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Zachowanie osobowości prawnej 
instytutów badawczych jest nieodzowne

• Negatywne skutki nowelizacji ustawy o instytutach badawczych (str. 3)
• Czy konieczne jest powołanie NIT? (str. 3)
• 65 lat badań dla transportu kolejowego (str. 4–6)
• Metal bez nas jest tylko metalem, 90 lat IMP (str. 7–9)
• Cywilne instytuty badawcze wspierają bezpieczeństwo Polski (str. 10–11)
• Powstał polski akcelerator do walki z nowotworami (str. 12)

W numerze m.in.:

Od kilku miesięcy dyskutowano w naszym środowi-
sku na temat koncepcji NIT, która wzbudzała wiele 
kontrowersji. Wiele domysłów, spekulacji, obaw 
i w końcu… verbum caro factum est – 14 kwietnia 
2017 r., na stronie internetowej Ministerstwa Nauki 
i Szkolnictwa Wyższego, ukazał się projekt ustawy 
o Narodowym Instytucie Technologicznym. Jednakże 
projekt ten bynajmniej nie rozwiał obaw instytutów 
badawczych, pojawiły się nowe niewiadome, a pewne 
zapisy w projekcie są wręcz zatrważające. Rada 
Główna natychmiast podjęła konkretne działania – 
skierowała pisma do Prezydenta RP, Premier, ministrów  
i wiceministrów z prośbą o wycofanie lub radykalne 
zmodyfikowanie projektu ustawy. Wystosowała także 
listy do organizacji, do których został skierowany pro-
jekt celem konsultacji publicznych i opiniowania. Na 
początku maja została wysłana negatywna opinia RGIB 
do projektu ustawy o NIT do Piotra Dardzińskiego – 
Podsekretarza Stanu w MNiSW. 
Projekt w obecnym kształcie, który zakłada przekształ-
cenie 35 instytutów badawczych w jeden megainsty-
tut – Narodowy Instytut Technologiczny z pozbawieniem 
instytutów osobowości prawnej, jest absolutnie nie do 
zaakceptowania. Proponowana reforma, prócz tego, że 
pociąga za sobą wysokie koszty transformacji, zawiera 
ryzykowne rozwiązania, z których wynikają bardzo poważ-
ne, także dla polskiej gospodarki i bezpieczeństwa kraju, 
zagrożenia spowodowane pozbawieniem instytutów oso-
bowości prawnej:

�� utrata dotychczasowej marki poszczególnych instytu-
tów badawczych rozpoznawalnych w kraju i za grani-
cą i wynikające z tego osłabienie współpracy nauka- 
biznes,

�� utrata kompetencji laboratoriów akredytowanych,

�� pozbawienie możliwości indy-
widualnego uczestnictwa insty-
tutów w organizacjach między-
narodowych oraz w projektach 
krajowych i międzynarodowych,

�� zagrożenie realizowanych obec-
nie projektów finansowanych z UE 
oraz niedotrzymanie 5-letnich 

okresów trwałości projektów dofinansowanych ze 
środków UE,

�� niszczenie dużego potencjału kadrowego instytutów 
badawczych.

Liczne instytuty badawcze posiadają silne i bezpośred-
nie powiązania z określonymi sektorami gospodarczy-
mi. Wprowadzenie ich do scentralizowanej struktury, 
jaką ma być NIT, jest nieuzasadnione, ponieważ spo-
woduje znaczące osłabienie tych powiązań, co w kon-
sekwencji spowoduje osłabienie rozwoju tych sektorów. 
Jakie są jeszcze inne konsekwencje pozbawienia insty-
tutów osobowości prawnej? Wstrzymanie działalności 
akredytowanych laboratoriów uniemożliwi prowadzenie 
działalności certyfikacyjnej. Tysiące certyfikatów umoż-
liwiających legalne wprowadzanie wyrobów do obrotu 
straci ważność. To może wprowadzić chaos na rynku, 
gdyż producenci – w Polsce oraz na obszarze Unii Euro-
pejskiej – nie będą mogli wprowadzać swoich produktów, 
np. budowlanych, przemysłowych, wojskowych, farma-
ceutycznych. Czy decydenci wzięli to pod uwagę? 

Ponadto projekt ustawy zakłada, że instytuty, które nie 
wejdą do NIT, oprócz jednostek pracujących na rzecz 
służby zdrowia, będą systematycznie pozbawiane dofi-
nansowania działalności statutowej. To dyskryminuje 
większość instytutów badawczych. Niedopuszczalnym 
jest ograniczanie – i tak niskich obecnie – środków 
na działalność statutową, niezbędnych do realizacji 
badań wyprzedzających. Przecież one są niezbędne, 
aby uniknąć nadmiernego ryzyka przy wdrożeniu no-
wych technologii i produktów. Pozbawienie instytutów 
tych środków jest równoznaczne z uniemożliwieniem 
realizacji podstawowego dla instytutów badawczych 
celu działalności, jakim są wdrożenia i komercjaliza-
cja badań. 
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Analizując projekt ustawy można zauważyć dużą sprzecz-
ność z założeniami Strategii na rzecz Odpowiedzialnego 
Rozwoju, gdyż odebranie instytutom badawczym osobo-
wości prawnej oraz środków na badania wyprzedzające 
zaburzy, a nie zrównoważy, rozwój Polski w wymiarach go-
spodarczym i społecznym. Projekt ustawy nie wnosi żad-
nych zmian w zakresie innowacyjności, wręcz przeciwnie 
– odebranie instytutom możliwości prowadzenia współ-
pracy międzynarodowej i udziału w projektach międzyna-
rodowych, odpływ wyspecjalizowanej kadry, pozbawienie 
dofinansowania badań wyprzedzających doprowadzi do 
znacznego osłabienia jej rozwoju.
Uzasadnienie projektu ustawy o NIT również budzi wiele 
zastrzeżeń – jest bardzo nierzetelne i niemerytoryczne. 
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego wskazuje, że 
instytuty badawcze pod wieloma względami są nieefek-
tywne. Jednym z przytoczonych argumentów jest ten, że 
37 instytutów ma wyższe przychody z wynajmu nierucho-
mości niż ze sprzedaży usług badawczo-rozwojowych. 
Prawda jest taka, że przychody wszystkich instytutów ba-
dawczych z wynajmu nieruchomości w 2015 r. wyniosły 
zaledwie 4,9 proc. Według ministerstwa wiele instytutów 
jest nieaktywnych w uzyskiwaniu patentów – 32 z nich, 
w latach 2009-2015, nie uzyskało żadnego. Należy za-
uważyć, że obecnie patenty nie są wymiernym wskaźni-
kiem skuteczności, gdyż czasami nie warto patentować, 
tylko sprzedawać know-how. 
Warto przypomnieć, że za 84 proc. wdrożeń w Polsce, 
w latach 2009-2012, odpowiadają właśnie instytuty ba-
dawcze. I to jest bardzo dobry wynik. Działalność tech-
nicznych instytutów badawczych jest bardzo efektywna 
ze względu na ich codzienną współpracę z przedsię-
biorstwami w ramach realizacji projektów badawczych 
w skali laboratoryjnej i przemysłowej. Posiadamy instala-
cje pilotażowe, unikalną aparaturę badawczą, dysponuje-
my także kadrą naukowców, specjalistów będących uzna-
nymi liderami w określonych dziedzinach nauki – to są 
nasze atuty. Oczywiście zdajemy sobie sprawę, że wiele 
rzeczy można zmienić, unowocześnić, ale lepiej zrobić to 
na drodze ewolucji niż rewolucji – bez takiego ogromnego 
ryzyka i olbrzymich kosztów. 
Rada Główna Instytutów Badawczych ma wolę współ-
pracy, jesteśmy otwarci na dialog, zależy nam, aby 
znaleźć kompromisowe rozwiązanie prawne dotyczą-
cego przyszłości instytutów badawczych oraz jeszcze 
korzystniejszego ich wpływu na innowacyjność polskiej 
gospodarki. 
Uważamy, że możliwa jest taka modyfikacja projektu 
ustawy o NIT, która nie pozbawiając instytutów badaw-
czych osobowości prawnej, umożliwi osiągnięcie kluczo-
wych celów wyznaczonych dla NIT. 
Dążąc do konsolidacji potencjału badawczego instytu-
tów pierwszym etapem powinno być sieciowanie i koor-
dynowanie dobrze działających instytutów badawczych, 
zgodnie z koncepcją zaproponowaną przez Radę Główną 

