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Które kierunki polityki naukowej 
realizowanej przez Ministerstwo 
Nauki i Szkolnictwa Wyższego pod 
Pani kierownictwem stanowią prio-
rytet w roku 2014?

Usprawnienie współpracy nauki 
i gospodarki, poprawa jakości studiów 
wyższych i dostosowanie ich do rynku 
pracy, a także transparentny system 
informacji o kondycji uczelni to mówiąc 
w ogromnym skrócie nasze priorytety. 
Bardzo potrzebujemy długofalowej wizji 
rozwoju – a w niej bardzo konkretnych 
projektów i programów. Musimy dobrze 
przygotować się do sprawnego i efek-
tywnego wydawania różnych strumieni 
pieniędzy – i tych z funduszy unijnych, 
i tych pochodzących z budżetu pań-
stwa. Potrzebne są nam mechanizmy, 
które pozwolą uczelniom i instytutom 
badawczym jak najlepiej z tych możli-
wości korzystać.

Kwoty, o których mówię są naprawdę 
niebagatelne – polscy naukowcy będą 
mogli ubiegać się o pieniądze m.in. 
z programu „Horyzont 2020”, którego 
budżet wynosi ok. 77 mld euro. Działa 
też program Erasmus+, na który łącz-
nie w całej UE, do 2020 roku, prze-
znaczono 14,7 mld euro. Z polskiego 
budżetu na naukę wydanych zostanie 
ok. 5 mld zł, a na szkolnictwo wyższe 
ponad 14 mld zł.

Chcielibyśmy wprowadzić specjalne 
bony dla przedsiębiorców na zama-
wianie kształcenia na uczelniach, tak 
aby fi rmy same mogły wskazywać, 
jakie umiejętności powinien posiadać 
absolwent. Pracujemy także nad 
bonami na zamawianie innowacyj-
nych badań. Podobną nowością będą 
też doktoraty przemysłowe. Przedsię-
biorcy będą mogli „zamawiać” prace 
doktorskie, których wyniki będą mogli 
wykorzystać w przyszłości do rozwią-
zywania problemów swoich fi rm.

studentom strona internetowa, która 
powstanie do końca tego roku. Kan-
dydaci na studia będą mogli znaleźć 
na niej niezbędne szczegółowe infor-
macje o szkołach publicznych i niepu-
blicznych.

Wspólnie z Ministerstwem Eduka-
cji Narodowej resort nauki opracu-
je program „Kreatywny uczeń–stu-
dent–obywatel”. W związku z tym 
oba resorty będą pracować m.in. nad 
zmianą sposobu realizacji progra-
mów szkolnych, zmianą programu 
kształcenia nauczycieli i bardziej in-
terdyscyplinarnymi programami uni-
wersyteckimi.

1 października 2010 r. wszedł w życie 
pakiet sześciu ustaw reformujących 
naukę. Reforma przyniosła wiele po-
zytywnych rozwiązań dla środowiska 
nauki. Czy aktualnie dostrzega Pani 
Minister konieczność wprowadzenia 
zmian w tych ustawach?

To były bardzo dobre ustawy, jednak 
teraz przyszła pora na korekty i wpro-
wadzenie nowych pomysłów, dlatego 
w styczniu do Sejmu został przeka-
zany rządowy projekt ustawy o zmia-
nie ustawy o zasadach fi nansowania 
nauki oraz niektórych innych ustaw 
i rządowy projekt ustawy o zmianie 
ustawy – Prawo o szkolnictwie wyż-
szym oraz niektórych innych ustaw. 
W tej chwili jesteśmy już po pierw-
szym czytaniu tych projektów.

Kładziemy też nacisk na walkę z aka-
demickimi patologiami. W nowelizacji 
ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym 
usprawniamy możliwości nadawania 
i cofania uprawnień do prowadzenia 
kierunków studiów, zwracamy uwagę 
na skuteczne przeciwdziałanie plagia-
tom oraz zatrudnianie przez uczelnie 
odpowiedniej kadry dydaktycznej.

Ministerstwo chce zadbać również 
o transparentny system informacji 
o kondycji uczelni. Chodzi o to, by stu-
denci wybierali takie uczelnie, które 
są w stanie zapewnić im odpowiednią 
jakość kształcenia. W decyzji wybo-
ru szkoły wyższej pomoże przyszłym 

Nowa Minister dostrzega ważną rolę instytutów badawczych
Rozmowa z prof. Leną Kolarską–Bobińską, Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Prof. Lena Kolarska–Bobińska,
Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego
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Obecnie w Polsce działalność 
prowadzi 117 instytutów badaw-
czych w obszarze nauk technicz-
nych, przyrodniczych, medycznych 
i humanistycznych. Jaka, zdaniem 
Pani Minister, jest i będzie rola 
instytutów badawczych w krajo-
wych i zagranicznych programach 
badawczych?

Instytuty badawcze są ważnym 
ogniwem łączącym świat nauki ze 
światem biznesu. W większości ich 
działalność koncentruje się wokół 
badań stosowanych i prac rozwojo-
wych, a więc takich, które są przed-
miotem największego zainteresowa-
nia ze strony przedsiębiorstw. Tym 
samym, z uwagi na miejsce, jakie 
zajmują wśród jednostek nauko-
wych, są niejako predestynowane do 
współpracy z przedsiębiorstwami. 
Mam świadomość, że zadanie to 
jest niezwykle trudne, niemniej jed-
nak analiza danych statystycznych, 
m.in. w zakresie rosnących nakła-
dów prywatnych na badania i rozwój, 
wskazuje, że rośnie zainteresowa-
nie przedsiębiorstw prowadzeniem 
takiej działalności. Nowa perspek-
tywa fi nansowa 2014-2020 zarówno 
w programach „Horyzont 2020” czy 
COSME oraz programach krajowych, 
jak i Program Operacyjny Inteli-
gentny Rozwój czy Regionalne Pro-
gramy Operacyjne, dają szansę na 
wzrost roli instytutów badawczych. 
Ale pod jednym i bardzo istotnym 
warunkiem – będą musiały jeszcze 
skuteczniej i efektywniej współpra-
cować z przedsiębiorstwami, a to 
zależeć będzie od atrakcyjności ich 
oferty badawczej.

Deklaruję też chęć pełnej współ-
pracy z instytutami, zwłaszcza w zakre-
sie identyfi kowania i usuwania barier 
utrudniających ich funkcjonowanie 
– już część z nich, jak choćby te wyni-
kające z przepisów o zamówieniach 
publicznych, są obecnie przedmiotem 
prac parlamentarnych.

Prowadząc badania naukowe pod 
kątem przyszłych wdrożeń instytuty 
badawcze, współpracują z przedsię-
biorstwami, organami administracji 
samorządowej, jak również z innymi 

planuje w br. weryfi kację kryteriów, 
które lepiej odzwierciedlałyby doro-
bek naukowy i wdrożeniowy mocno 
zróżnicowanych pionów nauki?

Komitet Ewaluacji Jednostek 
Naukowych przeprowadził w roku 
2013 ocenę 962 jednostek nauko-
wych, na podstawie której Mini-
ster Nauki i Szkolnictwa Wyższego 
przyznał w drodze decyzji kategorie 
naukowe jednostkom naukowym. 
Z wnioskami o ponowne rozpatrze-
nie spraw związanych z przyznanymi 
kategoriami naukowymi wystąpiło 
280 jednostek czyli ok. 30%. Kryteria 
i parametry oceny działalności nauko-
wej jednostek naukowych uwzględ-
niały specyfi kę działalności nauko-
wej w różnych dziedzinach nauk, 
w tym związaną z rodzajami jednostek 
naukowych.  Z tego względu szczegó-
łowe parametry oceny jednostek były 
zróżnicowane w zależności od grup 
nauk i rodzajów jednostek.

Zdajemy sobie sprawę, że nie-
zmiernie trudno jest skwantyfi ko-
wać wszystkie aspekty działalności 
naukowej bardzo różnorodnych jed-
nostek naukowych. Z tego powodu, 
w planie pracy na rok 2014, uwzględ-
niono sprawy związane z modyfi ka-
cją kryteriów i parametrów oceny 
działalności jednostek naukowych. 
W ankietach złożonych przez jed-
nostki naukowe w systemie teleinfor-
matycznym zgromadzono ogromny 
zakres informacji – przeszło 950 tys. 
różnorodnych osiągnięć. Umożliwi 
to dokonanie różnorodnych analiz 
wspomagających proces modyfi kacji 
parametrów. 

Ewaluację kryteriów zamierzamy 
przeprowadzić we współpracy ze 
środowiskiem naukowym i w tym 
zakresie liczymy na konstruktywną 
współpracę. Nie tylko Rada Główna 
Instytutów Badawczych przystąpiła 
do prac nad opracowaniem mody-
fi kacji kryteriów. W tym zakresie 
ponowną inicjatywę podjęła także 
Konferencja Rektorów Uczelni Arty-
stycznych. 

Dziękuję Pani Minister za rozmowę.
Dorota Jarocka

odbiorcami wyników badań. Od lat 
dyskutuje się nad przezwyciężeniem 
utrudnień we wdrażaniu produk-
tów polskiej nauki oraz rozwiąza-
niami systemowymi. Czy zdaniem 
Pani Minister Polska może pokonać 
bariery innowacyjności i odnieść suk-
ces w programie „Horyzont 2020”, 
który jest silnie zorientowany na 
efekt gospodarczy?

W nowej perspektywie fi nansowej 
2014-2020 nacisk na efekt gospo-
darczy dotyczy nie tylko programu 
„Horyzont 2020”, ale także fundu-
szy strukturalnych, a więc elimina-
cja barier innowacyjności jest tym 
bardziej istotna. Jak wspomniałam, 
w celu przezwyciężenia wielu z nich 
udało nam się wypracować rozwią-
zania legislacyjne, choć mam świa-
domość, że nadal jest wiele otwar-
tych kwestii wymagających dyskusji 
i wypracowania odpowiednich roz-
wiązań legislacyjnych. Prowadzimy 
w tym zakresie ciągły dialog zarówno 
z naukowcami, jak i przedsiębior-
stwami. Rozmowy te pokazują, że 
istotne pozostają także bariery 
mentalnościowe, związane z zaufa-
niem naukowców i przedsiębiorców, 
skłonnością do współpracy, zwłasz-
cza w zakresie realizacji ryzykow-
nych przedsięwzięć naukowych i biz-
nesowych. Będziemy chcieli położyć 
większy nacisk na upowszechnianie 
korzyści z tej współpracy, zwłaszcza 
wspierać komercjalizację wyników 
badań naukowych i prac rozwo-
jowych oraz w większym zakresie 
wykorzystywać innowacyjne formy 
wsparcia takiej współpracy, jak np. 
w pilotażowym programie BRIdge, 
który realizuje NCBR.

