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NIESPOKOJNA KADENCJA 

Panie Profesorze, wkrótce kończy się IX kadencja 
Rady Głównej Instytutów Badawczych, która repre-
zentuje obecnie 110 instytutów badawczych: techno-
logicznych, medycznych, przyrodniczo-rolniczych i hu-
manistycznych. To jest bardzo niespokojna kadencja, 
prawda? Jakie wrażenia, a może skojarzenia, wywołuje 
w Panu przewodniczenie Radzie Głównej przez ostat-
nie lata?

Jeśli spojrzę na trzy ostatnie lata działalności Rady 
Głównej, to rzeczywiście, dla instytutów badawczych 
był to – i nadal jest – niespokojny czas, a dla Rady 
okres bardzo dynamiczny. Wynika to z niepokoju 
prawnego zagrażającego funkcjonowaniu instytutów, 
z wprowadzanych zmian organizacyjnych, zmian w ewa-
luacji jednostek naukowych, niepewności jutra dyrekcji 
i kadry naukowej instytutów i niedostatecznego finan-
sowania nauki. Pożądany byłby niepokój, ale innego 
rodzaju – naukowy, twórczy, nakręcający koniunkturę 
badań i wdrożeń. Zamiast tego obserwujemy destabili-
zację. Moje skojarzenie? Z grą wirtualną, w której na-
stępują szybkie zmiany akcji i na każdym wirażu kryje 
się jakieś zagrożenie.

Czy Pan Przewodniczący identyfikuje te wiraże? Mają 
związek z konkretnymi wydarzeniami?

Oczywiście! Jeśli chodzi o zmiany prawne i projekty 
ustaw, to były nimi dwie nowelizacje ustawy o instytutach 
badawczych, najpierw koncepcja, później projekt ustawy 
o Narodowym Instytucie Technologicznym (NIT) – zamie-
niony na projekt ustawy o Sieci Badawczej: Łukasiewicz, 
który początkowo nie odbiegał zasadniczo od swojego 
pierwowzoru i był de facto NITem-bis, wreszcie – dopiero 
co procedowany – poselski projekt ustawy o Sieci Badaw-
czej Łukasiewicz. Mam na myśli także inne wydarzenia, 
które wstrząsnęły naszym środowiskiem, np. masowe od-
wołanie, bez podania przyczyny, grupy dyrektorów instytu-
tów badawczych, zwalnianie zastęp-
ców dyrektorów.
Czy we wcześniejszych latach odczu-
wał Pan – jako dyrektor instytutu oraz 
Przewodniczący RGIB – spokój i sta-
bilizację? A może wydarzenia, którymi 
żyliśmy, przeszły do historii i nie wywo-
łują już w nas emocji?

Kształtowanie się polityki 
naukowej od 1989 r. nie było 
pozbawione napięć, jednak 
rządzący prowadzili dialog 
z Radą Główną, utrzymywana 
była partnerska współpraca 
z instytucjami decyzyjnymi 
w celu wypracowania jak 
najkorzystniejszych rozwią-
zań – zarówno dla instytutów 
badawczych, jak i polskiej 
gospodarki i społeczeństwa. 
W latach 1989–2010 insty-
tuty badawcze zostały zre-
strukturyzowane. Proces restrukturyzacji polegał przede 
wszystkim na konsolidacji jednostek. Ponadto część daw-
nych jednostek badawczo-rozwojowych została zlikwido-
wana, a część skomercjalizowana. Proces komercjalizacji 
budził dużo niepokoju i sprzeciwu RGIB. Nasza negatywna 
ocena okazała się słuszna – skomercjalizowane jednostki 
utraciły funkcję naukową. 

Z Przewodniczącym RGIB prof. Leszkiem Rafalskim rozmawia Dyrektor Biura RGIB Beata Mikulska 
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Przypomnę, że w 2010 r. Sejm przyjął nowoczesną ustawę 
o instytutach badawczych, która zawierała korzystne rozwią-
zania prawne dla instytutów (np. fundusz badań własnych, 
działalność non profit, kadencyjność dyrektora i rady na-
ukowej, konkurs na dyrektora). Przyjęte rozwiązania prawne 
wpłynęły pozytywnie na rozwój instytutów i ich konkuren-
cyjność na arenie międzynarodowej. Sprzyjały także współ-
pracy z przemysłem. W rezultacie w latach 2010–2015 
zatrudnienie w instytutach zwiększyło się o ok. 15 tysięcy 
pracowników. 

A obecnie? Podobno zatrudnienie w instytutach badaw-
czych zmniejszyło się…

Tak, w latach 2016–2018 zmniejszyło się o ok. 1500 osób. 
Wyczuwalna jest w naszym środowisku tendencja spadko-
wa, która – moim zdaniem – jest wynikiem wprowadzenia 
w tych latach niekorzystnych zmian do ustawy o instytutach 
badawczych. Usunięto konkursowy tryb wyłaniania dyrektora 
oraz obniżono wymagania dla kandydata na tę funkcję. Znie-
siono kadencyjność dyrektora oraz wprowadzono jego powo-
ływanie i odwoływanie bez podawania przyczyny. Ograniczono 
kompetencje rady naukowej, a obecnie wprowadza się dalszą 
restrukturyzację instytutów badawczych, polegającą na two-
rzeniu megastruktury – sieci 38 instytutów technologicznych, 
zgodnie z ustawą o Sieci Badawczej Łukasiewicz. Wreszcie 
zmierza się do pozbawienia instytutów „naukowości”, spycha 
się je do roli usługodawcy przedsiębiorstw. 

Co na to wszystko Rada Główna Instytutów Badawczych? 
Wraz ze specjalnie powołaną Komisją RGIB ds. reformy 

instytutów badawczych, pod przewodnictwem Wiceprze-
wodniczącego RGIB dr. Andrzeja Kruegera, przedstawia-
liśmy twórcom reformy argumenty przeciwko szkodliwym 
zmianom oraz proponowaliśmy koncepcję alternatywną. 
Odbywały się spotkania, konsultacje, m. in. z Wicepremie-
rem, Ministrem Nauki i Szkolnictwa Wyższego Jarosławem 
Gowinem, Wiceministrem NiSW Piotrem Dardzińskim, 
Wiceminister Rozwoju Jadwigą Emilewicz, ministrami Kan-
celarii Premiera RP. Zostały wysłane liczne opinie, listy do 
najważniejszych osób w państwie, u których Rada szukała 
pomocy w obliczu zagrożenia funkcjonowania instytutów 
badawczych. Działania te były początkowo prowadzone 
w atmosferze napięcia wywołanego bezzasadnym mery-

torycznie masowym odwoływaniem dyrektorów instytutów 
badawczych nadzorowanych przez Ministra Rozwoju, ale 
z czasem doszło do porozumień i współpracy przy poszuki-
waniu rozwiązań kompromisowych. W rezultacie intensyw-
nych prac i nieustępliwych starań Rady Głównej o wpro-
wadzenie poprawek, projekt ustawy o Sieci Badawczej: 
Łukasiewicz, który trafił pod obrady Sejmu 25 stycznia 
2018 roku, zawierał zmiany, dzięki którym instytuty SBŁ 
zachowały szanse na funkcjonowanie jako jednostki po-
siadające osobowość prawną. Rada Główna zwróciła wów-
czas uwagę na konieczność wprowadzenia do projektu 
ustawy pięciu istotnych poprawek dotyczących usunięcia 
możliwości włączania instytutów do Centrum oraz repre-
zentacji instytutów Sieci w RGIB. Jednakże Sejm odrzucił 
ten projekt pod wpływem krytycznych uwag do proponowa-
nych przez MNiSW zasad tworzenia i działania SBŁ. 

Środowisko odetchnęło z ulgą?
I tak, i nie… Zdawaliśmy sobie sprawę, że jest to pauza 

w działaniach wobec instytutów przeznaczona na reformę 
szkolnictwa wyższego. Ustawa Prawo o szkolnictwie wyższym 
i nauce z dnia 20 lipca 2018 r., która w sposób radykalny 
zmieniała model zarządzania uczelniami, ich finansowania 
i oceny, kształcenia doktorów, wprowadzała nowe ścieżki ka-
riery akademickiej, wyprzedzała planowane przekształcenia 
instytutów badawczych. RGIB zaangażowana była w opinio-
wanie projektu tej ustawy, ponieważ jej zapisy wprowadzały 
istotne zmiany dla instytutów badawczych, wpływały na ich 
działalność. Po wejściu w życie – 30 sierpnia 2018 r. – no-
wego prawa, nazwanego szumnie „Konstytucją dla nauki”, 
dyrektorzy instytutów badawczych, które mają utworzyć Sieć 
Badawczą: Łukasiewicz, zostali poinformowani, że MNiSW 
będzie dążyć do szybkiego skierowania ustawy o Sieci Ba-
dawczej: Łukasiewicz ponownie na ścieżkę legislacyjną.

I tak się stało…
Tak. „Łukasiewicz” wszedł pod obrady Sejmu jako pro-

jekt poselski… Ale instytuty badawcze wchodzące do 
Sieci zdążyły się już oswoić z perspektywą rewolucyjnych 
zmian, jakie na nie czekają. Trzeba jednak przyznać, że 
obecny kształt tej ustawy oddalił się od pierwotnego pro-
jektu tworzenia NIT, który – mówiąc kolokwialnie – zmiatał 
je z powierzchni ziemi. Diabeł tkwi jednak w szczegółach 
i dopiero rozporządzenia wykonawcze pozwolą odnaleźć 
się instytutom badawczym w nowej rzeczywistości. Mamy 
pierwsze projekty rozporządzeń, z których – niestety – nie 
wynika dążenie lub oczekiwanie, aby instytuty „Łukasiewi-
cza” były naukowymi  źródłami innowacji. Przykładowo pro-
jekt rozporządzenia dotyczący stanowisk w SBŁ charakte-
ryzuje pracowników pionu badawczego tak, jakby nie mieli 
wykonywać badań naukowych. Miejmy nadzieję, że zmiany 
prawne i destabilizacja, która niewątpliwie zaważyła na 
potencjale instytutów, nie poczynią szkody w gospodarce 
oraz ważnej sferze badań, jaką jest obronność i bezpie-
czeństwo. Trzeba pamiętać, że instytuty SBŁ wnoszą do 
budżetu konkretne korzyści finansowe, a liczne z nich wy-
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konują badania i wdrożenia na rzecz wojska i służb mun-
durowych, mając tym samym wpływ na bezpieczeństwo 
państwa.

