
Rady Głównej Instytutów Badawczych

BIULETYN
INFORMACYJNYNr 1 (102)

Maj 2018

ISSN 2300-472X

Rok XXII

IN
ST

YTUTY         BADAW
CZE

 

R
E

SE

ARCH        INSTIT
U

T
E

S

NARODZINY MAŁYCH SIECI

• 90 lat Wojskowego Instytutu Medycyny Lotniczej (str. 3–5)
• Jubileusz 40-lecia Instytutu „Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka" (str. 6–8)
• Instytut Ciężkiej Syntezy Organicznej „Blachownia” (str. 9–11)
• Sukces instytutów badawczych w konkursie PPP (str. 12–13)
• Ruszył Program Dostępność Plus (str. 14–15)
• Konkurs WYNALAZCZYNI 2017 rozstrzygnięty... (str. 16)

W numerze m.in.:

Idea wzmacniania potencjału instytutów badawczych, 
umożliwiającego realizację dużych projektów badawczych 
na rzecz rozwoju gospodarki i konkurencyjności przedsię-
biorstw, została skonkretyzowana. W wyniku oddolnych 
działań instytutów badawczych powstały dwie sieci te-
matyczne złożone z instytutów, których obszary badań są 
powiązane z określonymi dziedzinami gospodarki. Zawar-
te zostały porozumienia o współpracy obejmujące dwie 
grupy instytutów badawczych – podlegających Minister-
stwu Energii oraz Ministerstwu Infrastruktury.

Aprobatę Ministerstwa Infrastruktury zyskało porozumienie 
instytutów badawczych działających w obszarze transportu. 
„Polską Sieć Instytutów Badawczych Transportu” (POLTRIN, 
z ang. Polish Transport Research Institutes Network) tworzą 
trzy jednostki naukowe: Instytut Badawczy Dróg i Mostów, 
Instytut Kolejnictwa oraz Instytut Transportu Samochodo-
wego.

– Pierwotnie koncepcja „sieciowania” instytutów badaw-
czych zrodziła się w środowisku członków Rady Głównej 
Instytutów Badawczych jako jedna z wizji realizacji Strate-
gii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju (SOR). Była jedno-
cześnie alternatywą dla pomysłu utworzenia Narodowego 
Instytutu Technologicznego i szansą dla instytutów nieprze-
widzianych do restrukturyzacji z tytułu innej podległości 
resortowej – objaśnia jeden z sygnatariuszy porozumienia 
dr hab. inż. Marcin Ślęzak, prof. nadzw. – Dyrektor Instytutu 
Transportu Samochodowego.

Idąc za przykładem instytutów nadzorowanych przez Mini-
stra Energii, postanowiliśmy stworzyć „Polską Sieć Insty-
tutów Badawczych Transportu”, której cechą charaktery-

styczną jest funkcjonowanie tej grupy 
instytutów w zakresie kompetencji mi-
nistra właściwe-
go ds. transpor-
tu i skupienie 
działania wokół 
tematyki trans-
portu lądowe-
go. Obszar ten 
wskazano jako 
jeden z sześciu 

najważniejszych w SOR, w tym wśród trzynastu projektów 
strategicznych, nie wspominając już o kilku specjalnych pro-
gramach badawczych NCBR, PARP, PFR i NFOŚiGW.

Biorąc pod uwagę powyższe przesłanki oraz wyzwania 
dla Polski związane m.in. z elektromobilnością, autono-
micznością w transporcie, kolejami wysokich prędkości, 
niskoemisyjnym transportem zbiorowym, transportem in-
termodalnym, jak również z budową centralnego portu 
komunikacyjnego, zawarcie porozumienia stało się nie-
odzowne i co ważne – jest niskokosztowe, nie budzi obaw 
związanych ze zmianami strukturalnymi w jednostkach na-
ukowych i jest możliwe w obecnym stanie prawnym – doda-
je dyrektor ITS M. Ślęzak.

Na komplementarny zakres działalności i współpracę jed-
nostek naukowych, które tworzą „Polską Sieć Instytutów 
Badawczych Transportu” zwrócił uwagę dr inż. Andrzej 
Żurkowski – Dyrektor Instytutu Kolejnictwa.