Wiele kontrowersji wzbudziła nowa 
metodyka opracowana przez Komi-
tet Ewaluacji Jednostek Naukowych 
do przeprowadzenia kategoryzacji. 
Niezadowolenie ze sposobu przepro-
wadzonej oceny parametrycznej oraz 
jej rezultatu i świadczące o tym liczne 
odwołania, zjednoczyło środowisko 
nauki. RGIB powołała zespół do opra-
cowania zmian kryteriów oceny para-
metrycznej, którego celem jest opra-
cowanie innych rozwiązań. Czy MNiSW 
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W grudniu 2013 r. minęło 65 lat 
od utworzenia Instytutu Obróbki Pla-
stycznej (INOP), który powstał z ini-
cjatywy prof. Feliksa Tychowskiego 
jako Zakład Obróbki Bezwiórowej 
Głównego Instytutu Mechaniki. Na 
65 lat działalności składa się wiele 
osiągnięć naukowych i technicznych, 
w tym: licencje sprzedane do wielu 
krajów, rozwiązania wdrożone w prze-
myśle, zrealizowane projekty, publi-
kacje, patenty, nagrody i wyróżnienia.

Program obchodów 65-lecia obej-
muje wiele wydarzeń, z których naj-
większym była Uroczysta Gala Jubile-
uszowa, która odbyła się 16 grudnia 
2013 r. w Teatrze Wielkim im. Sta-
nisława Moniuszki w Poznaniu. Na 
uroczystość przybyło ponad trzystu 
gości, w tym przedstawiciele Minister-
stwa Gospodarki, Ministerstwa Nauki 
i Szkolnictwa Wyższego, władz miasta 
i regionu, wyższych uczelni, instytu-
tów badawczych i przemysłu z Polski 
i zagranicy, a także byli i obecni pra-
cownicy Instytutu.

Działalność Instytutu
Instytut Obróbki Plastycznej jest 
obecnie wiodącym instytutem badaw-
czym w dziedzinie pozahutniczej 
obróbki plastycznej metali. Stanowi 
zaplecze badawczo-rozwojowe prze-
mysłu metalowego, w szczególności - 
motoryzacyjnego, lotniczego i maszy-
nowego. Prowadzi badania naukowe, 
prace rozwojowe i wdrożeniowe 
w zakresie pozahutniczej obróbki 
plastycznej metali, metalurgii prosz-
ków, obróbki cieplnej i cieplno-che-
micznej, technologii materiałowych, 
mikro– i nanotechnologii. 

Zakres prac Instytutu obejmuje:
• projektowanie, badanie i wdrażanie:

 technologii obróbki plastycznej, 
m.in.: kucia dokładnego, prasowa-
nia obwiedniowego, wyciskania, 
tłoczenia, wyoblania i zgniatania 
obrotowego oraz kształtowania 
z proszków metali części o dokład-
nych wymiarach,

prototypowych maszyn i urządzeń 
do obróbki plastycznej,

urządzeń mechanizujących i auto-
matyzujących, gniazd i linii techno-
logicznych,

• badania struktury i właściwości me-
tali oraz wyrobów kształtowanych 
plastycznie,

• badania właściwości tribologicznych 
materiałów,

• obróbkę cieplną i cieplno-chemicz-
ną,

• spiekanie materiałów proszkowych 
o wysokiej gęstości metodą spieka-
nia iskrowego,

• komputerowe projektowanie, mode-
lowanie i symulacje procesów i na-
rzędzi do obróbki plastycznej,

• prace normalizacyjne, informacje 
naukowo-techniczną, doradztwo 
i szkolenia,

• ocenę zgodności maszyn i urządzeń,
• wykonawstwo prototypowych ma-

szyn, urządzeń i narzędzi do obróbki 
plastycznej, a także części – meto-
dami obróbki plastycznej i części 
o dokładnych wymiarach z proszków 
metali.

Potencjał naukowo-badawczy
Podstawą sukcesu INOP jest 

kadra, której kwalifi kacje i struktura 
umożliwiają właściwe funkcjonowa-
nie Instytutu i wykonywanie inter-
dyscyplinarnych badań. Obecnie 
zatrudnionych jest 106 pracowni-
ków, a średnia wieku to 45 lat. Połą-
czenie doświadczenia wieloletnich 
pracowników i zapału młodych ludzi 
pozwala na podejmowanie kolejnych 
wyzwań. To właśnie kadra, wspo-
magana nowoczesnym zapleczem 
naukowo-badawczym, laboratoryj-
nym i warsztatowym oraz zaawan-
sowanymi systemami informatycz-
nymi (w tym nowatorskim systemem 
„I – Centrum”), a także wdrożony 
System Zarządzania Jakością zgodny 
z ISO 9001:2008 są gwarancją naj-
wyższej jakości realizowanych prac.

Dr inż. Hanna Wiśniewska–Weinert 
pierwsze doświadczenia zawodowe 
zdobywała w latach 1979-1984, za-
trudniona jako konstruktor w Zakła-
dach Przemysłu Metalowego H. Ce-
gielski w Poznaniu. W INOP pracuje 
od 1984 r., od 2008 r. pełniąc funkcję 
jego Dyrektora.
Specjalizuje się w takiej problematyce 
jak: technologie kształtowania wyro-
bów metodami metalurgii proszków, 
obróbki plastycznej, obróbki cieplno-
-chemicznej i inżynierii powierzchni, 
tribologia, nanotribologia i biotribolo-
gia, bioinżynieria, nanotechnologia. 
Jest współtwórcą chronionej patentem 
i nagrodzonej, innowacyjnej technolo-
gii kształtowania dokładnego części 
z materiałów proszkowych. Posiada 
wieloletnie doświadczenie w realizacji 
i zarządzaniu projektami badawczymi 
krajowymi i międzynarodowymi oraz we 
współpracy z przemysłem. Jest inicja-
torką i kierownikiem Centrum Dosko-
nałości Instytutu Obróbki Plastycznej nr 
372, inicjatorką i prezesem ogólnopol-
skiego Stowarzyszenia „Polski Klaster 
Innowacyjnych Technologii Kuźniczych 
HEFAJSTOS”.
Jej dorobek publikacyjny to: 2 monogra-
fi e i 1 skrypt, 2 podrozdziały monografi i, 
ok. 50 artykułów w czasopismach i ok. 
60 artykułów w materiałach konferen-
cyjnych krajowych i zagranicznych. Jest 
członkiem m.in.: Zespołu ds. Działal-
ności Wspomagającej Współpracę Na-
ukową z Zagranicą, Zespołu Ekspertów 
Zewnętrznych Narodowego Programu 
Foresight 2020, Polskiego Towarzystwa 
Materiałoznawczego oraz Komitetu Na-
uki o Materiałach PAN – Sekcji Materia-
łów Metalicznych. W 2013 r. została od-
znaczona Krzyżem Kawalerskim Orderu 
Odrodzenia Polski w uznaniu wybitnych 
zasług w działalności naukowo-badaw-
czej i rozwoju gospodarki kraju.

65 lat Instytutu Obróbki Plastycznej w Poznaniu
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Na potencjał Instytutu składają się 
nowoczesne laboratoria, gniazda i sta-
nowiska badawcze, wykorzystywane 
w działalności badawczej, szkolenio-
wej i dydaktycznej.
Zakład Badania Metali – Akre-
dytowane Laboratorium Badawcze 
realizuje badania wyrobów i materia-
łów metalowych. Profi l działalności 
laboratorium obejmuje zagadnienia 
inżynierii materiałowej, dotyczące 
określania stanu strukturalnego i wła-
ściwości mechanicznych metali i wyro-
bów metalowych w tym: 

• badania struktury metali i stopów 
metodą mikroskopii świetlnej,

• analiza składu fazowego różnych 
substancji metodą rentgenowską,

• określanie grubości warstw: odwę-
glonej i dyfuzyjnych (azotowanej, 
nawęglanej, zahartowanej) w wyro-
bach stalowych, 

• badania morfologii powierzchni ciał 
stałych metodą skaningowej mikro-
skopii elektronowej (SEM),

• badania składu chemicznego 
w mikroobszarach metodą energo-
dyspersyjnej mikroanalizy rentge-
nowskiej (EDS), 

• badania rozkładu zmian orientacji 
krystalografi cznej w metalach nieże-
laznych metodą dyfrakcji elektronów 
wstecznie rozproszonych (EBSD),

• pomiar naprężeń własnych w narzę-
dziach metodą rentgenowską,

• pomiar naprężeń w maszynach pod-
czas pracy metodą tensometryczną,

• określanie odkształcalności metali 
i stopów w próbie spęczania lub roz-
ciągania,

• badania udarności metodą Char-
py’ego metali i stopów w tempera-
turze pokojowej, podwyższonej do 
500°C lub obniżonej do -30°C,

• próba rozciągania metali i stopów 
w temperaturze pokojowej i podwyż-
szonej do 900°C,

• pomiary twardości metodą Rockwel-
la, Vickersa oraz pomiary mikrotwar-
dości metodą Vickersa i Knoopa, 

• badania składu chemicznego me-
tali metodą optycznej spektrometrii 
emisyjnej (GDS),

• badania defektoskopowe odkuwek 
metodą ultradźwiękową,

• wyznaczanie parametrów chropowa-
tości powierzchni,

• próba osiowego rozciągania-ściska-
nia przy stałym cyklu obciążeń ze-
wnętrznych.

Laboratorium Inżynierii Powierz-
-chni i Tribologii zajmuje się niekon-
wencjonalnymi badaniami tribologicz-
nymi materiałów wykorzystywanych 
w budowie maszyn oraz materiałów 
biozgodnych przeznaczonych na 
elementy endoprotez. Wyposaże-
nie laboratorium stanowią unikalne 

urządzenia m.in. testery tribologiczne 
oraz symulatory ruchu układu kostno-
-stawowego człowieka. Laboratorium 
posiada także przyrządy do pomiarów 
twardości i mikrotwardości w tempe-
raturach podwyższonych (do 600°C), 
przyrządy do ściskania i wyznacza-
nia krzywych umocnienia dla próbek 
o niewielkich wymiarach w tempera-
turze do 540°C, prototypowe stanowi-
sko badawcze do wytwarzania mikro- 
i nanoproszków smarów stałych oraz 
stanowisko do modyfi kacji warstwy 
wierzchniej nanoproszkami.

Pracownia Kształtowania Proszków 
Spiekanych realizuje prace z zakresu 
wytwarzania wyrobów metodą metalur-
gii proszków, w połączeniu z obróbką 
plastyczną, obróbką cieplną i cieplno-
-chemiczną. Badania dotyczą głównie 
doboru mieszanki materiału prosz-
kowego, opracowania technologii 
kształtowania i spiekania, modyfi kacji 
warstwy wierzchniej, celem zapewnie-
nia pożądanych własności mechanicz-
nych i eksploatacyjnych.