Nie oburza Pana Profesora, gdy słyszy Pan opinie, także 
z mównicy sejmowej, że instytuty są słabe, niezaradne, 
żyją z wynajmu pomieszczeń…?

Deprecjonowanie instytutów badawczych albo wynika 
z niewiedzy i niechęci do zgłębienia tematu przed wyda-
niem sądu, albo jest sposobem do przeforsowania swych 
planów, usprawiedliwienia własnych czynów. W jednym 
i drugim przypadku jest szkodliwe, bo prowadzi do kwestio-
nowania „naukowości” instytutów badawczych i szuflad-
kowania ich jako zaplecza technicznego przedsiębiorstw. 
Tymczasem zadaniem instytutów badawczych jest pro-
wadzenie badań naukowych i wdrożeń. Obecnie ponad 
połowa instytutów badawczych ma kategorię „A” i „A+”. 
Bez prowadzenia zaawansowanych badań naukowych nie 
byłoby tego wyniku. Jestem jednak przekonany, że praw-
da sama się wybroni, szkoda tylko zmarnowanego czasu, 
który jest, jak wiadomo, cenny w wyścigu naukowym i pro-
cesie komercjalizacji badań. Warto, aby wypowiadane opi-
nie lub recenzje działalności instytutów badawczych były 
podparte wiedzą – polecam pracę doktorską pani Renaty 
Maledy pt. „Instytuty badawcze w polityce innowacyjnej 
Polski w warunkach członkostwa w Unii Europejskiej”, 
napisaną w Instytucie Politologii na Wydziale Nauk Histo-
rycznych i Społecznych Uniwersytetu Kardynała Stefana 
Wyszyńskiego pod kierunkiem prof. dr hab. Anieli Dylus.

Czy skutkiem tych powtarzanych mitów o wynajmowaniu 
pomieszczeń nie jest próba włączenia nieruchomości 
zajmowanych przez instytuty badawcze do Krajowego 
Zasobu Nieruchomości?

Trudno stwierdzić, co przyświeca twórcom projektu 
ustawy o zmianie ustawy o Krajowym Zasobie Nierucho-
mości oraz niektórych innych ustaw, ale jestem zdecy-
dowanym przeciwnikiem odebrania instytutom gruntów 
i budynków, które są niezbędne do dalszego rozwoju. 
Zwróciłem się w tej sprawie do Pełnomocnika Rządu ds. 
reformy funkcjonowania instytutów badawczych, Wicemi-
nistra NiSW Piotra Dardzińskiego. To chyba oczywiste, że 
instytuty muszą mieć możliwość tworzenia w przyszłości 
zakładów doświadczalnych, w których będą wytwarzane 
pilotażowe instalacje nowoczesnych technologii, budowa-
nia urządzeń do badań konstrukcji, obiektów i różnych 
urządzeń w skali 1:1, wymagających dużej przestrzeni. 
Niektóre instytuty mają w planach budowę poligonów 
doświadczalnych, na których będą sprawdzane nowocze-
sne pojazdy (np. autonomiczne), maszyny i rozwiązania 
dotyczące infrastruktury w zakresie inteligentnych syste-
mów transportu oraz bezpieczeństwa i obronności. Część 
instytutów wykorzystuje nieruchomości gruntowe jako 
poletka doświadczalne – w celu weryfikowania badań 
roślin i zwierząt, sprawdzania skuteczności opracowywa-
nych substancji i metod. Zdecydowana większość insty-
tutów uporządkowała stan prawny swoich nieruchomości 

w ciągu ostatnich 30 lat i nie widzę potrzeby redukowa-
nia przestrzeni, która jest niezbędna do prowadzenia 
działalności naukowej i wdrożeniowej.

Działalność naukowa i wdrożeniowa… Czy będzie trwała 
nadal? Jakie kierunki działania Rady Głównej Instytu-
tów Badawczych przewiduje Pan Przewodniczący wobec 
reformy, która stała się faktem?

Działalność wdrożeniowa nie jest możliwa bez prowa-
dzenia działalności naukowej. Umieszczanie instytutów 
badawczych poza sferą nauki i odmawianie im „dosko-
nałości naukowej” jest błędem i będę się przeciwsta-
wiał takiej nierównoprawności w traktowaniu jednostek 
naukowych. Jeśli chodzi o konkretne działania Rady 
w najbliższym czasie, to na pierwszy plan wysuwam do-
prowadzenie do zmian niekorzystnych zapisów zawartych 
w znowelizowanej ustawie o instytutach badawczych. 
W szczególności należy wprowadzić ponownie konkurs 
na dyrektora, kadencyjność dyrektora i rady naukowej, 
wymóg podania przyczyn odwołania dyrektora, wprowa-
dzenie zasad powoływania zastępców przez dyrektora. 
Najpierw stwórzmy podstawy prawne sprawnego zarzą-
dzania uporządkowanymi i ustabilizowanymi jednostka-
mi naukowymi, a następnie budujmy struktury, których 
zadaniem będzie integrowanie badań. 

Sieci?
Tak. Są potrzebne, ale jako inicjatywy oddolne wynika-

jące z bieżącego zapotrzebowania. Należy wprowadzić 
w ustawie o instytutach badawczych możliwość tworze-
nia sieci tematycznych współpracujących z ministrami 
nadzorującymi. Struktury sieciowe powinny obejmować 
określone obszary gospodarki i być dostosowane do stra-
tegicznych kierunków badań w Polsce. Ważne jest, aby 
instytuty badawcze w ramach sieci, czy też indywidualnie, 
mogły zachować wysoki poziom naukowy badań, czyli do-
skonałość naukową. Jednakże, skoro instytuty in gremio 
są oceniane jako wypadające poza czołówkę w prowadze-
niu prac naukowych, to nie można  im odmówić mistrzo-
stwa w zastosowaniu wyników prac badawczo-rozwojo-
wych w praktyce przemysłowej. Rada Główna Instytutów 
Badawczych zainicjowała wprowadzenie pojęcia „dosko-
nałość wdrożeniowa”, którym określić można system 
skutecznego wdrażania nowych technologii. W celu okre-
ślenia zasad takiego systemu został powołany Zespół 
RGIB, któremu przewodniczy dyrektor Andrzej Krueger – 
pomysłodawca tej inicjatywy. Przygotowany został doku-
ment zawierający propozycję systemowego rozwiązania 
w zakresie finansowania badań stosowanych w Polsce 
oraz przyjęcia  doskonałości wdrożeniowej jako ważnego 
kryterium oceny tych jednostek naukowych, które oprócz 
badań naukowych prowadzą także wdrożenia.

Dziękuję za rozmowę, życząc Panu Przewodniczącemu 
sukcesów w prowadzeniu instytutów badawczych ku 
tym obydwu doskonałościom.
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Doskonałość wdrożeniowa – koncepcja systemu 
skutecznego wdrażania nowych technologii

Podczas posiedzenia Rady Głównej 
IB w listopadzie 2018 r. Wiceprze-
wodniczący RGIB dr Andrzej Krueger 
przedstawił referat pt. Doskonałość 
wdrożeniowa – system skutecznego 
wdrażania nowych technologii, w któ-
rym zainicjował pojęcie doskonałości 
wdrożeniowej jako przeciwwagi dla 
pojęcia doskonałość naukowa, za-
wartego w ustawie 2.0. Rada uznała 
za celowe podjęcie prac nad tą kon-
cepcją w celu wypracowania propo-
zycji zmian systemowych. W związku 
z tym powołała Zespół roboczy ds. 
doskonałości wdrożeniowej, pod prze-
wodnictwem Autora koncepcji, w któ-
rego skład weszli: dr inż. Krzysztof 
Bajdor – Dyrektor Instytutu Przemysłu 
Organicznego, prof. dr hab. Ryszard 
Hołownicki z Instytutu Ogrodnictwa, 
mgr Monika Malinowska– Z-ca Dyrek-
tora Instytutu Ceramiki i Materiałów 
Budowlanych, mgr inż. Andrzej Płon-
ka z Instytutu Metali Nieżelaznych, 
dr hab. inż. Roman Szewczyk, prof. 
w Przemysłowym Instytucie Automa-
tyki i Pomiarów. W posiedzeniach 
Zespołu brał udział również Przewod-
niczący RGIB prof. Leszek Rafalski. Po 
trzech formalnych posiedzeniach Ze-
społu oraz licznych dyskusjach w śro-
dowisku dr Andrzej Krueger opracował 
dokument – stanowisko Zespołu, któ-
rego skróconą wersję prezentujemy. 

premiować doskonałość wdroże-
niową w ocenie parametrycznej 
jednostek naukowych, proponuje 
się zwiększenie liczby punktów 
przyznawanych za efekty finansowe 
badań naukowych i prac rozwojo-
wych, za osiągnięcia w zakresie 
komercjalizacji oraz przy ocenie 
wpływu działalności naukowej na 
funkcjonowanie społeczeństwa 
i gospodarki.
Zapewni to uzyskanie dotacji 
podmiotowej jednostkom nauko-
wym (instytutom) w wysokości 
uzależnionej także od wymiaru 
współpracy z przedsiębiorstwami,  
z przeznaczeniem na realizację 
badań wyprzedzających i wstęp-
nych (rozpoznawczych), których 
wyniki będą podstawą do przygo-
towania ofert na wykonanie pracy/
projektu B+R dot. opracowania 
nowego produktu i/lub technologii 
na rzecz przedsiębiorców.

2.  Dodatkowe regulacje w umowach 
konsorcjum i na dofinansowa-
nie projektu przez NCBR.  
Zakładając, że NCBR chce moty-
wować do sprawnego tworzenia 
i wdrażania nowych technologii, 
należy zapewnić jednostce nauko-
wej (instytutowi współrealizują-
cemu projekt) udział w korzyściach 
(przyszłych zyskach) uzyskiwanych 
przez przedsiębiorcę po wdrożeniu 
wyników projektu.
Kluczem do sukcesu jest stworze-
nie warunków do ścisłej współ-
pracy pracowników jednostki na-
ukowej (instytutu) z technologami 
przedsiębiorcy i/lub pracownika-
mi centrów badawczo-rozwojo-
wych przedsiębiorcy, w ramach 
jednego zespołu opracowującego 
nową technologię i tworzącego 
wynalazki oraz ustalenie zasad 
(regulaminu) motywacji członków 
zespołu (wynagrodzenie uzależ-
nione od wkładu twórczego, sku-
teczności działania, a zwłaszcza 
zyskowności wdrożonej techno-

Nowa ustawa Prawo o szkolnic-
twie wyższym i nauce (2.0) ma spo-
tęgować dążenie do doskonałości 
naukowej, co oznacza, że kryteria 
ewaluacji jednostek naukowych 
nie będą motywowały do działal-
ności wdrożeniowej, polegającej 
na zastosowaniu wyników prac ba-
dawczo-rozwojowych w praktyce 
przemysłowej. Pożądane staje się 
wprowadzenie zasad doskonałości 
wdrożeniowej.

