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XII Posiedzenie RGIB w Ministerstwie Nauki 
i Szkolnictwa Wyższego 
„Na dłuższą metę będziemy w stanie stworzyć gospodar-
kę innowacyjną wtedy, gdy ta gospodarka będzie w jak 
największym stopniu czerpała z dorobku polskiej nauki, 
w tym – w ogromnej mierze – z dorobku instytutów ba-
dawczych.” – powiedział Wicepremier Jarosław Gowin na 
posiedzeniu RGIB.
25 stycznia br. w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego 
odbyło się XII posiedzenie Rady Głównej Instytutów Badaw-
czych z udziałem Wicepremiera, Ministra NiSW Jarosława Go-
wina oraz Podsekretarza Stanu w MNiSW prof. Leszka Sirko. 
Tematem wiodącym spotkania była problematyka badań 
i wdrożeń w Polsce w kontekście zwiększenia konkurencyj-
ności polskich jednostek naukowych oraz przedsiębiorstw. 
Celem Rady Głównej było przedstawienie Wiecepremierowi 
J. Gowinowi instytutów badawczych jako jednostek, które 
są poważnym partnerem, doświadczonym w prowadzeniu 
badań i wdrożeń na rzecz przedsiębiorstw i komercjalizacji 
wyników badań. Ich działalność jest ważnym źródłem inno-
wacyjnych technologii wdrażanych w polskiej gospodarce.
Przewodniczący RGIB prof. Leszek Rafalski otworzył posie-
dzenie i przedstawił prezentację, w której omówił dziesięć 
kluczowych problemów mających istotny wpływ na wzrost 
roli polskiej gospodarki i nauki w skali międzynarodowej:
1. Poziom finansowania badań.
2. Badania podstawowe.
3. Badania stosowane.
4. Badania wyprzedzające.
5. Wzmocnienie jednostek naukowych prowadzących ba-

dania i wdrożenia.
6. Wspieranie wdrożeń.
7. Weryfikacja zasad POIR.
8. Inwentaryzacja infrastruktury badawczej.
9. Kryteria oceny jednostek naukowych.
10. Ułatwienia prawne.
Przewodniczący przedstawił także 
zasady wyboru Rady Głównej oraz 
scharakteryzował obecną sytuację 
instytutów badawczych, z uwzględ-
nieniem ich potencjału, specyfiki 
oraz dużej efektywności w procesie 
osiągnięć naukowych i wdrożenio-
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wych, przytaczając dane z raportu opracowanego przez 
Index Copernicus.
Wicepremier J. Gowin zaprezentował plany rządu w zakre-
sie polityki innowacyjnej, uwzględniające, m.in.: nowelizację 
ustawy o innowacyjności, ulgi podatkowe dla przedsiębior-
ców, uproszczenie prawa, odbiurokratyzowanie. Zapowie-
dział również opracowanie mapy potencjału polskiej nauki 
i stwierdził, że największe szanse rozwoju będą miały obsza-
ry badawcze skorelowane z potencjałem polskiej gospodar-
ki. Jarosław Gowin poinformował, że w najbliższym czasie 
wicepremier Mateusz Morawiecki ma ogłosić wykaz tych 
dziedzin gospodarki, które w ocenie rządu są priorytetowe, 
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bo mają największy potencjał rozwojowy. Zasadniczym ce-
lem planu gospodarczego rządu jest zwiększenie konkuren-
cyjności polskiej gospodarki, zwiększenie innowacyjności, 
zmiany struktury właścicielskiej w gospodarce, promowanie 
polskiego kapitału. Podkreślił, że najbliższe lata będą mia-
ły kluczowe znaczenie, jeśli chodzi o możliwość stworzenia 
synergii między światem nauki a światem gospodarki. Za-
powiedział również, że jednym ze sztandarowych projektów 
rządu będzie neoindustrializacja – przemysł ma się opierać 
na nowoczesnych technologiach. 
Rada Główna z zadowoleniem przyjęła informację Wicepre-
miera J. Gowina, że w styczniu br. powołano Radę ds. In-
nowacyjności, ponieważ wielokrotnie postulowała potrzebę 
powołania takiego gremium, które koordynowałoby działa-
nia mające na celu wspieranie badań i wdrożeń, powiązanie 
nauki i biznesu.
Do problematyki finansowania badań, w szczególności do-
tyczącej możliwości udziału instytutów badawczych w pro-
gramach Narodowego Centrum Nauki odniósł się Podsekre-
tarz Stanu w MNiSW prof. Leszek Sirko. Wspomniał także 
o programach Iuventus Plus oraz Funduszach Norweskich, 
w których instytuty badawcze będą mogły odnaleźć swoją 
niszę do aplikacji. Prof. Leszek Sirko przychylił się do opinii 
RGIB odnośnie I osi POIR i problemu związanego z wykorzy-
staniem środków, ponieważ zapisy są sformułowane w taki 
sposób, że firma ponosi cały ciężar napisania wniosku bez 
możliwości wejścia w konsorcjum z partnerem naukowym. 
To oznacza, że partner naukowy może być wyłącznie pod-
wykonawcą lub wykonawcą i wówczas koncepcje naukowe 
prowadzące do zastosowań aplikacyjnych nie są bezpośred-
nio uwzględniane. Podsekretarz Stanu w MNiSW odniósł się 
także do problemu poruszonego przez Przewodniczącego – 
braku reprezentatywności różnorodnych środowisk nauko-
wych w radach i gremiach doradczych MNiSW, które mają 
wpływ na kształtowanie polityki naukowej.
Ważną część spotknia stanowiła dyskusja. Członkowie RGIB 
zgłaszali postulaty zmian, które mogłyby wpłynąć korzystnie 
na rozwój B+R w Polsce oraz poprawić funkcjonowanie in-
stytutów badawczych oraz ich wpływ na rozwój innowacyjnej 
gospodarki. 
Prof. Jerzy J. Sobczak poruszył ważny temat dotyczący finan-
sowania badań podstawowych w instytutach badawczych, 

które są warunkiem sine qua non ich profesjonalnego funk-
cjonowania. Badania podstawowe stanowią punkt wyjścia 
do przyszłych zastosowań aplikacyjnych, sytuują się na po-
czątku procesu budowania gotowości startowej technologii, 
która zostanie następnie wdrożona do produkcji przemysło-
wej. Zwrócił także uwagę na problem związany z polityką 
NCN, noszącą znamiona silnej dyskryminacji udziału insty-
tutów badawczych w programach.

Wiceprzewodniczący RGIB prof. Zbigniew Śmieszek odniósł 
się do kluczowego zagadnienia, którym jest integracja na-
uki z gospodarką – tak bardzo obecna w naszym pionie 
nauki. Poruszył także problematykę dotyczącą zwiększe-
nia finansowania badań przez przedsiębiorców oraz I osi 
POIR. Stwierdził, że warto byłoby rozważyć wprowadzenie 
nowego rodzaju projektów w zakresie badań wyprzedzają-
cych, co wpłynęłoby na integrację wszystkich pionów nauki: 
PAN, uczelni i instytutów badawczych oraz programów in-
terdyscyplinarnych ukierunkowanych na całościowy rozwój 
gospodarki. Prof. Z. Śmieszek wypowiedział się również na 
temat dotyczący tworzenia i finansowania nowych centrów 
badawczo-rozwojowych.
Prof. Danuta Koradecka podejmując temat dotyczący inno-
wacji, zwróciła uwagę na dwie jej ścieżki: techniczną i spo-
łeczną, które powinny się komplementarnie uzupełniać. 
Wyraziła także opinię, że bardzo niekorzystnym jest, że przy 
realizacji projektów w ramach POIR środowisko nauki traci 
własność intelektualną, która przechodzi na stronę przed-

Od lewej: prof. Zbigniew Śmieszek – Dyrektor Instytutu Metali 
Nieżelaznych, Podsekretarz Stanu w MNiSW prof. Leszek Sirko, 
Wicepremier, Minister NiSW Jarosław Gowin

Od lewej: prof. Jerzy J. Sobczak – Dyrektor Instytutu Odlewnictwa, 
prof. Józef Dubiński z Głównego Instytutu Górnictwa
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siębiorcy. Poruszyła też problem związany z obniżeniem 
limitu wynagrodzeń dla naukowców realizujących projekty 
w „Horyzoncie 2020”.
Na problematyce dotyczącej POIR skoncentrował się prof. 
Marian Szczerek. Podkreślił, że w komitecie monitorującym 
program jest zdecydowanie za mało przedstawicieli nauki. 
Podjął także temat związany z promocją zagraniczną, zwra-
cając uwagę na brak koordynacji działań różnorodnych ciał 
zajmujących się promocją innowacyjnych rozwiązań w śro-
dowisku międzynarodowym. 
Obciążeniem administracyjnym, biurokratycznym i finanso-
wym instytucji naukowych w Polsce według prof. Eugeniusza 
Herbuta są błędne regulacje prawne. Wyraził takż e prośbę 
o skrócenie procedur związanych z uzyskiwaniem patentów.

„Instytuty badawcze nie muszą być przedmiotem troski rzą-
du, ale powodem dumy” – stwierdził prof. Grzegorz Wroch-
na. Zachęcał, by rząd wykorzystywał potencjał naszych in-
stytutów, gdy zaistnieje potrzeba konsultacji ekspertów przy 
rozwiązywaniu problemów z różnorodnych dziedzin. Zapro-
ponował, aby sposób współpracy ministerstw z instytutami 
posiadającymi status Państwowego Instytutu Badawczego 
rozszerzyć na pozostałe instytuty badawcze.