– Nasze trzy instytuty prowadzą komplementarną działal-
ność i już od wielu lat współpracują zarówno w zakresie 
projektów naukowo-badawczych, jak i np. w obszarze cer-
tyfikacji. Łączy nas zatem wiele umów doraźnych i długo-
terminowych. Utworzenie sieci po-
zwoli usystematyzować te działania 
oraz ułatwi podejmowanie wspól-
nych inicjatyw. Szczególne znaczenie 
będą mieć przedsięwzięcia związane 
z dużymi projektami transportowymi 
w skali całego kraju, takimi jak bu-
dowa nowych dróg i autostrad oraz 
modernizacja linii kolejowych.

Efektywny transport ma wpływ ma 
tempo rozwoju gospodarczego i spo-

Oddolne inicjatywy instytutów badawczych

Prof. Marcin Ślęzak –
Dyrektor ITS

Dr inż. Andrzej Żurkowski 
– Dyrektor IK
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łecznego. Nowoczesny system transportu polega na wy-
korzystywaniu wszystkich współczesnych środków trans-
portu do realizacji takich rodzajów przewozów, do których 
są najpełniej predestynowane. Współpraca instytutów 
badawczych specjalizujących się w zakresie infrastruktu-
ry oraz środków transportu drogowego i szynowego jest 
w tym obszarze nieodzowna – podkreśla Dyrektor Instytu-
tu Kolejnictwa. 
Stoją przed nami również kolejne ważne i interdyscyplinarne 
wyzwania, związane np. z wprowadzaniem nowoczesnych 
technologii zwiększających bezpieczeństwo, transportem 
próżniowym (Hyperloop) i pojazdami autonomicznymi.
W lutym 2018 r. porozumienie o współpracy zawarło sześć 
jednostek nadzorowanych przez Ministra Energii. Są to: 
Główny Instytut Górnictwa, Instytut Chemicznej Przeróbki 
Węgla, Instytut Energetyki, Instytut Nafty i Gazu – Państwo-
wy Instytut Badawczy, Instytut Techniki Górniczej KOMAG 
oraz „Poltegor-Instytut” Instytut Górnictwa Odkrywkowego.
Głównym celem zawartego przez nas porozumienia jest 
połączenie potencjału naukowo-badawczego naszych insty-
tutów, a także zintensyfikowanie współpracy. Jej szeroki za-
kres obejmie przede wszystkim wykonywanie  zadań szcze-
gólnie ważnych dla planowania i realizacji polityki państwa, 
niezbędnych dla zapewnienia bezpieczeństwa energetycz-
nego i publicznego – wyjaśnia prof. dr hab. inż. Stanisław 
Prusek – Dyrektor Głównego Instytutu Górnictwa.

Połączone siły instytutów mają przy-
czynić się do zapewnienia bezpie-
czeństwa energetycznego naszego 
kraju, bazującego na krajowych pa-
liwach kopalnych, takich jak węgiel 
kamienny i brunatny. Ponadto zgro-
madzony w naszych jednostkach 
naukowych potencjał badawczy wy-
korzystany będzie dla zwiększenia 
innowacyjności oraz konkurencyj-

Trwa aktualizacja Polskiej Mapy 
Drogowej Infrastruktury Badawczej 
(PMDIB). Do 13 czerwca br. znajdu-
jące się na mapie jednostki nauko-
we czy konsorcja mają czas na złoże-
nie kwestionariuszy ewaluacyjnych. 
Można też wnioskować o wpisanie 
nowych przedsięwzięć.

PMDIB to dokument, w którym rozpi-
sane są strategiczne miejsca dla ro-
dzimej nauki, czyli najlepsze labora-
toria, centra i systemy informatyczne. 
Opracowanie dokumentu pozwoliło 
na uwypuklenie potencjału różnych 
dziedzin nauki, a także wyselekcjo-
nowanie najlepszych przedsięwzięć 

zgłaszanych przez środowiska nauko-
we – podkreśla Ministerstwo Nauki 
i Szkolnictwa Wyższego w komunika-
cie opublikowanym na stronie inter-
netowej resortu.

