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NIT czy SIB, a może kompilacja?

• Horyzont 2020 szansą polskich innowacji w UE (str. 3–4)
• 70 lat Instytutu Odlewnictwa (str. 5–7)
• Jubileusz 65-lecia Instytutu Ochrony Roślin – PIB (str. 8–10)
• 40 lat IFPiLM – badania dla energetyki przyszłości (str. 11–12)
• Sukces instytutów badawczych w XIX edycji Konkursu PPP (str. 13)
• Polski System Kontroli Cargo wszedł na rynek (str. 14–15)

W numerze m.in.:

Koncepcja utworzenia Sieci Instytutów Badawczych (SIB) 
narodziła się latem tego roku i rozwijana była przez Radę 
Główną równolegle do kreowanej w Ministerstwie Nauki 
i Szkolnictwa Wyższego koncepcji Narodowego Instytutu 
Technologicznego (NIT)1. Czy, zdaniem Pana Profesora, 
NIT – ostro krytykowany nie tylko w środowisku instytu-
tów badawczych – mógłby przyswoić rozwiązania zapro-
ponowane w SIB z korzyścią dla instytutów badawczych?

LR – Zdecydowanie tak. I to nie 
tylko z korzyścią dla instytu-
tów badawczych, ale – przede 
wszystkim – dla organizacji 
sfery badawczo-rozwojowej 
w Polsce i w efekcie – całej go-
spodarki, jak również ochrony 
zdrowia, bezpieczeństwa pań-
stwa i wielu innych obszarów. 
Bowiem NIT, jeśli zorganizować 
go na sposób zaproponowany 
dla SIB, stworzyłby możliwość 

elastycznego zarządzania sektorem B+R, pozyskiwania 
badań i aplikacji ad hoc w zależności od aktualnej strate-
gii rządu, koniunktury, zapotrzebowania poszczególnych 
resortów. Połączony potencjał instytutów badawczych, 
wraz z ich otoczeniem biznesowym, tj. przedsiębiorstwa-
mi, izbami przedsiębiorców, rożnymi instytucjami, z który-
mi instytuty na co dzień współpracują, utrzymałby wysoki 
poziom komercjalizacji, zapewniłby zdolność do realizacji 
dużych projektów B+R, ułatwiając współpracę międzyna-
rodową, a zwłaszcza większą niż dotąd obecność w euro-
pejskiej przestrzeni badawczej.
Połączony potencjał… czyż nie na tym właśnie ma pole-
gać NIT?
LR – Owszem, ale różnica polega na tym, że w SIB insty-
tuty badawcze zachowują osobowość 
prawną, dzięki czemu nie tracą swojej 
marki rozpoznawalnej w kraju i za gra-
nicą, nie tracą uczestnictwa w między-
narodowych organizacjach, komite-
tach, konsorcjach, w których obecnie 
aktywnie działają i z których wynoszą 
cenne doświadczenia. Mogą nadal 
uczestniczyć w projektach krajowych 

i międzynarodowych, prowadząc prace badawcze w swoich 
laboratoriach, również w 200 akredytowanych (akredytacja 
jest przypisana do podmiotu prawnego) i dotrzymywać 5-let-
nie okresy trwałości projektów dofinansowanych ze środków 
UE. Natomiast NIT, w proponowanym kształcie, oznacza 
mega instytucję, która teoretycznie pozyskałaby wchłonięty 
potencjał jednostek naukowych i gospodarczych, ale była-
by bardzo kosztownym fasadowym tworem, niezdolnym do 
dynamicznego odziaływania na gospodarkę, nie mówiąc 
o spowodowaniu chaosu we wspomnianych sprawach.

cd. str. 2

Rozmowa z prof. Leszkiem RAFALSKIM – Przewodniczącym Rady Głównej Instytutów 
Badawczych

PEŁNYCH RADOŚCI I NADZIEI ŚWIĄT BOŻEGO NARODZENIA, 
W NOWYM ROKU WIELU SUKCESÓW BADAWCZYCH I REALIZACJI 
ŚMIAŁYCH PLANÓW ŻYCZY

RADA GŁÓWNA INSTYTUTÓW BADAWCZYCH
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Dla mnie oczywiste jest, że tak radykalna przebudowa sfery 
B+R zakłóci skuteczność instytutów badawczych w komer-
cjalizacji przez 3-5 lat. A przecież Polska potrzebuje przy-
spieszenia gospodarki opartej na innowacjach, a nie kolej-
nego etapu dostosowawczego.

Czy jest zatem sposób, aby pogodzić zamiar dokonania 
przełomowej zmiany organizacyjnej w sektorze insty-
tutów badawczych, jaką jest NIT, z zachowaniem tego 
wszystkiego, co jest wartościowe, poprawne, potrzeb-
ne polskiej nauce i gospodarce? Czy możliwa jest silna 
zmiana ewolucyjna, ale bez rewolucji?
LR – Wydaje mi się, że jest możliwa, ale do tego potrzebna 
jest dobra wola i porzucenie uporu, który przywiązuje do 
własnej wizji niezależnie od tego, jak złe skutki może ona 
wywołać. A gdyby tak NIT został wykreowany, na przykład, 
jako agencja oddziałująca na SIB za pomocą różnych 
narzędzi – finansowych, organizacyjnych, w zamian bio-
rąc na siebie wyznaczanie kierunków badań i wdrożeń, 
kreowanie dużych i interdyscyplinarnych programów, 
koordynację międzyresortową, pomoc w komercjaliza-
cji wyników badań oraz wsparcie eksportu? Wówczas 
podmioty prawne – instytuty pogrupowane w sposób 
opisany w koncepcji SIB, inne jednostki naukowe, przed-
siębiorstwa, mogłyby tworzyć jeden sprawnie działający 
organizm, w którym każdy element miałby własny zakres 
praw i obowiązków.

Coś na kształt sieci neuronowej? NIT jako mózg, resor-
ty–synapsy?
LR – Tak, to dobre porównanie, jeśli chodzi o kierunki 
przepływu zadań i środków finansowych. Trzeba jednak 
pamiętać, że innowacyjność wymaga swobody twórczej, 
ponieważ pomysły nowych rozwiązań, wynalazki nie rodzą 
się pod presją i dyktatem. Zatem do naszej hipotetycznej 
sieci neuronowej włączmy jeszcze zasilanie ośrodkami in-
teligencji, posiadającymi pewną autonomię. Mamy w śro-
dowisku instytutów badawczych naprawdę wielu wybitnych 
naukowców, twórców znakomitych wynalazków a także 
bardzo zdolnych inżynierów, o czym niektórzy nie wiedzą 
albo zapominają.

Co Pan Profesor wówczas odczuwa? I co Pan myśli, czy-
tając w Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju, 
że „Instytuty badawcze w niewielkim stopniu realizują 
swoją misję przybliżania nauki do biznesu”?
LR – Miałbym ochotę zorganizować autorom słów 
wypowiadanych w Sejmie lub w publikacjach bardzo długą 
wycieczkę – do NCBJotu*, do PIAPu, IFiPSu, do CIOPu, 
EMAGu, „Blachowni”, Instytutu Włókiennictwa, INSu, ILotu, 
ITWLu, GIGu, ITME, IMP, IMN, IBDiMu i wielu, wielu wybit-
nych instytutów. Pokazalibyśmy wyroby, technologie, syste-
my zastosowane Polsce i za granicą oznaczone logotypami 
instytutów. Znakomitym przykładem eksportu naszej myśli 
technicznej są roboty PIAP, które pokryły zapotrzebowanie 
na te urządzenia w Republice Korei. 

Wymienił Pan Profesor, zapewne przypadkowo, skróty 
nazw instytutów badawczych2 z różnych resortów – Roz-
woju, Energii, Zdrowia, Cyfryzacji, Obrony Narodowej. 
Jaką rolę odgrywaliby w przedstawionej przez Pana kon-
cepcji ministrowie resortowi?

LR – Bardzo istotną i od wielu lat oczekiwaną – wyznacza-
nie celów i kierunków badań, zamawianie projektów ba-
dawczych, których celem jest realizacja strategii na pozio-
mie resortów oraz całego kraju. W SIB przewidziano udział 
przedstawicieli ministrów nadzorujących w poszczególnych 
grupach instytutów. Jest to konieczne, aby przybliżyć naukę 
do gospodarki i życia społecznego oraz by jednostki nauko-
we nie działały w oderwaniu od konkretnych celów – dłu-
goterminowych i doraźnych – wyznaczanych przez rząd. 
Dotychczas instytuty badawcze odczuwały deficyt zainte-
resowania innego, niż liczne kontrole. Przyczyną takiego 
stanu jest, jak sądzę, niedostateczne finansowanie zadań 
resortowych. Ministrowie powinni mieć zapewnione znaczą-
ce środki finansowe na realizację swoich celów, dzięki któ-
rym mogliby istotnie zwiększyć wdrażanie innowacji.

Dziękuję Panu Przewodniczącemu za rozmowę, życząc, 
aby udało się skompilować najlepsze pomysły z NIT 
i SIB…

LR – … w jeden sprawnie działający system z udziałem in-
stytutów badawczych w myśl motta autorów koncepcji SIB:  
„…aby ich infrastruktura i zasoby pracowały dla gospodarki” 
… jeszcze lepiej.

Rozmawiała Beata Mikulska, Dyrektor Biura RGIB

1 Koncepcja SIB została opracowana w okresie od lipca do paź-
dziernika br. przez specjalnie do tego celu powołana Komisję 
RGIB w składzie: dr Andrzej Krueger – Przewodniczący Komisji, 
Dyrektor Instytutu Ciężkiej Syntezy Organicznej „Blachownia”,  
dr hab. inż. Tomasz Babul, prof. ndzw. – Dyrektor Instytutu Me-
chaniki Precyzyjnej, dr inż. Krzysztof Bajdor – Dyrektor Instytutu 
Przemysłu Organicznego,  dr hab. inż. Danuta Ciechańska, prof. 
ndzw. – Dyrektor Instytut Biopolimerów i Włókien Chemicznych, 
dr Marek Daszkiewicz, prof. ndzw. – Wicedyrektor Instytutu 
Optyki Stosowanej,  prof. Ryszard Hołownicki z Instytutu Ogrod-
nictwa, dr hab. inż. Regina Jeziórska, prof. ndzw. z Instytutu 
Chemii Przemysłowej, prof. Krzysztof Kochanek z Instytutu Fi-
zjologii i Patologii Słuchu, prof. Henryk Skarżyński – Dyrektor 
Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu, dr inż. Cezary Możeński, 
prof. ndzw. – Dyrektor Instytutu Nowych Syntez Chemicznych, 
prof. Jerzy Sobczak – Dyrektor Instytutu Odlewnictwa, dr hab. 
inż. Hanna Wiśniewska-Weinert – Dyrektor Instytutu Obróbki 
Plastycznej (przyp. red.).