Odnośnie I osi POIR wypowiedział się dr Andrzej Krueger. 
Zwrócił uwagę, że umożliwienie prowadzenia projektów 
w formie konsorcjów przedsiębiorstw i jednostek nauko-
wych – jako równorzędnych partnerów – rozwiązałoby wiele 
problemów, o których wcześniej dyskutowano, m.in. zwią-

zane z: prawem autorskim, wyborem jednostki naukowej, 
poziomem realizowanych projektów.
Problematykę związaną z instytutami humanistyczny-
mi podjął ks. prof. Andrzej Hanich. Szczególną uwagę 
zwrócił na niekorzystne zasady w ramach działalności 
upowszechniającej naukę. Podkreślił znaczenie innowa-
cji społecznych, które obejmują również nauki społecz-
ne i humanistyczne. Podziękował także Wicepremierowi 
J. Gowinowi za wszelkie działania zmierzające do popra-
wy sytuacji polskiej humanistyki.
Na zakończenie posiedzenia Wicepremier Jarosław Gowin 
zapowiedział spotkanie konsultacyjne z udziałem Wicepre-
miera Mateusza Morawieckiego stojącego na czele Rady 

ds. Innowacyjności oraz Rady Głównej Instytutów Badaw-
czych. Wyraził wolę współpracy z naszym pionem nauki, za-
proponował, aby stworzyć pisemną listę problemów stano-
wiących bariery dla rozwoju badań i wdrożeń oraz propozycji 
rozwiązań, zachęcał także do aktywnej konsultacji aktów 
prawnych.
Prof. L. Rafalski w dniu 24 lutego br. przesłał do Wicepre-
miera J. Gowina obszerny pisemny dokument z pogrupowa-
nymi, w 10 blokach tematycznych, propozycjami kierunków 
działań mających na celu zwiększenie konkurencyjności 
polskich jednostek naukowych i przedsiębiorstw.

Dorota Jarocka
Zdjęcia: Adrian Matusik

Od lewej: Barbara Nocoń z Instytutu Nafty i Gazu–PIB, prof. Grze-
gorz Wrochna z NCBJ, prof. Andrzej Chmielewski – Dyrektor IChTJ

Uczestnicy XII posiedzenia Rady Głównej Instytutow Badawczych 
w MNiSW

Od lewej: dr Andrzej Krueger – Dyrektor ICSO „Blachownia”, 
prof. Marian Szczerek – Z-ca Dyrektora ITE–PIB, członek Rady 
Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Od lewej: prof. Eugeniusz Herbut – Dyrektor Instytutu 
Zootechniki–PIB, ks. prof. Andrzej Hanich z Państwowego Instytu-
tu Naukowego – Instytutu Śląskiego
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Rada Główna Instytutow Badaw-
czych wyszła ze spotkania z Wi-
cepremierem Jarosławem Gowi-
nem oraz Podsekretarzem Stanu 
w MNiSW prof. Leszkiem Sirko zbu-
dowana i pełna optymizmu. Była 
wymiana poglądów – rzeczowa 
i twórcza, padały konkretne dekla-
racje, a cele wydawały się osiągal-
ne dzięki wzajemnemu zrozumie-
niu tych, którzy zarządzają polską 
nauką z tymi, którzy kierują jej czę-
ścią – instytutami badawczymi. 

Posiedzenie RGIB odbiło się echem 
w instytutach badawczych, które za-
angażowały się w dyskusję nad po-
prawą konkurencyjności polskiej na-
uki i gospodarki – misją powołanej 
Rady ds. Innowacyjności. Inicjatywa 
Wicepremiera Mateusza Morawiec-
kiego została w naszym środowisku 
przyjęta bardzo entuzjastycznie, 
gdyż RGIB od wielu lat bezskutecz-
nie próbowała przekonać rząd do 
potrzeby powołania przy premierze 
ciała koordynującego działania re-
sortów w zakresie innowacyjności, 
znoszącego prawne i organizacyjne 
bariery, wykorzystującego poten-
cjał innowacyjny instytutów badaw-
czych. Instytuty przecież poczuwają 
się do zabierania głosu w sprawie 
poprawy konkurencyjności polskiej 
gospodarki – doborze kierunków jej 
rozwoju, stymulowaniu innowacyj-
ności w sektorze przedsiębiorstw, 
pobudzaniu eksportu polskich wy-
nalazków. Jesteśmy szczególnym 
pionem polskiej nauki, który wpro-
wadza na rynek najwięcej innowa-
cji i bezpośrednio styka się z prze-
mysłem, rolnictwem, transportem, 
budownictwem, obroną narodową, 
ochroną zdrowia, problematyką 
rynku pracy i innymi obszarami go-
spodarki oraz życia społecznego. 
Efektywność naukowa i wdroże-
niowa instytutów badawczych po-
siada „wycenę” Index Copernicus 
International*) – przy zatrudnieniu 
13% wszystkich pracowników za-

wówczas, w dobie tak zwanego „za-
mordyzmu”, dyrektor jednostki sam 
powoływał swoich zastępców. 

Jednakże najgorsze wrażenie – 
w opinii Przewodniczącego RGIB 
oraz przedstawicieli naszego śro-
dowiska, z którymi rozmawiałam – 
zrobiło nie to, że pojawiły się zapisy 
dotyczące stanowisk w instytutach 
badawczych i nadzoru, ale to, że 
obok tych propozycji nie wykreowa-
no żadnych regulacji, które niosły-
by „dobrą zmianę” w myśl zapo-
wiadanego programu rządowego. 
Niesmak wzbudziło odkrycie, że 
parlamentarzyści, z poparciem mi-
nistrów, koncentrują się jedynie na 
silnym nadzorze instytutów, które – 
podkreślam raz jeszcze – komercja-
lizują 84% badań wszystkich jedno-
stek naukowych, a więc – in gremio 
są dobrze zarządzanym pionem pol-
skiej nauki. Twórcy projektu ustawy 
nie proponują natomiast żadnych 
zmian w kierunku lepszego wyko-
rzystania tego potencjału. 

Przewodniczący RGIB prof. Leszek 
Rafalski podjął natychmiastowe 
działania w celu wycofania tego nie-
fortunnego projektu. Prosił Premier 
RP Beatę Szydło o negatywną opinię 
dla poselskiego projektu, zwracał 
się pisemnie, a także przeprowa-
dził rozmowy z Wiceprezesami Rady 
Ministrów. O wyrażenie opinii nega-
tywnych prosił ministrów nadzoru-
jących instytuty badawcze. Przeko-
nywał, m.in. Marszałka Sejmu RP 
Marka Kuchcińskiego, Przewodni-
czącego Koła Poselskiego PiS prof. 
Ryszarda Terleckiego oraz posłów 
Komisji Edukacji, Nauki i Młodzie-
ży o celowości podjęcia konsultacji 
Klubu Poselskiego PiS z Radą Głów-
ną Instytutów Badawczych w spra-
wie omawianego projektu ustawy. 
Zwrócił się do posłów wnioskodaw-
ców o wycofanie się z poparcia tego 
projektu pisząc, że projekt poselski 

liczanych do „N” wkład instytutów 
badawczych w osiągnięcia polskiej 
nauki wynosi 34%, natomiast ich 
udział w efektach finansowych ko-
mercjalizacji – 84%.

W świetle tego powinno być chyba 
oczywiste, że instytuty badawcze 
i w ich imieniu organ przedstawiciel-
ski – Rada Główna – są uprawnione, 
aby oczekiwać, że Państwo zadba 
o lidera, będzie w niego inwestować 
i – jak dobry impresario – usuwać 
kłopoty, nie dopuszczając zazdrośni-
ków i uzurpatorów, którzy mogliby 
popsuć warunki jeszcze większych 
sukcesów. Gdy usłyszeliśmy z ust 
Wicepremiera Jarosława Gowina 
deklarację o czerpaniu „w ogrom-
nej mierze – z dorobku instytutów 
badawczych” oraz zaproszenie Rady 
Głównej na spotkanie z Wicepremie-
rem Mateuszem Morawieckim uwie-
rzyliśmy, że nadchodzi złoty czas 
dla naszych badań i wdrożeń oraz 
rozkwit instytutów badawczych – tak 
potrzebnych naszemu krajowi.

Zimny prysznic spadł na nasze głowy 
w postaci poselskiego projektu usta-
wy o zmianie ustawy o instytutach 
badawczych – druk nr 292 z dn. 18 
lutego 2016 r. Ale dopiero całkowitą 
konsternację wywołało stanowisko 
rządu, który odniósł się pozytywnie 
do tego projektu.

Dlaczego projekt jest – w opinii Rady 
Głównej Instytutów Badawczych, dy-
rekcji i rad naukowych instytutów 
badawczych, krajowej Sekcji Nauki 
NSZZ „Solidarność”, a także Rady 
Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyż-
szego tak bardzo zły? Ponieważ wie-
le osób pamiętających PRL-owskie 
jbr-y i obr-y odniosło wrażenie 
déjà vu. Właściwością nadzoru 
doby socjalizmu było powoływanie 
bez procedury konkursowej rady 
naukowej i dyrektora jednostki ba-
dawczo-rozwojowej przez ministra 
nadzorującego, co pozwalało mini-
strom sterować funkcjonowaniem 
ówczesnych jednostek. Ale nawet 

Legislacyjna pomyłka?
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„nie podejmuje spraw związa-
nych z niedofinansowaniem ba-
dań naukowych ze środków bu-
dżetowych i przedsiębiorców, 
a także niedofinansowania za-
dań realizowanych przez instytu-
ty posiadające status państwo-
wych instytutów badawczych”. 
Przewodniczący RGIB powtarzał 
jak mantrę, że przecież ustawa 
o instytutach badawczych z 2010 r., 
na podstawie której instytuty 
prowadzą obecnie działalność, 
„wprowadziła racjonalne zasady 
funkcjonowania i zapewniła mi-
nistrom nadzorującym możliwość 
kontrolowania instytutów badaw-
czych, a ministrowi właściwemu 
do spraw nauki – ocenę ich dorob-
ku naukowego i wdrożeniowego”. 
Sugerował rządowi i posłom, że 
ewentualna nowelizacja obowią-
zującej ustawy o instytutach ba-
dawczych mogłaby uwzględniać 
„tworzenie centrów badawczych 
oraz opracowanie zasad finanso-
wania badań prowadzonych przez 
instytuty badawcze na rzecz mini-
strów nadzorujących, a także inne 
regulacje umożliwiające skuteczne 
konkurowanie instytutów badaw-
czych na arenie międzynarodowej”. 