Instytutów Badawczych. Koncepcja ta zakłada, że w wyniku 
utworzenia grup zorientowanych i koordynowanych bran-
żowo oraz centralnie zarządzanej sieci instytutów badaw-
czych, ujednolicone zostaną zasady działania instytutów  
w najważniejszych obszarach. Osiągnięcie wszystkich 
celów wyznaczonych dla NIT będzie możliwe z tego wzglę-
du, że:

�� połączony potencjał instytutów zapewni zdolność do 
realizacji dużych projektów B+R na rzecz rozwoju pol-
skiej gospodarki, ułatwiając współpracę międzynaro-
dową, a zwłaszcza większą niż dotąd obecność w eu-
ropejskiej przestrzeni badawczej (Horyzont 2020),

�� powiązanie instytutów w sieci o obszarze działania 
dostosowanym do branż i strategicznych dziedzin 
rozwoju gospodarki zredukuje zjawisko powielania in-
frastruktury badawczej i często kosztownej aparatury 
w różnych instytutach,

�� ujednolicenie pod względem organizacyjnym działal-
ności wewnątrz instytutów wpłynie na optymalizację 
kosztów tej działalności; w ramach grupy o zbliżonej 
specjalizacji i specyfice branżowej możliwe jest ujed-
nolicenie zasad: marketingu, ofertowania, zawierania 
umów oraz realizacji i wdrażania wyników prac B+R 
oraz zwiększenie współdziałania instytutów badaw-
czych, 

�� powstanie wspólna reprezentacja instytutów badaw-
czych umożliwiająca wspólne ubieganie się o projekty 
B+R na płaszczyźnie międzynarodowej. 

Zatem forma organizacyjna, której struktura podobna jest 
do holdingu, daje możliwość utworzenia powiązań insty-
tutów badawczych z NIT oraz ukierunkowywanie i kontro-
lowanie działalności instytutów z zachowaniem ich osobo-
wości prawnej. Dzięki temu instytuty nie utraciłyby swojej, 
przez lata wypracowanej, marki rozpoznawalnej w kraju 
i za granicą, zachowałyby dotychczasowe uprawnienia 
i przynależność organizacyjną, ciągłość współdziałania  
z przedsiębiorcami i na rzecz gospodarki, zwłaszcza w za-
kresie realizacji zobowiązań i komercjalizowania wyników 
badań. 
Proponowane przez RGIB rozwiązanie pozwoliłoby unik-
nąć wysokich kosztów transformacji instytutów ba-
dawczych w jeden megainstytut, który nie jest zdolny 
do sumowania efektywności naukowej, gospodarczej 
i społecznej indywidualnych instytutów. Nasza koncep-
cja umożliwiłaby uniknięcie zbyt radykalnej przebudo-
wy sfery B+R, co niestety skutkowałoby zakłóceniem 
skuteczności instytutów badawczych w komercjalizacji 
wyników badań na co najmniej 3 do 5 lat. Polska po-
trzebuje obecnie przyspieszenia gospodarki opartej na 
innowacjach, a nie kolejnego etapu dostosowawczego. 
Warto, aby i ten argument autorzy projektu ustawy o NIT 
wzięli pod uwagę.

Oprac. Dorota Jarocka
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Mijają  cztery  miesiące od wprowadzenia w życie Ustawy 
o zmianie ustawy o instytutach badawczych. Z perspektywy 
tego czasu warto dokonać oceny tego „ulepszonego” aktu 
prawnego. Niestety nowe przepisy spowodowały wiele nega-
tywnych skutków dla naszego środowiska.
�� Znowelizowana ustawa daje prawo ministrowi, któremu 
podlega dany instytut badawczy, wyznaczenia dyrektora 
instytutu bez procedury konkursowej. Znosi także wszel-
kie ograniczenia odwołania dyrektora przez ministra.  
Zmiana dotyczy również wyboru zastępców dyrektora – 
ich również powołuje minister bez konkursu i bez zgody 
samego dyrektora. 

Fakt, że to minister powołuje i odwołuje zastępców dyrektora 
budzi kontrowersje, gdyż ewidentnie narusza zasadę podle-
głości i jednoosobowej odpowiedzialności dyrektora za działal-
ność instytutu. Wcześniej zastępcy dyrektora byli powoływani 
przez dyrektora instytutu po zaopiniowaniu przez radę nauko-
wą instytutu. Dawało to możliwość dyrektorowi indywidualnego 
– ale ocenianego także przez radę naukową – doboru kandy-
datów na te stanowiska. Podobne rozwiązania, które zawarto 
w  nowelizacji  były zapisane w ustawie z 1951 r., a to niestety 
wątpliwy wzorzec w obecnej rzeczywistości.  

�� Według zapisów w znowelizowanej ustawie minister nad-
zorujący wyznacza co najmniej połowę rady naukowej in-
stytutu oraz przewodniczącego rady spoza pracowników 
instytutu. 

Do tej pory minister nadzorujący wyznaczał od 30 do 50%  
składu rady, a mimo to zdarzały się przypadki trudności 
z wyznaczeniem posiedzenia  z uwagi na ryzyko braku qu-
orum. Obecny zapis w ustawie określa, że rada będzie skła-
dać się z pracowników instytutu w liczbie stanowiącej co 

najmniej 50% składu rady i osób powołanych przez ministra 
nadzorującego – również w liczbie co najmniej 50%. Prze-
wodniczący rady naukowej będzie wybierany tylko spośród 
członków rady naukowej powołanej przez ministra nadzo-
rującego. Taki zapis narzuca wybór przewodniczącego rady 
naukowej tylko spośród członków rady powołanych przez 
ministra nadzorującego. W pewnych przypadkach zapis ten 
może sparaliżować pracę instytutu, np. w sytuacji, gdy mini-
ster będzie chciał powołać swoich kandydatów.
�� Obniżenie wymagań względem dyrektora instytutu doty-
czące znajomości języka obcego.

Obniżenie tych kryteriów jest zdecydowanie niekorzystne. 
Niemożliwe jest obecnie prowadzenie międzynarodowych 
projektów bez kontaktu z zagranicznymi partnerami. Zatem 
dyrektor instytutu badawczego, na miarę XXI wieku, powinien 
znać język obcy na poziomie umożliwiającym swobodne ko-
munikowanie się w zakresie tematyki naukowo-badawczej.
�� Obniżenie kryteriów dla przewodniczącego rady nauko-
wej, który nie musi obecnie posiadać tytułu doktora ha-
bilitowanego.

Do zadań rady naukowej należy, m.in. przeprowadzanie 
procedur doktorskich i habilitacyjnych. Kuriozalna będzie 
zatem sytuacja, w której osoba przewodząca radzie nauko-
wej, nie mając habilitacji, będzie kierowała postępowaniem 
w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego. 
Nasuwa się pytanie – po co zmodyfikowano ustawę, która 
od 2010 r. dobrze funkcjonowała? Czas pokaże, jak to 
wszystko będzie działać w praktyce i czy nie odbije się na 
jakości prowadzonych badań przez instytuty badawcze.

Dorota Jarocka

Negatywne skutki nowelizacji ustawy 
o instytutach badawczych

Czy instytuty badawcze potrzebują reformy? Jakie jest ryzy-
ko związane z powołaniem Narodowego Instytutu Technolo-
gicznego? NIT szansą czy zagrożeniem dla rozwoju polskiej 
myśli badawczej? Na te i wiele innych pytań dotyczących wy-
zwań i przyszłości próbowali odpowiedzieć przedstawiciele 
nauki i biznesu uczestniczący w debacie, która odbyła się 
30 marca 2017 r. 
W dyskusji udział wzięli, m.in.: Piotr Dardziński – Podsekre-
tarz Stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego, 
Jadwiga Emilewicz – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie 
Rozwoju, prof. Leszek Rafalski – Przewodniczący Rady 
Głównej Instytutów Badawczych, prof. Zbigniew Śmieszek 
– Honorowy Wiceprzewodniczący Rady Głównej Instytu-
tów Badawczych, Dyrektor Instytutu Metali Nieżelaznych, 
prof. Witold Wiśniowski – Dyrektor Instytutu Lotnictwa, 

prof. Ryszard Pregiel – Prezes Polskiej Izby Gospodarczej 
Zaawansowanych Technologii.