2 Pełne nazwy wymienionych instytutów to:  Narodowe Centrum 
Badań Jądrowych,  Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomia-
rów, Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu, Centralny Instytut 
Ochrony Pracy, Instytut Technik Innowacyjnych EMAG, Instytut 
Ciężkiej Syntezy Organicznej „Blachownia”, Instytut Nowych 
Syntez Chemicznych, Instytut Lotnictwa, Instytut Techniczny 
Wojsk Lotniczych, Główny Instytut Górnictwa, Instytut Technolo-
gii Materiałów Elektronicznych, Instytut Mechaniki Precyzyjnej, 
Instytut Metali Nieżelaznych, Instytut Badawczy Dróg i Mostów.
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Horyzont 2020 szansą polskich innowacji w UE
Rada Główna Instytutów Badawczych, przy współpracy 
z Krajowym Punktem Kontaktowym Programów Badaw-
czych UE, zorganizowała konferencję pt. Horyzont 2020 
szansą polskich innowacji w UE. Konferencja, objęta hono-
rowym patronatem Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyż-
szego oraz Ministerstwa Rozwoju, odbyła się 7 listopada br. 
w Międzynarodowym Centrum Targowo-Kongresowym Ptak 
Warsaw Expo w Nadarzynie.
W konferencji udział wzięli przedstawiciele świata polityki 
oraz nauki reprezentujący uczelnie, PAN, instytuty badaw-
cze, środowisko techniczne i inżynierskie. Uczestniczyli 
w niej również przedstawiciele biznesu – Antoni Ptak z sy-
nami Dawidem i Albertem – właściciele Centrum Targowo-
-Kongresowego, Tomasz Szypuła – członek rady nadzorczej 
Holdingu Ptak S.A. oraz Dariusz Drąg – Dyrektor ds. Roz-
woju Ptak Warsaw Expo. Tomasz Szypuła w imieniu gospo-
darzy przywitał zgromadzonych i przekazał informacje na 
temat miejsca, w którym obywała się konferencja – obecnie 
największego centrum targowo-kongresowego w Europie 
Środkowej. Wyrażając nadzieję na zacieśnienie współpra-
cy między nauką a przedsiębiorcami, zaprosił również do 
zwiedzania Międzynarodowych Targów Innowacyjnych Roz-
wiązań Przemysłowych WARSAW INDUSTRY WEEK 2016, 
w których uczestniczyły także instytuty badawcze.
Konferencję otworzył Przewodniczący RGIB prof. Leszek 
Rafalski, który scharakteryzował obecną sytuację sektora 
instytutów badawczych w aspekcie komercjalizacji wyników 
prac badawczo-rozwojowych. Dyrektor Krajowego Punktu 
Kontaktowego PB UE Zygmunt Krasiński przedstawił dane, 
z których wynika, że pod względem pozyskiwania środków 
z programu Horyzont 2020 Polska jest liderem wśród trzy-
nastu krajów tzw. nowej Unii Europejskiej. Zastrzegł jednak, 
że wskaźnik naszego sukcesu w ich zdobywaniu wynosi 
ok. 11,5% i jest o kilka procent niższy, niż średni wskaźnik 
wszystkich uczestników tego programu. 
Głównym celem konferencji było przedstawienie dotych-
czasowej aktywności i osiągnięć instytutów badawczych 

w Programie Horyzont 2020, omówienie aktualnych in-
strumentów tego Programu oraz zachęcenie instytutów 
badawczych do realizacji projektów „Horyzontu 2020” – 
również poprzez prezentacje najlepszych praktyk. O do-
konaniach swoich instytutów badawczych, wyróżniających 
się znaczącą aktywnością w tym programie, prezentacje 
wygłosili: dr hab. Ryszard Buczyński, prof. ndzw. z Instytu-
tu Technologii Materiałów Elektronicznych, dr inż. Tomasz 
Golec z Instytutu Energetyki, dr inż. Natalia Howaniec 
z Głównego Instytutu Górnictwa, mgr Kinga Lis z Instytutu 
Metali Nieżelaznych, mgr Małgorzata Kirchner z Instytutu 
Logistyki i Magazynowania, dr hab. inż. Krzysztof Kurek – 
Dyrektor Narodowego Centrum Badań Jądrowych, mgr 
Robert Podgórzak z Instytutu Mechanizacji Budownictwa 
i Górnictwa Skalnego, mgr inż. Karol Zielonka – Wicedy-
rektor Przemysłowego Instytutu Motoryzacji, mgr inż. Ewa 
Zofka z Instytutu Badawczego Dróg i Mostów, dr Jerzy 
Żółtak z Instytutu Lotnictwa.
Druga część konferencji przeznaczona była na deba-
tę, której uczestnicy dzieląc się swoim doświadcze-
niem i poglądami, próbowali odpowiedzieć na pytanie: 
Czy Polska ma realne szanse komercjalizować na dużą 
skalę wyniki prac badawczych w Unii Europejskiej?  
W dyskusji moderowanej przez redaktora Krzysztofa 
Michalskiego udział wzięli: dr hab. inż. Danuta Ciechań-
ska, prof. ndzw. – Przewodnicząca Prezydium Centrum 

Horyzont 2020 szansą polskich innowacji w UE

Zygmunt Krasiński – Dyrektor Krajowego Punktu Kontaktowego 
Programów Badawczych UE

Dr hab. inż. Krzysztof Kurek – Dyrektor NCBJ podczas prezentacji 
projektów realizowanych w Programie Horyzont 2020

Od lewej: Leszek Stypułkowski – Prezes Zarządu ICI, 
dyr. Piotr Szynkarczyk, dyr. Cezary Możeński
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POLINTEGRA, dr Andrzej Krueger – Dyrektor Instytutu 
Ciężkiej Syntezy Organicznej „Blachownia”, Wiceprzewod-
niczący RGIB, dr inż. Cezary Możeński, prof. ndzw. – Dy-
rektor Instytutu Nowych Syntez Chemicznych, dr inż. Piotr 
Szynkarczyk, prof. ndzw. – Dyrektor Przemysłowego Insty-
tutu Automatyki i Pomiarów oraz Leszek Stypułkowski – 
Prezes Zarządu Index Copernicus International.
W dyskusji możliwość zabrania głosu miały również osoby 
uczestniczące w konferencji. Swoimi refleksjami, przemyśle-
niami i doświadczeniem w zakresie komercjalizacji wyników 
badań podzielili się, m.in.: Eugeniusz Chyłek z Ministerstwa 
Rolnictwa i Rozwoju Wsi, prof. Zbigniew Śmieszek – Dyrek-
tor Instytutu Metali Nieżelaznych, Renata Łukiewicz-Kostro 
z Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Sebastian Rynkie-
wicz z Klastra Obróbki Metali, dr Jacek Gajewski z Narodo-
wego Centrum Badań Jądrowych, dr Marek Daszkiewicz, 
prof. ndzw. – Wicedyrektor Instytutu Optyki Stosowanej.

Warsaw Industry Week 2016 
W dniach 7–9 listopada br. w Centrum Wystawienniczo-
-Kongresowym Ptak Warsaw Expo w Nadarzynie odbyły się 
Międzynarodowe Targi Innowacyjnych Rozwiązań Przemy-

słowych Warsaw Industry Week. Podczas targów ok. pię-
ciuset wystawców, w tym siedem instytutów badawczych, 
zaprezentowało najnowsze rozwiązania technologiczne. 
Bogatą ofertę wystawienniczą uzupełniały konferencje 
i seminaria.

Pierwszy dzień targów zakończyła uroczysta Gala wrę-
czenia statuetek Tytanowe Skrzydła Warsaw Industry 
Week 2016. Kapituła konkursowa w składzie: prof. Le-
szek Rafalski – Przewodniczący Kapituły, Dawid Ptak – 
Właściciel Ptak Warsaw Expo, Beata Mikulska – Dyrek-
tor Biura Rady Głównej Instytutów Badawczych, Piotr 
Świerczyński – Koordynator w Krajowym Punkcie Kon-
taktowym Programów Badawczych Unii Europejskiej 
przyznała dwadzieścia cztery wyróżnienia wystawcom 
targowym. W gronie laureatów znalazły się trzy insty-
tuty badawcze: Instytut Włókiennictwa, Instytut Trans-
portu Samochodowego oraz Instytut Techniczny Wojsk 
Lotniczych.

Dorota Jarocka
Zdjęcia: Krzysztof Jasiński,

Krzysztof Włodarczyk

Stoisko Instytutu Badawczego Dróg i Mostów na Targach Warsaw 
Industry Week 2016

Dr hab. inż. Marcin Ślęzak, prof. ndzw. – Dyr. ITS oraz Beata Mikulska – 
Dyr. Biura RGIB, członek Kapituły Konkursu „Tytanowe Skrzydła”

Stoisko Instytutu Włókiennictwa na Targach Warsaw Industry 
Week 2016

Dr inż. hab. Danuta Ciechańska, prof. ndzw.; dr Andrzej Kruger – 
Wiceprzewodniczący RGIB
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Instytut Odlewnictwa z siedzibą w Kra-
kowie jest jednostką zajmującą się 
od ponad 70 lat działalnością na-
ukowo-badawczą, dotyczącą zarówno 
aktualnych potrzeb nowoczesnego 
przemysłu odlewniczego w Polsce, 
jak i stworzenia teoretycznych oraz 
praktycznych podstaw do wdrażania 
nowych procesów. Prowadzi prace 
naukowe i rozwojowe w zakresie: me-
talurgii i technologii odlewania żeliwa 
(w tym sferoidalnego i ADI), staliwa, 
stopów Al, Mg, Cu, Zn, Ti, Ni, Co i kom-
pozytów na ich osnowie; technologii 
mas formierskich; odlewania kokilo-
wego, ciśnieniowego i precyzyjnego; 
stosowania modeli zgazowywanych; 
regeneracji osnowy ziarnowej; reali-
zuje badania wysokotemperaturowe 
stanu ciekłego, badania nanostruk-
turalne, właściwości fizykochemicz-
nych, mechanicznych, korozji wysoko-
temperaturowej, wad odlewów; prace 
z zakresu szybkiego prototypowania, 
skanowania przestrzennego, inżynierii 
odwrotnej, symulacji zalewania, krzep-
nięcia, rozkładu naprężeń; monitorin-
gu branży odlewniczej; certyfikacji wy-
robów oraz działalności wydawniczej. 
Obszarem szczególnej aktywności In-
stytutu jest ochrona środowiska natu-
ralnego oraz oszczędność materiałów 
i energii.
W wyniku przeprowadzonej kategory-
zacji przez Ministerstwo Nauki i Szkol-
nictwa Wyższego w 2013 r. – w oparciu 
o ocenę parametryczną jednostek na-
ukowych – Instytut Odlewnictwa, ko-
lejny już raz, otrzymał kategorię A, uzy-
skując najlepszy wynik w tzw. Wspólnej 
Grupie Oceny.