Jednomyślne z Radą Główną stano-
wisko zajęła Krajowa Sekcja Nauki 
NSZZ „Solidarność”. Jej Przewod-
niczący Bogusław Dołęga, wraz 
z Przewodniczącym KSN NSZZ „Soli-
darność” Instytutów Badawczych Je-
rzym Dudkiem, wystąpili do Przewod-
niczącego Klubu Poselskiego PiS  
„o jak najszybsze wycofanie obec-
nego projektu ustawy i rozpoczęcie 
prac, które kompleksowo wprowa-
dzą rozwiązania, w tym również le-
gislacyjne mające na celu jak naj-
lepsze wykorzystanie potencjału 
instytutów badawczych, doprowa-
dzą do istotnej poprawy ich funkcjo-
nowania oraz znacząco poprawią 
efektywność ich działania.”
Przewodniczący RGIB zwracał się 
do środowiska instytutów badaw-

waż gromy z ust posła Jędryska pod 
adresem instytutów badawczych pa-
dały w obecności dyrektorów uzna-
nych gigantów naukowych i wdro-
żeniowych - Instytutu Odlewnictwa, 
Instytutu Technologii Eksploatacji-
-PIB, Instytutu Ciężkiej Syntezy Or-
ganicznej „BLACHOWNIA”, Instytutu 
Badawczego Dróg i Mostów, bowiem 
z ramienia RGIB w posiedzeniu Ko-
misji uczestniczyli: Przewodniczący 
RGIB prof. Leszek Rafalski, prof. Ma-
rian Szczerek – jako członek Rady 
Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższe-
go, prof. Jerzy Sobczak oraz dyr. An-
drzej Krueger. Na myśl przychodziły 
mi inne znakomite instytuty zarzą-
dzane przez wysokiej klasy liderów: 
Narodowe Centrum Badań Jądro-
wych, Instytut Fizjologii i Patologii 
Słuchu, Przemysłowy Instytut Auto-
matyki i Pomiarów, Główny Instytut 
Górnictwa, Centralny Instytut Ochro-
ny Pracy–PIB…, jak również wybit-
ne osiągnięcia łajanego na Komisji 
PIG-PIB. Nie mówiąc o tym, że poseł 
wnioskodawca – dr hab. Krzysztof 
Szulowski reprezentuje ważny i sku-
teczny dla bezpieczeństwa zdrowia 
publicznego Państwowy Instytut We-
terynaryjny–PIB. 
W trakcie tego – tak bezpodstaw-
nego, że chyba pomyłkowego, 
ataku legislacyjnego na instytuty 
badawcze – Przewodniczący RGIB 
przedstawił argumenty przemawia-
jące za odrzuceniem poselskiego 
projektu ustawy. Obecni dyrekto-
rzy instytutów badawczych oraz 
Przewodniczący Regionalnej Sekcji 
Nauki Regionu Śląsko-Dąbrowskie-
go NSZZ „Solidarność” prof. Kazi-
mierz Siciński, uzasadnili celowość 
wycofania tego projektu. Jednak po 
długiej dyskusji projekt został skie-
rowany do specjalnie powołanej 
Podkomisji.

Następnego dnia członkowie KENiM 
otrzymali pisemną wersję sejmowego 
wystąpienia Przewodniczącego RGIB 
pt. „Argumenty za odrzuceniem pro-
jektu poselskiego ustawy o zmianie 
ustawy o instytutach badawczych – 
druk nr 292 z dn. 18 lutego 2016 r.” 

czych   wspieranie jego działań, 
o przekonywanie posłów w całej Pol-
sce, aby odstąpili od tego projektu. 
W efekcie zmasowanej kampanii 
„w obronie instytutów badawczych” 
dwoje posłów wycofało poparcie dla 
projektu ustawy. To było światełko 
w tunelu.

Kiedy znienacka spada niezasłużo-
ny cios, pierwszą myślą jest „dla-
czego?”. Przyczyna tego „ataku” na 
instytuty badawcze ujawniła się 30 
marca br. na sejmowej Komisji Edu-
kacji, Nauki i Młodzieży w dyskusji 
po pierwszym czytaniu poselskiego 
projektu ustawy o zmianie ustawy 
o instytutach badawczych – druk nr 
292 z dn. 18 lutego 2016 r., wraz 
z wystąpieniem posła Mariusza-
-Oriona Jędryska – Wiceministra 
Środowiska w randze Głównego 
Geologa Kraju. Stawiając zarzuty 
Państwowemu Instytutowi Geolo-
gicznemu–PIB, poseł wiceminister 
M.-O. Jędrysek rozciągnął swoje 
oskarżenia na wszystkie instytuty 
badawcze, chociaż taka paralela 
jest kompletnie pozbawiona pod-
staw. Staraliśmy się zrozumieć, jak 
można wyciągać wnioski na temat 
działalności wszystkich instytutów 
badawczych na podstawie negatyw-
nej oceny Państwowego Instytutu 
Geologicznego–PIB, nie mówiąc 
o tym, że większość zarzutów po-
winno się postawić nie temu Insty-
tutowi, lecz resortowi nadzorujące-
mu. Oskarżenia bowiem dotyczyły:

a)  wyboru magistra chemii na dyrek-
tora Instytutu,
b) konfliktu interesów wywołanego 
przez przewodniczącego Rady Na-
ukowej – profesora przebywającego 
na urlopie bezpłatnym, a jednocze-
śnie reprezentującego firmę zagra-
niczną, która otrzymuje koncesje 
geologiczne,
c) nieprawidłowości i – zdaniem 
Głównego Geologa Kraju – sfałszo-
wane dane, m.in. w zakresie obsza-
ru dotyczącego złóż gazu łupkowego.
Podczas transmisji sejmowej z obrad 
tej Komisji poczułam, jakby doszło 
do jakiegoś nieporozumienia, ponie-
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wraz z prośbą o uwzględnienie ar-
gumentów podczas dalszych prac 
w Podkomisji i Komisji. 
W międzyczasie trwała wymiana 
poglądów na temat mimowolnego 
sprawcy tego konfliktu – Państwo-
wego Instytutu Geologicznego-PIB. 
W odpowiedzi na list „Solidarności” 
PIG-PIB oraz dokument „Sprostowa-
nie”, Przewodniczący Sekcji Krajo-
wej Geologiczno-Wiertniczej NSZZ 
„Solidarność” Ryszard Habryn skie-
rował do Komisji Edukacji Nauki 
i Młodzieży ważne słowa:

„Za politykę geologiczną Polski 
odpowiada Minister Środowiska, 
działający przy pomocy Głównego 
Geologa Kraju, mającego moc-
ne zaplecze naukowo-badawcze 
w Państwowym Instytucie Geolo-
gicznym-PIB. To na Ministrze ciąży 
obowiązek dbania o rozwój podle-
głych mu jednostek, a nie ich dys-
kredytowanie”.

Równocześnie z funkcji przewodni-
czącego Rady Naukowej Państwo-
wego Instytutu Geologicznego-PIB 
ustąpił prof. Stanisław Speczik. 

Wszystkie te zabiegi – siła przeko-
nywania prof. Leszka Rafalskiego 
w przeprowadzonych rozmowach, 
również z bardzo ważnymi osobami, 
decydującymi o polityce państwa, 
perswazja Rady Głównej w licznych 
wystąpieniach pisemnych, zabiegi 
przedstawicieli naszego środowi-
ska, poparte naciskami „Solidar-
ności”, odniosły istotny skutek – 
12 kwietnia sejmowa Podkomisja 
nadzwyczajna do spraw rozpatrze-
nia projektu ustawy o zmianie usta-
wy o instytutach badawczych – druk 
nr 292 z dn. 18 lutego 2016 r. 
ograniczyła ten projekt wyłącznie 
do Państwowych Instytutów Ba-
dawczych. Posłowie PiS przedło-
żyli poprawki do wcześniej przygo-
towanego projektu poselskiego, 
których intencją było ograniczenie 
wszystkich proponowanych zapisów 
projektu ustawy wyłącznie do Pań-
stwowych Instytutów Badawczych. 
Zaproponowali, a następnie przyjęli 
usunięcie niektórych zapisów, jed-

Komisji, a więc losy nieszczęsnego 
projektu ustawy pozostają enigmą. 
Co zrobią posłowie Komisji Edukacji 
Nauki i Młodzieży? Jeżeli strategią 
Rządu RP jest przestawienie pol-
skiej gospodarki z rynku lokalnego 
na globalny za pomocą zwiększenia 
potencjału innowacyjnego, zarówno 
gospodarki, jak i nauki, to parla-
mentarzyści powinni unikać poli-
tycznych i legislacyjnych posunięć, 
które pozostają w sprzeczności do 
tych założeń. Bez względu na to, czy 
ktoś zapragnął dyktatu, czy pomysł 
był pomyłką przy pracy.

Nie ma lepszego zakończenia tego 
felietonu niż cytat stanowiska Wal-
nego Zebrania Delegatów Regionu 
Śląsko-Dąbrowskiego NSZZ „Soli-
darność”, który powinien przyświe-
cać twórcom prawa dotyczącego 
instytutów badawczych:

„Walne Zebranie Delegatów Re-
gionu Śląsko-Dąbrowskiego NSZZ 
„Solidarność” zwraca się do Rządu 
RP o jak najlepsze wykorzystanie 
potencjału polskich instytutów ba-
dawczych. Krajowe badania nauko-
we prowadzone w tych instytutach, 
przy zapewnieniu odpowiedniego 
finansowania tych badań, powinny 
być jedną z podstaw zapropono-
wanego przez Rząd RP tzw. Planu 
na Rzecz Odpowiedzialnego Roz-
woju, zintensyfikowania procesów 
innowacyjnych polskiej gospodarki 
oraz pożądanych procesów reindu-
strializacji naszego kraju. Instytuty 
badawcze nie powinny być nato-
miast przedmiotem nie do końca 
przemyślanych zmian w zakresie 
przepisów, zawartych na przykład 
w poselskim projekcie nowelizacji 
ustawy o instytutach badawczych 
z 18.02.2016 r.”

Beata Mikulska

nakże pozostawili niezmienionymi 
rozwiązania bardzo niekorzystne, 
np. zmianę procedury konkursowej 
czy powoływanie zastępców dyrek-
tora przez ministra.

Instytuty nieposiadające statutu 
PIB odetchnęły z ulgą, natomiast 
PIBy poczuły, że dzieje się niespra-
wiedliwość. Instytuty te dokonały 
wysiłku, aby uzyskać nobilitację 
jako szczególnie ważne dla plano-
wania i realizacji polityki państwa 
oraz dotację celową na wykony-
wanie zadań takich, jak zapobie-
ganie skutkom zjawisk i wydarzeń 
mogących stwarzać zagrożenie 
publiczne, skutkom katastrof na-
turalnych lub technicznych, klęsk 
żywiołowych, epidemii itp. Pań-
stwowe Instytuty Badawcze miały 
podstawę, by czuć się wyróżnione 
i społecznie niezbędne. Czy zatem 
pierwsi stają się teraz ostatnimi 
w kolejce po uznanie Parlamentu 
i Rządu? 