...Jesteśmy po wielu przekształceniach i przemianach. 
Zmiana proponowana przez rząd tworzy zupełnie nową 
strukturę. Jest to model przeregulowany (…). Model instytu-
tów badawczych przyjęty w 2010 r. jest dobry i daje dobre 
rezultaty (…). Dlatego w mojej ocenie trzeba powalczyć o to, 
aby instytuty, które będą w strukturze NIT, zachowały swoją 
osobowość prawną. To jest klucz do powodzenia tej refor-
my – powiedział podczas dyskusji prof. Leszek Rafalski, 
Przewodniczący RGIB.

Tekst debaty, którą prowadziła i opracowała redaktor Urszu-
la Mirowska-Łoskot, ukazał się na łamach „Dziennika Gaze-
ty Prawnej” 6 kwietnia br.

Czy konieczne jest powołanie NIT?
Debata zorganizowana przez „Dziennik Gazetę Prawną”
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W 2016 r. Instytut Kolejnictwa obcho-
dził 65-lecie. Jubileusz sprzyja temu, 
by spojrzeć wstecz na dotychczaso-
we dokonania IK. Panie Dyrektorze, 
które z osiągnięć Instytutu wskazałby 
Pan jako najważniejsze? 
Historia Instytutu Naukowo-Badaw-
czego Kolejnictwa, bo taka była pierw-
sza nazwa jednostki, rozpoczęła się 
w 1951 r. Pierwsza siedziba z ul. Hożej 
została przeniesiona w roku 1959 na 
teren stacji postojowej na Olszynce 
Grochowskiej będący własnością PKP, 
którego byliśmy częścią. Tak powstała 
siedziba główna Instytutu, który w do-
tychczasowej historii trzykrotnie zmie-
niał swoją nazwę, funkcjonując od roku 
1958 jako Centralny Ośrodek Badań 
i Rozwoju Techniki Kolejnictwa, a na-
stępnie od 1987 r. jako Centrum Na-
ukowo-Techniczne Kolejnictwa. Osta- 
tnia zmiana – na Instytut Kolejnictwa 
nastąpiła w 2010 r. i podyktowana 
była – podobnie jak poprzednie – uwa-
runkowaniami aktualnych polskich re-
gulacji prawnych.
Instytut był częścią Polskich Kolei Pań-
stwowych do 2000 r., gdy w związku 
z restrukturyzacją oraz komercjali-
zacją tego przedsiębiorstwa stał się 

jednostką samodzielną, podporząd-
kowaną bezpośrednio ministrowi wła-
ściwemu do spraw transportu.
Od początku swojego istnienia Insty-
tut odgrywał – i nadal odgrywa – zna-
czącą rolę w systemie transportu szy-
nowego w Polsce. W jego zakładach, 
pracowniach i laboratoriach pracuje 
wielu specjalistów, którzy zgromadzili 
olbrzymi dorobek wiedzy technicznej, 
organizacyjnej i eksploatacyjnej. 
Jeśli chodzi o osiągnięcia, to w historii 
Instytutu było ich bardzo wiele i zwią-
zane były z tworzeniem i wdrażaniem 
nowych urządzeń i systemów oraz 
technologii zarówno w zakresie budo-
wy infrastruktury, jak i taboru kolejo-
wego. Po roku 1989 rola Instytutu Ko-
lejnictwa, podobnie jak i wielu innych 
instytutów, uległa zmianie. Obecnie 
koncentrujemy się na zapewnieniu 
szeroko rozumianego bezpieczeń-
stwa transportu szynowego, zarówno 
w zakresie certyfikacji wyrobów i sys-
temów, jak też doradztwie dla mini-
sterstwa, samorządów, producentów 
oraz spółek kolejowych.
Czy w XXI wieku można czerpać jesz-
cze z osiągnięć przeszłości, czy też 
współczesny transport szynowy sta-
wia zupełnie nowe wyzwania? 
Specyfiką kolei, w przeciwieństwie do 
innych branż – i nie dotyczy to tylko 
Polski – jest fakt, że rozwiązania tech-
niczne mają bardzo długi czas zasto-
sowania. Dotyczy to w szczególności 
taboru kolejowego, którego okres 
eksploatacji sięga 20 – 30 lat.  To jest 
olbrzymi majątek, który cały czas sta-
nowi wartość, ale wymaga oczywiście 
okresowej odnowy technicznej. Wystę-
puje tu swego rodzaju ciągłość myśli 
technologicznej – musimy mieć spe-
cjalistów od techniki, która była stoso-
wana w minionych latach, bo ona jest 
wciąż obecna na kolei. Z drugiej zaś 
strony nowe możliwości techniczne są 
bardzo duże i jako Instytut jesteśmy 
mocno zaangażowani przede wszyst-
kim w ocenę możliwości ich zastoso-
wania. Posiadając duże doświadcze-
nie, potrafimy ocenić zarówno wartość 
nowych technologii, jak również ich 

przydatność do zastosowania w ko-
lejnictwie. Wspieramy zatem swoistą 
kompatybilność nowoczesnej techni-
ki oraz rozwiązań technologicznych, 
które miały zastosowanie wcześniej.
Na czym obecnie koncentruje się 
działalność Instytutu?
Przedmiotem naszych prac i badań 
są zagadnienia techniczne i techno-
logiczne związane z transportem szy-
nowym, zwłaszcza kolejowym. Zajmu-
jemy się tematyką dotyczącą budowy 
i eksploatacji taboru, urządzeń stero-
wania ruchem kolejowym, energetyki, 
organizacji przewozów i szeroko ro-
zumianej eksploatacji. Mamy wysoko 
wyspecjalizowane laboratoria bada-
nia palności oraz wytrzymałości ma-
teriałów. Oprócz kolei, choć w nieco 
mniejszym zakresie, zajmujemy się 
także innymi systemami transportu – 
metrem i tramwajami.
Jak już wspomniałem, obecnie kon-
centrujemy się na zagadnieniach 
bezpiecznego transportu kolejowego 
a jednocześnie na innowacjach. Ich 
kierunki, zwłaszcza związane z tzw. in-
teroperacyjnością, są wspólne dla całej 
Europy. W ostatnim okresie przykła-
dem naszych działań było przygotowa-
nie Master Planu dla kolei, programu 
wdrażania w Polsce Europejskiego Sys-
temu Zarządzania Ruchem Kolejowym 
(ERTMS, ang. European Rail Traffic Ma-
nagement System) oraz przygotowanie 
krajowego Planu Transportowego.
Ważnym zadaniem Instytutu jest 
także upowszechnianie współczesnej 
wiedzy. Wyzwanie to realizujemy po-
przez liczne publikacje, referaty na 
konferencjach oraz wydając trzy kwar-
talniki – dwujęzyczne Problemy Kolej-
nictwa, Prace IK oraz Komunikat Nor-
malizacyjny. Cennym dorobkiem są 
monografie, których wydaliśmy pięć 
w ostatnich dwóch latach.
Mówiąc o działalności IK, nie sposób 
nie wspomnieć o Okręgu Doświad-
czalnym w Żmigrodzie. Od otwarcia 
toru doświadczalnego minęło już 
20 lat, jak ocenia Pan Dyrektor dwie 
dekady jego działalności?