Historia
Instytut Odlewnictwa w Krakowie został 
powołany 1 lutego 1946 r. przez Cen-
tralny Zarząd Przemysłu Metalowego, 
będąc jednym z pierwszych powojen-
nych instytutów badawczych w Polsce, 
pod nazwą Główny Instytut Metalurgii 

i Odlewnictwa z lokalizacją na krakow-
skim Rynku Głównym. W 1948 r. Insty-
tut uzyskał na stałe siedzibę przy ulicy 
Zakopiańskiej 73 jako Główny Instytut 
Odlewnictwa. Obowiązującą dzisiaj na-
zwę Instytut otrzymał w 1951 r.
Początkowy okres działalności 
związany był głównie z odbudową 
i modernizacją polskiego odlewnic-
twa. W późnych latach 70. ubiegłe-
go wieku, wykorzystując osiągnięcia 
wdrożeniowe w krajowym przemyśle, 
stworzono bazę dydaktyczno-nauko-
wą i rozpoczęto współpracę z UNIDO 
(ONZ). Instytut Odlewnictwa stał się 
znaczącym w świecie centrum szkole-
nia kadr odlewniczych krajów rozwija-
jących się oraz uczestniczył w budowie 
i uruchamianiu odlewni w takich kra-
jach, jak: Syria, Irak, Indie i Jordania.
Instytut zapisał na swoim koncie wie-
le nowoczesnych rozwiązań w zakre-
sie technologii i tworzyw, za które zo-
stał 8-krotnie uhonorowany Nagrodą 
Państwową. W 1995 r., po okresie 
transformacji – rozpoczęto tworzenie 
nowoczesnego Instytutu, spełniające-
go wymagania gospodarki wolnoryn-
kowej. Gruntownie zmodernizowano 
laboratoria badawcze i technologicz-
ne; utworzono laboratorium szybkie-
go prototypowania oraz nowoczesne 
w skali światowej laboratorium do 
badania zjawisk wysokotempera-
turowych w układzie ciekły metal 
– ciało stałe; utworzono Biuro Certy-
fikacji Wyrobów; wprowadzono sys-
tem zarządzania jakością wg normy 
PN-EN ISO 9001, a laboratoria badaw-
cze uzyskały akredytację. Utworzono 
również Branżowy Punkt Kontaktowy, 
służący pomocą w zdobywaniu środ-
ków oraz w realizacji Projektów Ramo-
wych UE i projektów strukturalnych. 

Współczesność
Instytut Odlewnictwa jest nowo-
cześnie funkcjonującą jednostką 
badawczą, która poprzez racjonal-

70 lat Instytutu Odlewnictwa

prof. dr hab. inż. Jerzy J. Sobczak
Od 2007 r. dyrektor Instytutu Odlewnic-
twa w Krakowie. Autor oraz współautor 
50 książek, skryptów, w wersji polsko- 
i anglojęzycznej, blisko 500 publikacji 
naukowych, technicznych, ekspertyz 
oraz współtwórca 24 patentów i wzorów 
użytkowych – krajowych i zagranicznych.
Aktualnie prof. Jerzy J. Sobczak jest człon-
kiem Rady Głównej Instytutów Badaw-
czych, członkiem Małopolskiej Rady Inno-
wacji, Rady Naukowej Instytutu Metalurgii 
i Inżynierii Materiałowej PAN, Instytutu Za-
awansowanych Technologii Wytwarzania, 
struktur PAN (członek Komitetu Metalurgii 
oraz Komitetu Nauki o Materiałach, prze-
wodniczący Sekcji Kompozytów) i wielu 
stowarzyszeń naukowo-technicznych, m.in. 
z wyboru pełnił funkcję wiceprezesa Zarzą-
du Głównego Stowarzyszenia Technicznego 
Odlewników Polskich.
Od wielu lat pełni funkcję Redaktora 
Naczelnego jednego z najlepszych nauko-
wych wydawnictw w branży odlewniczej – 
„Prac Instytutu Odlewnictwa”, periodyku 
wydawanego w dwujęzycznej wersji (ang. 
„Transactions of the FRI”).  Jest mianowanym 
członkiem Editoral Board, recenzentem 
Board of Reviewers – kwartalnika „Archives 
of Metallurgy and Materials”, członkiem 
American Foundry Society, członkiem TMS 
Minerals, Metals, Materials, American 
Society of Metals (ASM) oraz członkiem 
Rady Przedsiębiorców Akademii Sztuk 
Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie.
Profesora Jerzego J. Sobczaka wyróżnia-
ją liczne osiągnięcia naukowe, badawcze 
i wdrożeniowe, nagrody za całokształt 
działalności w sferze nie tylko odlewnic-
twa polskiego, lecz także innych dziedzin 
pokrewnych, jak również godna najwyższej 
pochwały postawa etyczno-moralna w dzia-
łalności zarządzania Instytutem Odlewnic-
twa w Krakowie, czego dowodem jest otrzy-
many w 2016 roku Certyfikat w konkursie 
Pracodawca Przyjazny Pracownikom orga-
nizowanym przez NSZZ „Solidarność” pod 
patronatem Prezydenta RP Andrzeja Dudy.
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ne zarządzanie projektami na poziomie finansowym, 
operacyjnym oraz strategicznym wykorzystała w pełni 
możliwości poprzedniego okresu finansowania. Instytut 
został laureatem konkursu Panteon Administracji Pol-
skiej, przeprowadzonego pod honorowym patronatem 
Ministra Gospodarki za „Zintegrowany System Zarzą-
dzania Instytutem Odlewnictwa”, „Perły Innowacji – Pro-
gress 2013” w kategorii Jednostka Naukowa, przyzna-
nej przez angielskojęzyczny miesięcznik ekonomiczny 
„Polish Market” i Radę Główną Instytutów Badawczych, 
a także nagrody za wybitne zasługi na rzecz wspierania 
gospodarki i przedsiębiorczości w ramach III edycji An-
nual Business in Małopolska Meeting. Instytut Odlewnic-
twa jest rokrocznie laureatem konkursu „Solidna Firma”  
w Programie Gospodarczo-Konsumenckim pod patrona-
tem przedstawicielstwa Komisji Europejskiej, a także lau-
reatem Honorowego Wyróżnienia „Piramida Solidności”. 
Instytut Odlewnictwa, w którym dobre relacje międzyludz-
kie i atmosfera w pracy są kategorią niezmiernie cenną, 
jak również pozostają w zgodzie z obowiązującym „Ko-
deksem Etyki Pracowników Instytutu Odlewnictwa”, został 
nagrodzony wyróżnieniem Pracodawca Przyjazny Pracow-
nikom, przyznawanym przez Komisję Krajową NSZZ „Soli-
darność”, pod patronatem Prezydenta RP Andrzeja Dudy.
Prace naukowo-badawcze w Instytucie realizuje wysoko 
wyspecjalizowana i doświadczona kadra naukowa w zakła-
dach i centrach, takich jak: Centrum Badań Wysokotempe-
raturowych, Centrum Projektowania i Prototypowania, Za-
kład Stopów Żelaza, Zakład Stopów Metali Nieżelaznych, 
Zakład Technologii oraz w akredytowanym Zespole Labo-
ratoriów Badawczych.
W realizacji innowacyjnych badań naukowych i prac 
rozwojowych wykorzystywane są urządzenia i stanowi-
ska badawcze najnowszej generacji, które umożliwiają 
prowadzenie badań tworzyw 
inżynierskich (w tym nano-
materiałów) na niespotykaną 
dotychczas skalę – w tem-
peraturze do 2100°C i wy-
sokiej próżni 10-10 hPa oraz 
nowoczesne zaplecze infor-
matyczne, zakupione dzięki 
dofinansowaniu ze środków 
Europejskiego Funduszu Roz-
woju Regionalnego.
Niezastąpioną pomoc w reali-
zacji nowatorskich rozwiązań 
konstrukcyjno-technologicz-
nych okazuje Centrum Pro-
jektowania i Prototypowania, 
wyposażone w skanery oraz 
w drukarki przestrzenne. Ba-
dania nieniszczące wyrobów 
przeprowadza się za pomocą 
tomografu komputerowego 
najnowszej generacji, gdzie 
kompleksowej ocenie zostają 
poddane nie tylko odlewy, ale 
również dzieła sztuki, w tym 

również elementy ołtarza Wita Stwosza z Bazyliki Mariackiej  
w Krakowie.
Odlewy o najwyższych parametrach użytkowych wytwa-
rza się na zautomatyzowanym stanowisku do prasowania 
w stanie ciekłym i ciekło-stałym. W Instytucie Odlewnictwa 
dostępne są wszelkie innowacyjne sposoby wytwarzania 
metodami ciekłofazowymi. Profesjonalną ocenę materia-
łów i wyrobów przeprowadza akredytowany Zespół Labora-
toriów Badawczych.
W Instytucie funkcjonują i są stale doskonalone trzy syste-
my zarządzania, potwierdzone certyfikatami: system zarzą-
dzania jakością obowiązujący w jednostce, system zarzą-
dzania obowiązujący w Zespole Laboratoriów Badawczych 
oraz w Biurze Certyfikacji i Normalizacji.
Szczególnie ważne dla rozwoju Instytutu okazały się struktu-
ralne projekty badawcze, realizowane w ramach Programu 
Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, na czele z przeło-
mowym przedsięwzięciem „Doposażenie infrastruktury ba-
dawczej Małopolskiego Centrum Innowacyjnych Technologii 
i Materiałów” (Innowacyjny Instytut – MCITiM), realizowanym 
w układzie konsorcjum z Instytutem Metali Nieżelaznych, 
Oddziałem Metali Lekkich IMN w Skawinie, Instytutem Me-
talurgii i Inżynierii Materiałowej PAN im. Aleksandra Krupkow-
skiego oraz Instytutem Zaawansowanych Technologii Wytwa-
rzania, jak również projekt: „Kompleksowa informatyzacja 
Instytutu Odlewnictwa poprzez wdrożenie zaawansowanych 
aplikacji informatycznych i modernizację infrastruktury sprzę-
towo-sieciowej” (e-Instytut). Prestiżowym był udział w projek-
cie „Zaawansowane Materiały i Technologie ich Wytwarza-
nia” (ZAMAT), profesjonalnie koordynowanym przez Instytut 
Metali Nieżelaznych w Gliwicach.
W ostatnich pięciu latach Instytut Odlewnictwa pro-
wadził 15 projektów z obszaru badań podstawowych 
(w tym 5 obecnie realizowanych), dofinansowanych przez 