Z ramienia RGIB w posiedzeniu 
Podkomisji uczestniczyli: prof. Le-
szek Rafalski – Przewodniczący 
RGIB, prof. Jacek Galas – Dyrektor 
Instytutu Optyki Stosowanej i dr Ma-
rek Daszkiewicz – wieloletni Dyrek-
tor, obecnie Wicedyrektor IOS. Prof. 
Krzysztof Kochanek – Sekretarz Na-
ukowy Instytutu Fizjologii i Patologii 
Słuchu reprezentował Radę Głów-
ną Nauki i Szkolnictwa Wyższego. 
Obecny był także Dyrektor Centrum 
Naukowo-Badawczego Ochrony 
Przeciwpożarowej–PIB bryg. dr inż. 
Dariusz Wróblewski. NSZZ „Soli-
darność” reprezentował prof. Ka-
zimierz Siciński – Przewodniczący 
Regionalnej Sekcji Nauki Regionu 
Śląsko-Dąbrowskiego. Przewodni-
czący RGIB bezskutecznie starał się 
przekonać posłów, którzy – jak wy-
dawało się – nie zawsze rozumieli 
niuanse zapisów poprawek wprowa-
dzanych do zmian ustawy o zmianie 
ustawy i głosowali po prostu wbrew 
opozycji.

Pisać kończę w chwili, gdy nieznany 
jest termin posiedzenia sejmowej 

* Raport ICI „Wkład instytutów badawczych 
w osiągnięcia polskiej nauki a reprezentacja 
przedstawicieli instytutów w organach dorad-
czych ministra nauki i szkolnictwa wyższego”, 
Warszawa 2014 r.
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W 2015 r. Instytut Techniki Górni-
czej KOMAG w Gliwicach uroczyście 
obchodził  jubileusz  65-lecia  dzia-
łalności  na  rzecz  rozwoju  polskiego 
górnictwa.  KOMAG  zajmuje  ważną 
pozycję  nie  tylko  w  krajowej,  ale 
także  w  europejskiej  przestrzeni 
badawczej,  uczestnicząc  w  realiza-
cji  interdyscyplinarnych  projektów 
naukowych i technicznych. Doświad-
czona kadra o bardzo wysokich 
kwalifikacjach  oraz  grono  młodych, 
zdolnych  naukowców,  jak  również 
nowoczesna infrastruktura badaw-
cza o unikatowym charakterze gwa-
rantują  realizację badań na najwyż-
szym  światowym  poziomie.  Ścisła 
współpraca Instytutu z przedsiębior-
stwami,  zwłaszcza  z  sektora  MŚP, 
okazała się kluczem do sukcesu na 
polu  komercjalizacji  wyników  prac 
naukowych i badawczo-rozwojowych. 

Rys historyczny
Zalążkiem dzisiejszego Instytutu 
KOMAG było utworzone w 1945 r. 
Centralne Biuro Projektowe w Świę-
tochłowicach oraz Zakład Mechani-
zacji Górnictwa Głównego Instytutu 
Paliw Naturalnych w Katowicach. 
Centralne Biuro Projektowe prze-
kształcono w Biuro Konstrukcji Ma-
szyn Górniczych w Bytomiu. Było 
ono podstawą utworzenia w 1950 r. 
Centralnego Biura Konstruk-
cji Maszyn Górniczych z siedzibą 
w Gliwicach, z którego wywodzi się 
Instytut Techniki Górniczej KOMAG. 
W tym czasie mechanizacja prac  
w górnictwie węgla kamiennego była 
niewielka – kopalnie dysponowały 
przestarzałymi wiertarkami obrotowy-
mi i udarowymi, młotkami mechanicz-
nymi i wrębiarkami ścianowymi. Nie 
istniał przemysł maszyn górniczych, 
który ze względu na coraz większe 
zapotrzebowanie na węgiel zaczął się 
intensywniej rozwijać.
W 1957 r. nastąpiło połączenie 
Centralnego Biura Konstrukcji Ma-
szyn Górniczych z Instytutem Me-

szerzony o zagadnienia technologii 
wytwarzania maszyn i urządzeń gór-
niczych oraz o tematykę organizacji 
zarządzania produkcją. W wyniku ko-
lejnej reorganizacji, która miała miej-
sce w marcu 1990 r. powstała jed-
nostka badawczo-rozwojowa o nazwie 
Centrum Mechanizacji Górnictwa 
KOMAG. 
W 2005 r. w wyniku procesu konso-
lidacji jednostek badawczo-rozwojo-
wych, do Centrum KOMAG włączono 
Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Re-
duktorów i Motoreduktorów REDOR 
w Bielsku-Białej, a w 2006 r. Ośrodek 
Badawczo-Rozwojowy Budownictwa 
Górniczego BUDOKOP w Mysłowi-
cach. Od 1 stycznia 2009 r. jednost-
ka funkcjonuje pod nazwą Instytut 
Techniki Górniczej KOMAG. 
Na przestrzeni 65 lat w KOMAG-u 
powstało wiele oryginalnych rozwią-
zań maszyn, m.in. do ścianowych 
i chodnikowych systemów mechani-
zacyjnych, do systemów transportu 
podziemnego, maszyn wyciągowych, 
maszyn do przeróbki mechanicz-
nej surowców mineralnych, a także 
systemów zasilania i sterowania. 
Konieczność opracowania i wdro-
żenia innowacyjnych rozwiązań wy-
nikała z bezpośrednich potrzeb 
i oczekiwań użytkowników. Ma-
szyny i urządzenia skonstruowane 
w KOMAG-u, wdrożono do stosowania 
nie tylko w polskich kopalniach, ale 
również w Rosji, Wietnamie, Indiach, 
Chinach oraz w Argentynie i Kolumbii. 

Innowacyjne  rozwiązania  dla 
gospodarki
Aktualnie realizowane w Instytucie 
KOMAG prace naukowe, badawcze 
i techniczne  obejmują inteligentne 
systemy mechaniczne i mechatronicz-
ne wspomagające procesy produkcji 
i przeróbki surowców mineralnych, in-
nowacyjne i bezpieczne systemy trans-
portu w zakładach wydobywczych oraz 
systemy zasilania, sterowania, diagno-
styki i monitoringu.

chanizacji Górnictwa (wydzielonym 
w 1951 r. z Głównego Instytutu Gór-
nictwa) w jednostkę o nazwie Instytut 
Doświadczalno-Konstrukcyjny Prze-
mysłu Węglowego, przekształcony 
w 1958 r. w Zakłady Konstrukcyjno-
-Mechanizacyjne Przemysłu Węglowe-
go (ZKMPW). Ich powstanie stworzyło 
warunki umożliwiające opracowanie 
nowatorskich rozwiązań w zakresie 
mechanizacji, elektryfikacji, a nieco 
później także automatyzacji przemy-
słu węglowego. Prowadzono badania 
podstawowe i stosowane, niezbędne 
do konstrukcji maszyn oraz opraco-
wania systemów kompleksowej me-
chanizacji i automatyzacji procesów 
wydobywczych. Zostały opracowane 
polskie konstrukcje wielu maszyn 
górniczych, jak np. kombajnów, czy 
też zmechanizowanych obudów do 
kompleksów ścianowych. W 1970 r. 
ZKMPW zatrudniało 3150 pracowni-
ków, a wśród nich około 800 osób 
stanowili naukowcy i wysoko wykwali-
fikowani inżynierowie. Zakłady ściśle 
współpracowały z wyższymi uczelnia-
mi oraz instytucjami naukowo-bada-
waczymi w kraju i za granicą.
Z dniem 1 stycznia 1975 r. Zakłady 
podzielono na dwa ośrodki: Centralny 
Ośrodek Projektowo-Konstrukcyjny 
Maszyn Górniczych KOMAG, organi-
zacyjnie podporządkowany Zjedno-
czeniu Przemysłu Maszyn Górniczych 
POLMAG, zrzeszającemu wszystkie 
fabryki maszyn i urządzeń górniczych 
oraz Ośrodek Badawczo-Rozwojowy 
Automatyzacji Górnictwa. Faktycznie 
KOMAG stał się wtedy zapleczem ba-
dawczo-rozwojowym i konstrukcyjnym 
dla wszystkich fabryk tego zjednocze-
nia, tworząc zakłady terenowe dzia-
łające w takich przedsiębiorstwach 
jak: FAMUR, FAZOS, TAGOR, RYFAMA, 
GEORYT, MONTANA oraz przy kopalni 
BOGDANKA.
W 1979 r. do KOMAG-u włączono 
Ośrodek Projektowo-Technologiczny 
Maszyn Górniczych ORTEM, dzięki 
czemu zakres działania został po-

Jubileusz 65-lecia 
Instytutu Techniki Górniczej KOMAG
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Opracowywane są koncepcje, projekty i dokumentacje 
maszyn i urządzeń, a także wykonywane są ekspertyzy, 
opinie i analizy, m.in. w zakresie doboru systemów me-
chanizacyjnych do określonych warunków eksploata-
cyjnych. Prace Instytutu obejmują transfer technologii, 
normalizację oraz ochronę własności przemysłowej i in-
telektualnej. KOMAG stale poszerza zakres działalności 
oraz doskonali system zarządzania, konsekwentnie re-
alizując swoją misję tworzenia innowacyjnych rozwiązań 
dla gospodarki. Realizacja tej misji nie byłaby możliwa 
bez ścisłej współpracy z innymi jednostkami naukowy-
mi, a przede wszystkim z przedsiębiorstwami, zwłaszcza 
z sektora MŚP. Sukcesom w zakresie komercjalizacji wy-
ników badań naukowych i prac rozwojowych sprzyja reali-
zacja wieloletnich umów o współpracy z partnerami prze-
mysłowymi. Obecnie funkcjonują 132 umowy tego typu, 
a liczba 660 partnerów naukowych i przemysłowych jest 
imponująca. Współpraca opiera się o licencje. Dotych-
czas zawarto 382 wieloletnie umowy licencyjne. 