Instytuty badawcze mają wspierać 
przedsiębiorców w działalności roz-
wojowej tak, aby mogli konkurować 
nowymi produktami i nowymi, coraz 
lepszymi technologiami. Potrzebne 
jest rozszerzenie kryteriów oceny 
parametrycznej ściśle powiązanych 
z efektami działalności wdrożenio-
wej.

Aby zwiększyć skuteczność wdra-
żania wyników prac B+R przez przed-
siębiorców, potrzebne są zmiany 
systemowe, które obejmą wszyst-
kie etapy tworzenia i wprowadza-
nia nowych technologii do praktyki 
przemysłowej. Rozwiązania te spo-
wodują skuteczne motywowanie 
twórców technologii oraz jednostek 
naukowych (instytutów), dysponu-
jących potencjałem badawczym 
i zapewnią odpowiednie warunki 
do tworzenia nowych technologii. 
Najlepszym motywatorem będzie 
zapewnienie jednostce naukowej 
i twórcom technologii wynagrodzeń 
będących częścią korzyści (zysków) 
uzyskiwanych przez przedsiębiorcę 
z zastosowania nowej technologii 
(„success fee”), w oparciu o obo-
wiązujące prawo.

Doskonałość wdrożeniowa wymaga 
zmian w zasadach organizacji, realiza-
cji i zarządzania rezultatami projektów 
badawczo-rozwojowych.
1.  Weryfikacja zasad ewaluacji jakoś- 

ci naukowej przez MNiSW.  
Zakładając, że Ministerstwo Nauki 
i Szkolnictwa Wyższego (poprzez 
Komisję Ewaluacji Nauki) będzie 

Dr Andrzej Krueger 
Dyrektor Instytutu Ciężkiej Syntezy 
Organicznej BLACHOWNIA,
Wiceprzewodniczący Rady Głównej 
Instytutów Badawczych,
Przewodniczący Zespołu RGIB ds. 
doskonałości wdrożeniowej
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logii, zgodnie z Prawem Własności 
Przemysłowej).

3.  Zapewnienie warunków do spraw-
nego i skutecznego wdrożenia 
rezultatów projektu przez przedsię-
biorcę (lidera).

Do współpracy B+R i realizacji pro-
jektów będą powoływane zespoły 
składające się z pracowników jed-
nostki naukowej i przedsiębiorcy 
(potencjalni autorzy technologii 
i twórcy wynalazków). W ramach 
tworzonych Centrów B+R przedsię-
biorcy będą dążyć do sprawdzania 
nowych technologii w skali pilota-
żowej.

Podstawową zasadą powinno być 
przekazywanie majątkowych praw 
autorskich przedsiębiorcy oraz 
współwłasność praw do patentów 
przedsiębiorcy i jednostki nauko-
wej z deklaracją cesji praw do 
patentu na rzecz przedsiębiorcy 
wdrażającego wyniki prac B+R na 
zasadach rynkowych (na podsta-
wie zyskowności produkcji według 
wdrożonej technologii). 

4. Zarządzanie rezultatami pro-
jektów B+R w przypadku odstą-
pienia lidera od wdrożenia. 
Agencja Rozwoju Przemysłu 
utworzy i będzie zarządzać bazą 

−	stworzenie systemu finansowania 
jednostek naukowych (instytutów) 
w coraz większym stopniu ze strony 
przedsiębiorców, którzy osiągnęli 
sukces wdrożeniowy;

−	stworzenie możliwości dobrego 
zarabiania przez twórców nowych 
produktów i technologii, co zachę-
ci młodych, kreatywnych i przed-
siębiorczych ludzi do prowadzenia 
działalności badawczo-wdrożenio-
wej;

−	 lepsze wykorzystanie kompetencji 
i możliwości weryfikacji powstają-
cych technologii przez firmy inży-
nieryjno-projektowe oraz zmniej-
szenie ryzyka nieosiągnięcia celu 
wdrożeniowego;

−	utworzenie bazy innowacyjnych 
produktów i technologii, które nie 
zostały wdrożone, a posiadają 
potencjał innowacyjny do twór-
czego wykorzystania przez innych 
przedsiębiorców, zwłaszcza nowo 
powstających (start-up’y).

Koncepcja będzie nadal dyskutowa-
na i rozwijana, aby było możliwe stwo-
rzenie sprawnego systemu wdraża-
nia innowacji. Zapraszam do koalicji 
na rzecz doskonałości wdrożeniowej. 
Cenne będą Państwa komentarze 
i pomysły, które proszę przesyłać na 
adres: rgib@ibdim.edu.pl.

nowych technologii powstałych 
w wyniku realizacji projektów 
dofinansowanych, aktywne poszu-
kiwanie innego przedsiębiorcy 
zainteresowanego wdrożeniem 
rezultatów projektu, włączając 
jednostkę naukową do akcji pro-
mocyjnej, rozmów technicznych, 
a zwłaszcza do wdrożenia rezul-
tatów projektów z nowym partne-
rem biznesowym.

Najważniejsze korzyści z wprowa-
dzenia spójnego systemu doskona-
łości wdrożeniowej:
−	zwiększenie skuteczności wdraża-

nia i skrócenie czasu na przepro-
wadzenie całego cyklu badawczo-
-wdrożeniowego;

−	charakter motywacyjny poprzez 
uzależnienie uzyskania korzyści 
finansowych przez jednostkę na-
ukową (instytut) i twórców nowych 
technologii od zyskowności wdro-
żonego rozwiązania;

−	przeznaczanie dotacji budżetowej 
przez jednostki naukowe (instytuty) 
na generowanie nowych pomysłów 
(koncepcji), przeprowadzenie ba-
dań wstępnych (rozpoznawczych), 
przygotowanie ofert dla przedsię-
biorców i wniosków na projekty ba-
dawczo-rozwojowe;

Projekty B+R w krajowym sekto-
rze inżynierii materiałowej. Trendy 
i wyzwania – to tytuł pierwszej edy-
cji konferencji zorganizowanej przez 
Instytut Ceramiki i Materiałów Bu-
dowlanych oraz Instytut Odlewnic-
twa. Wydarzenie odbyło się w dniach 
27–29 marca 2019 r. w Bukowinie 
Tatrzańskiej.

Konferencję uroczyście otworzyli 
dr hab. inż. Paweł Pichniarczyk – 
Dyrektor Instytutu Ceramiki i Ma-
teriałów Budowlanych oraz dr inż. 
Tomasz Dudziak – Dyrektor Insty-

tutu Odlewnictwa. Gościem honoro-
wym był Wicepremier RP, Minister 
Nauki i Szkolnictwa Wyższego Ja-
rosław Gowin, który wygłosił referat 
pt. Nowa jakość współpracy nauki 
i przedsiębiorstw w realiach Sieci 
Badawczej Łukasiewicz. 

Celem konferencji – oprócz pre-
zentacji kierunków rozwoju inżynierii 
materiałowej na podstawie zrealizo-
wanych projektów oraz przykładów 
dobrych praktyk w zakresie ich wdra-
żania – było przedstawienie przez 
instytuty badawcze konkretnej oferty 

wsparcia dla przedsiębiorstw zainte-
resowanych realizacją wspólnych 
projektów badawczo-rozwojowych 
i aplikacyjnych.

W ramach wydarzenia odbył się 
m.in. panel dyskusyjny, którego 
uczestnicy szukali odpowiedzi na py-
tania: jak napisać dobry projekt, jak 
dobrze go zrealizować i skutecznie 
wdrożyć. Podczas konferencji poru-
szony został również ważny problem 
dotyczący narzędzi wsparcia działal-
ności innowacyjnej – ulgi B+R oraz 
Innovation BOX.

Jak efektywnie wdrożyć projekt, czyli o współpracy 
nauki i przedsiębiorstw
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Rys historyczny
Sieć Badawcza Łukasiewicz – Insty-

tut Inżynierii Materiałów Polimero-
wych i Barwników (IMPiB) z siedzibą 
w Toruniu kontynuuje działalność Cen-
tralnego Biura Konstrukcji Aparatów 
i Maszyn Chemicznych, który powstał 
w 1962 r. W aktualnej strukturze In-
stytut istnieje od roku 2008, kiedy to 
na mocy Rozporządzenia Ministra Go-
spodarki z dnia 3 października 2007 r., 
do ówczesnego Instytutu Przetwórstwa 
Tworzyw Sztucznych „Metalchem”, 
w skład którego już wówczas wchodziły 
dwie jednostki zamiejscowe (Oddział 
Farb i Tworzyw w Gliwicach, Oddział 
Maszyn i Urządzeń do Przetwórstwa 
Tworzyw Sztucznych w Jaśle), zostały 
włączone kolejne trzy jednostki – In-
stytut Barwników i Produktów Orga-
nicznych w Zgierzu, Instytut Przemysłu 
Gumowego „Stomil” w Piastowie, Ośro-
dek Badawczo-Rozwojowy Kauczuków 
i Tworzyw Winylowych w Oświęcimiu. 

W wyniku konsolidacji powstał 
Instytut Inżynierii Materiałów Poli-
merowych i Barwników z siedzibą 
w Toruniu, który miał pięć oddziałów 
zamiejscowych. Niestety, dwa z nich 
od dłuższego czasu traciły rynek 
i generowały ujemny wynik finansowy. 
W tej sytuacji kierownictwo Instytutu 
uznało za optymalną następującą 
sekwencję działań: przeprowadza-
nie restrukturyzacji dostosowawczej 
i centralizacji finansowo-księgowej 
(2008–2009), restrukturyzacji ma-
jątkowej i zatrudnienia (2009–2013).

Po przeprowadzonych procesach 
restrukturyzacji Instytut tworzą trzy 
jednostki: Siedziba i Oddział Prze-
twórstwa Materiałów Polimerowych 
w Toruniu, Oddział Farb i Tworzyw 
w Gliwicach oraz Oddział Elastomerów 
i Technologii Gumy w Piastowie. 