65 lat badań dla transportu kolejowego
Stawiamy na bezpieczeństwo, efektywność i nowoczesne technologie

Rozmowa z dr. inż. Andrzejem Żurkowskim, Dyrektorem Instytutu Kolejnictwa
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wymaga licznego grona takich fachowców. Niezbędny jest 
także nowoczesny system doskonalenia zawodowego, wy-
korzystujący m.in. symulatory dla maszynistów i dyżurnych 
ruchu. Co my możemy zaoferować? To co zawsze, czyli 
naszą wiedzę, wieloletnie doświadczenie, nasze pomysły, 
innowacje i projekty. Na kolei bardzo ważne są bezpieczeń-
stwo i niezawodność. Szerokie kompetencje pracowników 
Instytutu łączących wiedzę teoretyczną z codzienną prak-
tyką i doświadczeniem, umożliwiają wprowadzanie takich 
rozwiązań, które to zagwarantują.
Przejdźmy teraz do współpracy międzynarodowej – czy 
w ostatnim czasie Instytut Kolejnictwa nawiązał jakieś inte-
resujące kontakty z zagranicznymi partnerami naukowymi?  
Instytut już od wielu lat posiada licznych zagranicznych 
partnerów naukowych. Mamy podpisane umowy z kolejo-
wymi instytutami badawczymi w Berlinie, Kijowie, Pradze, 
Moskwie i Seulu, również z uniwersytetem w Madrycie. To 
pozwala nam być cały czas na bieżąco z najnowszymi tech-
nologiami, które wprowadzane są już u innych, poza grani-
cami naszego kraju.
Warto podkreślić, że współpraca z zagranicą ma bardzo sper-
sonalizowany charakter, niezmiernie ważne są bezpośrednie 
relacje. Aby dobrze współpracować w układzie międzynarodo-
wym, trzeba mieć znane nazwisko, nad czym pracuje się całe 
lata, biorąc udział w spotkaniach grup roboczych, w kongre-
sach, konferencjach. My jako Instytut mamy takie nazwiska, 
mamy ludzi, którzy są autorytetem w Europie i na świecie. Pu-
blikujemy w wielu czasopismach, jesteśmy także członkami 
komitetów redakcyjnych czasopism zagranicznych. Na użytek 
naszych zagranicznych partnerów wydajemy newsletter w ję-
zyku angielskim w wersji papierowej i elektronicznej.
Instytut Kolejnictwa należy do wielu międzynarodowych 
organizacji i stowarzyszeń. Bardzo ważna jest nasza dzia-
łalność w Międzynarodowym Związku Kolei (UIC), które-
go jesteśmy członkiem afiliowanym od 2001 r. Specjaliści 
Instytutu biorą czynny udział w pracach komitetów i grup 
projektowych UIC. W roku 2016 Zgromadzenie Ogólne UIC 
powierzyło mi funkcję Wiceprzewodniczącego Platformy Ba-
dawczej (IRRB, ang. International Railway Research Board).
Jednym z głównych zadań, za które jestem odpowiedzialny 
i które będzie realizowane w Instytucie, jest aktualizacja doku-

Kolejowe okręgi badawcze są unikatowym narzędziem 
badań doświadczalnych w transporcie kolejowym. Prowa-
dzone na tych obiektach badania innowacyjnych rozwiązań 
mają bezpośredni wpływ na bezpieczeństwo i efektywność 
w procesie eksploatacji infrastruktury i taboru kolejowego. 
Na świecie jest tylko osiem okręgów badawczych, z czego 
sześć znajduje się w Europie.
Dwadzieścia lat funkcjonowania toru pozwoliło na zgroma-
dzenie wielu doświadczeń i wypracowanie własnych technik 
badawczych. Naszą specjalnością, w wymiarze międzyna-
rodowym, są m.in. testy zderzeniowe oraz badania hałasu. 
Z tej infrastruktury badawczej korzystają producenci tabo-
ru, których pojazdy przechodzą badania zarówno w celu 
dopuszczenia do ruchu w Polsce, jak i ukierunkowane na 
doskonalenie konstrukcji. Jest to również znakomity poligon 
do badania elementów infrastruktury kolejowej.
W listopadzie ubiegłego roku Instytut Kolejnictwa był orga-
nizatorem, wspólnie z Wydziałem Transportu Politechniki 
Warszawskiej, V Międzynarodowej Konferencji Naukowej 
pt. „Najnowsze technologie w transporcie szynowym”. Jakie 
znaczenie ma to wydarzenie dla środowiska kolejowego?
Współpraca Instytutu z Politechniką Warszawską i innymi 
uczelniami jest bardzo cenna. Obejmuje ona wspólne pro-
jekty badawcze, udział profesury w pracach naszej Rady 
Naukowej, wspólne monografie, wspieranie procesu dy-
daktycznego, uzyskiwanie stopni naukowych przez naszych 
pracowników. Przykładem współpracy z PW jest także wspo-
mniana, cykliczna konferencja Advanced Rail Technologies 
(ART). Znaczenie tego wydarzenia potwierdza rosnąca co 
roku liczba uczestników. W 2016 r. było ich 140. Konferen-
cja ma charakter interdyscyplinarny. Obrady prowadzone 
są w kilku równoległych sekcjach, podczas których omawia 
się szczegółowe rozwiązania z konkretnych dziedzin. Wyda-
rzenie o wymiarze międzynarodowym gromadzi naukowców 
z politechnik oraz instytutów i jest okazją do nawiązania 
współpracy oraz wymiany doświadczeń. Jest to ważna kon-
ferencja, gdyż pozwala wytyczać kierunki rozwoju dotyczące 
zagadnień eksploatacyjnych oraz innowacyjnych rozwiązań  
technologicznych.  
Co Pańskim zdaniem jest najpilniejszą potrzebą polskiego 
transportu kolejowego? Co w związku z tym może zaofero-
wać Instytut Kolejnictwa? 
W minionych latach całe otoczenie systemu kolejowego 
uległo pewnej degradacji. Przez wiele lat kierowano nie-
proporcjonalnie większe nakłady na inwestycje drogowe. 
Obecnie konieczna jest zarówno modernizacja istniejących 
linii kolejowych, jak też budowa nowych odcinków, dalsze 
zakupy nowoczesnego taboru. System transportu wymaga  
dużego udziału kolei w przewozach pasażerskich, przede 
wszystkim międzyaglomeracyjnych oraz aglomeracyjnych,  
a także w przewozach ładunków. 
Jako pilną potrzebę dostrzegam konieczność odbudowy 
systemu edukacji na rzecz kolei, zwłaszcza na poziomie 
średniego szkolnictwa technicznego. Znacznie lepiej jest 
na poziomie uczelni, ale liczba absolwentów o „twardych” 
specjalnościach technicznych jest wciąż niewystarczająca. 
A przecież nowoczesna technologia stosowana na kolei 

Badania wg ISO 5658-2 (CFE) – boczne rozprzestrzenianie się 
płomienia, fot. arch. Laboratorium Badań Materiałów i Elementów 
Konstrukcji
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mentu UIC pt. Globalna wizja rozwoju kolei. W celu przedysku-
towania tej problematyki w szerokim międzynarodowym gronie 
ekspertów przewidujemy zorganizowanie w przyszłym roku 
światowego kongresu transportu kolejowego pod auspicjami 
UIC, który prawdopodobnie będzie miał miejsce w Warszawie. 
Sukces Instytutu, którym kieruje Pan Dyrektor od 2006 r. 
to nie tylko wdrożenia, akredytowane laboratoria i aktyw-
na współpraca międzynarodowa, to także, a może przede 
wszystkim, zespół ludzi – wysoko kwalifikowana kadra na-
ukowo-badawcza i techniczna.
Ogromny dorobek naukowy wypracowany w Instytucie jest 
przekazywany z pokolenia na pokolenie i to jest faktycznie 
sukces. Zachowana jest pewna ciągłość – zarówno dorobek 
w znaczeniu materialnym – aparatura, wyposażenie badaw-
cze, jak również wiedza techniczna i umiejętności. Ta wie-
dza jest sukcesywnie przekazywana młodej kadrze przez 
starszych doświadczonych pracowników.
Za wielki sukces, którego autorem jest mój poprzednik, Dy-
rektor Aleksander Słupczyński uważam też płynne przejście 
Instytutu od jednostki pozostającej wewnątrz struktury ko-
lejowej do samodzielnego bytu. Obecnie Instytut ma swoją 
markę i silną pozycję na rynku, jesteśmy postrzegani przez 
naszych różnorodnych partnerów, jako wiarygodny konsul-
tant i ekspert ds. kolejowych.
Nie byłoby jednak naszych osiągnięć, gdyby nie wspaniała 
kadra naukowo-badawcza i techniczna naszej jednostki. Ka-
pitał ludzki, w moim przekonaniu, to najważniejszy czynnik 
sukcesu Instytutu. Warto w tym miejscu wspomnieć o kieru-
jących swoimi pionami Wicedyrektorach – Andrzeju Masselu 
i Marku Pawliku, którzy są niekwestionowanymi krajowymi 
i międzynarodowymi autorytetami w swoich dziedzinach. Bar-
dzo istotnym elementem jest także dobra atmosfera w miej-
scu pracy – my działamy jak mała rodzinna firma, pracownicy 
bardzo identyfikują się ze swoim Instytutem.
Jak w obecnych realiach przyciągnąć do pracy w sektorze 
nauki młodych, ambitnych i kreatywnych naukowców?
To rzeczywiście niełatwe zadanie w dzisiejszych czasach. Jako 
Dyrektor Instytutu zapraszany jestem do organów doradczych 
na wydziałach politechnicznych, które kształcą kadry pod 
kątem potrzeb transportu. W obecnych czasach, przy dużym 
nacisku na interdyscyplinarność studiów, dostrzegam potrze-
bę kształcenia fachowców bardzo wąskich dziedzin. W Insty-
tucie mamy wiele takich obszarów, na których znają się 3 do 
5 osób w całym kraju. Dlatego zabiegam o to, żeby już w cza-
sie studiów wyławiać zdolnych ludzi, którzy są zainteresowani 
pracą badawczą w konkretnym obszarze i kierować ich na stu-
dia indywidualne – kontaktować z naszymi ekspertami, którzy 
wskażą, jaki zakres wiedzy jest konieczny do zgłębienia, żeby 
był bezpośrednio przydatny do pracy w Instytucie. 
Ważnym czynnikiem dla młodego naukowca są także za-
robki…
To prawda. Praca oprócz tego, że jest ciekawa, musi przy-
nosić także wymierne korzyści finansowe. Kilka lat temu 
wprowadziłem w Instytucie system premiowania motywacyj-
nego, który polega na tym, że wynik komórki przekłada się 
automatycznie na przekazywanie części wypracowywanego 
zysku dla  tych pracowników, którzy byli najmocniej zaanga-