Kombajn KSW-800NE

Ciągnik akumulatorowy GAD-1 w podziemnym 
wyrobisku górniczym

Innowacyjne rozwiązania cieszą się uznaniem niezależ-
nych grup ekspertów, otrzymując nagrody i wyróżnie-
nia zarówno w kraju, jak i za granicą. Przykładem może 
być, będący wynikiem projektu realizowanego wspólnie 

z KOPEX Machinery S.A., kombajn ścianowy KSW-800, 
który w 2015 r. uzyskał nagrodę główną w konkursie Pol-
ski Produkt Przyszłości, czy też ciągnik akumulatorowy  
GAD-1, w którym po raz pierwszy w świecie zastosowano 
baterie litowo-jonowe, spełniając wymogi ich bezpiecznej 
eksploatacji w podziemnych wyrobiskach zagrożonych 
wybuchem. Rozwiązanie stanowiące wynik projektu ce-
lowego, którego beneficjentem była firma NAFRA POLSKA 
Sp. z o.o. uzyskało wiele nagród, a wśród nich Złoty Me-
dal podczas Targów Brussels Innova. 

Oprócz rozwiązań o charakterze proefektywnościowym, 
Instytut KOMAG podejmuje prace badawcze i rozwojowe 
przyczyniające się do poprawy warunków i bezpieczeń-
stwa pracy załóg górniczych. W tym zakresie opracowa-
no m.in. innowacyjne rozwiązania powietrzno-wodnych 
instalacji zraszających, zastosowanych w wyrobiskach 
podziemnych (przodki ścianowe i chodnikowe, wyrobiska 
transportowe) i w zakładach przeróbczych oraz nowator-
skie rozwiązania urządzeń do przewietrzania i odpylania 
wyrobisk.

Dążąc do dywersyfikacji prac naukowych, badawczych i roz-
wojowych, w ostatnich latach poszerzono zakres działania 
Instytutu KOMAG o nowe obszary związane z zagadnienia-
mi wibroakustyki, koncentrując się na tematyce redukcji 
hałasu przemysłowego i drogowego oraz opracowywania 
map akustycznych dróg. Nowe obszary działania dotyczą 
również mechatroniki, a w szczególności projektowania 
i integracji układów automatyki, monitorowania oraz sen-
soryki.

Baza badawcza
Instytut KOMAG dysponuje nowoczesną infrastrukturą 
badawczą. Badania naukowe i usługowe prowadzone są 
w sześciu laboratoriach: Laboratorium Badań, Labora-
torium Badań Stosowanych, Laboratorium Inżynierii Ma-
teriałowej i Środowiska, Laboratorium Technologii Prze-
róbczych, Laboratorium Metod Modelowania i Ergonomii 
oraz Laboratorium Wirtualnego Prototypowania. Trzy 
pierwsze z nich posiadają akredytację PCA i są objęte 
elektronicznym systemem zarządzania, opartym o otwar-
tą bazę danych. Laboratoria dysponują wieloma unikato-
wymi w skali europejskiej stanowiskami badawczymi oraz 
nowoczesną, stale uzupełnianą aparaturą badawczo-po-
miarową. Tradycyjne, związane z górnictwem zakresy ba-
dań, jak np. badania sekcji obudowy zmechanizowanej, 
hydraulicznych elementów wykonawczych, badań środo-
wiskowych, badań bezpieczeństwa wyrobów oraz inży-
nierii materiałowej stale poszerzane są o nowe obszary 
badawcze. Przykładowo, w ostatnich latach wdrożono 
badania bezpieczeństwa zabawek i wyrobów dla dzie-
ci oraz badania na zgodność z wymaganiami dyrektywy 
ATEX. Rocznie w laboratoriach Instytutu KOMAG jest re-
alizowanych ok. 1000 usług badawczych dla partnerów 
krajowych i zagranicznych.
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Stanowisko do badań funkcjonalności i kinematyki obudowy 
zmechanizowanej  

Stanowisko do badań elementów hydrauliki

Warto również zauważyć, że Instytut KOMAG posiada sta-
tus jednostki notyfikowanej o numerze 1456 w zakresie 
dyrektyw: MD (maszynowa), ATEX (urządzenia i systemy 
ochronne przeznaczone do użytku w przestrzeniach zagro-
żonych wybuchem), LVD (sprzęt elektryczny przewidziany 
do stosowania w niektórych granicach napięcia), TOYS 
(bezpieczeństwo zabawek). Zakład Badań Atestacyjnych 

Jednostka Certyfikująca, posiada uprawnienia Jednostki 
Certyfikującej Wyroby (AC 023), Jednostki Certyfikującej 
Systemy Zarządzania (AC 165), Jednostki prowadzącej 
badania wyrobów podlegających dopuszczeniu do stoso-
wania w zakładach górniczych oraz Jednostki oceniającej. 
W ciągu ostatnich pięciu lat przeprowadzono 1724 proce-
sy certyfikacji, opracowano 870 ocen technicznych oraz 
wykonano 729 ocen wyrobów dopuszczanych przez Preze-
sa Wyższego Urzędu Górniczego.

Kadra naukowa, badawcza i techniczna
Kadra naukowa, badawcza i techniczna o bardzo wysokich 
kwalifikacjach gwarantuje realizację prac na światowym po-
ziomie. Z wiedzy doświadczonych pracowników korzystają 
młodzi naukowcy. Dzięki temu powstaje bardzo korzystny 
efekt synergii, sprzyjający podejmowaniu trudnych wyzwań 
naukowych i badawczych.

Instytut zatrudnia 224 pracowników, w tym 6 profesorów, 36 
adiunktów, 10 asystentów, 6 pracowników badawczo-tech-
nicznych oraz 84 pracowników inżynieryjno-technicznych. 
W trosce o rozwój naukowy pracowników wprowadzono pro-
gram wewnętrznych grantów zachęcający do uzyskiwania 
stopni naukowych.

Liczba pracowników ze stopniem doktora w latach 2004–2015

Współpraca międzynarodowa
Współpraca międzynarodowa zawsze była i jest bardzo waż-
nym aspektem działalności KOMAG-u. Jej intensyfikacja na-
stąpiła w wyniku zrealizowanego w latach 2002-2005 pro-
jektu europejskiego pt. „Centrum Doskonałości MECHSYS” 
w ramach 5. Programu Ramowego. Realizacja tego przed-
sięwzięcia pozwoliła na nawiązanie kontaktów z wiodącymi 
europejskimi jednostkami naukowymi, co zaowocowało za-
proszeniem Instytutu KOMAG do konsorcjów realizujących 
projekty europejskie. Od 2003 r. KOMAG uczestniczył w re-
alizacji 14 zakończonych projektów europejskich w ramach 
siedmiu różnych programów, w tym 7 projektów finanso-
wanych z Funduszu Badawczego Węgla i Stali (RFCS). Na 
uwagę zasługuje projekt o akronimie INREQ, którego celem 
było opracowanie innowacyjnych rozwiązań sprzętu ratowni-
czego. Aktualnie KOMAG bierze udział w realizacji czterech 
projektów europejskich. 
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Od 2008 r. KOMAG aktywnie uczest-
niczy w pracach międzynarodowego 
stowarzyszenia EURACOAL, zrzesza-
jącego producentów oraz importe-
rów węgla kamiennego i brunatnego 
oraz instytuty badawcze działające 
w branży wydobywczej (35 firm i or-
ganizacji z 20 krajów). Członkostwo 
Instytutu KOMAG w tak prestiżowym 
stowarzyszeniu umożliwiło nawiązanie 
współpracy z wiodącymi instytucjami 
działającymi na rzecz przemysłu wy-
dobywczego. Instytut aktywnie uczest-
niczy w pracach Komisji Technicznej 
EURACOAL, a także w pracach Grupy 
Doradczej ds. Węgla Komisji Europej-
skiej.

Obchody  65-lecia  Instytutu 
Techniki Górniczej KOMAG
W ramach obchodów jubileuszu Insty-
tutu odbyło się szereg wydarzeń, do 
których należy zaliczyć udział w Mię-
dzynarodowych Targach Górnictwa, 
Przemysłu Energetycznego i Hutnic-
twa KATOWICE 2015 oraz organizację 
konferencji naukowo-technicznych:

−	Konferencja „KOMEKO” poświęco-
na innowacyjnym i przyjaznym dla 
środowiska technikom i technolo-
giom przeróbki surowców mineral-
nych (marzec 2015 r.).

−	Konferencja „CYLINDER” poświę-
cona badaniom, konstrukcji, wy-
twarzaniu i eksploatacji układów 
hydraulicznych (wrzesień 2015 r.),

−	Konferencja „TRANSPORT SZYBO-
WY” poświęcona wynikom prac 
projektowych, badawczych i wdro-
żeniowych z zakresu górniczych wy-
ciągów szybowych i ich elementów 
(wrzesień 2015 r.),

−	Konferencja „KOMTECH” poświę-
cona innowacyjnym technikom 
i technologiom dla górnictwa (listo-
pad 2015 r.).

Najważniejszym osiągnięciom Instytu-
tu w okresie 65-lecia poświęcono nu-
mer kwartalnika „Maszyny Górnicze” 
wydawanego przez KOMAG. Przedsta-
wiono w nim rozwój bazy badawczej 
oraz rozwój konstrukcji maszyn i urzą-
dzeń górniczych. Z okazji jubileuszu 

uruchomiono na stronie internetowej 
Instytutu witrynę „Archiwum Historii 
Instytutu Techniki Górniczej KOMAG” 
(www.komag.eu/archiwum/) poświę-
coną historii i działalności Instytutu. 
Znajduje się na niej zarówno rys histo-
ryczny, jak i opis wkładu zasłużonych 
pracowników w rozwój Instytutu.

Zasadnicza część obchodów jubile-
uszowych miała miejsce 11 grudnia 
2015 r. podczas tradycyjnego spotka-
nia z okazji Barbórki. Uroczystość za-
szczycili swoją obecnością przedsta-
wiciele Ministerstwa Rozwoju – pan 
Henryk Nastalski, Dyrektor Jednostek 
Nadzorowanych i Podległych oraz pani 
Joanna Sawicka – Główny Specjalista 
w tym Departamencie. W spotkaniu 
uczestniczyło wielu gości reprezentu-
jących Wyższy Urząd Górniczy, spółki 
węglowe oraz naukowych i przemysło-
wych partnerów Instytutu. Na uroczy-
stość przybył również pan prof. Leszek 
Rafalski – Przewodniczący Rady Głów-
nej Instytutów Badawczych. W czasie 
spotkania pracownikom KOMAG-
-u wręczono odznaczenia, odznaki re-
sortowe, dyplomy nadania stopni gór-
niczych, dyplomy jubileuszowe oraz 
wyróżnienia i nagrody. Uhonorowano 
także partnerów naukowych i przemy-
słowych Instytutu wręczając im statu-
etki „Diamentowego Partnera”. Pani 
Małgorzata Malec, Dyrektor Instytutu 
przedstawiła osiągnięcia naukowe, 
badawcze i techniczne Instytutu, pod-

kreślając rolę KOMAG-u w krajowej 
i europejskiej przestrzeni badawczej. 
Omówiła strategiczne projekty nauko-
we i badawcze oraz podała przykłady 
innowacyjnych rozwiązań, które w zna-
czący sposób przyczyniły się do popra-
wy bezpieczeństwa i komfortu pracy 
załóg górniczych.