Wysokotemperaturowe stanowisko do badań oddziaływania ciekłych metali i stopów z materiałami 
ogniotrwałymi w warunkach izotermicznych i nieizotermicznych nagrodzone Złotym Medalem 
WYBÓR KONSUMENTÓW MTP
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Narodowe Centrum Nauki, co czyni nas jednym z liderów 
w gronie instytutów badawczych. W tym okresie Naro-
dowe Centrum Badań i Rozwoju dofinansowało 21 pro-
jektów badań przemysłowych oraz prac rozwojowych  
z udziałem Instytutu Odlewnictwa, z czego 8 projektów po-
zostaje aktualnie w realizacji.
Innowacyjne rozwiązania i technologie Instytutu zostały wy-
różnione wieloma prestiżowymi nagrodami na krajowych 
i zagranicznych wystawach, targach oraz konkursach. Należą 
do nich: Pasywny kompozytowy pancerz ochronny; „Ekomix” 
oraz mieszanka bentonit - ekomix o nazwie „Cermix”; Tech-
nologia wytwarzania typoszeregu zębów kultywatora do no-
wej generacji agregatów uprawowych, pracujących ze zwięk-
szonymi prędkościami roboczymi; Ceramiczna kształtka  
z kordierytu wysokotemperaturowego (indialitu) wytworzona 
z popiołów lotnych; Proekologiczne zaawansowane materiały 
ceramiczne na bazie kordierytu do zastosowań wysokotem-
peraturowych wytworzone z odpadów elektrowni węglowych; 
Urządzenie do badania odporności na zmęczenie cieplne 
stopów żelaza; Reaktor ciśnieniowy do wytwarzania materia-
łów wysokoporowatych (gazarów struktur typu „lotus”); Masa 
ceramiczno-węglowa do wytworzenia filtrów piankowych; 
Grupa odlewanych narzędzi rolniczych pracujących bezpo-
średnio w glebie; Wysokotemperaturowe stanowisko do ba-
dań oddziaływania ciekłych metali i stopów z materiałami 
ogniotrwałymi (ciałami stałymi) w warunkach izotermicznych 
i nieizotermicznych; Stanowisko do oceny wysokotemperatu-
rowej korozji materiałów w środowiskach agresywnych.
Instytut Odlewnictwa jest wydawcą licznych monografii 
o charakterze naukowo-badawczym, eksperckim i informa-
cyjnym zarówno w języku polskim, jak i angielskim. Reak-
tywowane „Prace Instytutu Odlewnictwa” zostały ocenione 
przez MNiSW na poziomie 10 punktów.
W okresie 70 lat działalności Instytut uzyskał 325 paten-
tów krajowych, 81 patentów zagranicznych oraz 82 prawa 
ochronne na wzory użytkowe.

Współpraca z przemysłem
Istotny obszar działalności Instytutu stanowi działal-
ność wdrożeniowa, której celem jest wprowadzanie do 

przemysłu nowoczesnych, energooszczędnych i przyja-
znych dla środowiska technologii. Ostatnie pięć lat to 
16 projektów, realizowanych w konsorcjach naukowo- 
-przemysłowych, setki prac i ekspertyz zleconych bezpo-
średnio przez naszych partnerów przemysłowych z kraju 
i zagranicy oraz tysiące przeprowadzonych badań, opinii 
i testów, a także setki wydanych certyfikatów zgodności.
Intensyfikacji działań w zakresie rozwoju przemysłu krajowego 
wydatnie sprzyja utworzone i funkcjonujące w Instytucie Od-
lewnictwa Centrum Polskiego Odlewnictwa, skupiające (oprócz 
IOd) Stowarzyszenie Techniczne Odlewników Polskich, Odlew-
niczą Izbę Gospodarczą oraz Wydział Odlewnictwa AGH. 

Współpraca międzynarodowa
Jednostka utrzymuje rozległe kontakty z zagranicznymi 
instytutami, uczelniami oraz przedsiębiorstwami. Jest 
cenionym partnerem w zakresie wymiany naukowej, jak 
i technicznej, a także w realizacji wspólnych programów 
naukowo-badawczych, takich jak: Programy Ramowe Unii 
Europejskiej, COST (European Cooperation in the Field of 
Scientific and Technical Research) czy program EUREKA. 
Współpracuje z wieloma organizacjami międzynarodowymi, 
w tym z Committee of Associations of European Foundries 
(CAEF), American Foundry Society (AFS) i World Foundry 
Organization (WFO), które zadecydowało, że to właśnie 
w Krakowie zostanie zorganizowany w 2018 roku kolejny 
Światowy Kongres Odlewnictwa.
Instytut współpracuje z ponad 50 renomowanymi instytu-
cjami naukowymi i badawczo-rozwojowymi z całego świa-
ta, co pozwala prowadzić rocznie bezpośrednie badania 
dla co najmniej 20 spośród nich. Jako liczący się partner 
w realizacji projektów badawczych na najwyższym po-
ziomie, Instytut Odlewnictwa jest zdolny do spełnienia 
wymagań badawczych wiodących ośrodków naukowych 
na świecie, w tym NASA, Europejskiej Agencji Kosmicz-
nej ESA, Uniwersytetu w Berkeley, Centrum Aeronau-
tycznego na Florydzie czy Uniwersytetu w Aachen, gdzie 
od kilku lat regularnie porównuje się wyniki badań uzy-
skane w przestrzeni kosmicznej z wynikami uzyskanymi  
w laboratoriach Instytutu Odlewnictwa.

Stanowisko do wytwarzania odlewów prasowanych w stanie 
ciekłym wraz z modułem do wytwarzania wlewków w stanie 
ciekło-stałym

Stanowisko do oceny wysokotemperaturowej korozji materiałów 
w środowiskach agresywnych nagrodzone Złotym Medalem 
2016 MTP
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Historia
Instytut Ochrony Roślin został powołany 
Uchwałą Prezydium Rządu Nr 33 z dnia 
24 stycznia 1951 r. w wyniku reorganiza-
cji Państwowego Instytutu Naukowego Go-

spodarstwa Wiejskiego w Puławach. Początkowo Instytut 
składał się z trzech działów obejmujących 18 zespołów na-
ukowo-badawczych, które ulokowano w placówkach w Pu-
ławach, Bydgoszczy, Wrocławiu i Gorzowie Wlkp., a zespół 
toksykologiczny w Pszczynie. Siedzibą Dyrekcji i Sekreta-
riatu Naukowego była Warszawa. W tym okresie głównym 
zadaniem Instytutu była likwidacja pierwszych ognisk stonki 
ziemniaczanej na terenie kraju. Pod koniec 1952 r. powoła-
no w ramach Instytutu specjalny Dział Badania Stonki Ziem-
niaczanej podejmując niezwłocznie budowę odpowiedniego 
zaplecza w Poznaniu. 

Pierwszym Dyrektorem Instytutu był mgr inż. Zdzisław Dą-
browski do roku 1953. Kolejne funkcje Dyrektora sprawo-
wali: dr Klementyna Stępniewska (1953-1956) i dr Jerzy 
Obarski (1956). 

W 1956 r. przeniesiono Dyrekcję Instytutu do Poznania po-
wierzając kierownictwo prof. dr. hab. Władysławowi Węgor-
kowi, który był dyrektorem do 1988 r. W tym okresie nastą-
pił znaczny rozwój Instytutu i jego rola w zakresie ochrony 
roślin była wiodąca w kraju. Potwierdzeniem wiodącej roli 
było powierzenie w latach 1971-1990 roli generalnego wy-
konawcy i koordynatora trzech kolejnych Problemów Węzło-
wych oraz Centralnego Programu Badawczo-Rozwojowego. 
Wokół Instytutu skupiła się grupa ponad 20 jednostek na-
ukowo-badawczych z całego kraju reprezentujących szkol-
nictwo wyższe, instytuty PAN oraz jednostki badawczo-roz-
wojowe. 

Na początku lat 70. realizując postanowienia Uchwały 
Rady Ministrów nr 64/70 z dnia 18 maja 1970 r. w spra-
wie organizacji badań z zakresu toksykologii i bezpieczeń-
stwa stosowania pestycydów oraz kontroli ich pozostałości 
w żywności i środowisku, Instytut zorganizował funkcjonu-
jący do chwili obecnej system analiz pozostałości środków 
ochrony roślin. Profesor W. Węgorek był również inicjato-
rem Sesji Naukowych Instytutu, które odbywają się już od 
56 lat i należą do najważniejszych konferencji z zakresu 
ochrony roślin w Polsce. 

W 1988 r. Dyrektorem Instytutu został prof. dr hab. Stefan 
Pruszyński, kolejnym od 2007 roku był prof. dr hab. Marek 
Mrówczyński. Obecnie od 2012 r. dyrektorem Instytutu jest 
prof. dr hab. Danuta Sosnowska.

Mocą Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 kwietnia 
2008 r. Instytutowi Ochrony Roślin w Poznaniu nadano sta-
tus Państwowego Instytutu Badawczego.