żowani w sukces danej komórki. Zaletą pracy w instytucie 
jest ponadto fakt, że jest ona w miarę stabilna, rozwijająca. 
Staramy się zatem zachęcać ambitnych studentów, poka-
zując im plusy pracy badawczej, by jak najwcześniej decy-
dowali się na odpowiedni profil kształcenia. Wspomniany 
system ma jednocześnie zagwarantować im miejsce pracy 
atrakcyjne także pod względem finansowym.
Jakie wyzwania stoją przed Instytutem Kolejnictwa w naj-
bliższej przyszłości? Jak ocenia Pan Dyrektor perspektywy 
dalszego rozwoju Instytutu? 
Transport kolejowy wykorzystuje nowoczesne technologie 
i ma przed sobą wiele wyzwań. Rozwój techniki i perspek-
tywy jej zastosowania wymagają działania z odpowiednim 
wyprzedzeniem. Jako eksperci musimy znać i sami wypraco-
wywać najnowsze rozwiązania, które mogą być wprowadza-
ne w najbliższym czasie na polskim rynku. Spółki kolejowe 
zazwyczaj bardziej skoncentrowane są na aktualnych pro-
cesach eksploatacyjnych. Jako Instytut – oprócz bieżącego 
wsparcia – musimy patrzeć w przyszłość, kreować innowa-
cyjność, pokazywać możliwości rozwoju techniki. Dynamicz-
ny rozwój kolei na całym świecie, w tym zwłaszcza Kolei 
Dużych Prędkości, a także ważna rola przypisywana kolei 
w Unii Europejskiej, wyznaczają nowe kierunki badawcze 
i rozwojowe. Z pewnością będziemy je podejmować zarówno 
samodzielnie, jak też we współpracy z innymi instytutami, 
uczelniami i przedsiębiorcami. 
Jednak, aby dalej rozwijać się, potrzebne są odpowied-
nie środki finansowe. W naszym przypadku dotyczą one 
w szczególności rozszerzania możliwości badawczych okrę-
gu w Żmigrodzie. Bardzo mocno są tym zainteresowani 
producenci taboru i innych urządzeń, aby móc je testować 
jeszcze przed wprowadzeniem do eksploatacji. Zamierzamy 
wprowadzić zasilanie trakcji systemami prądu przemienne-
go, a także typowymi dla tramwajów i metra. Funkcjonujący 
od kilku miesięcy system sygnalizacji kabinowej – ETCS po-
ziomu 1 musimy wzbogacić o poziom 2. 
Dziękuję Panu Dyrektorowi za rozmowę, życząc dalszego 
owocnego działania na rzecz nowoczesnego transportu 
szynowego.

Rozmawiała Dorota Jarocka

System ERTMS/ETCS poziom 1 - ALTRAC 6413 (wraz z balisami 
przyłączalnymi, nieprzełączalnymi i koderami LEU) 
fot. dr Andrzej Toruń
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Instytut Mechaniki Precyzyjnej (IMP) 
przez wiele lat swojej działalności 
wypracował rozpoznawalną markę, 
a efekty realizowanych w nim prac 
są powszechnie wykorzystywane. In-
stytut zajmuje się opracowywaniem  
technologii wraz z urządzeniami do 
ich realizacji w celu podwyższenia 
właściwości użytkowych wyrobów 
metalowych; jest to bardzo rozległy 
obszar działalności, ponieważ metal 
stał się nieodzownym składnikiem 
współczesnej cywilizacji. 

Trochę historii
Początki IMP sięgają okresu między-
wojennego, kiedy to podejmowano 
działania dążące do budowy prze-
mysłu zbrojeniowego, który w Polsce 
po I wojnie światowej właściwie nie 
istniał. W 1927 r. w ramach przed-
siębiorstwa Państwowe Wytwórnie 
Uzbrojenia zaczęła działać Fabryka 
Sprawdzianów z siedzibą w Warsza-
wie przy ulicy Duchnickiej 3. Jej zało-
żenie uznawane jest za początek dzia-
łalności IMP.
Po zakończeniu II wojny światowej 
Instytut został przyłączony wraz 
z innymi jednostkami badawczymi 
w skład Centralnego Zakładu Tech-
niczno-Badawczego, a następnie 
(od 1948 r.) Głównego Instytutu 
Mechaniki. Od 1951 r. IMP działa 
samodzielnie, a od 1954 r. na mocy 
uchwały Prezydium Rządu „prowa-
dzi prace badawczo-teoretyczne, 
konstrukcyjne i technologiczne 
w zakresie metaloznawstwa i po-
włok ochronnych w całej gospodar-
ce narodowej”.
Lata 50. to wyraźny rozwój Instytu-
tu i realizowanie prac na potrzeby 
techniki uzbrojenia, a także zna-
cząca współpraca z odbudowują-
cym się przemysłem obronnym. Na 
początku lat 60. brak nowych za-
mówień od wojska i cofnięcie środ-
ków spowodowały, że w IMP zaczęła 

dominować tematyka cywilna. Insty-
tut prowadził prace w dziedzinach: 
metaloznawstwa, obróbki cieplnej, 
wytrzymałości materiałów i części 
maszyn, powłok ochronnych, badań 
korozyjnych, które w latach 70. i 80. 
z powodzeniem kontynuowano. Pod-
jęto także nowe wyzwania w zakre-
sie robotów przemysłowych, a także 
badań i kwalifikacji mechanicznych 
urządzeń zabezpieczających. W tym 
czasie IMP stał się wiodącym instytu-
tem przemysłowym w zakresie meta-
loznawstwa i obróbki cieplnej.
W latach 90. na polski rynek weszli 
światowi producenci i rozpoczęła 
się restrukturyzacja przemysłu kra-
jowego, co dla Instytutu oznaczało 
ograniczenie badań i spowolnienie 
rozwoju ze względu na zmniejszoną 
liczbę krajowych producentów. Pod-
jęto więc decyzję o zlikwidowaniu 
zakładów zamiejscowych i sprze-
daży części nieruchomości, a także 
znacznej redukcji zatrudnienia; w la-
tach 80. w IMP pracowało ok. 1500 
osób, obecnie – ok. 160. Jedno-
cześnie na przestrzeni lat na bazie 

opracowanych w Instytucie technolo-
gii, patentów, know-how i urządzeń 
powstało kilkadziesiąt spółek, z któ-
rych większość wciąż działa.