Jubileuszowa refleksja
Instytut Techniki Górniczej KOMAG 
stanowi ważne zaplecze naukowe 
i badawcze przemysłu wydobywczego 
i przemysłu maszyn górniczych. Osią-
gnięcie wysokiej pozycji w krajowej 
i międzynarodowej przestrzeni badaw-
czej stało się możliwe dzięki ścisłej 
współpracy z producentami i użytkow-
nikami maszyn i urządzeń, instytucja-
mi naukowymi i jednostkami nadzoru 
górniczego oraz z jednostkami samo-
rządu terytorialnego. Efektem synergii 
działań nauki i przemysłu są innowa-
cyjne rozwiązania bezpieczne dla użyt-
kowników i przyjazne dla środowiska.
Niekwestionowanym dorobkiem Insty-
tutu KOMAG w okresie 65 lat jest po-
nad 7500 dokumentacji technicznych 
maszyn i urządzeń zastosowanych 
w kopalniach surowców mineralnych 
w kraju i za granicą oraz kilka tysię-
cy raportów i sprawozdań z przepro-
wadzonych badań na stanowiskach 
o unikatowym charakterze. O innowa-
cyjności rozwiązań świadczy ponad 
4300 patentów i praw ochronnych na 
wzory użytkowe.

Wyróżnienie statuetką „Diamentowy Partner” przyznane partnerom Instytutu KOMAG, 
grudzień 2015 r.
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Od  początków  swojego  istnienia  In-
stytut Lotnictwa nawiązywał kontak-
ty, które pomagały w rozwijaniu oraz 
eksportowaniu  polskiej  myśli  tech-
nicznej  poza  granice  kraju.  W  tym 
duchu  podąża  konsekwentnie  od 
niemal  90  lat.  Tegoroczne  obchody 
jubileuszowe w Instytucie Lotnictwa 
otrzymały  Honorowy  Patronat  Pre-
zydenta  Rzeczypospolitej  Polskiej 
Andrzeja Dudy.

Historia Instytutu Lotnictwa sięga 
początków niepodległości Polski, 
ale oficjalną datą rozpoczęcia działal-
ności Instytutu jest 1 sierpnia 1926 r. 
W początkowej fazie swojego funkcjo-
nowania Instytut działał jako Instytut 
Badań Technicznych Lotnictwa. Na-
zwa ta przetrwała do początku II wojny 
światowej. Profil działalności w latach 
1926-1939 skupiał się przede wszyst-
kim na badaniu i certyfikowaniu sa-
molotów. Wszystkie polskie przedwo-
jenne samoloty wojskowe były badane 
i certyfikowane w Instytucie. W krót-
kim czasie stał się on cenioną w kraju 
placówką badawczą oraz kuźnią war-
tościowych prac wynalazczych, które 
wyznaczały nowe horyzonty w prze-

myśle lotniczym. Prężnie rozwijającą 
się placówkę zatrzymały wydarzenia 
1939 r. W latach wojny Instytut prze-
rwał swoją działalność, ale kadra 
pozostała w ścisłym związku z lotnic-
twem, podejmując pracę w renomo-
wanych placówkach zagranicznych, 
szczególnie w Anglii, a także opraco-
wując strategie reaktywacji ośrodka 
po wojnie.
W 1945 r. powołany został Instytut 
Techniczny Lotnictwa, który ulokowa-
no w ocalałych budynkach na war-
szawskim Okęciu. W początkowej 
fazie swojej powojennej działalności 
w Instytucie opracowywano silniki 
pulsacyjne i strumieniowe, a także 
rozpoczęto prace nad przełomowym 
w polskim przemyśle lotniczym śmi-
głowcem SP-GIL. Ponadto Instytut 
prowadził badania homologacyjne sa-
molotu Szpak 2 oraz pierwszego po-
wojennego szybowca Sęp. W 1948 r. 
Instytut zmienił nazwę na Główny In-
stytut Lotnictwa, a w roku 1952 na-
dano mu nazwę, którą posługuje się 
do dziś – Instytut Lotnictwa. 

Okres powojenny, to czas, w którym 
kadra naukowo-badawcza i konstruk-
torska zajmuje się głównie projekto-
waniem i wytwarzaniem licencyjnych 
dwupłatowców PO-2 oraz bardzo no-
woczesnego na tamte czasy samolotu 
myśliwskiego MIG-15. Głównym kon-
struktorem Instytutu Lotnictwa w tych 

latach był wybitny wizjoner lotnictwa 
prof. Tadeusz Sołtyk, pod kierownic-
twem którego powstają tu samoloty 
TS-Bies, z TS-Iskra i ponaddźwiękowy 
prototyp samolotu treningowego TS-
-Grot. Są to konstrukcje budzące po-
dziw w całym środowisku lotniczym. Oblot I-31T

90 lat badań dla polskiego i światowego lotnictwa

dr hab. inż. Witold Wiśniowski
Dyrektor Instytutu Lotnictwa
Z Instytutem Lotnictwa związany od 
1971 r., na stanowisku dyrektora od 
roku 1992. Doktor habilitowany inży-
nier, absolwent Wydziału Mechanicz-
nego Energetyki i Lotnictwa Politech-
niki Warszawskiej oraz Uniwersytetu 
Warszawskiego. Wykładowca akade-
micki oraz członek wielu gremiów na-
ukowych. 
Z sukcesem wyznaczył nowe miejsce 
Instytutu Lotnictwa na światowym ryn-
ku jako strategicznego partnera kon-
cernów GE oraz United Technologies. 
Od 2000 r. organizuje Polsko-Amery-
kańską Konferencję Nauki i Techno-
logii, uczestniczy w pracach Zarządu 
Europejskiego Stowarzyszenia Lotni-
czych Ośrodków Badawczych EREA, 
jest aktywnym działaczem Stowarzy-
szenia Inżynierów i Techników Mecha-
ników Polskich, Rady Głównej Instytu-
tów Badawczych oraz Komitetów PAN. 
Współtworzył Stowarzyszenie Polskie-
go Przemysłu Lotniczego, a w latach 
2001-2002 był jego przewodniczą-
cym, do dziś jest członkiem ścisłego 
kierownictwa Stowarzyszenia. Prezes 
Zarządu Polskiego Stowarzyszenia Ae-
ronautyki i Astronautyki. 
Autor wielu publikacji z zakresu drgań 
konstrukcji lotniczych i zarządzania 
nauką.
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Oprócz konstrukcji samolotowych 
placówka zaczęła się specjalizować 
w projektowaniu i badaniach obiek-
tów latających, takich jak rakiety i cele 
latające. Uznanie zyskała rakieta me-
teorologiczna Meteor 1, która w cało-
ści powstała w Instytucie. 

Kolejne lata działalności Instytutu, 
to przede wszystkim praca nad pro-
gramem stworzenia samolotu szkol-
no-bojowego dla wojska. Samolot 
I-22 Iryda (powstał w Instytucie Lot-
nictwa), otrzymał wszelkie wymagane 
certyfikaty potwierdzające zgodność 
zrealizowanego programu budowy 
samolotu z obowiązującymi przepisa-
mi oraz wymaganiami zamawiające-
go. W ten sposób Instytut Lotnictwa 
w pełni wywiązał się z zadania posta-
wionego przez rząd RP. Kolejnym wy-
zwaniem dla inżynierów Instytutu był 
projekt budowy czteromiejscowego, 
kompozytowego samolotu osobowego 
nowej generacji I-23 Manager. Prace 
zostały zakończone sukcesem, a sa-
molot otrzymał bardzo dobre oceny 
wśród ekspertów z dziedziny lotnic-
twa. Wśród projektów z okresu 1990-
2000 trzeba wyróżnić również projekt 
dwumiejscowego samolotu szkolnego 
I-25 As, dwumiejscowego śmigłowca 
szkolno-patrolowego IS-2 oraz po-
duszkowca patrolowo-ratunkowego 
PRP-560 Ranger.

Badania  na  światowym  pozio-
mie
Aktualnie Instytut Lotnictwa jest pla-
cówką, która specjalizuje się w świad-
czeniu najwyższej jakości badań, które 

w kwietniu 2000 r., kiedy to Instytut 
Lotnictwa podpisał porozumienie 
z General Electric. W ciągu 15 lat 
działalności, powołane przez obie te 
instytucje Engineering Design Center 
rozwinęło się z niewielkiej organizacji, 
po jedno z najbardziej znane w świe-
cie centrum projektowo-testowe. Jubi-
leuszowy rok dla współpracy instytutu 
z Centrum uświetniła uroczysta gala 
z udziałem Prezesa General Electric, 
Jeffa Immelta. Oznacza to, że ogrom-
ny sukces warszawskiego EDC jest 
zauważalny nie tylko w granicach 
Europy, ale także na świecie. 

Te działania nie umknęły uwadze 
również polskim dyplomatom, którzy 
podsunęli pomysł rozszerzenia naszej 
działalności o jeszcze jeden, obiecują-
cy kontynent – Amerykę Południową. 
15 kwietnia 2015 roku w gmachu Mi-
nisterstwa Spraw Zagranicznych odby-
ła się ceremonia podpisania porozu-
mienia między Instytutem Lotnictwa 
a Uniwersytetem w Brasilii, na mocy 
którego powołane zostało Polsko-
-Brazylijskie Centrum Doskonałości 
Wysokich Technologii Lotniczych i Ko-
smicznych. W ramach tej współpracy 
zobowiązano się m.in. do organizacji 
Pierwszej Polsko-Brazylijskiej Konfe-
rencji Nauki i Technologii. Wzorowana 
na Polsko-Amerykańskiej Konferencji 
o Nauce i Technologii, której odbyło 
się już piętnaście edycji, konferencja 
miała za cel przybliżenie i nawiązanie 
współpracy między uniwersytetami, 
instytutami, przemysłem oraz agen-
dami rządowymi obu krajów. Instytut 
Lotnictwa ma także w planach prowa-

dostarczają rozwiązań dla problemów 
współczesnego lotnictwa i przemysłu 
kosmicznego. Instytut ściśle współ-
pracuje ze światowymi potentata-
mi przemysłu lotniczego, takimi jak: 
General Electric, Boeing, Airbus czy 
Pratt&Whitney. Prowadzi także bada-
nia dla innych sektorów gospodarki. 
W Instytucie działa 5 pionów meryto-
rycznych, 30 wyspecjalizowanych labo-
ratoriów, w tym 5 unikatowych na skalę 
światową. Kadrę stanowi ponad 1800 
naukowców, badaczy i inżynierów. To 
tutaj opracowano w ostatnim czasie ra-
kietę eksperymentalną ILR-33 „Bursz-
tyn” oraz innowacyjną metodę otrzymy-
wania nadtlenku wodoru klasy HTP do 
zastosowań napędowych. 