Jubileusz 65-lecia Instytutu Ochrony Roślin – 
Państwowego Instytutu Badawczego

Od ponad 30 lat jest związana 
z Instytutem Ochrony Roślin 
– Państwowym Instytutem 
Badawczym (IOR – PIB). Tu-
taj uzyskała stopień doktora 
nauk przyrodniczych w zakre-
sie biologii, stopień doktora 
habilitowanego nauk rolni-
czych, a w 2009 r. Prezydent 
RP nadał jej tytuł naukowy 
profesora nauk rolniczych. 
Prof. D. Sosnowska prowadzi 
badania dotyczące zastoso-
wania metod biologicznych 
w ochronie roślin, głównie 
opartych na wykorzystaniu 
grzybów owadobójczych 
i nicieniobójczych. Jej zain-
teresowania skupiają się na 
zagadnieniach dotyczących nie tylko wykorzystania metod biolo-
gicznych, ale również dotyczą fizjologii grzybów owadobójczych, 
pasożytnictwa naturalnych populacji mikroorganizmów chorobo-
twórczych w szkodnikach magazynowanych produktów, upraw 
szklarniowych i polowych oraz trójtroficznych interakcji pomię-
dzy nicieniami, grzybami patogenicznymi i roślinami.
Swój warsztat naukowy wzbogaciła wiedzą nabytą w różnych 
ośrodkach naukowych na całym świecie: w Anglii, USA, Rosji, 
Ukrainie i Białorusi. Realizowała wiele grantów i projektów ba-
dawczych, w tym w latach 2011-2015 grant międzynarodowy Unii 
Europejskiej dotyczący integrowanej ochrony roślin w krajach UE.
Jest znana w środowisku i jej osiągnięcia (ponad 200 publika-
cji) są ogromnym naukowym i praktycznym wkładem w rozwój 
i zastosowanie metod biologicznych w ochronie roślin. Od po-
nad 20 lat jest członkiem Międzynarodowej Organizacji Biolo-
gicznego Zwalczania (IOBC), Wschodniopalearktycznej Sekcji 
(EPRS), gdzie pełni funkcję wiceprezydenta, a w latach 2009-
2013 była prezydentem tej Sekcji.
Od 2007 r. prof. D. Sosnowska rozpoczęła pracę w administra-
cji, najpierw jako zastępca dyrektora ds. naukowo-badawczych 
w IOR – PIB, a od 2012 roku do dnia dzisiejszego pełni funkcję 
Dyrektora Instytutu. Oprócz tego jest, m.in. członkiem Komi-
tetu Ochrony Roślin PAN, redaktorem naczelnym czasopisma 
„Progress in Plant Protection”, członkiem Rady Społecznej 
Doradztwa Rolniczego w Wielkopolsce, członkiem Rady Kon-
sultacyjnej Pracodawców ds. Kształcenia na Wydziale Biologii 
Uniwersytetu AM w Poznaniu, członkiem Rady Konsultacyj-
nej Centralnego Ośrodka Badania Odmian Roślin Uprawnych 
w Słupi Wielkiej.

Centrum Badań Organizmów Kwarantannowych, Inwazyjnych 
i Genetycznie Zmodyfikowanych, szklarnia kwarantannowa

prof. dr hab. Danuta Sosnowska
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Struktura organizacyjna 
i potencjał naukowy
Działalność naukowa Instytutu jest 
prowadzona w 9 zakładach nauko-
wych w Poznaniu, 3 Terenowych 
Stacjach Doświadczalnych w Białym-
stoku, Rzeszowie i Toruniu oraz w Od-
dziale IOR – PIB w Sośnicowicach. 
W skład Instytutu wchodzi również 
Polowa Stacja Doświadczalna i Rolni-
czy Zakład Doświadczalny w Winnej 
Górze. Od 2009 r. na terenie Instytutu 
działa Centrum Badań Organizmów 
Kwarantannowych, Inwazyjnych i Ge-
netycznie Zmodyfikowanych, a także 
Klinika Chorób Roślin.
Obecnie w Instytucie jest zatrudnio-
nych 298 pracowników w tym 99 pra-
cowników naukowych (12 profesorów 
zwyczajnych, 15 profesorów nadzwy-
czajnych, 47 adiunktów i 25 asysten-
tów) oraz 108 pracowników inżynieryj-
no-technicznych. 

Osiągnięcia Instytutu w zakre-
sie ochrony roślin
W czasie swojej 65-letniej działalno-
ści Instytut w zasadniczy sposób wpły-
nął na rozwój ochrony roślin w Polsce, 
opracowując i wdrażając między in-
nymi: programy ochrony upraw rolni-
czych, bazy danych wielu agrofagów 
tych upraw, strategie przeciwdziała-
nia odporności szkodników i patoge-
nów na środki ochrony roślin, metody 

identyfikacji agrofagów 
z wykorzystaniem tech-
nik biologii moleku-
larnej i nowoczesnej 
aparatury, innowacyj-
ne metody analitycz-
ne do oznaczania po-
zostałości i jakości 
środków ochrony ro-
ślin, metody progno-
zowania i sygnalizacji 
chorób i szkodników. 
Działalność Instytutu 
przyczyniła się do za-
rejestrowania większości środków 
ochrony roślin w uprawach rolniczych 
w Polsce. Ponadto pracownicy Insty-
tutu opisali biologię, zakres żywicieli, 
szkodliwość i metody ograniczania 
ważnych agrofagów upraw rolniczych, 
w tym kwarantannowych. Opisano 
również wiele nowych dla naszego 
kraju szkodników i patogenów.
Od ponad 10 lat Instytut realizuje Pro-
gramy Wieloletnie. Kolejny program 
pt. „Ochrona roślin z uwzględnieniem 
bezpieczeństwa żywności oraz ogra-
niczenia strat w plonach i zagrożeń 
dla zdrowia ludzi, zwierząt domo-
wych i środowiska”, został uchwalo-
ny Uchwałą Rady Ministrów na lata 
2016-2020. Jest on narzędziem Mi-
nistra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w pro-
wadzeniu strategii zrównoważonego 
stosowania środków ochrony roślin 
w Polsce. 

W ramach działalności statutowej In-
stytut realizuje ponad 70 zadań, które 
pozwalają: 
−	doskonalić naukowe podstawy in-

tegrowanej ochrony roślin,
−	opracowywać programy ochrony ro-

ślin w rolnictwie ekologicznym,
−	zapewniać bezpieczeństwo żywno-

ści, płodów rolnych i środowiska 
rolniczego,

−	zapewniać zachowanie bioróżno-
rodności.

Badania prowadzone w Instytucie sta-
nowią istotną pomoc dla instytucji zaan-
gażowanych w realizację celów określo-
nych w krajowym planie działania, a tym 
samym pozytywnie wpływają na realiza-
cję Strategii Rozwoju Kraju 2020.

W akredytowanych laboratoriach IOR 
– PIB od lat są prowadzone badania 
naukowe, które pozwalają opracować 
metody analityczne do oznaczania po-
zostałości środków ochrony roślin i ich 
jakości. Opracowano i wdrożono róż-
norodne metody analityczne pozwa-
lające określać ponad 400 substancji 
czynnych chemicznych środków ochro-
ny roślin. Metody te pozwalają również 
opracować i wdrożyć szybkie badania 
autentyczności pestycydów. Wykrywa-
nie sfałszowanych środków ochrony 
roślin to istotny element walki z licz-
nymi przestępstwami w tej dziedzinie, 
bardzo niebezpiecznymi w aspekcie 
ochrony konsumenta i dbałości o śro-
dowisko naturalne. Dzięki badaniom 
prowadzonym w IOR – PIB wycofano 
z rynku fałszywe środki ochrony roślin, 
co stanowi ważny element nadzoru 
nad ich obrotem w Polsce.

Polowa Stacja Doświadczalna IOR – PIB w Winnej Górze, 
poletka doświadczalne

Pracownia Chromatografii Cieczowej w TSD IOR – PIB w Białymstoku
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Pracownia mikroskopu elektronowego w Centrum Badań 
Organizmów Kwarantannowych, Inwazyjnych i Genetycznie 
Zmodyfikowanych

Badania skuteczności biologicznej środków ochrony 
roślin dla celów rejestracji w Oddziale IOR–PIB 
w Sośnicowicach

Badania IOR – PIB mają ogromne 
znaczenie w zapewnieniu odpowied-
niej jakości i bezpieczeństwa żywno-
ści. W ostatnich latach opracowano 
i uzyskano ponad kilkanaście pa-
tentów, jedne z nich dotyczą opra-
cowania nowych form herbicydów 
opartych na cieczach jonowych, któ-
re cechują się lepszym działaniem 
chwastobójczym oraz korzystniej-
szymi właściwościami ekotoksykolo-
gicznymi w porównaniu do znanych 
obecnie preparatów.

Wiele badań prowadzonych przez 
pracowników naukowych Instytutu  
ma znaczenie w nauce światowej, 
np. opracowano pierwszą na świecie 
metodykę uzyskania infekcji kopii wi-
rusa mozaiki pepino (Pepino mosa-
ic virus), co umożliwia badania nad 
infekcją wirus-gospodarz i zastoso-
wanie szczepionek RNA do ochrony 
roślin przed wirusem. Za te badania 
Instytut w 2010 r. otrzymał nagrodę 
Rady Ministrów. 

Z kolei badania kilku wybitnych 
młodych naukowców Instytutu po-
zwoliły po raz pierwszy na świecie 
wykazać istotny udział białek płasz-
cza wirusa nekrozy pomidora ToTV 

w wirulencji tego wirusa 
oraz heterogenność nici 
genowych RNA1 w obrę-
bie pojedynczych izola-
tów wirusowych. Badania 
prowadzone w Zakładzie 
Wirusologii i Bakteriolo-
gii pozwalają umieścić 
IOR – PIB w gronie wybit-
nych jednostek w świe-
cie, o czym świadczy 
imponujący dorobek na-
ukowy w skali międzyna-
rodowej, a badania nad 
wirusami roślin upraw-
nych są często pionier-
skie w świecie i są pod-
stawą wielu opracowań 
naukowych i wkładem 
w naukę polską i między-
narodową.

Działalność upowszechniająca 
i wdrożeniowa
Pracownicy Instytutu upowszechnia-
ją swoje badania w różnych wydaw-
nictwach. Co roku ukazuje się ponad 
50 publikacji w czasopismach z Listy 
Filadelfijskiej, ponad 300 artykułów 
popularnonaukowych, ponad kilka-
dziesiąt monografii. Co dwa lata wyda-
wane są „Zalecenia ochrony roślin”. 
Wysoką pozycję mają dwa naukowe 
wydawnictwa Instytutu: „Journal of 
Plant Protection” (15 punktów na li-
ście „B” Ministerstwa Na-
uki i Szkolnictwa Wyższe-
go) oraz „Progress in Plant 
Protection” (12 punktów na 
liście „B” MNiSW). Ponad-
to wydawane są instrukcje 
wdrożeniowe i upowszech-
nieniowe przeznaczone dla 
praktyki rolniczej.