W skład pracowni wchodzą:

• gniazdo badawczo-doświadczalne 
kształtowania części z proszków 
metali wyposażone w prasy Stokes 
o nacisku 20T, 40T i 60T oraz linię 
kołową SKK do kalibrowania,

• gniazdo badawczo-doświadczalne 
GSMP-75 na bazie pieca wgłębnego 
retortowego, przeznaczone do spie-

Laboratorium Wytrzymałościowe
Zakładu Badania Metali

Symulator SBT-01
do badań tribologicznych

Urządzenie SPS do iskrowego
spiekania plazmowego
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kania wyrobów z proszków metali 
w atmosferze zdysocjowanego amo-
niaku; w gnieździe można prowadzić 
procesy obróbki cieplnej i cieplno-
-chemicznej: nawęglanie i azoto-na-
węglanie,

• urządzenie SPS HP D 25 do iskro-
wego spiekania plazmowego mate-
riałów proszkowych przewodzących 
prąd elektryczny, w temperaturze 
do 2200°C, z maksymalnym ciśnie-
niem prasowania 50 MPa; atmosfe-
rę ochronną może stanowić wodór, 
argon i próżnia,

• stanowisko badawcze szybkie-
go prototypowania z urządzeniem 
ZPrinter 650 do wytwarzania trójwy-
miarowych modeli fi zycznych meto-
dą 3DP, aktualnie wykorzystywane 
do wytwarzania modeli struktur ko-
stnych człowieka i prototypów endo-
protez.

Gniazdo badawcze kształtowania 
obrotowego wyrobów z blach prze-
znaczone jest do badań technolo-
gii kształtowania wyrobów o skom-
plikowanych kształtach, zwłaszcza 
z nowych, trudno odkształcalnych 
materiałów. Gniazdo wyposażone 
jest w maszyny konstrukcji Instytutu, 
m.in. w zgniatarkę obrotową MZH-
400, wyoblarko-zgniatarkę MZH-500 
z laserem diodowym, umożliwiającym 
miejscowe podgrzewanie materiału.

Współpraca krajowa i między-
narodowa

Misją Instytutu jest podnoszenie 
innowacyjności i konkurencyjności 
przedsiębiorstw, głównie małych 
i średnich, służące budowaniu gospo-
darki opartej na wiedzy, poprzez upo-
wszechnianie i wdrażanie wyników 
prowadzonych prac, w postaci zaawan-
sowanych i innowacyjnych technologii. 
Misję tę realizuje we współpracy z kra-
jowymi i międzynarodowymi instytu-
cjami, m.in. poprzez udział we wspól-
nych projektach i przedsięwzięciach.

Celem realizacji nowatorskich, czę-
sto interdyscyplinarnych projektów 
Instytut skutecznie sięga po dofi nan-
sowanie Unii Europejskiej. Sukces 
możliwy jest dzięki szerokiej współ-
pracy krajowej i zagranicznej. INOP 
od wielu lat współpracuje z wiodą-
cymi uczelniami w Polsce, takimi 
jak: Akademia Górniczo-Hutnicza im. 
Stanisława Staszica, Politechnikami: 

Warszawską, Wrocławską i Poznań-
ską, a także z innymi uczelniami regio-
nalnymi (Uniwersytet Medyczny im. 
Karola Marcinkowskiego i Uniwersytet 
Przyrodniczy w Poznaniu).

Instytut uczestniczy w działalności 
wielu sieci i towarzystw naukowych. 
Jest inicjatorem i koordynatorem 
Stowarzyszenia Polski Klaster Inno-
wacyjnych Technologii Kuźniczych 
HEFAJSTOS, skupiającego 75% 
branży kuźniczej w Polsce. Stowa-
rzyszenie złożyło do Narodowego 
Centrum Badań i Rozwoju wniosek 
o ustanowienie programu sekto-
rowego badań naukowych i prac 
rozwojowych oraz działań przygoto-
wujących ich wyniki do wdrożenia 
w obszarze bezodpadowych tech-
nologii wytwarzania wyrobów kutych 
dla nowoczesnych gałęzi przemysłu 
pt. Rozwój przemysłu metalowego 
w zakresie bezodpadowych techno-
logii wytwarzania wyrobów kutych 
dla nowoczesnych gałęzi przemysłu 
(„INNOFORGE”).

Ostatnie lata to duża aktywność 
Instytutu w obszarze nanotechnolo-

gii i nanomateriałów inżynierskich, 
biotechnologii i biomateriałów oraz 
zaangażowanie w działalność inter-
dyscyplinarnych zespołów pracu-
jących nad wzmocnieniem pozycji 
polskich zespołów badawczych 
w Europejskiej Przestrzeni Gospo-
darczej.

Instytut realizował, często pełniąc 
rolę koordynatora, liczne interdyscy-
plinarne projekty międzynarodowe 
i krajowe, m.in.:

• „Nowa generacja narzędzi kuźni-
czych – opracowanie innowacyj-
nej technologii nakładania warstw 
wierzchnich z nanofazowych mate-
riałów proszkowych dla narzędzi do 
kucia na zimno - NEGFORT” (EURE-
KA EUROSTARS, 2009-2012),

• „Ultraprecyzyjna produkcja na go-
towo” – MANUDIRECT (6 PR UE, 
2006-2010),

• „Rozwój i zastosowanie nowych na-
nokompozytowych materiałów otrzy-
manych w recyklingu metali szla-
chetnych” NANOMINING (7 PR UE, 
2010-2013),

Linia wytwarzania belki czołowej wózka jezdnego wagonu kolejowego
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• „I-Centrum” – komputerowe cen-
trum zarządzania procesami badaw-
czymi w Instytucie Obróbki Plastycz-
nej (POIG, 2009-2012),

• „Kompleksowy system ekspertowy 
do optymalizacji trwałości narzędzi 
w procesach kucia” (POIG, 2009-
2013),

• „Badania zużycia ściernego części 
maszyn pracujących w ekstremal-
nych warunkach eksploatacyjnych” 
(POIG, 2010-2013),

• „Niskotemperaturowe kształtowa-
nie metodami obróbki plastycznej 
wyrobów z trudno odkształcalnych 
stopów lekkich” (projekt rozwojowy, 
2011-2013),

• „Badanie parametrów tarcia i zuży-
cia przy różnym ustawieniu wzajem-
nym elementów endoprotez” (pro-
jekt rozwojowy, 2011-2013),

• „Endoproteza krążka międzykrę-
gowego kręgosłupa – konstrukcja, 
badania, technologia wytwarzania 
i przygotowania do zastosowań kli-
nicznych” (projekt rozwojowy, 2011-
2013),

• „Materiały o niskim współczynniku 
tarcia na osnowie proszku żelaza 
i brązu na łożyska z powierzchnią 
modyfi kowaną nanocząstkami sma-
ru” (projekt badawczy własny, 2010-
2013).
W 2013 r. rozpoczęto realizację 

3 kolejnych projektów w ramach 
7 PR UE:

• HypOrth „New approaches in the 
development of Hypoallergenic 
implant material in Orthopaedics: 
steps to personalised medicine”,

• PilotManu „Pilot manufacturing line 
for production of highly innovative 
materials”,

• HIGRAPH „Incorporation of solid 
lubricants into surface of friction 
parts engineered for high-tempera-
ture applications”.

Aktualnie realizowane są także 
m.in. projekty:

• „Nowe materiały metaliczne o struk-
turze nanometrycznej do zasto-
sowań w nowoczesnych gałęziach 
gospodarki” – NANOMET (projekt 
kluczowy POIG),

• „Badania zużycia ściernego części 
maszyn pracujących w ekstremal-
nych warunkach” (POIG),

• „Technologia wytwarzania wałów mo-
nolitycznych dla przemysłu energe-
tycznego i maszynowego” (PBS),

• „Opracowanie procesów regeneracji 
matryc do wyciskania profi li alumi-
niowych za pomocą azotowania ga-
zowego” (PBS),

• „Nowe rozwiązania materiałowe 
i technologiczne procesu wytwa-
rzania wysokowytrzymałych cien-
kościennych kształtowników za-
mkniętych ze stopów aluminium” 
(PBS),

• „Charakterystyka zmian parame-
trów mechanicznych i struktural-
nych biomateriałów w przebiegu 
zużycia endoprotez stawu biodrowe-
go” (SONATA).

Uczestnictwo w projektach, 
zwłaszcza międzynarodowych, pod-
nosi rangę INOP, promuje na świecie 
nie tylko Instytut, ale także polską 
naukę i myśl techniczną.

Nagrody i wyróżnienia
Wyrazem uznania dla osiągnięć 

Instytutu są liczne nagrody i wyróż-
nienia m.in.:

Złoty Medal MTP 2009 za Tech-
nologię kształtowania pierścieni do 
amortyzatorów elastycznych, wdro-
żoną w Więcborskich Zakładach 
Metalowych WIZAMOR Sp. z o.o.,

Wyróżnienie Prezesa Krajowej 
Izby Gospodarczej „Innovatica” 
2010 za Technologię kształtowa-

nia sprzęgłowych końcówek wałów 
transmisyjnych, wdrożoną w zakła-
dach CNH Polska Płock,

Złoty MTP 2010 i Polskie Godło 
Promocyjne „Teraz Polska” 2011 
za Innowacyjną wyoblarkę MWS-
700 z obrotową głowicą narzędzio-
wą i sterowaniem CNC, wdrożoną 
w fi rmie Fläkt Bovent Sp. z o.o., 
Warszawa,

Złoty Medal MTP 2012 i Srebrny 
Laur Innowacyjności 2013 za Au-
tomatyczną, specjalistyczną linię 
do wytwarzania belki czołowej 
wózka jezdnego wagonu kolejo-
wego wraz z innowacyjną tech-
nologią przestrzennego gięcia, 
wdrożoną w fi rmie INTERMECH, 
Stalowa Wola

Medale targów i wystaw wynalaz-
ków m.in.:

• Medale: Złoty z Wyróżnieniem, Zło-
ty i Srebrny V Międzynarodowej War-
szawskiej Wystawy Innowacji IWIS 
2011,

• Medale: Złoty i Srebrny VI Między-
narodowej Warszawskiej Wystawy 
Innowacji IWIS 2012,

• Nagroda Specjalna Chińskiego Sto-
warzyszenia Innowatorów i Wyna-
lazców oraz Złoty Medal z Wyróż-
nieniem Międzynarodowej Wystawy 
Wynalazków INST 2012 w Taipei 
(Tajwan),

• Medal Genius Stowarzyszenia Wę-
gierskich Wynalazców oraz Brązo-
wy Medal VII Międzynarodowej Wy-
stawy Wynalazków 2012 w Kunshan 
(Chiny),

• Srebrny Medal Międzynarodowych 
Targów BRUSSELS INNOVA 2012,

• Złoty Medal Międzynarodowych 
Targów Wynalazków 2012 w Seulu
(Korea Południowa).

Instytut Obróbki Plastycznej 
w Poznaniu to wyjątkowa pla-
cówka na naukowo-badawczej 
mapie Polski. To miejsce, gdzie 
nowoczesna nauka tworzy rozwią-
zania dla współczesnego przemy-
słu, gdzie korzystając z doświad-
czeń i osiągnięć minionych lat, 
śmiało i z optymizmem spogląda 
się w przyszłość.