Od 1 kwietnia 2019 r. IMPiB funk-
cjonuje w ramach Sieci Badawczej 
Łukasiewicz. W skład sieci wchodzi 
38 instytutów badawczych, w których 
zatrudnionych jest niemal 8 tys. pra-
cowników.

W Strategii Instytutu na lata 
2019–2020, z perspektywą na kolej-
ne lata, została opracowana „Mapa 
Strategii”, która uwzględnia cztery 
perspektywy: finansową, klienta, 
potencjału i uczenia się. W Strategii 
został również uwzględniony harmo-
nogram działań dostosowawczych 
wynikających z zapisów ustawy 
o Sieci Badawczej Łukasiewicz.

Działalność Instytutu
Zadaniem Instytutu jest kom-

pleksowe prowadzenie badań na-
ukowych i prac rozwojowych oraz 
przystosowanie ich wyników do 
wdrożenia w praktyce przemysłowej. 
W tym celu IMPiB, hołdując trady-

cji, rozwija specjalizacje badawcze 
i technologiczne poszczególnych 
jednostek przy jednoczesnej dba-
łości o integrację ich działań dla 
uzyskania efektu synergii, rozwoju 
i współpracy. 

Rynkiem, na którym działa Insty-
tut są szeroko pojęte przedsiębior-
stwa (szczególnie sektora MSP) 
głównie z branży przetwórstwa two-
rzyw polimerowych, farb, lakierów, 
gumy, elastomerów oraz producen-
ci środków pomocniczych, urządzeń 
i aparatury badawczej do przetwór-
stwa tworzyw polimerowych. Insty-
tut jest przygotowany na komplek-
sową realizację ofert kierowanych 
do przedstawicieli przemysłu, jak 
również wsparcie jednostek nauko-
wych. 

Głównym obszarem działalno-
ści IMPiB są prace B+R z zakresu 
przetwórstwa tworzyw polimerowych. 
W akredytowanych laboratoriach 
badawczych realizowane są badania 
właściwości mechanicznych, ciepl- 
nych, reologicznych, a także struk-
tury warstwy wierzchniej, barwy, 
połysku, barierowości, starzeniowe, 
spektroskopowe, chromatograficzne, 
mikrobiologiczne i wiele innych.

Od pomysłu po wdrożenie, od konsolidacji do „Łukasiewicza”
Instytut Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników w nowej rzeczywistości

Dr Marlena Maślanka – Dyrektor Instytutu i dr hab. inż. Bogusław Królikowski, 
prof. IMBiP – Zastępca Dyrektora ds. Naukowo-Badawczych
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Innowacyjna wytłaczarka z indukcyjnym systemem grzania W25i

Targi Plastpol – Kielce 2018 r.

– Dysponujemy trzema laborato-
riami akredytowanymi i Jednostką 
Certyfikująca Wyroby, co umożli-
wia nam badania i opracowywanie 
technologii materiałów polimero-
wych, w tym elastomerowych. Po-
siadamy wysokiej klasy aparaturę 
i urządzenia badawcze, jak również 
profesjonalne linie technologiczne 
służące do przetwarzania różnego 
rodzaju tworzyw polimerowych oraz 
wytwarzania szerokiej gamy elemen-
tów z tych tworzyw. Natomiast zaple-
cze konstrukcyjno-produkcyjne daje 
możliwość wytwarzania linii tech-
nologicznych i urządzeń do prze-
twórstwa tworzyw sztucznych oraz 
aparatury laboratoryjnej. Dzięki 
temu jesteśmy w stanie komplekso-
wo świadczyć usługi od pomysłu do 
realizacji oraz wdrożenia w przemy-
śle. Nie możemy również zapomi-
nać, iż naszym największym atutem 
jest wykwalifikowana kadra nauko-
wa, badawczo-techniczna i inżynie-
ryjno-techniczna. Bez wiedzy i za-
angażowania osób zatrudnionych 
w Instytucie trudno byłoby istnieć 
i rozwijać się w dobie galopujące-
go rynku potrzeb na innowacyjne 
technologie i urządzenia – podkre-
śla dr Marlena Maślanka – Dyrektor 
IMPiB.

Działalność laboratoriów techno-
logicznych ukierunkowana jest na 

projektowanie nowych materiałów po-
limerowych, w tym materiałów funkcjo-
nalnych o specjalnych właściwościach 
użytkowych. Laboratoria oferują także 
usługi w zakresie przeprowadzania 
prób technologicznych, badań prze-
mysłowych i rozwojowych w skali pół-
technicznej oraz wstępnej produkcji 
doświadczalnej w obszarze wytłacza-
nia z materiałów polimerowych folii 
płaskiej, profili, w tym rur i wężyków 
oraz recyklingu odpadów tworzywo-
wych. 

Instytut posiada Koncesję Mi-
nisterstwa Spraw Wewnętrznych 

i Administracji na wykonywanie 
działalności gospodarczej w zakre-
sie wytwarzania i obrotu materia-
łami wybuchowymi, bronią, amu-
nicją oraz wyrobami i technologią 
o przeznaczeniu wojskowym lub 
policyjnym. W ramach tej koncesji 
opracowywane są nowe innowacyj-
ne mieszanki elastomerowo-gumo-
we, przeprowadzane są ich badania 
i próby technologiczne. Z miesza-
nek tych następnie wytwarzane 
są podzespoły będące składową 
urządzeń i środków transportu dla 
sił zbrojnych. W tym zakresie Insty-
tut współpracuje m.in. z Wojskowy-
mi Zakładami Lotniczymi, Wytwórnią 
Sprzętu Komunikacyjnego „PZL-
-Świdnik” S.A., Polskimi Zakładami 
Lotniczymi Sp. z o.o. Mielec, PZL 
„Warszawa-Okęcie” S.A., Zakłada-
mi Mechanicznymi „Bumar-Łabę-
dy” S.A. Wojskowymi Zakładami 
Motoryzacyjnymi S.A., Hutą Stalowa 
Wola S.A., Zakładami Mesko S.A. 
Skarżysko-Kamienna.

W ramach działalności koncesyj-
nej w Instytucie opracowano techno-
logię wytwarzania podzespołów ze-
stawów GROM i PIORUN, natomiast 
w trakcie opracowywania jest tech-
nologia i wykonanie podzespołów 
dla pojazdu KRAB.
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Na uwagę zasługuje również działalność wydawnicza 
Instytutu, który wydaje trzy czasopisma naukowo-technicz-
ne: Przetwórstwo Tworzyw, Farby i Lakiery oraz Elastomery  
adresowane zarówno do kadry naukowo-technicznej jednostek 
naukowych, jak i przedstawicieli przemysłu. Czasopisma te są 
indeksowane w bazie Index Copernicus Master, recenzowane 
przez wybitnych specjalistów, zawierają m.in. artykuły meryto-
ryczne, informacje branżowe z zakresu materiałów polimero-
wych pochodzące z zagranicznej prasy fachowej, informacje 
o konferencjach, sympozjach i targach.

Wybrane innowacyjne technologie i wdrożenia 
projektów badawczych

W ramach projektu realizowanego przez konsorcjum 
w składzie: Aston Investment Sp. z o.o., Cobro – Instytut 
Badawczy Opakowań oraz IMPiB, udało się wdrożyć inno-
wacyjną technologię wytwarzania opakowań kompostowal-
nych przeznaczonych do kontaktu z żywnością „BIOTREM 
NOVUM”. Instytut realizował część prac badawczych, głów-
nie w obszarze modyfikowania właściwości użytkowych wy-
robów z otrąb pszennych oraz zaprojektowania i zbudowa-
nia linii technologicznej do wytwarzania takich wyrobów. 
Projekt ten stwarza polskiemu produktowi szansę na zaję-
cie istotnej pozycji na europejskim rynku opakowań zgod-
nych z zasadami ochrony środowiska naturalnego.

Kolejny wdrożony projekt dotyczył opakowań nowej gene-
racji z tworzywa polimerowego ulegającego recyklingowi or-
ganicznemu. Jego celem było opracowanie założeń procesu 
technologicznego wytwarzania, ulegających biodegradacji 
w warunkach kompostowania przemysłowego tworzyw poli-
merowych oraz opracowanie założeń procesu otrzymywania 
z tych tworzyw folii przeznaczonych zarówno do użycia bez-
pośredniego, jak i do wytwarzania z nich sztywnych opako-
wań nowej generacji, głównie dla produktów spożywczych. 
Głównym efektem projektu było uruchomienie pierwszej 
w Polsce produkcji folii biodegradowalnej.

W ostatnim czasie w Instytucie opracowano projekt 
i wykonano dokumentację konstrukcyjną „rurki gardło-
wej” oraz narzędzi do jej wytwarzania. Rurka ta będzie 

stanowić podstawowe wyposażenie zespołów ratownic-
twa medycznego. Wyprodukowano już serię doświad-
czalną. 

Wspólnie z Instytutem Technologii Materiałów Elektro-
nicznych IMPiB realizował projekt dotyczący opracowania 
zaawansowanych uszczelniaczy połączeń ruchomych na 
bazie kompozytów elastomerowo-grafenowych. Został 
opracowany i zoptymalizowany sposób sporządzania tych 
kompozytów. Wykonano również prototypowe partie wyro-
bów, które są testowane przez użytkowników. 

Przykładem ciekawych rozwiązań technologicznych, 
które powstały w Instytucie jest metoda odzyskiwania 
sadzy pigmentowej i tworzyw sztucznych ze zużytych tone-
rów i elektrośmieci, a także technologia produkcji utlenio-
nych wosków polietylenowych oraz emulsji wodnych.

Ważnym przedsięwzięciem Instytutu jest projekt re-
alizowany obecnie we współpracy międzynarodowej 
z Fraunhofer Institute for Manufacturing Engineering and 
Automation (IPA) Forschungsgesellschaft für Pigmente 
und Lacke e.V.9 (FPL). Dotyczy on opracowania techno-
logii nowych generacji podkładów gruntowych o ulepszo-
nych właściwościach antykorozyjnych, użytkowych i ekolo-
gicznych. Projekt finansowany jest przez NCBR w ramach 
programu CORNET. 