Na początku 2016 r. otworzone zo-
stało Centrum Turbin Gazowych. 
Dzięki unikalnej bazie laboratoryjnej 
oraz największej na świecie komorze 
próżniowej, będącej na wyposażeniu 
nowego centrum, możliwe będzie 
prowadzenie badań przemysłowych 
turbin gazowych oraz silników dla sek-
tora lotniczego.
Wraz ze zmianami politycznymi oraz 
rozwojem gospodarczym, a także 
technologicznym, Instytut Lotnictwa 
rozszerzył swoją sieć kontaktów na 
całym świecie. Przystąpienie Polski 
do Unii Europejskiej pozwoliło na 
zintensyfikowanie kontaktów nauko-
wo-badawczych z wieloma uznanymi 
instytucjami na zachodzie, a prze-
miany polityczne z początku lat 90-
tych konsekwentnie przybliżały nas 
do nawiązania kontaktów ze Stana-
mi Zjednoczonymi. Przełom nastąpił 

Testy rakiety „Bursztyn” Komora Próżniowa w Centrum Turbin Gazowych
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dzenie wspólnych badań w zakresie 
nowoczesnych technologii materiało-
wych oraz kosmicznych z partnerami 
z Brazylii. 

Inicjatywy na rzecz lotnictwa 
i popularyzacji nauki
Instytut Lotnictwa umacnia swoją po-
zycję również poprzez włączanie się 
w inicjatywy mające znaczenie dla 
branży lotniczej. Deklaracja „Just Cul-
ture”, której Instytut Lotnictwa stał się 
sygnatariuszem w 2015 r., ma na celu 
zwiększenie bezpieczeństwa w lot-
nictwie cywilnym. Instytut jest także 
zaangażowany w patronowanie inicja-
tywom o charakterze społeczno-edu-
kacyjnym, takim jak: przekazywanie 
wiedzy technicznej uczniom klasy lot-
niczej z pobliskiego gimnazjum, ofe-
rowanie lekcji pokazowych dla dzieci 
w ramach „Zabaw z nauką” oraz or-
ganizowanie cieszącej się olbrzymim 
zainteresowaniem imprezy popular-
no-naukowej „Noc w Instytucie Lotnic-
twa”, która w 2015 r. zgromadziła aż 
30 tys. odwiedzających. 

Jubileusz w liczbach
Z okazji jubileuszu zaplanowanych zo-
stało szereg imprez i wydarzeń, które 
odbywać się będą przez cały rok, m.in.: 
wystawę historyczną w Parku Królew-
skim Łazienki, konkurs plastyczny dla 
dzieci organizowany z Pocztą Polską, 
rodzinny konkurs latawców, III Bieg 
Instytutu Lotnictwa, 7. Noc w Instytu-
cie Lotnictwa, pięć międzynarodowych 
konferencji naukowych, 3 publikacje 
książkowe, w tym trzytomowy przewod-
nik turystyczny po warszawskich miej-
scach związanych z lotnictwem, cykl 
imprez edukacyjnych „Zabawy z na-
uką”, międzynarodowe seminarium 
o kobietach inżynierkach i pilotkach, 
Dzień Różnorodności, piknik rodzinny 
oraz galę jubileuszową. Szczegółowe 
informacje o tych wydarzeniach moż-
na znaleźć na stronie jubileuszowej: 
www.ilot90.pl .

W roku 2016 Instytut Lotnictwa ob-
chodzi jubileusz, posiadając:

−	90 lat doświadczenia,

−	30 wyspecjalizowanych laborato-
riów, w tym 8 certyfikowanych,

−	1800 inżynierów i naukowców,

−	21 profesorów,

−	uprawnienia do nadawania tytułu 
naukowego doktora,

−	średnią wieku pracowników 35 lat,

−	21% pracowników-kobiet,

−	125 167 m2 powierzchni terenu,

−	45 budynków laboratoryjno-biuro-
wych,

−	bilateralne, wspólne, wymienne 
studia doktorskie z Ohio State Uni-
versity (USA),

−	Polsko-Brazylijskie Centrum Do-
skonałości Wysokich Technologii 
Lotniczych i Kosmicznych,

−	wdrożone postanowienia Karty 
Różnorodności, Europejskiej Karty 
Naukowca oraz Kodeksu dobrych 
praktyk w zatrudnianiu naukow-
ców,

−	3 czasopisma naukowe, pozytyw-
nie ocenione przez Ministerstwo 
Nauki i Szkolnictwa Wyższego,

−	15 zdobytych nagród naukowych 
i biznesowych,

−	32 patenty i zgłoszenia patentowe.

Zapraszamy także na stronę instytutu 
lotnictwa: www.ilot.edu.pl .

Zakład Teledetekcji podczas 6. Nocy w Instytucie Lotnictwa

Tunel aerodynamiczny o średnicy 5 m
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Prof. Krzysztof Kurek z NCBJ w polskiej delegacji na  
„Nuclear Security Summit”

Od  31  marca  do  1  kwietnia  br. 
w Waszyngtonie odbywał się Nucle-
ar Security Summit.  To  największe 
na  świecie  wydarzenie,  dotyczące 
bezpieczeństwa  jądrowego  i  prze-
ciwdziałania  zagrożeniom  terrory-
stycznym,  zgromadziło  przywód-
ców  z  50  państw  z  całego  świata. 
W składzie polskiej delegacji, której 
przewodniczył Prezydent RP Andrzej 
Duda, był prof. Krzysztof Kurek – dy-
rektor Narodowego Centrum Badań 
Jądrowych (NCBJ).

Największe zgromadzenie przy-
wódców z całego świata od chwili 
powołania ONZ – Nuclear Securi-
ty Summit zgromadziło w tym roku 
w Waszyngtonie 50 przywódców. 
Dyskutowali oni o metodach zapo-
biegania terroryzmowi nuklearnemu, 
który to w 2009 r. Prezydent USA 
Barack Obama nazwał największym 
zagrożeniem dla globalnego bezpie-
czeństwa. Postawione wtedy prawie 
wszystkie cele zostały już zrealizo-
wane, w tym: minimalizacja użycia 
wysoko wzbogaconego uranu i plu-
tonu mogącego posłużyć konstrukcji 
broni jądrowej, wzmocnienie bez-
pieczeństwa w obiektach jądrowych 
(poprzez ustanowienie międzyna-
rodowych regulacji i wdrożenie naj-
lepszych praktyk), ściślejsza współ-
praca międzynarodowa (w ramach 
takich organizacji jak Międzynarodo-
wa Agencja Energii Atomowej), prze-
ciwdziałanie nielegalnemu obroto-
wi materiałów radioaktywnych, jak 
również budowa potencjału i rozwój 
technologii jądrowych do pokojowe-
go jej zastosowania.

Wśród zrealizowanych celów należy 
podkreślić udane konwersje paliwa 
jądrowego w 24 reaktorach badaw-
czych z 15 krajów. Wzorowym przykła-
dem takiego procesu jest polski reak-

operację w Polsce poprzedziły szcze-
gółowe analizy i symulacje. 
Wszystkie obliczenia specjaliści 
z NCBJ wykonali równolegle z eksper-
tami z Argonne National Laboratory 
(USA) za pomocą tych samych kodów. 
Następnie przystąpiono do testowa-
nia nowych, francuskich, nisko wzbo-
gaconych elementów paliwowych. 
Całość prac zakończono w roku 2014 
i dziś reaktor MARIA pracuje wykorzy-
stując całkowicie paliwo jądrowe, któ-
re zawiera mniej niż 20% uranu 235.

Dziś reaktor MARIA wykorzystywa-
ny jest przede wszystkim jako źró-
dło wysokiego strumienia neutro-
nów (4*1014 neutronów/s*cm² 
i neutronów prędkich 2*1014 neu-
tronów/s*cm² w rdzeniu). Właściwo-
ści tych silnie związanych w jądrach 
atomowych cząstek są niezwykle 
cenne dla fizyków. Obojętne elek-
trycznie neutrony ulegają wszystkim 
czterem znanym oddziaływaniom 
(silnemu, elektromagnetycznemu, 
słabemu i grawitacyjnemu), a ponad-
to nie muszą pokonywać tzw. bariery 
kulombowskiej przy oddziaływaniu 
z materią. Oznacza to, że stwarzają 

tor MARIA – podkreśla prof. Krzysztof 
Kurek, dyrektor NCBJ – Choć była to 
skomplikowana operacja to nie tylko 
udało się nam zachować dotychcza-
sowe parametry eksploatacyjne, np. 
30 MW mocy, ale jeszcze zwiększy-
liśmy wydajność pracy do 4800 go-
dzin rocznie. Daje to nam dużo więk-
sze możliwości prowadzenia badań 
czy produkcji radioizotopów.