Ewa Szymańska
INOP

Tester TWT–500N do badania materiałów na łożyska samosmarujące
(w temperaturach do 600°C)
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Rys historyczny
3 grudnia 2013 r. Instytut Techno-

logii Bezpieczeństwa „MORATEX”(ITB 
„MORATEX”) obchodził 60–lecie swo-
jej działalności. Jest to doskonała oka-
zja, żeby przypomnieć historię i drogę 
rozwoju Instytutu. W 1953 r. Minister 
Przemysłu Lekkiego powołał Labo-
ratorium Tkanin Technicznych przy 
Zakładach Pasów i Tkanin Technicz-
nych. Następnie jednostka zmieniała 
kolejno nazwy na: Centralne Labora-
torium Przemysłu Filcowego i Tkanin 
Technicznych, Centralne Laborato-
rium Technicznych Wyrobów Włókien-
niczych, Centralny Ośrodek Badawczo-
-Rozwojowy Technicznych Wyrobów 
Włókienniczych, Instytut Technicznych 
Wyrobów Włókienniczych z dodanym  
wyróżnikiem „MORATEX”. W roku 
2006 Minister Spraw Wewnętrznych 
i Administracji podjął decyzję o zmia-
nie jego nazwy na Instytut Technologii 
Bezpieczeństwa „MORATEX”.

W historii Instytutu preferencje 
badawcze zmieniały się wraz z roz-
wojem potrzeb gospodarki narodo-
wej oraz nowych technik i technologii 
włókienniczych. W latach 1953-1965 
podstawowym celem badawczym była 
poprawa jakości produkowanych wyro-
bów z branży tkanin technicznych. 
W późniejszym okresie (lata 1965-
1975) prace badawcze koncentrowały 
się na powszechnym zastosowaniu 
włókien chemicznych w tkaninach 
technicznych, pasach, linach, włók-
ninach, sieciach itp. W latach 1975 
– 1999 prowadzono prace badawczo-
-technologiczne, których celem było 
zastosowanie nowych technik i tech-
nologii do wytwarzania technicznych 
wyrobów włókienniczych, m.in. dla 
następujących dziedzin: 

• gospodarka żywnościowa: różnego 
typu włókniny;

• gospodarka morska: tratwy, mor-
skie ubrania ratunkowe, ubrania 
dla pracowników platform wiertni-
czych, kamizelki i koła ratunkowe;

• budownictwo i energetyka: włókni-
ny i tkaniny do pasów napędowych, 
ciągów wentylacyjnych, stosowane 

również w kopalniach oraz w ce-
mentowniach;

• przemysł lotniczy i metalurgia – 
włókniny i tkaniny fi ltracyjne, tka-
niny przekładkowe do konstrukcji 
kompozytów polimerowych;

• motoryzacja: fi ltry powietrza 
i paliwa, wyściółki drzwi, podsufi tki, 
wykładziny podłogowe, dywaniki;

• przemysł obuwniczy: tkaniny powle-
kane, tkaniny podszewkowe, włók-
niny na zanoski i zapiętki;

• pożarnictwo: trudno palne i żaro-
odporne ubrania, rękawice, skoko-
chrony, osprzęt strażacki chroniący 
przed upadkiem z wysokości, wyro-
by sorbcyjne dla ratownictwa che-
micznego i ekologicznego;

• obronność kraju: odbijacze kąto-
we fal radarowych, pontony wydo-
bywcze, kompozyty na bazie tkanin 
szklanych do budowy kadłubów 
okrętów, sieci maskujące.

W 1999 r. Minister Gospodarki 
nadzór nad Instytutem przekazał 
Ministrowi Spraw Wewnętrznych 
i Administracji. Wówczas zadania 
merytoryczne zostały ukierunko-
wane na prace naukowo-badawcze 
nad opracowywaniem osobistych 
zabezpieczeń życia i ochrony osób 
narażonych na skutki oddziaływania 
pocisków, odłamków, uderzeń, szko-
dliwych środków chemicznych, nie-
sprzyjających warunków fi zycznych, 
takich jak: ogień, temperatura, woda 
itp. Instytut skoncentrował się na roz-
wiązywaniu zagadnień związanych 
z technologią wyrobów służących 
przede wszystkim do ochrony zdrowia 
i życia funkcjonariuszy formacji pod-
ległych MSWiA: Policji, Straży Pożar-
nej, Straży Granicznej, Biura Ochrony 
Rządu. Był to bardzo szeroki asorty-
ment opracowywanych przez Instytut 
wyrobów kuloodpornych - kamizelki 
i hełmy kuloodporne, tarcze bali-
styczne, opancerzenia samochodów, 
ubrania podchodzeniowe dla grup 
rozpoznawczych, pirotechnicznych 
i saperskich, kombinezony kulood-
porne, komplety przeciwuderzeniowe  
oraz wiele wyrobów trudnopalnych 
i asekuracyjnych dla Straży Pożarnej.

Zakres działalności
i realizowane projekty

Misja Instytutu czyli ochrona zdro-
wia i życia ludzkiego jest wciąż aktu-
alna  i kontynuowana. ITB „MORA-
TEX” prowadzi badania naukowe 
i prace rozwojowe ukierunkowane 
na opracowanie nowych rozwiązań 
technicznych w sferze wytwarza-
nia sprzętu i indywidualnych środ-
ków, które służą ochronie zdrowia 
i życia ludzkiego. Istotny jest również 
transfer do praktyki przemysłowej 
zaawansowanych technologii, pro-
duktów i wiedzy.

Od 2007 r., poza statutowymi zada-
niami, został poszerzony obszar działa-
nia placówki. Rozporządzeniem z dnia 
29 sierpnia 2007 r. Minister powołał 
Dyrektora Instytutu jako organ sprawu-

Jubileusz 60–lecia Instytutu Technologii
Bezpieczeństwa „MORATEX”

Dr inż. Elżbieta Witczak
Jest absolwentką Wydziału Włókienni-
czego Politechniki Łódzkiej, gdzie również 
uzyskała tytuł doktora nauk technicznych. 
Pracę w Instytucie rozpoczęła bezpośred-
nio po ukończeniu studiów, zaczynając 
od stanowiska technologa, kierownika 
zakładu badawczego, a w 1992 r. awanso-
wała na stanowisko zastępcy dyrektora ds. 
badawczych. W roku 2007 została dyrekto-
rem ITB „MORATEX”. Uczestniczyła w reali-
zacji ok. 170 prac badawczo-rozwojowych, 
jest współtwórcą 130 wynalazków, w tym 
58 patentów, 72 wzorów użytkowych. Jest 
członkiem zwyczajnym Akademii Inżynier-
skiej w Polsce, euroinżynierem i wielolet-
nim członkiem FSNT-NOT. Posiada wiele 
odznaczeń państwowych i resortowych, 
w tym Krzyż Ofi cerski Orderu Odrodze-
nia Polski; w 2013 r. została odznaczona 
Krzyżem Komandorskim Orderu Wyna-
lazczości Królestwa Belgii oraz Odznaką 
Honorową za Zasługi dla Województwa 
Łódzkiego.
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jący, w jego imieniu, nadzór nad czynnościami związanymi 
z wyrobem wprowadzanym do użytku w komórkach i jednost-
kach organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez 
Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Również w 2007 r. Instytut rozpoczął działania zmie-
rzające do realizacji swoich celów strategicznych poprzez 
projekty współfi nansowane z Europejskich Funduszy 
Strukturalnych oraz Komisję Europejską. Zaowocowało 
to łącznie pięcioma projektami (dwoma kluczowymi dla 
polskiej gospodarki) realizowanymi w ramach Programu 
Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007–2013 
(współfi nansowanego przez Europejski Fundusz Rozwoju 
Regionalnego) oraz jednym dużym projektem realizowa-
nym w ramach 7. Programu Ramowego. 

W ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospo-
darka prowadzono następujące projekty:
projekt kluczowy „Nowoczesne balistyczne ochrony oso-

biste oraz zabezpieczenia środków transportu i obiektów 
stałych na bazie kompozytów włóknistych”; Instytut był 
liderem tego projektu, który dostarczył nowe i innowa-
cyjne rozwiązania w zakresie kompozytów włóknistych;

projekt kluczowy „Barierowe materiały nowej generacji 
chroniące człowieka przed szkodliwym działaniem śro-
dowiska”, którego Instytut jest partnerem; 

„Inteligentne pancerze pasywne z zastosowaniem cieczy 
reologicznych ze strukturami nano”;

„Nowoczesne technologie dla włókiennictwa. Szansa dla 
Polski”; Instytut jest partnerem Konsorcjum Naukowego.

W 2010 r. Instytut został członkiem międzynarodowego 
konsorcjum wnioskującego o projekt w ramach 7. Programu 
Ramowego „Demining tool-box for humanitarian clearing of 
large scale area from anti-personal landmines and cluster 
munitions”. Celem jest zaprojektowanie zintegrowanego 
i nowoczesnego systemu rozminowania humanitarnego. 
W zakres projektu wchodzą aspekty lokalizacji i mapowania 
min oraz niewypałów (daleki dystans), detekcji (na krótki 
dystans), neutralizacji w obszarach cywilnych, środków 
ochrony osobistej i sprzętu zaangażowanych w procedury 
rozminowania, rozwiązań szkoleniowych oraz edukacyjnych. 

Obecnie Instytut realizuje prace badawcze i rozwojowe 
w zakresie:
• zadań badawczych (w ramach działalności statutowej 
fi nansowanej przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa 
Wyższego);

• bezpośrednich zleceń zewnętrznych (projekty zamawiane);
• projektów badawczych oraz rozwojowych fi nansowanych 

przez Narodowe Centrum Nauki (badania podstawowe) 
oraz Narodowe Centrum Badań  i Rozwoju (Program Ba-
dań Stosowanych – badania stosowane i przemysłowe, 
Program Badań na Rzecz Obronności i Bezpieczeństwa 
Państwa – projekty badawcze i rozwojowe);

• projektów badawczych (badania stosowane oraz prace 
przemysłowe) i rozwojowych współfi nansowanych przez 
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego;

• projektów realizowanych w ramach Programów Ramo-
wych UE.

Laboratoria i Zakład Certyfi kacji Wyrobów
Zadania ITB „MORATEX” realizowane są w powołanych 

zakładach naukowych, a wiele badań prowadzi się w istnie-
jących w Instytucie laboratoriach wyposażonych w najno-
wocześniejszą aparaturę badawczą. Przy Instytucie działa 
również Zakład Certyfi kacji Wyrobów.

Laboratorium Badań Metrologicznych
W roku 1998 laboratorium otrzymało akredytację Pol-

skiego Centrum Badań i Certyfi kacji (obecnie Polskie Cen-
trum Akredytacji – PCA) potwierdzoną Certyfi katem Akredy-
tacji. Zakres badań akredytowanych obejmował wówczas  
około 80 metodyk pozwalających badać:
• materiały włókiennicze powlekane gumą lub tworzywami 

sztucznymi;
• wyroby powroźnicze;
• materiały przeznaczone na odzież ochronną i środki 

ochrony osobistej;
• tworzywa sztuczne wzmocnione wyrobami włókienniczymi;
• ochrony osobiste (np. odzież ochronna, hełmy, wyroby 

asekuracyjne).