Autor zdjęć: Tomasz Berent

Skaningowy mikroskop elektronowy (SEM) HITACHI SU8010 
wyposażony w detektory SE, detektor BSE i detektor EDX

Podzespoły do zestawu GROM i PIORUN

Laboratorium technologiczne w Toruniu
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Pierwszy gmach Państwowego Instytutu Geologicznego

Państwowy Instytut Geologiczny 
jest jednym z najstarszych polskich 
instytutów naukowych o zasięgu ogól-
nokrajowym. Został powołany 7 maja 
1919 r. na mocy uchwały Sejmu Usta-
wodawczego RP i już od 100 lat z suk-
cesami wypełnia zadania realizowane 
przez nowoczesne służby geologiczne. 
Od roku 2001 realizuje również za-
dania państwowej służby hydrogeolo-
gicznej, a od 2009 r. posiada status 
państwowego instytutu badawczego. 

Instytut prowadzi wszechstronne 
badania budowy geologicznej kraju, 
których celem jest praktyczne wy-
korzystanie wiedzy zgromadzonej 
w gospodarce narodowej i ochronie 
środowiska. Zapewnia bezpieczeń-
stwo państwa w zakresie gospodar-
ki zasobami surowców mineralnych 
i wód podziemnych, monitoruje stan 
środowiska geologicznego i ostrzega 
o zagrożeniach naturalnych. 

Dzięki badaniom prowadzonym przez 
Instytut zostały odkryte najważniejsze 
polskie złoża surowców mineralnych – 
miedzi, srebra, siarki rodzimej, węgla 
kamiennego, węgla brunatnego, soli 
kamiennej, soli potasowych, rud że-
laza, tytanu, wanadu, cynku, ołowiu. 
Polska dysponuje niezwykle obszerną 
i szczegółową wiedzą o swoim środo-
wisku naturalnym i z pewnością jest 
w tym wielka zasługa Państwowego 
Instytutu Geologicznego. 

Jubileuszowa refleksja
Jubileusz 100-lecia Państwowego 

Instytutu Geologicznego-PIB to wyjąt-

kowa okazja, aby przybliżyć jego histo-
rię i pochwalić się osiągnięciami. Jest 
to także dobry moment, aby zasta-
nowić się nad przyszłością Instytutu 
i czekającymi go nowymi wyzwaniami. 

Warto podkreślić, że największą 
wartość tej jednostki naukowej sta-
nowią jego pracownicy. To dzięki ich 
zaangażowaniu, wiedzy, determinacji 
i pasji PIG na przestrzeni 100 lat mógł 
rozwijać się i osiągać sukcesy. Z Insty-
tutem swoje losy związało wielu zna-
mienitych geologów, wybitnych spe-
cjalistów, których zasługi dla rozwoju 
geologii, nie tylko polskiej, są nie do 
przecenienia.

PIG-PIB w liczbach
W skład Instytutu wchodzi siedziba 

główna w Warszawie oraz sześć oddzia-
łów regionalnych w Gdańsku, Kielcach, 
Krakowie, Sosnowcu, Szczecinie i Wro-
cławiu i dwie pracownie – w Lublinie 
i Poznaniu. W Instytucie zatrudnionych 
jest ponad 860 osób, w tym 131 osób 
z tytułem naukowym doktora, 25 osób 

z tytułem doktora habilitowanego oraz 
12 osób z tytułem profesora. W 2018 r. 
pracownicy Instytutu byli autorami 
i współautorami ponad 260 publikacji, 
a liczba realizowanych projektów krajo-
wych i międzynarodowych wyniosła pra-
wie 570.

Infrastruktura badawcza
Instytut łączy stuletnią tradycję ba-

dawczą z nowoczesnym spojrzeniem 
na problematykę i rolę badań laborato-
ryjnych. Laboratoria PIG-PIB prowadzą 
wszechstronne badania analityczne, 
które pozwalają ustalić skład chemicz-
ny i właściwości fizyczne ciał stałych 
i cieczy, a także właściwości mecha-
niczne, filtracyjne oraz podatność ma-
gnetyczną gruntów i skał. 

Zespół laboratoriów posiada certyfi-
kat przyznany przez Polskie Centrum 
Akredytacji (PCA). Potwierdza on speł-
nienie wymagań normy oraz kompe-
tencje laboratoriów badawczych do 
wykonywania badań chemicznych 
i oznaczania właściwości fizycznych 
próbek środowiskowych: wody, ście-
ków, osadów, gleby, gruntów i skał,  
a także materiałów biologicznych 
i produktów rolnych. 

Laboratoria Instytutu wyposażone 
są w nowoczesną aparaturę badawczą 
wiodących światowych producentów. 
Chlubą PIG jest mikrosonda jonowa 

Złoty jubileusz Państwowego Instytutu Geologicznego – 
Państwowego Instytutu Badawczego

Dr Agnieszka Wójcik – Dyrektor PIG-PIB

Powstający Instytut Geologiczny ma być zakładem 
naukowo-badawczym, poświęconym przede wszyst-
kim rozważaniu problemów geologicznych związanych  
z rozmaitymi dziedzinami życia ekonomicznego. […] 
Ale obok zagadnień natury praktycznej – wcale nie my-
ślimy rezygnować z prac natury teoretycznej, geologia 
stosowana nie da pomyśleć bez geologii teoretycznej, 
nie może bez niej ani rozwijać się, ani należycie speł-
niać swojego zadania…

prof. J. Morozewicz
pierwszy Dyrektor PIG
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SHRIMP to jedno z nowocześniejszych 
urządzeń do pomiarów stosunków 
izotopowych szerokiej gamy pierwiast-
ków. Wyniki badań laboratoryjnych 
mają szerokie spektrum zastosowań 
i są wykorzystywane m.in. w badaniu 
i datowaniu skał, procesów geologicz-
nych, a także w ochronie środowiska, 
hydrogeologii, materiałoznawstwie, 
mikropaleontologii, mikrobiologii oraz 
archeologii.

Zakres działalności PIG-PIB
Do głównych obszarów działalno-

ści Instytutu należy realizacja zadań 
państwowej służby geologicznej oraz 
państwowej służby hydrogeologicz-
nej, działalność badawczo-rozwojowa, 
współpraca krajowa i międzynarodo-
wa oraz promocja nauk o Ziemi, edu-
kacja i upowszechnianie wiedzy. 

W ramach zadań państwowej służ-
by geologicznej Instytut weryfiku-
je zasoby i perspektywiczność złóż 
metali, węgla, węglowodorów, wód 
termalnych oraz pierwiastków rzad-
kich i krytycznych, sporządza krajo-
wy bilans zasobów kopalin, zarządza 
Centralnym Archiwum Geologicz-
nym, rejestrem obszarów górniczych 
i podziemnych składowisk dwutlenku 
węgla oraz systemem osłony przeciw- 
osuwiskowej SOPO, prowadzi Central-
ną Bazę Danych Geologicznych wraz 
z przetwarzaniem i udostępnianiem 
informacji geologicznej. Koordynuje 
i wykonuje prace z zakresu kartogra-
fii geologicznej, georóżnorodności 
oraz geologii środowiskowej, a także 
rozpoznaje i monitoruje zagrożenia 
geologiczne.

Państwowa służba hydrogeologicz-
na, zgodnie z zapisami ustawy Prawo 
Wodne, realizuje zadania na potrzeby 
rozpoznawania, bilansowania i ochrony 
wód podziemnych w celu ich racjonal-
nego wykorzystania przez społeczeń-
stwo i gospodarkę. Instytut  prowadzi 
pomiary i obserwacje w sieci monito-
ringu wód podziemnych liczącej 1250 
punktów badawczych zlokalizowanych 
na obszarze całego kraju, wykonywana 
jest ocena stanu wód podziemnych, 
cyklicznie publikowane są komunikaty 
o bieżącej sytuacji hydrogeologicz-
nej na terenie kraju oraz prognozy jej 

zmian, a także w sytuacji wystąpienia 
stanu zagrożenia hydrogeologicznego 
wydawane są ostrzeżenia przed nie-
bezpiecznymi zjawiskami, zachodzący-
mi w strefach zasilania lub poboru wód 
podziemnych. 

Instytut prowadzi również szero-
ką działalność badawczo-rozwojową. 
Naukowcy realizują wiele ciekawych 
projektów pozwalających lepiej zrozu-
mieć historię Ziemi i tajemnice ewo-
lucji życia. Dostarczają coraz bardziej 
szczegółowych danych i analiz doty-
czących budowy geologicznej Polski. 
Prowadzą specjalistyczne badania mi-
nerałów i skał na poziomie niemalże 
cząsteczkowym oraz nieustannie do-
skonalą metody badawcze. Analizują 
przebieg zmian klimatycznych w prze-
szłości geologicznej, aby lepiej zrozu-
mieć zmiany zachodzące obecnie.

Szereg realizowanych projektów 
ma charakter interdyscyplinarny, są 
one często pionierskie w skali kraju, 
a nawet świata. Przykładem takich 
badań  jest projekt realizowany w kon-
sorcjum z PGNiG, dotyczący przedeks-
ploatacyjnego odmetanowania pokła-
dów węgla. Został on nominowany do 
prestiżowej nagrody – Godło „Teraz 
Polska” 2019 w kategorii Przedsię-
wzięć Innowacyjnych.

Instytut pełni też rolę niezależne-
go i obiektywnego eksperta, które-
go kompetencje wykorzystywane są 
w projektowaniu i ocenie zagrożeń 
dla wielu ważnych z punktu widzenia 
gospodarczego inwestycji. Ocenia 
geologiczno-inżynierskie warunki po-
sadowienia i eksploatacji budynków, 
dróg, mostów, zakładów przemysło-
wych, składowisk odpadów i innych 
projektów budowlanych. Wykonuje 
dziesiątki opinii i ekspertyz.

PIG aktywnie działa na forum 
międzynarodowym. Priorytetowym 
obszarem współpracy dwu- i wie-
lostronnej są regiony przygranicz-
ne i transgraniczne kraju, włącznie 
z obszarem morskim. Współpraca 
ze służbami geologicznymi i ośrod-
kami naukowo-badawczymi, przede 
wszystkim krajów ościennych, obej-
muje przedsięwzięcia w różnych 
dziedzinach geologii. Instytut jest 
aktywnym członkiem stowarzyszenia 

europejskich służb geologicznych 
EuroGeoSurveys (EGS), współpracu-
je z wieloma krajami na wszystkich 
kontynentach, aktywnie uczestniczy 
w projektach międzynarodowych, 
bierze czynny udział w pracach grup 
eksperckich, których celem jest do-
radzanie odpowiednim strukturom 
Komisji Europejskiej. Sztandarowym 
programem pomocowym Unii Euro-
pejskiej, w którym PIG-PIB uczestni-
czy, jest PanAfGeo, ukierunkowany 
na szkolenie i wzmacnianie kadry 
służb i administracji geologicznej 
krajów afrykańskich.