Instytut organizuje konfe-
rencje, sympozja i semina-
ria, jak również studia po-
dyplomowe i doktoranckie. 
W ciągu 3 lat zorganizowano 
około 175 szkoleń dla rolni-
ków i doradców, a pracowni-
cy przeszkolili około 36 tys. 

osób z zakresu integrowanej ochrony 
roślin i integrowanej produkcji. 
Instytut dostarcza producentom i do-
radcom rolnym odpowiednie narzędzia, 
aby mogli korzystać z funkcjonalnych 
systemów wspomagania decyzji i wy-
korzystać w praktyce najnowsze wyniki 
badań. W serwisie internetowym „Sy-
gnalizacja agrofagów” Instytut popula-
ryzuje i wdraża informacje dotyczące 
aktualnego nasilenia chorób i szkodni-
ków dla celów prawidłowej sygnalizacji 
zabiegów ochrony roślin. 

Od 56 lat Instytut organizuje Sesje 
Naukowe. Mają one ogromne zna-
czenie w transferze wyników badań 
naukowych z dziedziny ochrony roślin 
do praktyki rolniczej i cieszą się wiel-
kim zainteresowaniem. Każdego roku 
uczestniczy w nich 500–600 osób 
z ponad 80 jednostek naukowych, 
przedstawiciele MRiRW, PIORiN, ODR, 
firm fitofarmaceutycznych i produ-
cenci rolni. W 55-letniej historii Sesji 
przedstawiono łącznie 2200 refera-
tów i prawie 4000 posterów. Ponadto 
Instytut organizuje wiele innych konfe-
rencji krajowych i międzynarodowych, 
sympozjów i warsztatów technicznych.

Wysoko wykwalifikowana kadra na-
ukowa i badawcza, nowoczesne labo-
ratoria, szklarnie i pola doświadczalne 
gwarantują wysoką jakość badań i wia-
rygodność wyników, a także wsparcie 
konkurencyjności polskiego rolnictwa 
w kraju i za granicą.
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Laboratorium Plazmowych Silników Satelitarnych Laboratorium Laserów Wielkiej Mocy

Początki działalności
Instytut Fizyki Plazmy i Laserowej Mikrosyntezy (IFPiLM) 
obchodzi w tym roku jubileusz 40-lecia. Początki założenia 
Instytutu sięgają lat 70-tych, kiedy to prof. Sylwester Kali-
ski – wówczas komendant Wojskowej Akademii Technicznej 
(WAT), później minister nauki, szkolnictwa wyższego i techni-
ki, a jeszcze później pierwszy dyrektor Instytutu, postanowił 
wydzielić kilka zespołów naukowych z WAT, tworząc jedną 
grupę, która zajęła się badaniami różnych metod i urządzeń 
do wytwarzania gorącej plazmy. Prace naukowe miały wyja-
śniać, jakie warunki należy spełnić, aby wspomniane wcze-
śniej metody i urządzenia posłużyły do opracowania nowego 
źródła energii elektrycznej powstającego z reakcji syntezy 
termojądrowej. 

Wyniki badań uzyskane na początku lat 70. zaczęły przy-
nosić Instytutowi uznanie krajowe i międzynarodowe. 
Badano wówczas plazmę wytwarzaną laserem, plazmę 
generowaną wyładowaniem silnoprądowym w układach 
typu plasma focus oraz sprawdzano idee kompresji pla-
zmy za pomocą materiałów wybuchowych. Rozwijano 
wówczas współpracę z Instytutem Fizyki Rosyjskiej Aka-
demii Nauk w Moskwie kierowanym przez noblistę prof. 
Nikołaja Basowa oraz z Instytutem Badań Jądrowych 
w Świerku. Na przełomie lat 70. i 80. zbudowano w Insty-
tucie czterowiązkowy laser na szkle neodymowym (laser 
Nd) stosowany do kwazi-sferycznej kompresji mikrotarcz 
wypełnionych deuterem, a także laser na dwutlenku wę-

gla wykorzystywany do badania tzw. zjawisk anomalnych 
w plazmie laserowej. 

Rozwój Instytutu – dalsze badania i współpraca 
międzynarodowa
Później – na przełomie lat 80. i 90. – uruchomiono w In-
stytucie jeden z największych na świecie układ plasma 
focus PF-1000U. W układzie tym optymalizowano wy-
ładowania celem zwiększenia wydajności reakcji fuzji 
i efektywności różnych zastosowań. Sukcesywnie roz-
wijano współpracę międzynarodową i w drugiej połowie 
lat 90., pod auspicjami UNESCO, utworzono w IFPiLM 
Międzynarodowe Centrum Gęstej Plazmy Namagnetyzo-
wanej (ICDMP). Do dnia dzisiejszego ICDMP jest ciałem 
koordynującym międzynarodowe badania na układzie 
PF-1000U. W tychże latach 90. rozpoczęto w Instytucie 
owocną współpracę z Instytutem Fizyki Czeskiej Akade-
mii Nauk. Wówczas w IFPiLM stworzono laser neodymo-
wy o mocy 1 TW w impulsie ~1ps, który służył badaniom 
oddziaływania takiego impulsu laserowego z różnymi 
tarczami, w tym mechanizmów przyspieszania jonów. 
Poza tym, ważnym krokiem milowym w latach 90. stały 
się prowadzone przez Instytut modelowania numeryczne 
dotyczące fizyki plazmy w termojądrowych układach typu 
tokamak, w których gorąca plazma utrzymywana jest 
w toroidalnych pułapkach magnetycznych. 

IFPiLM krajowym koordynatorem ws. badań 
w dziedzinie fuzji termojądrowej
Na przestrzeni czterech dekad Instytut stopniowo wzmacniał 
swoją pozycję naukową w kraju i za granicą, co pozwala mu 
dziś pełnić rolę krajowego koordynatora ws. badań w dzie-
dzinie fuzji termojądrowej w ramach europejskiego programu 
EUROfusion. Program ten stanowi obecnie ok. 65% prac wy-
konywanych przez naukowców w IFPiLM. Współpraca polsko-
europejska bierze swoje początki od momentu przystąpienia 
Polski do Unii Europejskiej w 2004 r. Już rok później dyrektor 

40 lat IFPiLM – badania dla energetyki przyszłości
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IFPiLM – podpisał Kontrakt Asocjacyjny 
z Komisją Europejską, na mocy które-
go rozpoczęła się aktywna współpraca 
badawcza na poziomie europejskim, 
wówczas w ramach konsorcjum EFDA. 
W tym samym czasie zapoczątkowała 
swoją działalność Asocjacja EURATOM-
IFPiLM (głównym jej koordynatorem 
był Instytut) skupiająca kilkanaście 
polskich ośrodków badawczych, któ-
re zajmowały się fuzją termojądrową 
i technologiami fuzyjnymi w układach 
z magnetycznym utrzymaniem plazmy 
(MCF) w urządzeniach typu tokamak 
i stellarator. Dziś polskie konsorcjum 
fuzyjne nosi nazwę Centrum naukowo-
-przemysłowe Nowe Technologie Ener-
getyczne (Centrum NTE) i kontynuuje 
badania naukowe nad energią termo-
jądrową.

Dzięki europejskiemu programowi fuzji 
jądrowej w Instytucie Fizyki Plazmy i La-
serowej Mikrosyntezy rozpoczęto od 
podstaw opracowanie metod diagno-
stycznych dla układów z magnetycz-
nym utrzymaniem plazmy, stosowanie 
technik laserowych w technologiach 
fuzyjnych i badania efektów oddziały-
wania plazma – ściana. W Instytucie 
powstały dwa układy diagnostyki rent-
genowskiej dla stellaratora Wendelste-
in 7-X w Niemczech oraz przygotowano 
oryginalny detektor promieniowania X 
tzw. detektor GEM dla europejskiego 

rodowe Centrum Nauki. Równolegle 
z rozwojem badań i technologii fuzyj-
nych, w roku 2007 rozpoczęto bada-
nia i budowę plazmowych napędów 
satelitarnych. Prace te realizowane są 
w Laboratorium Plazmowych Silników 
Satelitarnych. W 2013 r. zbudowany 
został prototyp takiego napędu, silnik 
typu Halla, który pomyślnie przeszedł 
wszystkie testy laboratoryjne ESA 
w Holandii. 

Zaangażowanie polskich naukowców 
w tak dużą liczbę projektów międzyna-
rodowych niewątpliwie podnosi poten-
cjał naukowy Polski w dziedzinie fizyki 
plazmy i technologii fuzyjnych. Miejmy 
nadzieję, że w kolejnej dekadzie ta 
tendencja tylko nabierze tempa. 

tokamaka JET. Ponadto, sukcesywnie 
zwiększa się udział naukowców z Pol-
ski w kampaniach eksperymentalnych 
na wyżej wymienionych urządzeniach. 
Mocną stroną Instytutu pozostają mo-
delowania numeryczne plazmy w ukła-
dach MCF. 

Obok prac dotyczących fuzji magne-
tycznej, prowadzone są badania z fu-
zji laserowej. W ramach modernizacji 
Laboratorium Laserów Wielkiej Mocy 
zbudowano aparaturę do badania 
plazmy generowanej laserem wielkiej 
mocy (10TW w impulsie 40 fs). W la-
boratorium tym badane są oddziały-
wania lasera wielkiej mocy z materią 
w ramach projektów międzynarodo-
wych i tych finansowanych przez Na-Układ plasma focus PF-1000U

Laboratorium Laserów Wielkiej Mocy

Układ plasma focus PF-1000U
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cesie produkcji nanonapełniaczy krzemionkowych o wła-
ściwościach biobójczych, powstałe wyroby takie jak farby 
i nanokompozyty wyróżniają się większą odpornością na 
działanie mikroorganizmów, lepszymi właściwościami 
mechanicznymi, odpornością termiczną, a także dużą 
użytecznością społeczną.