Laboratorium dysponuje najwyższej jakości specjalistyczną 
aparaturą pomiarową niezbędną do wykonywania badań 
wg metod zawartych w normach krajowych, europejskich 
i międzynarodowych. Prowadzi szeroką działalność usługową 
w zakresie badań na potrzeby producentów i użytkowni-
ków wyrobów włókienniczych o przeznaczeniu technicznym. 
Uczestniczy także w projektach badawczych oraz prowadzi 
własne prace badawcze w ramach działalności statutowej. 
Prace te obejmowały przede wszystkim implementację nowo-
czesnych technik pomiarowych i obliczeniowych oraz analizę 
wybranych właściwości wyrobów włókienniczych pod kątem 
ustalania poziomu wymagań i kryteriów. 

Laboratorium sukcesywnie wzbogacało wyposażenie 
pomiarowe i jednocześnie poszerzało obszar wykonywanych 
badań, włączając go w zakres akredytacji.

W wyniku prowadzonych prac badawczych w laboratorium 
zostały opracowane kolejne, własne procedury badawcze, 
w tym:
• wyznaczanie właściwości kompozytów przy statycznym 

rozciąganiu i podczas zginania;
• wyznaczanie zapalności metodą wskaźnika tlenowego;
• wyznaczanie właściwości hełmów ochronnych odłamko- 

i kuloodpornych oraz ich walorów użytkowych;
• wyznaczanie cech konstrukcyjnych i eksploatacyjnych 

w zakresie ochrony kończyn;Morski odbijacz kątowy, typ nieautonomiczny 
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• odporność na płomień tarcz bali-
stycznych;

• starzenie pod wpływem środowiska 
balistycznych kompozytów włókni-
stych.

W roku 2008 laboratorium otrzy-
mało Certyfi kat Akredytacji OiB Mini-
stra Spraw Wewnętrznych i Administra-
cji, nad którym nadzór przejął w roku 
2012 Minister Obrony Narodowej. 
Akredytowany zakres badań obejmuje 
środki ochrony indywidualnej i przed-
mioty zaopatrzenia mundurowego.

W roku 2011 podjęto decyzję o utwo-
rzeniu w Instytucie Laboratorium Badań 
Chemicznych. Jego podstawowym 
zadaniem będzie wykonywanie badań 
składów surowcowych materiałów włó-
kienniczych oraz zawartości w wyrobach 
włókienniczych substancji i preparatów, 
których stosowanie jest zabronione ze 
względu na bezpieczeństwo dla zdrowia 
użytkowników. Laboratorium rozpocznie 
działalność w 2014 r. 

Laboratorium Badań
Balistycznych

W laboratorium jest wdrożony system 
zarządzania, którego skuteczność jest 
ciągle doskonalona poprzez wykorzysta-
nie polityki jakości, celów jakościowych, 
wyników auditów i przeglądów zarzą-
dzania, działań korygujących i zapo-
biegawczych. Od 1998 r. laboratorium 
posiada Certyfi kat Akredytacji Laborato-
rium Badawczego wydany przez Polskie 
Centrum Badań i Certyfi kacji (obecnie 
PCA). Od roku 2011 posiada również 
akredytację Ministra Obrony Narodowej 
w zakresie oceny zgodności wyrobów 

przeznaczonych na potrzeby obronności 
i bezpieczeństwa państwa. 

W zakresie badań uderzeniowych 
i odporności na przekłucie białą bro-
nią, laboratorium prowadzi badania 
nad wyznaczaniem poziomu tłumienia 
energii uderzenia oraz odporności na 
przebicie osłon osobistych, takich jak 
ochraniacze ciała, hełmy, kaski, tarcze 
ochronne. Badania balistyczne obej-
mują, m.in. hełmy, kamizelki, próbki 
materiałów balistycznych, opancerze-
nia pojazdów i szyby kuloodporne.

Laboratorium wykorzystuje swój 
wysoki zasób możliwości i doświad-
czeń w zakresie wykonywanych badań 
zarówno dla potrzeb prowadzonych 
w Instytucie prac naukowo-badawczych, 
jak również w usługach świadczonych 
dla klienta zewnętrznego.
Zakład Certyfikacji Wyrobów

Zakład Certyfi kacji Wyrobów ITB 
„MORATEX” działa od 2000 r. Jest on 
wydzieloną komórką organizacyjną, 
powołaną przez Dyrektora Instytutu, 
do prowadzenia certyfi kacji wyrobów. 
Zakład spełnia ważną rolę w realizacji 
zadań polityki państwa, w obszarze 
opiniowania i przestrzegania stan-
dardów produktów i procesów, któ-
rych wykonywanie jest niezbędne dla 
bezpieczeństwa kraju. Zakład Certy-
fi kacji Wyrobów posiada akredytację 
PCA oraz akredytację Ministra Obrony 
Narodowej do prowadzenia działalno-
ści certyfi kacyjnej związanej z oceną 
zgodności wyrobów przeznaczonych 
na potrzeby bezpieczeństwa państwa. 

Akredytacja Ministra Obrony Naro-
dowej obejmuje ocenę zgodności 
wyrobów przeznaczonych na potrzeby 
bezpieczeństwa państwa stosowa-
nych w jednostkach organizacyjnych 
podległych i/lub nadzorowanych 
przez Ministra Spraw Wewnętrznych, 
tj. Komendzie Głównej Policji, Straży 
Granicznej i Biurze Ochrony Rządu. 
Zakres certyfi kacji obejmuje następu-
jące wyroby:
• barierową odzież ochronną;
• kamizelki i kombinezony kulo- 

i odłamkoodporne;
• hełmy i kaski kulo- i odłamkood-

porne;
• osłony ochronne przeciwwybucho-

we, kulo- i odłamkoodporne;
• ochrony przeciwuderzeniowe, w tym: 

tarcze, kaski, kamizelki, rękawice, 
osłony nóg i przedramion;

• kombinezon pirotechnika;
• pojemniki przeciwodłamkowe i prze-

ciwwybuchowe;
• przedmioty zaopatrzenia munduro-

wego oraz materiały stosowane do 
ich produkcji.

Zakład Certyfi kacji Wyrobów udziela 
też w trybie dobrowolnym certyfi katów 
dla materiałów stosowanych na wcze-
śniej wymienione wyroby. Certyfi katy 
ITB „MORATEX” potwierdzają:
• wiarygodność producentów,
• zgodność z przepisami prawnymi,
• bezpieczeństwo produktów dla czło-

wieka i środowiska.

Bezstronność i niezależność w dzia-
łaniu Zakładu Certyfi kacji Wyrobów jest 
nadzorowana przez Radę Zarządzającą, 
wybraną spośród przedstawicieli produ-
centów, konsumentów, organów admi-
nistracji państwowej oraz przedstawi-
cieli nauki. W okresie dotychczasowej 
działalności Zakład Certyfi kacji Wyro-
bów udzielił: 100 certyfi katów w ramach 
certyfi kacji dobrowolnej, 43 certyfi ka-
tów oceny typu WE oraz 20 certyfi katów 
w ramach akredytacji OiB.

O wysokim poziomie i nowatorstwie 
prac naukowo-badawczych realizowa-
nych w Instytucie świadczą pozyskane 
na międzynarodowych wystawach i tar-
gach wyróżnienia i nagrody. Osiągnię-
cia Instytutu zostały wyróżnione 160 
medalami, statuetkami i dyplomami.

Zestaw przeciwuderzeniowy dla 
Policji

Kamizelka kuloodporna
lekka kamuflowana
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W grudniu 2013 r. Narodowe Cen-
trum Badań Jądrowych (NCBJ) uro-
czyście zakończyło projekt badaw-
czo–rozwojowy fi nansowany środkami 
Unii Europejskiej o wartości 85,5 mln 
zł. W trakcie prac powstały trzy inno-
wacyjne urządzenia dla medycyny 
(Coline 6, IntraLine, InLine PN50) i dwa 
dla ochrony granic oraz bezpieczeń-
stwa kraju (SWAN, CANIS). Otrzymane 
wyniki są potwierdzeniem wysokich 
kompetencji polskich naukowców i ich 
roli w budowaniu pozycji Polski na are-
nie międzynarodowej.

W ramach projektu badawczo-roz-
wojowego Rozwój specjalizowanych 
systemów wykorzystujących akcelera-
tory i detektory promieniowania joni-
zującego do terapii medycznej oraz 
wykrywania materiałów niebezpiecz-
nych i odpadów toksycznych, znanego 
pod skróconą nazwą – Akceleratory 
i Detektory (AiD), powstało pięć demon-
stratorów innowacyjnych systemów 
wykorzystujących akceleratory i detek-
tory promieniowania jonizującego – 
w tym detektory fotonów i neutronów 
do terapii medycznej (Coline 6, Intra-
Line, InLine PN50) oraz wykrywania 
materiałów niebezpiecznych i odpadów 
toksycznych (SWAN, CANIS).

Realizacja projektu AiD, pierwszego 
tak dużego przedsięwzięcia fi nanso-
wanego środkami Unii Europejskiej 
w ramach naszego instytutu, jest dosko-
nałym potwierdzeniem wysokich kom-
petencji NCBJ. Przez czas jego trwania 
nasi eksperci wykonali pięć innowacyj-
nych demonstratorów urządzeń ratu-
jących ludzkie życie i poprawiających 
efektywność w przemyśle i ochronie 
granic – podkreśla prof. dr hab. Grze-
gorz Wrochna - Dyrektor NCBJ. 

Mamy nadzieję, że uzyskane przez 
nas wyniki prac badawczych znajdą 
wkrótce praktyczne zastosowanie 
i podniosą rangę naszych – pol-
skich – osiągnięć na arenie między-
narodowej. Wierzymy, że uzyskane 
unikatowe know-how posłuży nam 
w realizacji kolejnych tak dużych 
i potrzebnych projektów. Instytut 
w Świerku jest zatem doskonałym 

miejscem do realizacji takich przed-
sięwzięć – dodał prof. G. Wrochna.

Projekt AiD jest projektem pojedyn-
czym, realizowanym jedynie przez 
Narodowe Centrum Badań Jądrowych. 
Jego celem jest wzrost innowacyjno-
ści i konkurencyjności polskiej nauki 
i przemysłu w zakresie systemów do 
diagnostyki i terapii nowotworów oraz 
prześwietlania ładunków wielkogaba-
rytowych. 

AiD dla medycyny
Kluczowa część projektu dotyczy 

medycznych zastosowań promieniowa-
nia jonizującego. W ramach projektu 
AiD, wychodząc naprzeciw problemom 
wzrastającej liczby zachorowań na 
nowotwory w świecie oraz niedostatku 
ilości sprzętu do skutecznej radiotera-
pii, którą według zaleceń WHO należy 
przynajmniej podwoić, opracowano 
trzy systemy do terapii z użyciem akce-
leratorów:
• Coline 6 - wysoko-

specjalistyczny ak-
celerator medyczny 
do zaawansowanych 
procedur radiotera-
peutycznych,

• IntraLine – elektro-
nowy akcelerator me-
dyczny do leczenia 
śródoperacyjnego

• InLine PN50 – ni-
s k o e n e r g e t y c z n y 
akcelerator z lampą 
rentgenowską do bra-
chyterapii.