Działalność IMP
Nadrzędnym celem Instytutu jest 
transfer opracowanych w IMP techno-
logii wraz z urządzeniami do ich realiza-
cji, aparatury pomiarowej i kontrolnej 
oraz posiadanej wiedzy do wszystkich 
gałęzi przemysłu, a także świadczenie 
usług. IMP realizuje badania z obszaru 
inżynierii powierzchni, innowacyjnych 
technologii i nowych materiałów, jak 
również ochrony środowiska, recyklin-
gu oraz badań na rzecz obronności 
i bezpieczeństwa kraju. Ponadto pro-
wadzi nauczanie studentów w ramach 
laboratoriów oraz praktyk studenckich, 
szkolenia teoretyczno-praktyczne pra-
cowników zakładów przemysłowych 
w zakresie wdrażania nowych techno-
logii oraz służb państwowych w zakre-
sie szeroko rozumianego  bezpieczeń-
stwa kraju.

Obszary działań Instytutu
Główne kierunki działania IMP związa-
ne są z:
�� technologiami przygotowania me-
chanicznego i chemicznego po-
wierzchni pod powłoki ochronne 
wraz z urządzeniami i preparatami;
�� technologiami nakładania różnego 
rodzaju ochronnych i funkcjonal-

Metal bez nas jest tylko metalem

Obszary działalności Instytutu
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nych powłok metalicznych oraz nie-
metalicznych, w tym ceramicznych 
i kompozytowych, m.in. powłok 
galwanicznych lakierniczych, meta-
lizacyjnych i zanurzeniowych, oraz 
preparatów do ich realizacji;

�� technologiami ochrony czasowej 
przed korozją;

�� technologiami obróbki cieplnej 
i cieplno-chemicznej oraz realiza-
cją tych procesów w skali półtech-
nicznej;

�� technologiami lutowania w próżni;

�� badaniami z zakresu wytrzymało-
ści materiałów, w tym m.in. bada-
niami zmęczeniowymi, tarcia oraz 
pomiaru naprężeń;

�� czystymi technologiami produkcyj-
nymi i oczyszczania ścieków w ob-
róbce powierzchniowej metali;

�� produkcją aparatury badawczej 
i pomiarowej;

�� produkcją urządzeń do realizacji 
procesów technologicznych. 

Działalność Instytutu (naukowa, 
wdrożeniowa i usługowa) jest reali-
zowana w siedmiu zakładach ba-
dawczych, w skład których wchodzą 
pracownie i laboratoria. Laboratoria 
wykonują badania w oparciu o normy 
PN, ISO, EN, DIN, ASTM oraz procedu-
ry akredytowane przez Polskie Cen-
trum Akredytacji.
Instytut posiada certyfikaty firm lot-
niczych, a także MON, MSWiA na wy-
konywanie określonych działań zwią-

zanych z bezpieczeństwem lotniczym 
i wewnętrznym.

Współpraca z placówkami 
naukowymi i przemysłem
Instytut ściśle współpracuje z pol-
skimi placówkami naukowymi: wyż-
szymi uczelniami technicznymi, in-
stytutami Polskiej Akademii Nauk 
oraz instytutami branżowymi, m.in. 
z Politechniką Warszawską, Poznań-
ską i Gdańską, Akademią Górniczo-
-Hutniczą, Instytutem Podstawo-
wych Problemów Technicznych PAN, 
Instytutem Problemów Jądrowych 
PAN, Instytutem Elektrotechniki, 
Przemysłowym Instytutem Automa-
tyki i Pomiarów, Instytutem Tech-
nologii Materiałów Elektronicznych. 
Zarówno w przypadku jednostek 
krajowych, jak i zagranicznych kon-
takty te polegają na współpracy 
naukowo-technicznej. Kooperacja 
realizowana jest również poprzez 
wspólną produkcję, usługi, a także 
bezpośrednią sprzedaż własnych 
technologii i urządzeń, zwłaszcza 
specjalistycznych stanowisk do ob-
róbki cieplnej metali oraz aparatury 
kontrolno-pomiarowej (m.in. do Nie-
miec, Rosji, Chin, Czech i Ukrainy).

Działalność promocyjna
Dorobek naukowy pracowników IMP 
jest upowszechniany m.in. poprzez 
działalność wydawniczą (kwartal-
nik naukowo-techniczny „Inżynieria 
Powierzchni”, monografie), a także 
organizowanie seminariów i szkoleń 
dla przedstawicieli przemysłu. Wy-

nalazki pracowników są od lat na-
gradzane i wyróżniane na krajowych 
i zagranicznych targach oraz wysta-
wach. Znaczącym osiągnięciem IMP 
było uhonorowanie pracy naukowców  
i otrzymanie nagród Ministra Nauki 
i Szkolnictwa Wyższego za 2016 rok 
za wybitne osiągnięcia naukowe lub 
naukowo-techniczne w dwóch naj-
ważniejszych kategoriach: „Badania 
na rzecz rozwoju społeczeństwa” 
i „Badania na rzecz rozwoju gospo-
darki”.

Plany na przyszłość
Instytut stale się rozwija w zakresie 
szeroko pojętych badań materiałowych 
i obróbek cieplnych oraz cieplno-che-
micznych. Rozszerza swoją działalność 
w takich obszarach, jak nowe materia-
ły, medycyna czy ochrona środowiska.
Od kilku lat w IMP trwają badania nad 
grafenem wytwarzanym na ziarnach 
miedzi i innych metalach oraz nie-
metalach. Może on być szeroko sto-
sowany w przemyśle energetycznym, 
elektrotechnicznym i elektronicznym, 
a jego produkcja jest znacznie tańsza 
niż popularnego obecnie grafenu dwu-
wymiarowego.

Naukowcy z IMP pracują również nad 
zagadnieniami dotyczącymi biomate-
riałów i ich zastosowań medycznych. 
Realizowane są projekty w zakresie 
inżynierii tkankowej (modelowanie 
na poziomie mikrostrukturalnym 
tkanek kostnych, rekonstrukcja 
małżowiny ucha), a także badania 
nad biodegradowalnymi implantami 

Laboratorium badawczo-wdrożeniowe powłok funkcjonalnych 
i powłok ze stopów metali szlachetnych

Badania cienkich powłok twardych materiałów węglikowych 
i azotkowych na stanowisku Kulotester



9Biuletyn Informacyjny Rady Głównej Instytutów BadawczychNr 1/2017

ortopedycznymi. Opracowano również technologię obróbki 
cieplnej stentów kardiologicznych wykonanych ze stopów 
kobaltu. Trwają prace nad zastosowaniem metod elektro-
chemicznych do wytwarzania na metalach warstw o wła-
ściwościach antybakteryjnych i hydrofobowych. 

IMP działa już niemal od wieku
Podsumowania 90 lat działalności Instytutu Mechani-
ki Precyzyjnej podjęto się podczas obchodów jubileuszu 
objętego honorowym patronatem Ministerstwa Rozwoju 
i Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Uroczystą 
galę, która odbyła się 27 kwietnia br. w Centrum Nauki 
Kopernik w Warszawie, uświetniło swoją obecnością wielu 
znamienitych gości. Ministerstwo Rozwoju reprezentował 
Podsekretarz Stanu, Adam Hamryszczak, natomiast Urząd 
Marszałkowski Województwa Mazowieckiego – Aleksan-
dra Hanzel, Zastępca Dyrektora Kancelarii Marszałka ds. 
Gospodarki i Dialogu Społecznego. Wśród gości byli rów-
nież Prezes Urzędu Patentowego RP – Alicja Adamczak 
i Prezes Polskiego Komitetu Normalizacyjnego – Tomasz 
Schweitzer. 
W niemal 200-osobowej grupie przybyłych znajdowali się 
pracownicy IMP, przedstawiciele uczelni wyższych, instytu-
tów, członkowie Polskiej Izby Gospodarczej Zaawansowa-
nych Technologii i Rady Głównej Instytutów Badawczych, 
a także reprezentanci stowarzyszeń: Naczelnej Organizacji 
Technicznej, Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Me-
chaników Polskich, Stowarzyszenia Polskich Wynalazców 
i Racjonalizatorów, Przemysłowej Izby Zaawansowanych 
Technologii, Polskiej Izby Konstrukcji Stalowych i wielu in-
nych organizacji. Bardzo liczne audytorium stanowili rów-
nież przedstawiciele przemysłu. 
Gości powitał Dyrektor IMP, Tomasz Babul. Dyrektor wygło-
sił okolicznościowy referat, który uzupełniły interesujące 
wystąpienia przedstawicieli instytucji, jednostek nauko-
wych i firm współpracujących od wielu lat z Instytutem. 
Po prezentacji nastąpiło przekazanie na ręce Dyrektora To-
masza Babul medalu okolicznościowego „Pro Masovia”, któ-
rym uhonorowano Instytut za wybitne zasługi oraz całokształt 