−	 Instytut Technologii Materiałów Elektronicznych wyróż-
nienie w kategorii „produkt przyszłości jednostki nauko-
wej” za Mikrosondy włókniste do elektroporacji narzą-
dów wewnętrznych.
Mikrosondy włókniste to nowe narzędzia medycz-
ne wykorzystywane do elektroporacji narządów we-
wnętrznych, czyli wprowadzania cząsteczek leku do 
wnętrza komórek. Ze względu na formę cienkiego 
włókna, grubości ludzkiego włosa, jako jedyna na 
świecie pozwala na precyzyjne wprowadzenie nawet 
bardzo toksycznych lub drogich leków w trudno do-
stępne miejsca we wnętrzu organizmu, bez koniecz-
ności operowania pacjenta. Rozwiązanie to w zasad-
niczy sposób może wpłynąć na skuteczność leczenia 
nowotworów.

−	 Instytut Ciężkiej Syntezy Organicznej „BLACHOWNIA” 
i Grupa Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A. – wy-
różnienie w kategorii „produkt przyszłości konsorcjum: 
jednostka naukowa – przedsiębiorca” za Estry specjali-
styczne na bazie alkoholi OXO.
Innowacyjna technologia otrzymywania estrów specja-
listycznych na bazie alkoholi OXO umożliwi wprowa-
dzenie na rynek nowej gamy produktów, szczególnie 
wyrobów medycznych, zabawek dla dzieci czy opako-
wań żywności, spełniających najwyższe standardy ja-
kości i bezpieczeństwa przy zdecydowanie niższych 
kosztach wytwarzania. Dzięki tej technologii możliwe 
będzie zastąpienie plastyfikatorów ftalanowych, co 
wpłynie na zmniejszenie wpływu tych substancji na 
organizm człowieka.

−	Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów PIAP 
i firma SUPRA ELCO Jacek Szulc w kategorii „produkt 
przyszłości konsorcjum: jednostka naukowa – przedsię-
biorca” za Zrobotyzowane stanowisko spawania hybry-
dowego Plazma-MIG/MAG.
Rozwiązanie integruje innowacyjną technologię hybry-
dową Plazma-MIG/MAG z najnowszym laserowym sys-
temem śledzenia spoiny oraz nowoczesnym układem 
sterowania robota przemysłowego. W efekcie uzyskano 
rozwiązanie o wysokiej wydajności spawania przy za-
chowaniu wysokiej jakości złącz i obniżeniu wymagań 
związanych z precyzyjnym przygotowaniem krawędzi 
spawanych detali, przewyższające jakością inne tego 
typu urządzenia.

Autorzy najbardziej innowacyjnych 
polskich rozwiązań odebrali statu-
etki Polskiego Produktu Przyszło-
ści. Uroczysta gala Konkursu, która 
odbyła się 30 listopada br. w War-
szawie, to zwieńczenie – dziewięt-
nastej już – edycji Konkursu.
Konkurs Polski Produkt Przyszło-
ści organizowany przez Polską 
Agencję Rozwoju Przedsiębiorczo-

ści, pod patronatem Ministerstwa Rozwoju, promuje in-
nowacyjność, nowoczesność, postęp i przedsiębiorczość. 
Powstał z myślą o tych, dla których poszukiwanie nowych 
rozwiązań to pasja, potrzeba ulepszania i tworzenia. Skie-
rowany jest do przedsiębiorców i naukowców, badaczy, 
twórców innowacyjnych rozwiązań, pracujących indywidu-
alnie, jak i w konsorcjach naukowo-biznesowych.
W dziewiętnastoletniej historii konkursu zgłoszono już ponad 
800 innowacyjnych projektów. Są to nowości z różnych obsza-
rów techniki, szczególnie z branży medycznej, farmaceutycz-
nej, elektronicznej i chemicznej. Kapituła  konkursu  nagro-
dziła dotychczas 49 projektów, a 98 przyznała wyróżnienia.
W bieżącym roku do grona laureatów Konkursu PPP dołą-
czyły następujące instytuty badawcze:

−	Przemysłowy Instytut Maszyn Rolniczych – nagroda 
główna w kategorii „jednostka naukowa” za projekt Urzą-
dzenie wielozadaniowe do regeneracyjnego kształtowa-
nia otwartych cieków wodnych.
Nowej generacji samobieżne urządzenie pozwoli na 
pełną mechanizację prac związanych z renowacją 
i utrzymaniem stanu kanałów i rowów melioracyj-
nych. Wyróżnia je możliwość poruszania się na po-
jedynczej gąsienicy wewnątrz cieków wodnych, inno-
wacyjny układ zawieszenia narzędzi roboczych oraz 
specjalistyczny wysięgnik hydrauliczny z obrotnicą 
narzędzi pozwalający na jednoczesne wykonywanie 
wielu zabiegów renowacyjnych przy pomocy wymien-
nych narzędzi. Cechą charakterystyczną urządzenia 
jest jego wielozadaniowość. Umożliwia w sposób 
ciągły – podczas jazdy w kanale lub rowie – jedno-
czesne wykonanie kilku zabiegów renowacyjnych, 
tj. odmulanie dna kanału lub rowu melioracyjnego, 
koszenie traw i trzcin, karczowanie krzewów i gałęzi 
drzew wewnątrz rowu, podcinanie gałęzi drzew ro-
snących w pasie strefy przybrzeżnej, kształtowanie 
geometrii i naprawę skarp kanałów oraz rowów. 

−	 Instytut Chemii Przemysłowej – wyróżnienie w kategorii 
„produkt przyszłości jednostki naukowej” za Produkty 
high-tech dla budownictwa.
Jest to nowatorskie rozwiązanie wprowadzające do bran-
ży budowlanej nową jakość. Dzięki wykorzystaniu w pro-

Sukces instytutów badawczych 
w XIX edycji Konkursu PPP
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Narodowe Centrum Badań Jądrowych (NCBJ) podpisało ze 
spółką PID Polska umowę dotyczącą komercjalizacji Pol-
skiego Systemu Kontroli Cargo „CANIS”. To milowy krok we 
wprowadzaniu na rynek unikatowej technologii opracowa-
nej przez polskich naukowców.  

27 października br. w Parku Naukowo-Technologicznym 
NCBJ, uroczyście podpisano umowę o współpracy, której 
celem jest komercjalizacja Polskiego Systemu Kontroli 
Cargo. Dzięki współpracy ze spółką PID Polska, naukowcy 
ze Świerka otrzymują możliwość wprowadzenia na rynek 

urządzenia służącego do prześwietlania ładunków wiel-
kogabarytowych na przejściach granicznych – „CANIS”. 
System ten opracowany został w ramach projektu „Rozwój 
specjalizowanych systemów wykorzystujących akcelera-
tory i detektory promieniowania jonizującego do terapii 
medycznej oraz wykrywania materiałów niebezpiecznych 
i odpadów toksycznych” (w skrócie: „AiD”). Istotny udział 
w doprowadzeniu do komercjalizacji systemu „CANIS” 
mają także pracownicy NCBR, PwC oraz Departamentu 
Służby Celnej MF, którzy swoimi kompetencjami wsparli 
ten skomplikowany proces.

Polski System Kontroli Cargo to innowacyjne i zaawansowane 
technologicznie urządzenie służące do prześwietlania ładun-
ków wielkogabarytowych takich jak kontenery lotnicze, cięża-
rówki czy wagony kolejowe, które „zagląda” do ich wnętrza 
bez potrzeby otwierania go i prowadzenia fizycznej kontroli 
– tłumaczy dr hab. Krzysztof Kurek, dyrektor NCBJ – wyso-
ka skuteczność naszego rozwiązania w wykrywaniu towarów 
nielegalnie przewożonych przez granice, w tym towarów 
niebezpiecznych, wspomoże służby w walce z przemytem 
i przyczyni się do poprawy szeroko rozumianego bezpieczeń-
stwa kraju. Olbrzymie zaangażowanie naszych naukowców 
i wsparcie partnerów zaowocowało podpisaną dziś umową. 
To niewątpliwie krok milowy do osiągnięcia wspólnego suk-
cesu rynkowego.

„Innowator Mazowsza” to konkurs, którego ideą jest kształ-
towanie postaw proinnowacyjnych w regionie, a przez to 
przyspieszenie rozwoju i wzrostu konkurencyjności przed-
siębiorstw na Mazowszu.

Już po raz ósmy młodzi naukowcy i przedsiębiorcy mieli 
możliwość pochwalenia się swoim innowacyjnym poten-
cjałem. 28 listopada 2016 r. w Centrum Kreatywności Tar-
gowa przyznano tytuł „Innowatora Mazowsza”. Samorząd 
Województwa Mazowieckiego docenił młodych naukowców 

i przedsiębiorców, którzy starają się zmieniać oblicze ma-
zowieckiej gospodarki.

Konkurs, podzielono na dwie kategorie – Innowacyjny Mło-
dy Naukowiec i Młoda Innowacyjna Firma. W bieżącym roku 
wpłynęło 48 zgłoszeń, spośród których wyłoniono sześciu 
laureatów oraz cztery wyróżnienia. 

Miło nam poinformować, że w gronie laureatów znaleźli się 
przedstawiciele instytutów badawczych:

−	dr Katarzyna Sadecka z Instytutu Technologii Materia-
łów Elektronicznych, której przyznano II miejsce i nagro-
dę w wysokości 12,5 tys. brutto za rozprawę doktorską 
pt. Efekt plazmoniczny w materiałach eutektycznych na 
przykładzie Bi2O3-Ag,

−	dr inż. Andrzej Sikora z Naukowej i Akademickiej Sie-
ci Komputerowej – zdobywca III nagrody w wysokości 
10 tys. zł brutto za rozprawę doktorską pt. Modelowanie 
i symulacja rozproszona mobilnych sieci ad-hoc.

Naukowcy z instytutów badawczych 
Innowatorami Mazowsza!

Polski System Kontroli Cargo wszedł na rynek
Innowacyjne urządzenie z NCBJ pomoże w walce z przemytem

Od lewej: Sławomir Wronka, Michał Matusiak – twórcy systemu 
CANIS, fot. Marcin Jakubowski, NCBJ
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Sieci technologiczne, podobnie jak sieć energetyczna, 
wodociągowa czy drogowa, należą do tzw. infrastruktury 
krytycznej. Ich właściwe funkcjonowanie jest warunkiem 
sprawnej działalności podmiotów gospodarczych i insty-
tucji publicznych oraz bezpieczeństwa obywateli. W dobie 
szybkiego postępu technologicznego, zwłaszcza w dzie-
dzinie informatyki i telekomunikacji, pojawiają się nowe 
możliwości, np. automatyzacji lub zdalnej kontroli, ale 
też związane z tym zagrożenia cyberatakami. Istniejące 
i prognozowane zagrożenia dla infrastruktury krytycznej 
są wyzwaniem dla wszystkich państw. Nie tylko nowo 
powstające sieci technologiczne muszą być projektowa-
ne z uwzględnieniem odpowiednich systemów bezpie-
czeństwa. Konieczna jest też odpowiednia modernizacja 
wcześniej zbudowanych elementów infrastruktury.