Coline 6 powstał na 
bazie pierwszego modelu 
demonstratora wysoko-
specjalistycznego akcele-
ratora medycznego, prze-
znaczonego do realizacji 
zaawansowanych technik 
radioterapeutycznych, 
takich jak: radioterapia 
z modulacją intensywno-
ści dawki (IMRT – Inten-
sity Modulated Radiation 
Therapy) czy radioterapia 

prowadzona obrazem (IGRT – Image 
Guided Radiation Therapy).

Akcelerator wyposażony jest 
w innowacyjny kolimator wielolistkowy 
z podwójnym systemem pozycjonowa-
nia, megawoltowy system obrazowania 
oraz system sterowania wykorzystujący 
najnowszej generacji systemy czasu 
rzeczywistego. W celu realizacji technik 
wysokospecjalistycznych badacze NCBJ 
stworzyli szereg unikalnych systemów 
zapewniających wysoką jakość i bezpie-
czeństwo radioterapii. W ramach pro-
jektu AiD zademonstrowano technikę 
radioterapii statycznej i dynamicznej 
wraz z obrazowaniem megawoltowym. 
Realizacja technik wysokospecjalistycz-
nych została pozytywnie oceniona przez 
ekspertów. Ta część projektu AiD umoż-
liwiła nowatorskie prace nad kolimato-
rem wielolistkowym wiązki promienio-
wania jonizującego, które zaowocowały 
zgłoszeniem patentowym. 

Innowacyjne technologie do wspomagania
ochrony zdrowia i poprawy bezpieczeństwa kraju
opracowane w Narodowym Centrum Badań Jądrowych

IntraLine - akcelerator medyczny do leczenia
śródoperacyjnego

Coline 6 - akcelerator medyczny do zaawansowanych 
procedur radioterapeutycznych
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IntraLine przeznaczony jest do elek-
tronowej radioterapii śródoperacyjnej.  
Akcelerator ten zapewni zwiększenie 
efektywności walki z nowotworem 
poprzez zastosowanie radioterapii 
w trakcie zabiegu chirurgicznego (na 
sali operacyjnej). Zabieg taki z użyciem 
intensywnej wiązki elektronów o szero-
kim zakresie energii pozwala znacznie 
zredukować ryzyko pooperacyjnych 
wznowień nowotworowych. Ponadto, 
urządzenie pozwoli na minimalizację 
błędu w określeniu położenia nowo-
tworu oraz znacznie skróci czas lecze-
nia i przebywania pacjentów w szpitalu. 
Z jednej strony, IntraLine wykorzystuje 
najbardziej wyrafi nowane metody 
radioterapii, z drugiej zaś będzie 
w pełni zautomatyzowany i łatwy w uży-
ciu. Sercem tego urządzenia jest struk-
tura przyspieszająca zbudowana z 18 
wnęk rezonansowych, które umożli-
wiają uzyskiwanie wiązki terapeu-
tycznej o energii w przedziale od 4 do 
12 MeV i mocy dawki 10-15 Gy/min.
Urządzenie zapewnia możliwość zasto-
sowania aplikatorów różnej wielkości 
w zależności od rozmiarów i lokaliza-
cji guza nowotworowego. Prace nad 
akceleratorem IntraLine w ramach 

projektu AiD wymagały budowy inter-
dyscyplinarnego zespołu, łączącego 
mechanikę z fi zyką akceleracji cząstek 
i systemami elektronicznymi. Praca ta 
przyczyniła się do złożenia 4 zgłoszeń 
patentowych i budowy kompetencji 
w dziedzinie najbardziej zaawansowa-
nych narzędzi obliczeniowych. 

InLine PN50 przeznaczony jest do 
radioterapii nowotworów, w szcze-
gólności nowotworów piersi. Jest to 
nowoczesny, mobilny system, który 
również wykorzystywany będzie 
do naświetlań śródoperacyjnych 
w leczeniu zachowawczym. Podsta-
wowa zaleta systemu InLine PN50 to 
łatwość obsługi urządzenia i niewy-
soki koszt jego wytworzenia. Dlatego 
też system InLine PN50 może być 
wykorzystywany w mniejszych, regio-
nalnych ośrodkach onkologicznych. 
W celu zwiększenia kontroli i bez-
pieczeństwa pracy, system InLine 
PN50 został doposażony w innowa-
cyjną komorę testową, która spraw-
dza poprawność działania genera-
tora rentgenowskiego przed każdym 
zabiegiem radioterapii. Komputerowy 
system zarządzania radioterapią 

kolejkuje pacjentów, 
sprawdza poprawność 
działania generatora 
w komorze testują-
cej oraz steruje samą 
radioterapią prowadząc 
jednocześnie akwizycję 
wszystkich kluczowych 
danych. W ramach pro-
jektu AiD rozwinięto 
technologię prototypo-
wania lamp rentgenow-
skich z igłopodobnymi 
anodami oraz technolo-
gię wytwarzania zminia-
turyzowanych zasilaczy 
wysokiego napięcia. 
Warto również nadmie-
nić, że technologie ren-
tgenowskie rozwijane 
w ramach projektu AiD 
mogą znaleźć szersze 
niż medyczne zastoso-
wania, miedzy innymi 
w systemach kontroli 
nieniszczącej, w anali-
zie składu materiałów 
oraz w systemach moni-
torowania procesów 
produkcyjnych. 

AiD przeciw działaniom
terrorystycznym

W ramach projektu AiD naukowcy 
NCBJ opracowali również dwa 
demonstratory systemów służących 
do kontroli ładunków, wykorzystu-
jące innowacyjne metody radiografi i 
oraz aktywacji materiałów wiązkami 
neutronów. Wraz z wejściem Polski 
do strefy Schengen oraz wzrostem 
zagrożenia terrorystycznego w Euro-
pie, konieczne stało się poszukiwanie 
coraz doskonalszych metod wykry-
wania przemytu oraz stosowanie 
zaawansowanych technik kontroli. 
Jedną z nich jest coraz powszechniej 
stosowana kontrola rentgenowska 
poruszających się kontenerów i ładun-
ków wielkogabarytowych.

Proponowane przez NCBJ rozwią-
zania, konsultowane z pracownikami 
Międzynarodowej Agencji Energii Ato-
mowej, bazujące na wykorzystaniu 
promieniowania jonizującego o różnym 
charakterze, z pewnością po ich wdro-
żeniu zapewnią nową jakość w dziedzi-
nie ochrony granic i kraju. Naukowcy ze 
Świerka opracowali dwa urządzenia:
• CANIS – radiograf służący do wykry-

wania substancji niebezpiecznych 
i toksycznych,

• SWAN – mobilne urządzenie służą-
ce do szybkiego wykrywania i iden-
tyfi kacji materiału wybuchowego 
lub narkotyków.

CANIS służy do wykrywania substan-
cji niebezpiecznych i toksycznych 
oraz towarów przewożonych nielegal-
nie. Jest systemem rentgenowskim 
do badania ładunków wielkogabary-
towych na przejściach granicznych, 
którymi mogą być samochody cięża-
rowe, kontenery lotnicze lub nawet 
wagony kolejowe cargo. W jego skład 
wchodzi dwuenergetyczny akcelerator 
4MeV/6MeV, linia detektorów oraz 
oprogramowanie, które steruje ukła-
dem i wyświetla obrazy prześwietla-
nych ładunków. 

W ramach projektu AiD NCBJ opaten-
towało specjalną technologię budowy 
akceleratorów o szybkozmiennej ener-
gii przeznaczoną do kontroli pojazdów, 
która stawia to urządzenie w linii naj-
nowocześniejszych na świecie. Techno-
logia ta umożliwia również wizualizację 
ładunku (tzw. pseudokolor). 

System CANIS wytwarza promienio-
wanie X, prześwietla wielkogabarytowy 

Dr Jacek Rzadkiewicz - kierownik projektu
„Akceleratory i Detektory” (AiD)

SWAN - mobilne urządzenie do szybkiego wykrywania
i identyfikacji materiału wybuchowego lub narkotyków
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ruchomy obiekt, a następnie doko-
nuje detekcji promieni X, które prze-
szły przez obiekt. System detekcyjny 
demonstratora, mierzący strumień pro-
mieniowania rentgenowskiego po jego 
przejściu przez prześwietlany ładunek, 
jest odpowiedzialny za konwersję pro-
mieniowania rentgenowskiego na świa-
tło, a następnie na sygnały elektryczne. 
Na końcu sygnały analogowe przetwa-
rzane są na cyfrowe. Następnie odpo-
wiedni program komputerowy dokonuje 
formatowania obrazów i wyświetla je 
na ekranie monitora komputerowego. 
Obraz wyświetlony w czasie rzeczy-
wistym na ekranie monitora pozwala 
na identyfi kację zawartości ładunku. 
System informatyczny będący częścią 
demonstratora radiografi i X pracuje 
w środowisku systemu operacyjnego 
Windows i składa się z kilku modułów. 
Jego część grafi czna pozwala na ana-
lizę i przetwarzanie danych umożliwia-
jąc identyfi kację prześwietlanych mate-
riałów ze względu na przynależność 
badanego produktu do jednej z grup 

W listopadzie 2013 r. w Instytucie 
Chemii i Techniki Jądrowej odbyło się 
uroczyste spotkanie, na którym świę-
towano 20-lecie współczesnej edycji 
kwartalnika Postępów Techniki Jądro-
wej (PTJ). Warto podkreślić, że kwar-
talnik jest jedynym pismem w Polsce, 
które obejmuje całokształt, niezmier-
nie ważnej dla kraju, problematyki ato-
mistyki. Pełni ważną rolę w popularyzo-
waniu wiedzy na jej temat. Adresowane 
jest zarówno do profesjonalistów, jak 
również pasjonatów techniki jądrowej.

Nowy Komitet Redakcyjny czaso-
pisma, które powstało w 1957 r., 
powołano w roku 1993. Redaktorem 
naczelnym został Stanisław Latek, 
a sekretarzem redakcji Barbara 
Andrzejak. Wydawcami PTJ w minio-
nym dwudziestoleciu były: Instytut 
Chemii i Technologii Jądrowej (IChTJ), 
Państwowa Agencja Atomistyki i od 
1. lutego 2012 r. – ponownie IChTJ. 
Współwydawcą czasopisma jest Pol-
skie Towarzystwo Nukleoniczne.

Licznie przybyłych uczestników jubi-
leuszu powitał dyrektor IChTJ – prof. 
Andrzej Chmielewski, który w wypowie-
dzi ilustrowanej slajdami omówił m.in. 

projekty naukowo-badawcze z zakresu 
technologii jądrowych realizowane 
w Instytucie. Kolejnymi mówcami byli: 
Dominique Miniere - Prezes Francu-
skiego Towarzystwa Energii Jądrowej 
oraz dr Zbigniew Zimek -  Prezes Pol-
skiego Towarzystwa Nukleonicznego.