Spojrzenie w przyszłość
Wielkim wyzwaniem, przed którym 

stoi Państwowy Instytut Geologiczny, 
będzie udział w pracach poszukiwaw-
czych, realizowanych w ramach pro-
gramu rozpoznania geologicznego 
oceanów PRoGeO. Podpisany przez 
Polskę oraz Międzynarodową Orga-
nizację Dna Morskiego kontrakt na 
rozpoznanie i poszukiwanie złóż poli-
metalicznych siarczków masywnych 
na dnie Atlantyku to nie tylko szansa 
na odkrycie cennych złóż, ale przede 
wszystkim ogromne doświadczenie 
badawcze i możliwość pozyskania 
nowych danych o budowie i historii 
Ziemi. Stwarza również możliwość 
opracowania nowych i skuteczniej-
szych metod badawczych, które mo-
głyby być wdrażane przy realizacji 
projektu.

Państwowy Instytut Geologiczny 
jako niezależna i obiektywna instytu-
cja z bogatym doświadczeniem ma 
wiele do zaoferowania, zarówno w sfe-
rze badawczej, jak i edukacyjnej.

Instytut od lat dostosowuje profil 
działania do współczesnych potrzeb 
społecznych i gospodarczych, stąd 
otwarcie na nowe źródła energii nie-
konwencjonalnej, bezpieczeństwo 
obiektów infrastrukturalnych, mo-
nitorowanie zmian klimatycznych 
i ochronę środowiska oraz zasobów 
naturalnych. Wielokierunkowość reali-
zowanych zadań przy wysoko wykwali-
fikowanej kadrze z pewnością pozwoli 
sprostać nowym wyzwaniom w kolej-
nych dekadach.

Zdjęcia: PIG-PIB
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Na Zamku Królewskim w Warszawie, 11 grudnia 2018 r., 
odbyła się gala, podczas której zostały ogłoszone wyniki 
XVI edycji rankingu Pereł Polskiej Gospodarki. Organizato-
rem uroczystości była redakcja magazynu ekonomicznego 
„Polish Market”, na łamach którego promowana jest polska 
gospodarka, nauka i kultura. W wydarzeniu tym udział wzię-
li przedstawiciele Kancelarii Prezydenta RP, Parlamentu 
i Rządu, ambasadorowie z polskich i zagranicznych placó-
wek dyplomatycznych w Polsce oraz przedstawiciele świata 
gospodarki, nauki i kultury.

Podczas uroczystej gali zostały również wręczone Perły 
Honorowe, wyłoniono także zwycięzców konkursu Pro-
gress – Perły Innowacji. Konkurs, którego współorgani-
zatorem jest Rada Główna Instytutów Badawczych, ma 
na celu wyróżnienie najbardziej innowacyjnych przed-
siębiorstw, jednostek naukowych, instytucji, a także wy-
nalazców i naukowców. Perły Innowacji przyznawane są 
w uznaniu efektów prac badawczych, które wnoszą istot-
ny wkład nie tylko w rozwój polskiej gospodarki, ale są 
również wartością społeczną. Otrzymują ją najlepsi za 
talent, kreatywność, pasję badawczą, bez których nie by-
łoby nowatorskich technologii, wynalazków i rozwiązań.

W 8. edycji konkursu kapituła, w osobach Krystyny Woź-
niak-Trzosek – redaktor naczelnej „Polish Market” oraz 
prof. Leszka Rafalskiego – Przewodniczącego RGIB, przy-
znała Perły Innowacji w kategoriach: Przedsiębiorstwo 
i Jednostka naukowa. Perłami Innowacji uhonorowano 
firmy:  Ankol Sp. z o.o., Energa S.A., NOVOMATIC Techno-
logies Poland S.A. oraz, za całokształt działalności, instytut 
badawczy – Instytut Chemii i Techniki Jądrowej.

***
Działalność Instytutu Chemii i Techniki Jądrowej 

(IChTJ) ma charakter interdyscyplinarny. Obejmuje ona 

badania podstawowe, B+R, jak również usługi. Wyniki 
prac badawczych realizowanych w IChTJ znalazły zasto-
sowanie w przemyśle, medycynie, ochronie środowiska 
i rolnictwie. Od wczesnych lat sześćdziesiątych jednost-
ka odgrywa wiodącą rolę w rozwoju i wdrażaniu metod 
i technologii jądrowych w kraju, mając tym samym ogrom-
ne znaczenie dla gospodarki.  

Instytut, jako jednostka rozpoznawalna w środowisku 
międzynarodowym, współpracuje z wieloma prestiżowymi 
i uznanymi zagranicznymi ośrodkami naukowymi. W dużej 
mierze jest to zasługa charyzmatycznego dyrektora IChTJ – 
prof. dr. hab. inż. Andrzeja Chmielewskiego, który zawo-
dowo związany jest z Instytutem już od 1983 r., a zarzą-
dza nim od roku 2008.

Do podstawowych obszarów działalności IChTJ  należą:

•	 badania podstawowe tworzące wiedzę w zakresie ra-
diochemii i chemii jądrowej, radiacyjnej oraz radiobio-
logii,

•	 bezpieczeństwo energetyczne (energetyka konwen-
cjonalna i jądrowa, paliwa jądrowe i konwencjonalne,  
odnawialne źródła energii),

•	 zastosowanie technik jądrowych i radiacyjnych 
w ochronie środowiska i przemyśle,

•	metody jądrowe oraz radiacyjne syntezy, przetwórstwa 
i charakteryzacji materiałów, 

•	 ochrona zdrowia (sterylizacja radiacyjna, radiofarma-
ceutyki, ochrona radiologiczna, bezpieczna żywność).

Instytut posiada siedem akceleratorów elektronów 
oraz trzy źródła gamma, dzięki czemu jest jednym z naj-
bardziej zaawansowanych centrów nauki i technologii 
w tej dziedzinie. W IChTJ działają stacje pilotowe wypo-
sażone w akceleratory elektronów: sterylizacji radiacyj-
nej wyrobów medycznych i przeszczepów (ISO i GMP), 
mikrobiologicznej dekontaminacji żywności, radiacyjnej 
modyfikacji polimerów (rurek termokurczliwych i taśm), 
jak również usuwania SO2 i NOX z gazów odlotowych. In-
stytut zaangażowany jest w promocję i rozwój technik 
radiacyjnych. 

Na uwagę zasługuje fakt, że stacja sterylizacji radia-
cyjnej IChTJ jest jedyną w Polsce i wykonuje usługi dla 
ponad 50 producentów materiałów medycznych oraz 
banków tkanek. Rocznie sterylizuje ok. 40 milionów ar-
tykułów sanitarnych oraz ponad 14 tysięcy przeszcze-
pów. Wartość produkcji wspieranej przez tę stację sięga 
200 mln złotych rocznie.

W ostatnich latach Instytut wdrożył i przekazał do prze-
mysłu technologie produkcji tworzyw z pamięcią kształtu 
oraz modyfikacji półprzewodników. Zostały one wdrożo-

Perłowy Instytut 
„Perła Innowacyjności” dla Instytutu Chemii i Techniki Jądrowej

Od prawej: mgr inż. Roman Janusz – Zastępca Dyrektora 
IChTJ ds. Technicznych i Marketingu, Krystyna Woźniak-Trzosek – 
Redaktor Naczelna Polish Market, prof. Leszek Rafalski – 
Przewodniczący RGIB, fot. Łukasz Giersz
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ne także w Malezji i Iranie. Posiada 
kadrę i sprzęt do badania radiacyj-
nej odporności materiałów dla po-
trzeb energetyki jądrowej, obronno-
ści i medycyny.

IChTJ prowadzi (od 1995 r.) mię-
dzynarodowe studia doktoranckie 
w zakresie: chemicznych aspektów 
energetyki jądrowej, chemii i bioche-
mii radiacyjnej, chemii radiofarma-
ceutyków, chemii analitycznej, che-
mii wolnych rodników, zastosowania 
metod jądrowych w badaniach ma-

nal of Nuclear Research) – kwartalnik 
naukowy w języku angielskim prezen-
tujący dorobek jądrowych instytutów 
badawczych w Europie i na świecie. 
Na jego łamach podejmowana jest 
tematyka dotycząca chemii jądrowej 
i radiacyjnej, chemii izotopów, fizyki 
jądrowej, radiochemii i radiobiologii 
oraz technologii jądrowych, fizyki plaz- 
my i fuzji jądrowej. Instytut wydaje 
również, od roku 1957, kwartalnik Po-
stępy Techniki Jądrowej. 

teriałowych na potrzeby medycyny, 
ochrony środowiska oraz konserwacji 
zabytków.

Instytut, jako jedyna jednostka 
w kraju i jedna z 18 na świecie, zo-
stał nominowany przez Międzynaro-
dową Agencję Energii Atomowej na 
Collaborating Centre for Radiation 
Dosimetry and Industrial Proces-
sing.

Od 1956 r. IChTJ wydaje czasopi-
smo Nukleonika (International Jour-

NASK w europejskim konsorcjum SPARTA
44 podmioty, w tym NASK, łączą siły w zakresie europejskiego cyberbezpieczeństwa

Opracowanie skuteczniejszych 
metod walki z cyberzagrożeniami 
i wymiana doświadczeń między eu-
ropejskimi jednostkami reprezen-
tującymi wysoki poziom naukowy 
i innowacyjność – to zadania stojące 
przed nowo powstałym konsorcjum 
SPARTA. W jego skład, w lutym br., 
weszła Naukowa i Akademicka Sieć 
Komputerowa – PIB.

– Cyberbezpieczeństwo to istotne 
wyzwanie społeczne. Silnie powią-
zane z digitalizacją naszej rzeczy-
wistości, zagrożenia w sieci mają 
rosnący wpływ na nasze życie. Dla-
tego konieczne jest zapewnienie 
ochrony z zachowaniem suweren-
ności państw poprzez wzmocnienie 
aktywności w zakresie bezpieczeń-
stwa cybernetycznego. Wymaga to 
połączenia czołowych europejskich 
kompetencji ku wspólnym celom ba-
dawczym i innowacyjnym – zwraca 
uwagę w swoim komunikacie fran-
cuska organizacja badawcza CEA, 
która przewodzi konsorcjum.