Bezpieczeństwo sieci energetycznych było tematem dru-
giej edycji ogólnopolskiego Forum Bezpieczeństwa Sieci 
Technologicznych (BST), które odbyło się 24 listopada 
br. w Konstancinie-Jeziornej. Patronat nad konferencją 
objęły Ministerstwo Cyfryzacji oraz Ministerstwo Ener-
gii. W Forum uczestniczyli najbardziej znaczący krajowi 
operatorzy sieci elektroenergetycznych oraz największe 
firmy oferujące produkty bezpieczeństwa ICT. Partnerem 
II Forum BST był instytut badawczy NASK. Konferencja 
stanowiła okazję do wymiany poglądów i doświadczeń 

między przedsiębiorcami, administracją oraz środowi-
skiem naukowym. Dyrektor Juliusz Brzostek przedstawił 
miejsce działającego w NASK Narodowego Centrum Cy-
berbezpieczeństwa w systemie bezpieczeństwa państwa, 
wziął także udział w panelu dyskusyjnym na temat świa-
domości stanu cyberzagrożeń i cyberbezpieczeństwa na 
poziomie administracji państwowej. NASK reprezentował 
również Krzysztof Silicki – Wiceprzewodniczący Rady Za-
rządzającej Agencji Unii Europejskiej ds. Bezpieczeństwa 
Sieci i Informacji (ENISA), który uczestniczył w debacie 
pt. "Koncepcje podejścia do zagrożeń i zapewnienia bez-
pieczeństwa w ramach integracji inwestycji cyfrowych 
w infrastrukturę techniczną”. Na konferencji swój punkt 
widzenia przedstawili przedsiębiorcy, administracja pań-
stwowa, jak i środowisko naukowe.

***
Instytut badawczy NASK podczas pierwszej edycji konfe-
rencji, w kwietniu 2016 r., otrzymał statuetkę „Eliksir”, 
która jest przyznawana organizacjom non-profit, jednost-
kom administracji państwowej, uczelniom, instytutom 
badawczym za krzewienie wiedzy w zakresie cyberbez-
pieczeństwa i promocję rozwiązań ICT dla zapewnienia 
bezpieczeństwa sieci technologicznych.

Źródło: NASK

Polski System Kontroli Cargo („CANIS”) jest urządzeniem 
radiograficznym służącym do prześwietlania ładunków 
wielkogabarytowych. Jego sercem jest akcelerator, którego 
zadaniem jest dostarczenie odpowiedniej wiązki twardego 
promieniowania rentgenowskiego. W tym celu przyspiesza 
on elektrony do wysokich energii, które następnie w wyni-
ku gwałtownego wyhamowania na tarczy stają się źródłem 
twardego (przenikliwego) promieniowania rentgenowskie-
go (promieniowania X). Odpowiednio uformowana wiązka 
takiego promieniowania kierowana jest na prześwietlany 
obiekt i rejestrowana przez układ detektorów. 

System informatyczny, zintegrowany z układem detek-
cyjnym, odpowiedzialny jest za odtworzenie kształtów 
i właściwości fizycznych przedmiotów znajdujących się 
wewnątrz przewożonego obiektu. Innowacyjnym roz-
wiązaniem polskich naukowców jest możliwość naprze-
miennego prześwietlania dwiema wiązkami fotonów, 
tj. o energii 4 MeV i 6 MeV, dzięki czemu możliwe jest 
otrzymanie lepszego zróżnicowania zawartości cargo 
na wyświetlanym obrazie. Przykładowo, kluczem do 
wykrywania papierosów jest to, że absorbują one pro-
mieniowanie rentgenowskie w odmienny sposób niż po-

wietrze czy też inne materiały. Ponieważ papierosy skła-
dają się przede wszystkim ze związków organicznych, 
czyli ze związków o niskiej liczbie atomowej (głównie 
węgla, tlenu i wodoru), to poprzez analizę obrazów wy-
generowanych przez urządzenie funkcjonariusze celni 
potrafią niemal bezbłędnie wskazać gdzie znajdują się 
podejrzane ładunki. System informatyczny dodatkowo 
wspomaga ich pracę poprzez szeroką gamę narzędzi 
do przetwarzania obrazów. Na ekranie monitora widać 
dokładnie zawartość wnętrza prześwietlanego obiektu. 
Nie ma więc potrzeby otwierania badanego kontenera, 
co jest działaniem kłopotliwym i czasochłonnym m.in. 
na przejściach granicznych, w portach czy na boczni-
cach kolejowych. Polski System Kontroli Cargo przyczy-
ni się zatem do poprawy bezpieczeństwa i zwiększenia 
efektywności kontroli.

Na mocy zawartej umowy PID Polska jest wyłącznym sprze-
dawcą Polskiego Systemu Kontroli Cargo „CANIS”. Porozu-
mienie zawarte na pięć lat, z możliwością dowolnego prze-
dłużenia, zapewnia naukowcom skuteczne wejście na rynek 
z wysokiej klasy technologią. 

Źródło: NCBJ

NASK o cyberbezpieczeństwie podczas 
II Forum Bezpieczeństwa Sieci Technologicznych
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XIV Gala Pereł Polskiej Gospodarki odbyła się 28 paździer-
nika br. w Sali Balowej Zamku Królewskiego w Warszawie. 
Kolejny już raz przyznano także Perły Innowacji – nagrodę 
promującą i upowszechniającą innowacyjne działania na 
rzecz gospodarki i społeczeństwa. Otrzymują ją najlepsi za 
talent, kreatywność, pasję badawczą, bez których nie byłoby 
nowatorskich technologii, wynalazków i rozwiązań. 
W tym roku Kapituła, w osobach Krystyny Woźniak-Trzosek – 
Redaktor Naczelnej Polish Market oraz prof. Leszka Rafalskie-
go – Przewodniczącego RGIB, przyznała Perły Innowacji w ka-
tegoriach: Przedsiębiorstwo, Menedżer i Jednostka Naukowa.
Perłami Innowacji uhonorowano:
−	w kategorii Przedsiębiorstwo – Oknoplast oraz Ceramikę 

Paradyż,
−	w kategorii Menedżer – Annę Rulkiewicz,
−	w kategorii Jednostka Naukowa – Instytut Technik Inno-

wacyjnych EMAG.

Odpowiadamy na potrzeby przemysłu
Instytut Technik Innowacyjnych EMAG już ponad 40 lat roz-
wiązuje problemy przedsiębiorstw różnych branż w Polsce, 
dostarczając im nowoczesne produkty i usługi. Podstawo-
wą branżą jeszcze do niedawna był przemysł wydobywczy 
– krajowy i zagraniczny, na potrzeby którego dostarczano 
rozwiązania z zakresu automatyki przemysłowej, gazometrii 
i telekomunikacji, elektrotechniki, systemów geofizycznych 
oraz miernictwa przemysłowego.
Aktualnie głównymi obszarami działania Instytutu EMAG 
– będącego pod nadzorem Ministra Cyfryzacji – są: infor-
matyka stosowana, informatyka techniczna i technologie in-
formacyjne w monitorowaniu. Wykonywane są też: badania 
laboratoryjne, certyfikacja wyrobów, ocena zgodność sprzę-
tu (elektrycznego, elektronicznego, maszyn i urządzeń, sys-
temów, produktów informatycznych), wzorcowanie przyrzą-
dów pomiarowych wielkości elektrycznych. 
Zawarta w nazwie Instytutu Technik Innowacyjnych EMAG 
innowacyjność nie jest bezpodstawna. Innowacje mają peł-
ne pokrycie w realizowanych projektach oraz opracowywa-
nych rozwiązaniach w ramach prac usługowo-badawczych. 
Szczególną rolę odgrywają w tym przedsięwzięcia realizowa-
ne z przedsiębiorstwami, w tym głównie z grupy MŚP, cha-
rakteryzujące się podziałem kompetencyjnym co do innowa-
cji, know-how, konstruowania i badań – leżących po stronie 
EMAG – oraz zakupu materiału, wykonawstwa i wdrożenia 
produktu – leżących po stronie partnera przemysłowego. 

W ostatnich latach, przy współudziale firm z grupy MŚP, 
opracowanych zostało wiele unikatowych w skali świata roz-
wiązań, np.:
−	Autonomiczny Zespół Rejestrująco-Pomiarowy tzw. górni-

cza „czarna skrzynka” – do monitorowania szczególnie 
niebezpiecznych rejonów eksploatacyjnych w kopalniach 
podziemnych,

−	system monitorowania ciśnienia górotworu i środowiska 
pracy w rejonie ściany wydobywczej X_MAN z możliwo-
ścią jednoczesnej oceny zagrożenia tąpaniami i zagroże-
nia wybuchem metanu,

−	system ciągłego monitorowania zagrożenia umożliwiają-
cy kontrolę stężeń siarkowodoru w strefie pomiarowej, 
określenie strefy podwyższonych stężeń siarkowodoru 
oraz ocenę poziomu zagrożenia siarkowodorem w tej 
strefie.  

Unikatowymi w skali światowej są też rozwiązania opraco-
wane w ramach projektów, m.in.:
−	„OpenArt” – multimedialny przewodnik na urządzenia 

przenośne (smartfon i tablet), ułatwiający dostęp do 
dzieł sztuki eksponowanych osobom z dysfunkcjami słu-
chu i wzroku oraz polepszający doświadczenie odbioru 
sztuki dla osób pełnosprawnych z Polski i zza granicy,

−	OSCAD – zintegrowany system zarządzania ciągłością 
działania i bezpieczeństwem informacji, przeznaczony 
dla firm i instytucji, dla których ciągłość działania lub go-
towość do działania jest podstawą funkcjonowania oraz 
posiadających i przetwarzających informacje lub posia-
dających zasoby wymagające ochrony. 

EMAG wyróżniony Perłą Innowacji

Dr hab. inż. Stanisław Trenczek, prof. ndzw. – Dyrektor EMAG  
przyjmuje „Perłę Innowacji” z rąk prof. Leszka Rafalskiego – 
Przewodniczącego RGIB. Źródło: Polish Market