Ważnym akcentem pierwszej części 
uroczystości, z udziałem gości z Amba-
sady Republiki Francuskiej oraz 
przedstawicieli fi rm francuskich dzia-
łających w Polsce, było podpisanie 
porozumienia o współpracy między 
Polskim Towarzystwem Nukleonicz-
nym a Francuskim Towarzy-
stwem Energii Jądrowej.

W drugiej części uroczy-
stości przedstawione zostały 
cztery prezentacje: 
• prof. Macieja Budzanow-

skiego z Instytutu Fizyki Ją-
drowej PAN – Centrum Cy-
klotronowe Bronowice – dla 
nauki i medycyny,

• dr. Pawła Krajewskiego 
z Centralnego Laborato-
rium Ochrony Radiologicz-
nej – Stan bezpieczeństwa 
jądrowego i ochrony radiolo-

gicznej w Polsce. Wyzwania stojące 
przed instytucjami odpowiedzialny-
mi za zapewnienie bjior,

• dr. Zbigniewa Zimka – Polska nauka 
i technika dla elektrowni jądrowych 
w Polsce,

• dyr. Zbigniewa Kubackiego – Pro-
gram polskiej energetyki jądrowej.
Na zakończenie redaktor naczelny 

PTJ - Stanisław Latek przedstawił histo-
rię czasopisma oraz przybliżył zgroma-
dzonym wyzwania czekające zespół 
redakcyjny w najbliższej przyszłości.

Dorota Jarocka

gęstościowych. Gromadzenie danych 
opiera się na rozwiązaniach bazodano-
wych, a system informatyczny charak-
teryzuje się dużą elastycznością. 

Najistotniejszą zaletą urządzenia 
CANIS jest możliwość głębokiej pene-
tracji obiektów przy jednoczesnym 
zachowaniu dużego poziomu bezpie-
czeństwa. Ponadto instalacja systemu 
CANIS nie jest skomplikowana.

SWAN jest to mobilne urządzenie słu-
żące do szybkiego wykrywania i iden-
tyfi kacji materiału wybuchowego lub 
narkotyku. Działanie  systemu bazuje 
na oznaczaniu składu izotopowego 
substancji metodą neutronowej analizy 
aktywacyjnej - nieinwazyjnej techniki 
analitycznej służącej do identyfi kacji 
oraz oznaczania względnej ilości pier-
wiastków w badanych materiałach.

Istotą tej metody jest aktywowa-
nie substancji strumieniem neutro-
nów, a następnie rejestracja i analiza 
wtórnego promieniowania gamma 
pochodzącego ze wzbudzonych jąder 
atomów badanego materiału. Do akty-

wacji badanego obiektu stosowany 
jest ciągły strumień neutronów pręd-
kich o energii 14 MeV. Analiza oddzia-
ływania neutronów z materią dostar-
cza informacji o uśrednionym składzie 
izotopowym badanego obiektu i na 
tej podstawie pozwala określić rodzaj 
materiału i zagrożenia, jakie on niesie. 

Dużą zaletą zastosowanej metody 
jest bardzo duża przenikliwość promie-
niowania neutronowego, pozwalająca 
analizować skład materiału celowo 
ukrytego, hermetycznie zamkniętego 
lub silnie osłoniętego. Urządzenie 
pozwala na badanie obecności mate-
riału wybuchowego bez konieczności 
pobierania próbek i kontaktu z obiek-
tem stanowiącym potencjalne niebez-
pieczeństwo. Zastosowanie urządzenia 
może wykraczać poza opisane wyżej 
scenariusze. Badane są możliwości 
wykorzystania SWAN-a do badania 
jakości kopalin, kontroli materiałów 
budowlanych, a także do identyfi kacji 
odpadów radioaktywnych.

Źródło: NCBJ

20 lat nowej edycji „Postępów Techniki Jądrowej”

Od lewej: Stanisław Latek – redaktor naczelny PTJ, 
               prof. Andrzej Chmielewski – dyrektor IChTJ
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Ubieganie się o ochronę prawną 
nowych rozwiązań technicznych 
o cechach wynalazków i wzorów użytko-
wych, poprzez zgłaszanie ich do Urzędu 
Patentowego RP, świadczy o przydat-
ności wyników prowadzonych badań,  
gotowości do wdrożenia i stosowania 
w przemyśle. Liczba tych zgłoszeń, 
a także liczba udzielonych patentów 
krajowych, w powiązaniu z podmio-
tami, które ubiegają się o uzyskanie 
ochrony na terenie Polski, pozwala na 
dokonanie oceny struktury działalności 
wynalazczej oraz jej wpływu na innowa-
cyjność krajowej gospodarki, określaną 
przez OECD jako „wdrożenie w praktyce 
gospodarczej nowego albo znacząco 
udoskonalonego produktu, usługi lub 
procesu…”.

Struktura udzielanej ochrony 
patentowej w Polsce

Analiza zgłoszeń patentowych 
i liczby udzielonych w Polsce paten-
tów na rzecz podmiotów polskich 
i zagranicznych oraz uprawomoc-
nionych w Polsce patentów europej-
skich tych danych, przeprowadzona 
za okres od 2005 do 2012 r., wyka-
zała, że liczba zgłoszeń wynalazków 
dokonanych przez polskie podmioty 
w 2012 r., podwoiła się w porównaniu 
z rokiem 2005, lecz liczba udzielo-
nych patentów w 2012 r. była większa 
zaledwie o ok. 800 i wynosiła 1848. 
W tym samym okresie liczba patentów 
udzielonych na rzecz fi rm zagranicz-
nych, łącznie z patentami europej-
skimi, uprawomocnionymi w Polsce, 
zwiększyła się 4,5-krotnie. Wzrost 
ten świadczy, że decydujący wpływ 
na polską gospodarkę mogą mieć 
fi rmy zagraniczne, a zwłaszcza fi rmy 
krajów, które występują z największą 
liczbą wniosków o uzyskanie paten-
tów na własne rozwiązania. Dane 
liczbowe ukazujące wybrane kraje 
o największej liczbie złożonych wnio-
sków o ochronę patentową w Polsce 
zamieszczono w poniższej tabeli.

Główne dziedziny techniki, do których 
zaliczone były opatentowane rozwiąza-
nia zgłaszane przez fi rmy zagraniczne 
to: potrzeby ludzkie – 30%, chemia – 
19%, różne procesy przemysłowe 

i transport – 13%, budownictwo – 10%, 
elektrotechnika – 5%, fi zyka – 4%.

Udział polskich podmiotów ubiega-
jących się o udzielenie ochrony praw-
nej na rozwiązania techniczne w UP 
RP, w podziale na sektory gospodarki, 
przedstawiono w poniższej tablicy 
(opracowanej na podstawie rocznych 
raportów Urzędu Patentowego).

Udział sektora nauki w dokonywaniu 
wynalazków jest większy niż sektora 
gospodarki oraz osób fi zycznych, nato-

miast w odniesieniu do zgłaszanych 
wzorów użytkowych udział ten jest 
około 4-krotnie niższy niż w pozosta-
łych sektorach. Jest to uzasadnione 
tym, że wzory użytkowe dotyczą tylko 
przedmiotu o trwałej postaci, speł-
niającego warunek nowości (jak dla 
wynalazku) i użyteczności. Opracowa-
nie wyrobu o takich cechach może 
być wynikiem potrzeby i obserwacji, 
co nie wymaga nakładów na prace 
badawcze. Z tego powodu najwięcej 

Udział instytutów badawczych w uzyskiwaniu
ochrony prawnej rozwiązań technicznych w Polsce

Państwo
Rok udzielenia patentu w tym

uprawomocnienia patentu europejskiego

2009 2010 2011 2012

Niemcy 1887 1887 2115 2192

Stany Zjednoczone 810 810 959 2171

Francja 554 554 639 651

Szwajcaria 491 491 571 561

Włochy 388 384 364 379

Japonia 174 174 232 270

Wielka Brytania 255 255 262 262

Holandia 251 252 306 294

Łączna liczba patentów udzielonych
podmiotom z zagranicy

6046 6135 6913 6848

Tabela 1. Kraje o największej liczbie złożonych wniosków o ochronę patentową
 w Polsce

Grupa podmiotów 
zgłaszających

Liczba zgłoszeń wynalazków i wzorów użytkowych

Rok 2009 2010 2011 2012
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Sektor nauki: szkoły 
wyższe, instytuty 
badawcze, Polska 
Akademia Nauk

1219 
42,1%

63
8,6%

1282
35,3%

1577
49,2%

104
11,8%

1681
41,2%

1945
40,4%

2210
41,3%

Sektor gospodarki
700 

24,1%
308

41,9%
1008
27,7%

711
22,2%

392
44,6%

1103
27,0%

1963
40,7%

2083
38,9%

Osoby fi zyczne
980 

33,8%
363

49,5%
1343
37%

915
28,3%

383
43,6%

1298
31,8%

910
18,9%

1058
19,8%

Ogółem
2899
100%

734
100%

3633
100%

3203
100%

879
100%

4082
100%

4818
100%

5351
100%

Tabela 2. Liczba zgłoszeń wynalazków i wzorów użytkowych w latach 2009-2012
 dokonanych przez podmioty krajowe w podziale na grupy zgłaszających
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rozwiązań o cechach wzorów użytko-
wych zgłaszają osoby prywatne i pro-
ducenci przedmiotów codziennego 
użytku. Dokonanie wynalazku jest 
zazwyczaj wynikiem prowadzonych 
prac badawczo-rozwojowych, reali-
zowanych w sektorze nauki. Z baz 
danych Urzędu Patentowego wynika, 
że powyżej 90% zgłoszeń dokony-
wanych przez sektor nauki uzyskuje 
ochronę, natomiast w odniesieniu 
do zgłoszeń dokonanych przez osoby 
fi zyczne i sektor gospodarki jest to 
zaledwie około 50%. 

W raportach UP RP wymienione są 
podmioty krajowe, które dokonały naj-
więcej zgłoszeń wynalazków i wzorów 
użytkowych w danym roku. W 2012 r. 
w pierwszej dwudziestce podmiotów 
o największej liczbie dokonanych zgło-
szeń wymienione były następujące 
instytuty:
• Przemysłowy Instytut Automatyki 

i Pomiarów PIAP – 66 zgłoszeń – 
pozycja 10,

• Instytut Technologii Eksploatacji – 
PIB – 54 zgłoszenia – pozycja 16,

• Instytut Tele- i Radiotechniczny – 
37 zgłoszeń – pozycja 16,

• Instytut Metali Nieżelaznych – 36 
zgłoszeń – pozycja 17,

• Instytut Ciężkiej Syntezy Organicz-
nej „Blachownia” – 27 zgłoszeń – 
pozycja 19,

• Instytut Techniczno-Przyrodniczy – 
26 zgłoszeń - pozycja 20.