SPARTA to nowa Sieć Kompetencji 
w zakresie cyberbezpieczeństwa, fi-
nansowana w ramach unijnego pro-
gramu Horyzont 2020, której celem 
jest rozwijanie i wdrażanie najwyż-
szej klasy projektów badawczych 

i wspólnych innowacji. SPARTA, której 
przewodzi francuska organizacja ba-
dawcza CEA, angażuje 44 starannie 
dobrane jednostki reprezentujące 
wysoki poziom naukowy i innowa-
cyjność technologiczną w dziedzinie 
walki z cyberzagrożeniami. Uczestni-
cy przedsięwzięcia zamierzają wspól-
nie przeformułować sposób myślenia 
o tym, jak w Europie prowadzi się 
badania nad bezpieczeństwem te-
leinformatycznym, wdraża innowa-
cje i przeprowadza szkolenia. Dzięki 
dzieleniu się doświadczeniami, wy-
zwaniami i umiejętnościami, SPARTA 
ma przyczynić się do zwiększenia eu-
ropejskiej autonomii strategicznej.

W ramach projektu NASK skupi 
się na opracowywaniu sposobów 
zwiększenia świadomości sytuacyj-
nej, czyli na dotarciu do wysokiej 
jakości wiedzy o istniejących lub 
mających się pojawić cyberzagroże-
niach. Poszczególne obszary zainte-
resowania obejmują nowe metody 
analizy szkodliwego oprogramowa-
nia (malware), monitorowanie ata-
ków z wykorzystaniem sieci pułapek 
(honeypotów) oraz śledzenie aktyw-
ności botnetów.

Stworzone przez NASK systemy 
wykrywania oraz analizy zagrożeń 

będą wykorzystywane przez CERT 
Polska do pozyskania unikatowej 
i istotnej wiedzy na temat bieżących 
i przyszłych zagrożeń, niezbędnej do 
codziennej pracy zespołu. Uzyskane 
informacje będą również przekazy-
wane innym zespołom CSIRT w Euro-
pie i na świecie.

Projekt umożliwi ponadto formu-
łowanie celów badawczych w po-
staci Mapy Badań i Innowacji, która 
zaowocuje pogłębionymi badaniami 
na temat bezpieczeństwa cyber-
netycznego w przyszłości. W tym 
aspekcie również zostanie wyko-
rzystane wieloletnie doświadczenie 
CERT Polska.

Jednym z działań SPARTA będzie 
uruchomienie czterech programów 
badawczych, które dostarczą za-
awansowanych rozwiązań dla róż-
nych branż, m.in. zdrowia publiczne-
go, energii, transportu, technologii 
informacyjnych czy administracji pu-
blicznej. Działania konsorcjum dadzą 
ponadto podstawy do ujednolicenia 
systemów nauczania w dziedzinie 
cyberbezpieczeństwa.

Źródło: NASK
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W Wojskowym Instytucie Medycznym w Warszawie, 
24 stycznia 2019 r., uroczyście otwarto dwie zmodernizo-
wane kliniki – Dermatologiczną oraz Chorób Infekcyjnych 
i Alergologii. Nowo wyremontowany budynek dostosowany 
został do obecnie obowiązujących warunków sanitarno-
-epidemiologicznych. Zapewnia komfort, bezpieczeństwo 
i nowoczesność pacjentom oraz personelowi.
– Od kilku lat Wojskowy Instytut Medyczny dynamicznie się 
zmienia, konsekwentnie kładąc nacisk na kompleksową 
opiekę nad chorymi. Modernizacja jest istotnym krokiem 
w tym kierunku. Odpowiedni sprzęt oraz organizacja opie-
ki, w tym nadzór i dbałość o bezpieczeństwo pacjentów, 
są kluczem do sukcesu – powiedział podczas uroczystości 
otwarcia Dyrektor WIM – gen. dyw. prof. dr hab. n. med. 
Grzegorz Gielerak.

Po modernizacji Klinika Dermatologiczna w swoim za-
pleczu posiada klimatyzowaną salę zabiegową o podwyż-
szonym standardzie, gabinety kapilaroskopii, światłolecz-
nictwa, nowy gabinet zabiegowy wraz z salą opatrunkową. 
Została także wyposażona w nowy videodermatoskop. To 
precyzyjne urządzenie umożliwia kompleksowe badanie 
powierzchni skóry i wykonanie komputerowej analizy 
oraz dokumentacji cyfrowej zmian skórnych. Dzięki wy-
korzystaniu mikroskopu epiluminescencyjnego i specja-
listycznego oprogramowania wykonywana jest rzeczywi-
sta kontrola zmian skórnych w czasie, ze szczególnym 
uwzględnieniem zmian atypowych. Specjalista może po-
równać badane zmiany skórne ze zdjęciami archiwalnymi 
zachowanymi w dokumentacji leczenia pacjenta. Urzą-
dzenie jest wykorzystywane w diagnostyce nieinwazyjnej 
chorób skóry ze szczególnym uwzględnieniem wczesne-
go rozpoznania nowotworów skóry.

W Klinice Chorób Infekcyjnych i Alergologii moderni-
zacja pozwoliła na oddzielenie części infekcyjnej kliniki 
(wraz z Poradnią Chorób Zakaźnych) od części alergolo-
gicznej (wraz z Poradnią Alergologiczną). Wybudowano 
specjalny podjazd dla karetek, łącznik zapewniający bez-
pośrednią komunikację z głównym kompleksem szpita-
la, dwie sale umożliwiające ścisłą izolację i obserwację 
chorych, dwułóżkową salę intensywnego nadzoru przy-
gotowaną dla wykonywania kontrolowanych prowokacji 

alergenami czy prowadzenia szybkich metod odczulania 
(ultra rush), trzy sale – monitorowaną, zabiegową oraz 
salę badań chorych. 

***
Wojskowy Instytut Medyczny (WIM) – centralny szpital 

kliniczny MON nazywany „szpitalem przy Szaserów”, nale-
ży do największych, wieloprofilowych, o najwyższym stopniu 
referencyjności, akredytowanych placówek ochrony zdrowia 
w Polsce. 

W krajach NATO wiodący szpital wojskowy odgrywa 
ważną rolę w systemie bezpieczeństwa całego państwa. 
W nim leczą się m.in. ranni na służbie żołnierze i funk-
cjonariusze. Taka placówka najczęściej jest również istot-
nym centrum kształcenia medyków oraz prężnym ośrod-
kiem naukowo-badawczym. W Polsce tę rolę pełni szpital 
przy Saserów.

Szpital zajmuje ponad 22 hektary, a łączna powierzch-
nia budynków to 120 tys. m². Co roku blisko 3 tysiące pra-
cowników z 44 klinik, oddziałów i zakładów niesie pomoc 
około 100 tysiącom pacjentów. Poprzez kolejne inwestycje 
WIM zwiększa kompleksowość udzielanych świadczeń me-
dycznych.

Źródło: WIM
fot. Andrzej Kosater WIM

Nowoczesność w leczeniu i diagnostyce
Kolejne kliniki w WIM zmodernizowane

Uroczyste przecięcie wstęgi przez gen. dyw. prof. dr. hab. n. med. 
Grzegorza Gieleraka – Dyrektora WIM
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Nie ma nowoczesnego państwa bez nowoczesnej myśli 
technicznej, bez nowoczesnego przemysłu, bez nowoczes- 
nej produkcji, bez wynalazczości, bez wytwarzania dóbr, 
które nazywamy dobrami wysoko przetworzonymi. To jest 
wszystko zasługa myśli inżynierskiej – podkreślił prezydent 
Andrzej Duda, przemawiając podczas uroczystości z okazji 
jubileuszowej edycji plebiscytu.

Prof. dr hab. inż. Zbigniew Śmieszek – 
„Złoty Inżynier Ćwierćwiecza”

Absolwent Akademii Górniczo-
-Hutniczej w Krakowie. Wybitny 
naukowiec i menedżer, specjalista 
metalurg. W 1975 r. objął stanowi-
sko dyrektora Instytutu Metali Nie-
żelaznych, Honorowy Wiceprzewod-
niczący Rady Głównej Instytutów 
Badawczych, prezes Stowarzysze-
nia Inżynierów i Techników Metali 
Nieżelaznych. 

W latach 1991–1995 pełnił kolej-
no funkcje: dyrektora ds. strategii 
i współpracy KGHM Polska Miedź S.A., 
a następnie wiceprezesa i pre-
zesa KGHM Cuprum Wrocław. Od 
1996 r. (do roku 2018) ponownie 
kierował IMN w Gliwicach. Obec-
nie pełnomocnik dyrektora IMN ds. 
Współpracy z Nauką i Przemysłem. 
Koordynował wiele programów na-
ukowych, uczestniczy w pracach 
zespołów rozwoju przemysłu meta-
li nieżelaznych, jest członkiem rad 
naukowych, a także Komitetu Meta-
lurgii PAN, Rady Izby Gospodarczej 
Metali Nieżelaznych i Recyklingu 
oraz wielu naukowych organizacji 
międzynarodowych. Za swą wybitną 
działalność naukową został uho-
norowany wieloma odznaczeniami 
państwowymi, resortowymi i towa-
rzystw naukowych. 

Wydarzenie odbyło się 27 lutego 
2019 r. w Pałacu Prezydenckim. Było 
to wielkie święto środowiska tech-
nicznego. Gala zgromadziła wybitne 
osobistości świata polityki, nauki, 
biznesu i kultury. Jednakże najważ-
niejszymi gośćmi w tym dniu było 25 
laureatów: młodych, wyróżnionych, 
srebrnych, złotych, diamentowych, 
w tym dwóch Honorowych Inżynie-
rów jubileuszowej edycji Plebiscytu 

oraz trzech Złotych Inżynierów Ćwier-
ćwiecza. W uroczystości uczestniczył 
także prof. Leszek Rafalski – Prze-
wodniczący RGIB, który reprezento-
wał również Akademię Inżynierską 
w Polsce.

Miło nam poinformować, że wśród 
laureatów jubileuszowej edycji ple-
biscytu „Złoty Inżynier” są przedsta-
wiciele naszych instytutów badaw-
czych.