działalności na rzecz województwa mazowieckiego. Wyróż-
nienie w imieniu Marszałka Województwa Mazowieckiego, 
Adama Struzika, wręczyła Dyrektor Aleksandra Hanzel.
Część oficjalną uroczystości zakończyło wręczenie od-
znaczeń państwowych, odznak honorowych, adresów 
gratulacyjnych i medali pamiątkowych. Krzyżem Ka-
walerskim Orderu Odrodzenia Polski uhonorowano  
prof. Marię Trzaskę. Za zasługi w działalności na rzecz rozwo-
ju gospodarki zostali odznaczeni: Tomasz Babul – Złoty Krzyż 
Zasługi, Andrzej Wojciechowski – Srebrny Krzyż Zasługi.
W ciągu 90 lat Instytut Mechaniki Precyzyjnej wniósł zna-
czący wkład nie tylko w rozwój gospodarki, ale również 
w sferę kultury, historii i dziedzictwa narodowego. W labo-
ratoriach i zakładach IMP wciąż podejmowane są projekty 
uwzględniające nie tylko potrzeby przemysłu, ale również 
społeczeństwa. Ich celem jest zwiększenie bezpieczeń-
stwa, podniesienie komfortu życia codziennego, a nawet 
uatrakcyjnienie otoczenia.
Mimo statecznego wieku Instytut stale podnosi jakość 
prowadzonych badań, uwzględniając najnowocześniejsze 
trendy w zakresie swojej działalności. W kolejną dekadę 
wchodzimy z precyzyjnie opracowanym planem komercja-
lizacji swoich dokonań.

Oprac. Agnieszka Budzicz-Marchlewska

Centrum Obróbki Cieplnej – hartownia usługowa pracująca 
w oparciu o własne technologie i urządzenia 

Badanie kuloodporności szyb – pomiar prędkości pocisku

Badania właściwości mechanicznych materiałów
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Cywilne instytuty badawcze wspierają 
bezpieczeństwo Polski
Rada Główna Instytutów Badawczych zorganizowała konfe-
rencję pod honorowym patronatem Biura Bezpieczeństwa 
Narodowego pt. Cywilne instytuty badawcze wspierają bez-
pieczeństwo Polski.
Konferencja odbyła się 27 marca br. w warszawskim Hote-
lu Sofitel Victoria. W wydarzeniu udział wzięli, m.in.:  prof. 
dr hab. Wojciech Fałkowski – Podsekretarz Stanu w Mini-
sterstwie Obrony Narodowej, płk dr hab. inż. Sławomir Au-
gustyn – Szef Inspektoratu Implementacji Innowacyjnych 
Technologii Obronnych MON, Marek Surmański – Wicedy-
rektor Departamentu Prawa i Bezpieczeństwa Pozamilitar-
nego Biura Bezpieczeństwa Narodowego,  prof. dr hab. inż. 
Krzysztof Czupryński – Prorektor ds. naukowych WAT, kpt. 
dr inż. Paweł Gromek – Prodziekan Wydziału Inżynierii Bez-
pieczeństwa Cywilnego Szkoły Głównej Służby Pożarniczej, 
przedstawiciele Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższe-
go, Ministerstwa Rozwoju, Ministerstwa Energii, Minister-
stwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, Akademii Sztuki 
Wojennej oraz liczni przedstawiciele służb mundurowych, 
przedsiębiorstw oraz nauki.
Głównym celem konferencji było przedstawienie wyników 
prac badawczych i wdrożeniowych realizowanych przez cy-
wilne instytuty badawcze, mających zastosowanie w przy-
padku zagrożeń bezpieczeństwa kraju oraz bezpieczeństwa 
publicznego. Prezentacje w ramach czterech sesji tema-
tycznych – 1. Materiały i technologie, 2. Pojazdy i sprzęt, 
3. Technologie elektroniczne i informatyczne, 4. Ochrona 
człowieka i środowiska – wygłosili przedstawiciele dwudzie-
stu instytutów badawczych. Przedstawione przez nich inno-
wacyjne projekty i nowatorskie rozwiązania służą lub mogą 
mieć zastosowanie do identyfikacji zagrożeń i zapewnienia 
bezpieczeństwa kraju. 
Wydarzeniu towarzyszyła ekspozycja sprzętu, wynalazków 
i nowatorskich osiągnięć wybranych instytutów badawczych 
związanych z tematyką szeroko pojętego bezpieczeństwa. 
Szczególnie ciekawymi eksponatami były, m.in. roboty mo-
bilne, system antydronowy oraz bramka dozymetryczna 
umożliwiająca  pomiar skażenia dłoni i stóp.
Zaprezentowane podczas konferencji innowacyjne pro-
jekty oraz wdrożenia opracowane w cywilnych instytutach 
badawczych stanowią bogatą ofertę dla resortów: obrony 
narodowej, spraw wewnętrznych i administracji, cyfryzacji 
oraz służb mundurowych. Mają zastosowanie w przypad-
ku zagrożeń bezpieczeństwa kraju oraz bezpieczeństwa 
publicznego – również energetycznego, komunikacyjnego, 
cyberprzestrzeni. 
Wartość dodaną tego wydarzenia stanowi z pewnością 
zainicjowanie współpracy międzyresortowej, integracja 
środowisk służb mundurowych z cywilnymi laboratoria-
mi badawczymi oraz uświadomienie  potrzeby tworze-
nia dużych projektów interdyscyplinarnych służących 
bezpieczeństwu.
Konferencja cieszyła się dużym zainteresowaniem. Świad-
czy to o aktualności i ważności poruszanej na konferencji 

tematyki. Poniżej kilka wniosków, które potwierdzają celo-
wość kontynuacji w przyszłości tego wydarzenia.
�� Konferencja ujawniła szeroki zakres działalności badaw-
czo-wdrożeniowej instytutów pozawojskowych na rzecz 
bezpieczeństwa. Potencjał ten – jakość i ilość wdrożo-
nych rozwiązań – nie jest dostatecznie rozpoznawalny 
społecznie, a zasługuje na wielkie uznanie oraz wykorzy-
stanie.
�� Zaprezentowane nowatorskie projekty oraz wdrożenia 
opracowane w cywilnych instytutach badawczych sta-
nowią ofertę dla Biura Bezpieczeństwa Narodowego, 
resortów: obrony narodowej, spraw wewnętrznych i ad-
ministracji, cyfryzacji i innych, służb, takich jak: Policja, 
ABW, Straż Pożarna, Straż Graniczna. Mają zastosowa-
nie w przypadku zagrożeń bezpieczeństwa kraju oraz 
bezpieczeństwa publicznego – także energetycznego, 
komunikacyjnego, cyberprzestrzeni. 
�� Zaprezentowane innowacyjne rozwiązania mogą służyć 
aktualizacji stanu wiedzy centrów zarządzania kryzyso-
wego wszystkich szczebli administracji kraju oraz róż-
nych instytucji publicznych i prywatnych oraz podniesie-
niu zdolności operacyjnych naszych sił zbrojnych oraz 
służb mundurowych. Wiąże się to z ułatwieniem podej-
mowania decyzji na poziomie centralnym i właściwą ko-
ordynacją służb, ich metod operacyjnych i wyposażenia 
oraz większą skutecznością działania.
�� Wydarzenie zainspirowało współpracę ekspertów 
z różnych obszarów wiedzy oraz środowisk służb mun-
durowych z cywilnymi laboratoriami badawczymi,  uświa-
domiło potrzebę tworzenia dużych projektów interdyscy-
plinarnych.

Konferencja doceniona została przez Marka Surmańskie-
go – Wicedyrektora Departamentu Prawa i Bezpieczeń-
stwa Pozamilitarnego BBN, który powiedział: Dzisiejsza 

Prof. Wojciech Fałkowski – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie 
Obrony Narodowej
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Drogocenni inżynierowie w instytutach badawczych

konferencja stanowiła znakomitą platformę wymiany 
informacji na temat prac badawczych i wdrożeniowych 
prowadzonych przez cywilne instytuty badawcze na rzecz 
zapewnienia bezpieczeństwa i obronności państwa. 
Z przebiegu tej konferencji wynika, że w Polsce istnie-
je szereg instytutów cywilnych, które zajmują się między 
innymi problematyką bezpieczeństwa państwa zarówno 
w aspekcie militarnym, jak i pozamilitarnym. To bardzo 
cieszy – zwłaszcza, że instytuty te osiągają znakomite 
rezultaty liczące się zarówno na rynku krajowym, jak i za-
granicznym.