Struktura wynalazczości
w instytutach badawczych

Sumaryczne wyniki działalności wyna-
lazczej instytutów badawczych w okresie  
2001–2012 w przedziałach czterolet-
nich – odpowiednio do okresów przepro-
wadzania procesu kategoryzacji, przed-
stawiono w tabeli 3. i na wykresie 1. 
w odniesieniu do liczby zgłoszeń paten-
towych, w tym udzielonych patentów dla 
poszczególnych grup: 

• instytuty techniczne – z 72 zaliczo-
nych do tej grupy 62 instytuty zgłasza-
ło wynalazki do ochrony patentowej,

• instytuty przyrodnicze i rolnicze – 
z 14 zaliczonych do tej grupy 10 
instytutów zgłaszało wynalazki do 
ochrony, 

• instytuty medyczne – z 23 zaliczo-
nych do tej grupy 12 instytutów 
zgłaszało wynalazki do ochrony.

W poszczególnych okresach pod-
legających ocenie parametrycznej 
proporcje zgłoszeń patentowych 
w odniesieniu do grup instytutów 
były podobne. 

Z 22 instytutów o najwięk-
szej liczbie zgłoszeń patento-
wych (w okresie 2001–2012) aż 
20 reprezentuje grupę instytutów 
technicznych, 1 instytut – grupę 
medyczną oraz 1 grupę przyrod-
niczą i rolniczą. Uwzględniając 
podział instytutów ze względu na 
uzyskaną kategorię, w wyniku prze-
prowadzonej w 2013 r. parametry-
zacji, 9 instytutów należało do kate-
gorii A, a 13 do kategorii B. 

Wpływ liczby zgłoszeń patentowych 
na ocenę instytutów i przydzieloną 
im kategorię można przeanalizować 
na podstawie poniższych wykresów. 
Przedstawiają one liczbę zgłoszeń 
patentowych dokonanych w ostatnim 
okresie parametryzacji oraz propor-
cje tych zgłoszeń w podziale na kate-
gorie instytutów.

W ostatnim okresie parametry-
zacji do grupy instytutów, które 
w latach 2009–2012 zgłosiły ponad 
20 wynalazków, zalicza się 20 insty-
tutów (wykres 3). Większość z nich 
to instytuty przodujące pod wzglę-
dem liczby zgłoszeń patentowych 
w latach 2001-2012 (wykres 2). Do 
tej grupy dołączyły:

Z porównania łącznej liczby zgło-
szeń dokonanych przez instytuty 
badawcze w latach 2009–2012 
z ogólną liczbą zgłoszeń dokonanych 
przez sektor nauki w tym samym 
okresie wynika, że udział wynalazczy 
instytutów badawczych w sektorze 
nauki stanowi około 21%.

Strukturalną ocenę zaangażowa-
nia instytutów badawczych w tworze-
niu nowych rozwiązań technicznych, 
zgłaszanych do ochrony patentowej, 
przedstawiono na poniższych wykre-
sach.

73,8%

14,3%

11,9%

instytuty techniczne

instytuty medyczne

instytuty przyrodnicze
i rolnicze

Wykres 1a.  Udział procentowy instytu-
tów zgłaszających wnioski patentowe 
w poszczególnych grupach w latach 
2001-2012

90%

6%4%

instytuty techniczne

instytuty medyczne

instytuty przyrodnicze
i rolnicze

Wykres 1b.  Udział procentowy zgło-
szeń patentowych w latach 2001-2012 
w poszczególnych grupach instytutów 
badawczych

Lp. Grupa instytutów

Lata
2001-2004

Lata
2005-2008

Lata
2009-2012

Razem
za lata

2001-2012

zgłoszenia zgłoszenia zgłoszenia ∑

1 Instytuty techniczne
850
89,9%

935
88,9%

1330
90,4%

3115

2
Instytuty przyrodni-
cze i rolnicze

31
3,3%

86
8,2%

96
6,5 %

213

3 Instytuty medyczne
65
6,8%

31
2,9%

46
3,1%

142

Razem
946
100%

1052
100%

1472
100%

3470

Tabela 3. Łączna liczba zgłoszeń patentowych, w tym udzielonych patentów,
 dokonanych przez grupy instytutów badawczych w latach 2001-2012
 w podziale na okresy kategoryzacji
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• Instytut Techniki i Aparatury Medycznej ITAM – pozycja 15, 
• Przemysłowy Instytut Maszyn Rolniczych – pozycja 17,
• Instytut Odlewnictwa – pozycja 20.

Wśród wymienionych instytutów jest tylko jeden nale-
żący do grupy przyrodniczej i rolniczej, a pozostałe to insty-
tuty techniczne. Z analizy danych wynika, że do kategorii A 
należy 7 instytutów, a do kategorii B – 13.
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Wykres 2:  Instytuty badawcze przodujące pod względem licz-
by zgłoszeń patentowych w okresie 2001-2012
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Wykres 3.  Instytuty z największą liczbą zgłoszeń patentowych 
w latach 2009-2012

Na poniższych wykresach przedstawiono liczbę zgło-
szeń patentowych dokonanych w latach 2009–2012  
przez poszczególne grupy instytutów z uwzględnieniem 
przyznanej kategorii.

Z porównania liczb bezwzględnych wynika, że najwię-
cej zgłoszeń patentowych pochodzi z instytutów zaliczo-

nych do kategorii A i B. Po uwzględnieniu liczby instytu-
tów i obliczeniu średniej liczby zgłoszeń przypadającej 
na jeden instytut z danej kategorii wynika, że instytuty 
kategorii A w latach 2009–2012 zgłosiły do ochrony 
patentowej około 21 wynalazków/1 instytut, instytuty 
kategorii B – 20 wynalazków/1 instytut, a instytuty 
kategorii C – 6 wynalazków/1 instytut.
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Wykres 4:  Instytuty techniczne – proporcje poszczególnych 
kategorii instytutów z liczbą zgłoszeń patentowych w latach 
2009–2012
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Wykres 5:  Instytuty medyczne - proporcje poszczególnych 
kategorii instytutów z liczbą zgłoszeń patentowych w latach 
2009–2012
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Wykres 6:  Instytuty przyrodnicze i rolnicze – proporcje po-
szczególnych kategorii instytutów z liczbą zgłoszeń patento-
wych w latach 2009-2012

Sumaryczny wynik liczby zgłoszeń w zależności od katego-
rii instytutu przedstawiono na wykresie 7.
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Wykres 7: Zestawienie zgłoszeń patentowych dokonanych 
przez instytuty w latach 2009-2012 z przyznaną im kategorią
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Wykres 8:  Procentowe zestawienie instytutów według katego-
rii zgłaszających wnioski patentowe w latach 2009-2012
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Wykres 9:  Procentowy udział zgłoszeń patentowych w latach 
2009-2012 dokonanych przez instytuty badawcze

Z przytoczonych danych wynika, że liczba zgłoszeń patento-
wych nie ma istotnego wpływu na ocenę parametryczną insty-
tutu, natomiast zależy od przedmiotowego powiązania tema-
tyki badawczej instytutu z krajowymi sektorami przemysłu 
takimi, jak: chemia, przemysł wydobywczy, hutnictwo i metalur-
gia, przetwórstwo i mechanizacja rolnictwa. Instytuty badaw-
cze współdziałające z polskim przemysłem podejmują tematy 
prac badawczych zgodne z zapotrzebowaniem i mogą liczyć na 
wdrożenie rozwiązań technicznych stanowiących wynik tych 
prac, co skłania do ubiegania się o ochronę patentową.

Liczba polskich zgłoszeń patentowych, dokonywanych 
przez instytuty badawcze w latach 2009–2012, stanowi 
około 21% ogólnej liczby zgłoszeń dokonanych przez sek-
tor nauki. Ten stosunkowo niski wskaźnik jest symptomem 
problemów polskiej wynalazczości, które omówiono w pod-
sumowaniu.

Podsumowanie:
1. Mała liczba zgłoszeń patentowych składanych do Urzędu 

Patentowego RP przez polskie podmioty świadczy 
o niewielkim zainteresowaniu działalnością wynalazczą 
i braku zaangażowania kadry technicznej w tworzeniu 
nowych rozwiązań technicznych o cechach wynalazków. 

2. Liczba patentów udzielonych w Polsce w ostatnim 
8-letnim okresie na rzecz zagranicznych podmiotów, 
4,5-krotnie przekraczająca liczbę patentów udzielanych 
polskim podmiotom, może mieć hamujący wpływ na 
rozwój różnych gałęzi krajowego przemysłu i zmuszać 
do zakupu licencji z zagranicy. 

3. Zauważalny przyrost zgłoszeń patentowych pochodzą-
cych z polskiego sektora nauki w ostatnim dziesięciole-
ciu jest zbyt mały, aby ograniczyć wpływ zagranicznych 
fi rm na rozwój przemysłu w Polsce.

4. Celowe jest wprowadzenie w Polsce polityki patentowej 
polegającej na dążeniu do istotnego zwiększania liczby 
zgłoszeń do ochrony prawnej własnych, krajowych rozwią-
zań. Ujawnione, w wyniku zgłoszenia do UP RP, własne, 
nowe rozwiązania stanowią swoistą blokadę, ogranicza-
jącą możliwość uzyskiwania ochrony patentowej, do któ-
rej konieczne jest spełnienie warunku nowości i poziomu 
technicznego. Duża liczba własnych, krajowych zgłoszeń 
patentowych stanowić może narzędzie do unieważniania 
udzielanych na rzecz fi rm zagranicznych patentów, dzia-
łających na szkodę rodzimego przemysłu.

5. Koniecznym jest zwiększenie zaangażowania sektora 
nauki w Polsce, obejmującego szkoły wyższe, Polską 
Akademię Nauk i instytuty badawcze, w rozwój własno-
ści przemysłowej. Zdaniem Alicji Adamczak – Prezes UP  
można to osiągnąć poprzez dążenie do:

• podwyższenia liczby punktów przyznawanych przy oce-
nie pracowników za osiągnięcia w dziedzinie własności 
przemysłowej – za dokonywanie zgłoszeń, uzyskane 
patenty i prawa wyłączne, wdrożenia rozwiązań czy też 
udzielone licencje, 

• podwyższenia liczby punktów dla jednostek na-
ukowych w punktacji Ministerstwa przy ich ocenie 
i w związku z ubieganiem się o dotacje na działalność 
statutową, 

• zwiększania udziału sektora prywatnego w nakła-
dach na badania i rozwój oraz potrzeby stworzenia 
systemu kredytowania i dofinansowywania ochrony 
patentowej,

• przywrócenie ulgi podatkowej dla twórców wynalazków 
i wzorów użytkowych – stosowanie zryczałtowanego 
wskaźnika kosztów uzyskania przychodów w wysokości 
50%, analogicznie jak stosuje się w przypadku twórców 
w rozumieniu prawa autorskiego.

Zofi a Gałajda
Rzecznik patentowy
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