25. gala plebiscytu „Złoty Inżynier” 
z udziałem Prezydenta RP

Uroczyste otwarcie jubileuszowej edycji plebiscytu „Złoty Inżynier”

Wyjątkowi laureaci konkursu „Złoci Inżynierowie Ćwierćwiecza” i „Honorowi Złoci Inżynierowie”
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Dr inż. Wiesław Krzymień –„Złoty 
inżynier”, kategoria Nauka

Od młodzieńczych lat zaintereso-
wany techniką lotniczą (modelarz, 
ukończył szkolenie podstawowe szy-
bowcowe). Absolwent Wydziału MEiL 
Politechniki Warszawskiej. Zawodowe 
zainteresowania to pomiary i analiza 
drgań. Od 1979 r. (z przerwami) pra-
cuje w Instytucie Lotnictwa. Uczest-
niczył w badaniach, albo prowadził 
badania rezonansowe drgań wszyst-
kich polskich prototypowych konstruk-
cji samolotów wyprodukowanych po 
1980 r. Jako kierownik projektu pierw-
szego polskiego wiatrakowca I-28 po-
prowadził wszystkie badania zgodnie 
z wymaganiami przepisów budowy 
statków powietrznych ASTM pod nad-
zorem Urzędu Lotnictwa Cywilnego, 
doprowadzając do jego oblotu. 

Autor ponad 30 publikacji z dziedzin: 
właściwości drganiowych konstrukcji 
lotniczych, wytrzymałości konstrukcji, 

badań wiatrakowców i śmigłowców 
oraz badań dynamicznie podobnych 
modeli samolotów. Posiada tytuł Eu-
roinżyniera (FEANI) oraz uprawnie-
nia rzeczoznawcy Stowarzyszenia 
Inżynierów i Techników Mechaników 
Polskich w zakresie wytrzymałości 
konstrukcji. Członek Polskiego To-
warzystwa Mechaniki Teoretycznej 
i Stosowanej.

Laureat podkreśla, że na sukcesy 
w zawodzie inżyniera składają się co-
dzienna systematyczna praca przy roz-
wiązywaniu wielu problemów i różnych 
zadań, a także stały rozwój – inżynier 
powinien być „na bieżąco” z nową tech-
niką oraz aktualnym stanem wiedzy. 
(…) Zawodu inżyniera nie zamieniłbym 
na żaden inny, jednak zaangażowanie 
w sprawy zawodowe zawsze wymaga 
poświęceń – może dlatego zastana-
wiam się, na ile odbywa się to kosztem 
relacji z moimi najbliższymi.

***
„Złoty Inżynier” to prestiżowy tytuł 

przyznawany wybitnym inżynie-
rom, twórcom techniki, wynalazcom 
i organizatorom życia gospodarczego 
kraju, który popularyzuje ich doko-
nania. Konkurs organizowany jest 
przez redakcję „Przeglądu Technicz-
nego” – czasopisma inżynierskiego 
o 153-letniej tradycji. Głównym celem 
plebiscytu jest wyrażenie uznania dla 
twórców kultury technicznej, a także 
zwrócenie uwagi społeczeństwa, po-
lityków i mediów na rolę inżynierów 

Liczba polskich zgłoszeń patento-
wych do Europejskiego Urzędu Pa-
tentowego (EPO) wzrosła w 2018 r. 
o prawie 20 proc. Tempo wzrostu licz-
by wniosków było jednym z najwięk-
szych w Europie.

Z opublikowanego w marcu br. ra-
portu podsumowującego działalność 
EPO w 2018 r. wynika,  że w ubiegłym 
roku wnioskodawcy z Polski złożyli 
534 zgłoszeń patentowych (w 2017 r. 
było 446 zgłoszeń). 

rodzaju technologii, zwłaszcza trans-
portu, inżynierii lądowej oraz proce-
sów termicznych (każdy z tych sekto-
rów stanowił po 7 proc. wszystkich 
polskich zgłoszeń patentowych). 
6 proc. wszystkich wniosków doty-
czyło produktów farmaceutycznych, 
a po 5 proc.: technologii medycz-
nych, biotechnologii oraz technologii 
komputerowych.

Źródło: Nauka PAP

Liczba zgłoszeń patentowych 
składanych przez polskich wyna-
lazców, przedsiębiorstwa i ośrodki 
badawcze wzrosła w ubiegłym roku 
o 19,7 proc. Polskie tempo wzrostu 
liczby zgłoszeń było jednym z naj-
większych w Europie i zdecydowa-
nie przekraczało średnią dla 38 
państw członkowskich EPO, która 
wyniosła +3,8 proc.

Zdecydowana większość wniosków 
z Polski (71 proc.) dotyczyła różnego 

w codziennym budowaniu innowacyj-
nej i konkurencyjnej gospodarki.

Od wielu też lat polscy inżyniero-
wie, niezależnie od specjalizacji, 
dużą wagę przywiązują do ekologii 
i zrównoważonego rozwoju. Warto 
przypomnieć, iż w czasach gdy śro-
dowisko naturalne przegrywało 
z techniką, to właśnie inżynierowie 
zaczęli szukać rozwiązań ekologicz-
nych. Idea zrównoważonego rozwo-
ju, program EUROPA 2030 w wielu 
swych aspektach potwierdza, iż bez 
inżynierów nie można realizować 
programu rozwoju uwzględniającego 
czynniki ludzkie, kulturalne, ekono-
miczne i techniczne.

Laureaci plebiscytu „Przeglądu 
Technicznego” swoją pracą potwier-
dzają, iż inżynierowie zdają sobie 
sprawę, że twórczość techniczna wy-
kracza obecnie poza obszar czystej 
technologii. Natomiast tytuł „Hono-
rowy Złoty Inżynier” dowodzi, iż wie-
dza ścisła i pragmatyzm inżynierski 
umożliwiają osiągnięcie sukcesów 
w innych zawodach. Honorowi Złoci 
Inżynierowie zawsze podkreślają, iż 
sposób myślenia, jakiego nauczyli 
się na studiach technicznych, jest 
niejednokrotnie pomocny w ich ka-
rierach. Będąc inżynierem można 
być sławnym śpiewakiem operowym, 
wybitnym lekarzem, satyrykiem, 
dziennikarzem, bankowcem czy po-
litykiem.

Dorota Jarocka
fot. NOT

Duży wzrost liczby polskich zgłoszeń patentowych 
w 2018 roku
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Zapraszamy inżynierów do stolicy Małopolski!

W dniach 13–15 czerwca 2019 r. w Krakowie odbędzie 
się IV Światowy Zjazd Inżynierów Polskich towarzyszący 
XXVI Kongresowi Techników Polskich. 

To wielkie spotkanie polskich inżynierów odbędzie się 
pod Patronatem Narodowym Prezydenta RP Andrzeja Dudy 
w Stulecie Odzyskania Niepodległości, w ramach Programu 
Wieloletniego „Niepodległa”.

Zjazd polskich inżynierów mieszkających, pracujących 
i odnoszących sukcesy poza granicami Polski z tymi, którzy 
tu i teraz dążą do tego, by nasz kraj nadrobił cywilizacyjne 
opóźnienia jest sprawą o fundamentalnym znaczeniu dla 
przyszłości Polski oraz jej miejsca w Europie i w świecie.

Celem spotkania jest integracja środowiska, wymiana 
wiedzy oraz doświadczeń w zakresie wdrażania innowacji, 
transferu technologii, podniesienia rangi polskiej nauki 
i jej konkurencyjności w środowisku międzynarodowym.

Tematem krakowskich obrad będzie „Inżynier Przyszłości”. 
Jest to odpowiedź na IV rewolucję przemysłową (Industry 4.0), 
która stawia olbrzymie zadania przed polską nauką, techniką 
i gospodarką. Przygotowanie społeczeństwa do życia i pracy 
w dobie sztucznej inteligencji jest problemem społecznym, 
w którym dużą rolę odgrywają twórcy techniki.

Współorganizatorami wydarzenia są m.in. Rada Głów-
na Instytutów Badawczych i Akademia Inżynierska w Pol-
sce. Przewodniczący RGIB, pełniący funkcję Prezesa AIP 
w ciągu 3 ostatnich kadencji (od 2008 roku), prof. Leszek 
Rafalski od wielu lat aktywnie współpracuje z FSNT-NOT. 
Środowiska, które reprezentuje mają wspólne z Naczelną 
Organizacją Techniczną obszary zainteresowań i celów 
do realizacji. Warto podkreślić, że we władzach Federacji 
zasiadają wieloletni dyrektorzy instytutów badawczych – 
dr hab. Stefan Góralczyk, prof. IMBiGS oraz dr hab. inż. 
Tadeusz Pawłowski, prof. PIMR. Wyróżniającymi się oso-
bowościami, które z  dużym zaangażowaniem  działają 
na rzecz środowiska naukowo-technicznego są prof. Zbi-
gniew Śmieszek – wieloletni Dyrektor Instytutu Metali 
Nieżelaznych, Prezes Zarządu Stowarzyszenia Inżynierów 
i Techników Metali Nieżelaznych oraz dr hab. inż. Tomasz 
Babul, prof. IMP – Dyrektor Instytutu Mechaniki Precyzj-
nej, Wiceprezes Stowarzyszenia Inżynierów i Techników 
Mechaników Polskich.

Zapraszamy do Krakowa wszystkich, którzy rozsiani po 
całym świecie czują się polskimi inżynierami i chcą, w kole-
żeńskim gronie, podzielić się swymi doświadczeniami i po-
mysłami. Szczegółowe informacje oraz rejestracja na stro-
nie: www.szip.org.pl .

***
Kongresy Techników Polskich (KTP) organizowano od 

XIX w. Pierwszy taki zjazd, zwołany z inicjatywy Towa-
rzystwa Politechnicznego we Lwowie, odbył się 137 lat 
temu – w roku 1882 w Krakowie. Ostatni przedwojen-
ny Polski Kongres Techników Polskich, pod honoro-
wym patronatem prezydenta RP Ignacego Mościckie-
go i przy udziale wszystkich ministerstw, miał miejsce 
w 1938 r., a jego organizatorem była Naczelna Organiza-
cja Stowarzyszeń Techników.

Ważnym celem inżynierskich zjazdów była i jest inte-
gracja środowiska oraz wymiana wiedzy i doświadczeń. 
Zjazdy i Kongresy Techników Polskich gromadziły pol-
skich inżynierów z kraju i rozproszonych po świecie. Dziś 
powracając do tradycji, organizujemy wspólnie IV Świa-
towy Zjazd Inżynierów Polskich oraz XXVI Kongres Tech-
ników Polskich. 

XXVI KONGRES TECHNIKÓW POLSKICH
IV ŚWIATOWY ZJAZD INŻYNIERÓW POLSKICH

K R A K Ó W  1 3 – 1 5  C Z E R W C A  2 0 1 9

XXV jubileuszowy Kongres Techników Polskich, Wrocław 2016 