Ze względu na znaczące różnice 
w parametrach fizycznych pomiędzy 
dotychczas stosowanymi elementami 
paliwowymi (wysoko wzbogaconymi 
o zawartości 36% uranu 235) i nowy-
mi (nisko wzbogaconymi o zawartości 
poniżej 20% uranu 235), konwersja 
jest bardzo złożonym i czasochłonnym 
przedsięwzięciem. Zmiana zawarto-
ści uranu i jego wzbogacenia, a tak-
że do pewnego stopnia konstrukcji 
paliwa powoduje zmianę parametrów 
fizycznych rdzenia reaktora takich jak 
np. efektywny czas życia generacji 
neutronów i efektywny udział neutro-
nów opóźnionych. Zmieniają się rów-
nież współczynniki temperaturowych 
reaktywności niezwykle istotne dla 
stabilności pracy reaktora. Dlatego 

Serce reaktora „Maria”, fot. NCBJ
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doskonałe warunki do prowadzenia 
badań naukowych czy napromienia-
nia materiałów niezbędnych w pro-
dukcji m.in. radioizotopów. W Świer-
ku takie prace prowadzone są nie 
tylko w rdzeniu reaktora, ale także na 
sześciu kanałach poziomych, gdzie 
realizowane są projekty dla medy-
cyny, gospodarki, przemysłu, badań 
archeologicznych czy nawet historii 
sztuki. Planowana jest również budo-
wa nowych stanowisk badawczych, 
m.in. „Neutrony H2” służących do ba-
dań nad wiązkami neutronów epiter-

zostały już podpisane i spodziewana 
jest dostawa pierwszych urządzeń 
w najbliższych miesiącach. Z reakto-
ra korzystają również przyszli fizycy 
jądrowi i specjaliści ochrony radiolo-
gicznej, biorąc udział w specjalistycz-
nych kursach. 

Szczyt nuklearny Nuclear Security 
Summit odbywa się z inicjatywy rzą-
du USA od 2010 r. i co dwa lata gro-
madzi przywódców z całego świata. 
Więcej informacji o wydarzeniu na 
stronie: www.nss2016.org  .

Źródło: NCBJ

micznych. Dzięki temu Polska będzie 
mogła włączyć się w światowe bada-
nia nad terapią borowo-neutronową 
(BNCT), innowacyjną metodą lecze-
nia nowotworów np. mózgu.

Ponadto dzięki intensywnej współ-
pracy międzynarodowej naukowcy 
NCBJ zamierzają pozyskać aparaturę 
badawczą z zamykanego niemieckie-
go reaktora BER II z Berlina. Otrzy-
mane spektrometry i dyfraktometry 
o wartości ok. 200 mln euro wkrótce 
podniosą potencjał badawczy pol-
skiego reaktora. Pierwsze umowy 

Przemysłowy Instytut 
Automatyki i Pomia-
rów PIAP jest dostaw-
cą mobilnych robotów 
pirotechnicznych do 
większości rodzajów 
sił zbrojnych Republi-
ki Korei, tj. marynarki 
wojennej, sił powietrz-
nych i wojsk lądowych. 
Realizowany obecnie 
kontrakt dotyczy ro-
botów, które wykorzy-
stywane są do rozpo-
znania terenu i miejsc 
trudno dostępnych. Za 
pomocą manipulato-
ra o pięciu stopniach 
swobody oraz funkcji 
zacisku szczęk chwy-

taka, możliwe jest podejmowanie ładunków o masie do 
15 kilogramów. Koła robota mogą być łatwo zdemonto-
wane, co zmniejsza jego gabaryty, a tym samym ułatwia 
prowadzenie akcji w wąskich przestrzeniach. Dzięki zasto-
sowanym napędom robot sprawnie pokonuje nierówności 
terenu i przeszkody o kącie nachylenia do 45°. Cechą 
szczególną robota jest doskonała manewrowość. Niewiel-
ka masa ułatwia transport i przenoszenie robota, a jego 
modułowa konstrukcja umożliwia szybką i łatwą zmianę 
dodatkowego oprzyrządowania.
Robot mobilny PIAP GRYF jest przystosowany do współ-
pracy z różnorodnym wyposażeniem dodatkowym, takim 
jak m.in.: wyrzutniki pirotechniczne, strzelba, urządzenie 
RTG, czujnik oparów materiałów wybuchowych, nawijarki 
ze światłowodem oraz magistrala do zdalnego odpalania 
ładunków wybuchowych.
Specjalnie na życzenie południowokoreańskiego klienta 
zmodyfikowano pierwotną konstrukcję robota i wyposa-
żono go w:

−	zamontowany na bazie mobilnej bank narzędzi, m.in. 
nożyce do przecinania przewodów elektrycznych i wy-
bijak do szyb, co zwiększa taktyczne możliwości użycia 
robota,

−	podwójny uchwyt wyrzutnika pirotechnicznego umożli-
wiający oddanie dwóch strzałów bez konieczności po-
wrotu robota do operatora celem przeładowania,  

−	wizualizację położenia manipulatora na ekranie pulpi-
tu sterowniczego, dzięki czemu operator jest w stanie 
ocenić położenie manipulatora nawet wtedy, gdy robot 
znajduje się poza zasięgiem jego wzroku,

−	podgląd z czterech kamer jednocześnie na ekranie pul-
pitu sterowniczego, dzięki temu rozwiązaniu operator 
robota ma pełny obraz przestrzeni operacyjnej,

−	nowe, szybsze silniki, dzięki którym robot porusza się 
z prędkością do 10 km/h.

Jak podaje najnowszy raport Organizacji Współpracy Go-
spodarczej i Rozwoju, poświęcony wydatkom ponoszonym 
na badania naukowe i rozwój (B+R), Korea Południowa 
jest liderem B+R, a Polska zajmuje 38. miejsce pośród 
40 ocenianych krajów. Fakt, że polski producent robotów 
wysyła swoje produkty do Korei to duży sukces PIAP, który 
potwierdza, że mamy najlepszych na świecie inżynierów 
i tworzymy robotyczny high-tech.

Źródło i zdjęcia: PIAP

Roboty PIAP GRYF w armii Korei Południowej

PIAP GRYF z zamontowanym na mobilnej bazie bankiem narzędzi

PIAP GRYF wyposażony w strzelbę 
i uchwyt do wyrzutnika
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W dniach 18-21 kwietnia br. na Stadio-
nie  PGE  Narodowy  odbyła  się  najważ-
niejsza w Europie konferencja dotycząca 
badań naukowych w obszarze transpor-
tu powierzchniowego – Transport Rese-
arch Arena – TRA2016. 
Inicjatorem TRA jest Komisja Europej-
ska we współpracy z Europejską Kon-
ferencją Dyrektorów Dróg CEDR, euro-
pejskimi platformami technologicznymi 
i przy wsparciu programowym Forum 
Europejskich Drogowych Instytutów Ba-
dawczych FERHL. Współorganizatorami 
TRA2016 byli Instytut Badawczy Dróg 
i Mostów oraz Ministerstwo Infrastruk-
tury i Budownictwa.
Temat przewodni konferencji, której ce-
lem jest rozwój badań i wdrożeń w sze-
roko rozumianym obszarze transportu 
oraz zacieśnianie współpracy między 
nauką i przemysłem, dotyczył innowacyj-
nych rozwiązań dla mobilności przyszło-
ści. Próbowano znaleźć odpowiedzi na 
ważne pytania – co należy zrobić, jakie 
cele wyznaczyć, aby transport w XXI w. 
był płynny, stabilny, bezpieczny i komfor-
towy. Zakres tematyczny TRA obejmował 
szeroki wachlarz zagadnień – od trans-
portu drogowego, kolejowego, wodnego 
poprzez technologie i projektowanie, in-

obszary dyskusji w poszczególnych 
dniach TRA2016. Pierwszego dnia roz-
mawiano o roli i znaczeniu transportu 
w tworzeniu wspólnej Europy. Duga 
sesja plenarna obejmowała tematykę 
dotyczącą automatyzacji w różnych ro-
dzajach transportu, wyzwań i możliwo-
ści szybko zmieniających się technolo-
gii oraz roli przemysłu. W trzecim dniu 
konferencji dyskutowano o sposobach 
zmniejszania emisji dwutlenku węgla 
i bezpieczeństwie paliwowym. Ostatnia 
sesja plenarna poświecona była: roz-
wojowi modeli transportu, ulepszeniu 
technologii w transporcie, radykalnym 
zmianom demograficznych i mobilności 
przyszłości.
Podczas uroczystości zakończenia TRA 
2016 Podsekretarz Stanu w Minister-
stwie Infrastruktury i Budownictwa Piotr 
Stomma przekazał statuetkę TRA Ursuli 
Zechner – austriackiej Dyrektor Gene-
ralnej Departamentu Transportu w Mi-
nisterstwie Transportu, Innowacji i Tech-
nologii. Siódma edycja TRA odbędzie 
się bowiem w Wiedniu w roku 2018 pod 
hasłem: Cyfrowa Era Transportu – nowe 
rozwiązania dla społeczeństwa, gospo-
darki i środowiska.

Zdjęcia: Edyta Kaniuk

frastrukturę transportową, bezpieczeń-
stwo aż do zrównoważonego rozwoju 
i multimodalności – także z wykorzysta-
niem technik ICT.
W uroczystości otwarcia udział wzięli: 
Wicepremier, Minister Rozwoju Mateusz 
Morawiecki, Wiceminister Infrastruktury 
i Budownictwa Kazimierz Smoliński, Ko-
misarz UE ds. Transportu Violeta Bulc, 
Szef Federalnej Administracji Auto-
strad – Greg  Nadeau –  (FHWA),  prof. 
Jerzy  Buzek – członek Parlamentu Euro-
pejskiego, Zastępca Przewodniczącego 
Platformy Technologicznej ERTRAC Je-
anLuc di Paola Galloni, Przewodniczący 
RGIB prof.  Leszek  Rafalski – Dyrektor 
IBDiM. Uczestników konferencji przywi-
tał także – za pośrednictwem nagrania 
wideo – Komisarz UE ds.  Badań, Nauki 
i Innowacji Carlos Moedas.
W konferencji udział wzięło około 2400 
osób z 62 krajów świata oraz 60 wystaw-
ców. Mieli oni możliwość uczestnictwa 
w 8 sesjach strategicznych, 20 sesjach 
invited i 34 sesjach technicznych, pod-
czas których wygłoszono i przedstawiono 
na posterach 512 referatów. W ramach 
wystawy TRA MARKETPLACE zapre-
zentowano 120 plakatów naukowych. 
Tematy sesji plenarnych wyznaczały 

Transport Research Arena – innowacyjne rozwiązania 
dla mobilności przyszłości

Od lewej: Przewodniczący RGIB prof. Leszek Rafalski – Dyrektor 
IBDiM, Wiceminister Infrastruktury i Budownictwa Kazimierz Smo-
liński, Wicepremier, Minister Rozwoju Mateusz Morawiecki

Komisarz Unii Europejskiej do spraw Transportu Violeta Bulc 
z prof. Leszkiem Rafalskim odwiedza stoiska wystawców podczas 
konferencji Transport Research Arena 2016