Na stronie internetowej Rady Głównej Instytutów Ba-
dawczych: www.rgib.org.pl zostały umieszczone prezen-
tacje konferencyjne oraz relacja filmowa z konferencji.
Szczegółowe opisy prac badawczych i wdrożeniowych mają-
cych zastosowanie w przypadku zagrożeń bezpieczeństwa 
kraju oraz bezpieczeństwa publicznego, które zostały za-
prezentowane podczas konferencji, dostępne są na łamach 
oddzielnej publikacji.

Dorota Jarocka
Zdjęcia: Krzysztof Włodarczyk

Marek Surmański – Wicedyrektor Departamentu Prawa 
i Bezpieczeństwa Pozamilitarnego Bezpieczeństwa Biura 
Narodowego

Płk dr hab. inż. Sławomir Augustyn – Szef Inspektoratu Implemen-
tacji Innowacyjnych Technologii Obronnych MON (pierwszy z prawej) 
podczas zwiedzania ekspozycji towarzyszącej konferencji

Podsumowanie 23. edycji plebiscytu „Przeglą-
du Technicznego” o tytuł „Złotego Inżyniera” 
oraz wręczenie laureatom statuetek i dyplo-
mów odbyło się 27 lutego br. w Warszawskim 
Domu Technika NOT.
„Złoty Inżynier” to prestiżowa nagroda 
przyznawana wybitnym inżynierom, twór-
com techniki, wynalazcom i organizatorom 
życia gospodarczego kraju, która populary-
zuje ich dokonania. Konkurs organizowany 
jest przez redakcję „Przeglądu Techniczne-
go” – czasopisma inżynierskiego o 150-let-
niej tradycji.
Zaszczytne tytuły i wyróżnienia zdobyło 30 in-
żynierów – w kategoriach: Nauka, High-tech, 
Zarządzanie, Menedżer, Ekologia, Jakość oraz 
Młody Inżynier. W gronie laureatów plebiscytu znaleźli się 
przedstawiciele instytutów badawczych:
– dr inż. Marek Węglowski z Instytutu Spawalnictwa – tytuł 
„Złotego Inżyniera” w kategorii High-tech,
– dr hab. inż. Zdzisław Czaplicki z Instytutu Włókien Natu-
ralnych i Roślin Zielarskich – tytuł „Srebrnego Inżyniera” 
w kategorii High-tech,

– prof. dr hab. inż. Jacek Hilszczański z Insty-
tutu Badawczego Leśnictwa – tytuł „Srebrne-
go Inżyniera” w kategorii Ekologia,
– dr inż. Zbigniew Stępień z Instytutu Nafty 
i Gazu-PIB – tytuł „Srebrnego Inżyniera” 
w kategorii Nauka.
W uroczystej Gali 23. edycji plebiscytu 
udział wzięli naukowcy i inżynierowie repre-
zentujący różnorodne dziedziny naukowe. 
W uroczystości uczestniczyli także zapro-
szeni goście, m.in.: Podsekretarz Stanu 
w Ministerstwie Infrastruktury i Budownic-
twa Tomasz Żuchowski, Prezes Głównego 
Urzędu Miar Włodzimierz Lewandowski, 
Prezes Polskiego Komitetu Normalizacyjne-
go Tomasz Schweitzer, Prezes Urzędu Dozo-

ru Technicznego Andrzej Ziółkowski, Prezes Polskiej Izby 
Gospodarczej Zaawansowanych Technologii prof. Ryszard 
Pregiel, Przewodniczący RGIB prof. Leszek Rafalski, który 
reprezentował również Akademię Inżynierską w Polsce 
oraz szefowie instytucji otoczenia biznesu, dyrektorzy in-
stytutów badawczych, przedstawiciele uczelni i członkowie 
Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT.
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Podczas konferencji, która odbyła się 
23 marca br. w Świerku, Naukowcy z Na-
rodowego Centrum Badań Jądrowych 
zaprezentowali medyczny akcelerator 
elektronów IntraLine-IOERT do walki 
z nowotworami. W konferencji uczest-
niczyło kilkudziesięciu lekarzy i fizyków 
z krajowych ośrodków medycznych. 
Urządzenie wraz z oprzyrządowaniem 
tworzy system do radioterapii śródo-
peracyjnej. Jest to nowoczesna meto-
da leczenia nowotworów, która polega 
na precyzyjnym napromieniowaniu 
wiązką elektronów chorych tkanek 
podczas przeprowadzanej operacji 
chirurgicznej. Metoda pozwala na 
skrócenie czasu terapii i rekonwa-
lescencji, a także zwiększa efektyw-
ność leczenia. Dzięki temu, że wiązka 
akceleratora skupiona jest tylko na 
uszkodzonych tkankach, zmniejsza 
skutki uboczne. Urządzenia generują-
ce terapeutyczną wiązkę elektronów 
są relatywnie tanie i na tyle niewiel-
kie, że mieszczą się na sali operacyj-
nej. W konsekwencji wiązkę można 
wprowadzić bezpośrednio w miejsce 
powstałe po usunięciu guza, co istot-
nie redukuje ryzyko napromienienia 
zdrowych tkanek na jej drodze. Jedno-
cześnie poprzez właściwy dobór ener-
gii elektronów lekarz-specjalista jest 
w stanie bardzo precyzyjnie określić 
głębokość wnikania elektronów w cia-
ło pacjenta i zapewnić ochronę tkan-
kom i narządom znajdującym się poza 
napromienianym obszarem.
Podczas seminarium „Radioterapia 
śródoperacyjna – nowoczesne narzę-
dzie w leczeniu nowotworów” lekarze 
mieli okazję zobaczyć prototypową 
wersję urządzenia, w pełni przygo-
towaną do pracy w warunkach szpi-
talnych i zapoznać się z procesem 

przygotowywania akceleratora do kon-
kretnych zabiegów śródoperacyjnych 
oraz z ich potencjalnym przebiegiem. 
W trakcie prac nad IntraLine zasto-
sowano wiele innowacyjnych rozwią-
zań technicznych dotyczących m.in.  
mechaniki konstrukcji oraz pozycjo-
nowania i budowy głowicy formującej 
wiązkę. Cztery z nich są opatentowa-
ne. W opracowanym urządzeniu, w po-
równaniu do obecnych akceleratorów 
na rynku, zwiększono zakres ruchów 
zrobotyzowanego ramienia i głowicy 
do napromieniania – dzięki temu bę-
dzie można łatwiej ustawić urządzenie 
tak, by elektrony trafiały w dokładnie 
wyznaczony obszar. 
Akcelerator IntraLine zbudowano w ra-
mach projektu INTRA-DOSE, zrealizowa-
nego przez konsorcjum złożone z Na-
rodowego Centrum Badań Jądrowych, 
Wielkopolskiego Centrum Onkologii oraz 
dwóch firm prywatnych. W powstanie 

modelowego, w pełni funkcjonalnego 
egzemplarza akceleratora prezentowa-
nego podczas konferencji zaangażowany 
był zespół fizyków, inżynierów i onkolo-
gów liczący ponad 50 osób.
Wieloletni wysiłek naszych specjalistów 
już wkrótce przełoży się na konkretną 
pomoc chorym. Zbudowany przez nas 
mobilny akcelerator do śródopera-
cyjnego napromieniania elektronami 
zostanie teraz przekazany do Wielko-
polskiego Centrum Onkologii, gdzie 
rozpoczną się jego badania i testy 
w warunkach szpitalnych – podsumo-
wała kierownik projektu dr Agnieszka 
Syntfeld-Każuch z NCBJ. Badaczka 
podkreśliła, że w urządzeniu nie jest 
używany żaden materiał radioaktywny 
– źródłem elektronów jest działo elek-
tronowe. Elektrony są grupowane, roz-
pędzane i precyzyjnie trafiają w wyzna-
czone przez lekarza miejsce. 
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