osiągnięć naukowo-badawczych!

Dorota Jarocka

Robot „Ibis”
Nagrodzony zespół z PIAP-u z premierem Donaldem Tuskiem, 
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