Pod koniec kwietnia resort nauki ogło-
sił aktualizację PMDIB. Do 13 czerwca 
jednostki naukowe, konsorcja i uczel-
nie, które już znajdują się na PMDIB, 
mają obowiązek złożenia kwestiona-
riuszy ewaluacyjnych. W przeciwnym 
razie mogą być wykreślone z mapy – 
informuje resort nauki w internetowym 
komunikacie. Do 13 czerwca można 
również składać wnioski o wpisanie 
do dokumentu nowych przedsięwzięć. 

O dopisanie do mapy mogą starać się: 
jednostki naukowe, konsorcja nauko-
we, centra naukowo-przemysłowe, 
centra naukowe Polskiej Akademii 
Nauk, centra naukowe uczelni.

PMDIB powstała w lutym 2011 r. 
w odpowiedzi na rekomendacje 
Europejskiego Forum Strategii ds. 
Infrastruktur Badawczych i postu-
laty naukowców. Obecnie znajdują 
się na niej 53 przedsięwzięcia re-
alizowane przez uczelnie i instytuty 
badawcze – 30 z nich to przedsię-
wzięcia krajowe, 23 natomiast mają 
charakter międzynarodowy. 

Źródło: PAP

ności polskiego sektora paliwowo-energetycznego. Chcemy 
prowadzić wspólne prace zmierzające między innymi do po-
szukiwania i wdrażania innych metod wykorzystania paliw 
kopalnych, zagospodarowania odpadów z kopalń, wdraża-
nia idei „inteligentnej kopalni”, jak również doskonalenie 
metod produkcji energii oraz jej przesyłu i dystrybucji.

Dysponujemy innowacyjnymi technologiami, robimy bada-
nia, które służą przemysłowi i poprawie jakości życia spo-
łeczeństwa. Mamy wiele do zaoferowania w tym zakresie, 
a połączony potencjał instytutów z pewnością ułatwi trans-
fer wyników badań do sektora paliwowo-energetycznego, 
który potrzebuje innowacji. 

***
Powstanie dwóch tematycznych sieci instytutów badaw-
czych doskonale wpisuje się w koncepcję opracowaną 
w 2017 r. przez Komisję ds. Reformy Instytutów Badawczych 
pod przewodnictwem dr. Andrzeja Kruegera – Wiceprze-
wodniczącego RGIB, Dyrektora Instytutu Ciężkiej Syntezy 
Organicznej „Blachownia”. Koncepcja ta zakłada utworze-
nie Sieci Instytutów Badawczych (SIB), w ramach której 
działalność grup instytutów byłaby koordynowana i nadzoro-
wana na poziomie resortu. Branżowe grupy instytutów mia-
łyby funkcjonować według ujednoliconych zasad działania, 
zwłaszcza w zakresie komercjalizowania wyników prac B+R. 
Wszystkie grupy tworzyłyby sieć instytutów badawczych, 
której działalność powinna zapewnić  skuteczną  realizację 
celów wskazanych przez Rząd RP. Ścisłe współdziałanie in-
stytutów i skonsolidowany potencjał w ramach SIB usprawni 
realizowanie najważniejszych (strategicznych) dla gospodar-
ki programów badawczo-rozwojowych. 
Warto podkreślić, że koordynacja na poziomie resortowym 
najlepiej zapewniłaby wykorzystanie potencjału badawcze-
go każdego z instytutów i pozwoliłaby skutecznie zreduko-
wać zjawisko powielania infrastruktury badawczej i często 
kosztownej aparatury w różnych instytutach.

Dorota Jarocka

Aktualizacja Polskiej Mapy Drogowej Infrastruktury Badawczej

Prof. dr hab. inż. Stanisław 
Prusek – Dyrektor GIG
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Jubileusz 90-lecia Wojskowego Insty-
tutu Medycyny Lotniczej (WIML) to 
wspaniała okazja, aby przybliżyć jego 
historię, zapoznać się z teraźniejszo-
ścią i przedstawić wizję na przyszłość. 
Ale przede wszystkim to najlepszy 
czas, aby podkreślić, że obecny stan 
WIML jest efektem ogromnego, nie-
mierzalnego wysiłku wszystkich byłych 
i aktualnych pracowników Instytutu.

Wojskowy Instytut Medycyny Lotni-
czej to miejsce, gdzie tradycja łączy 
się z nowoczesnością. Protoplastą 
WIML była, powołana do życia rozka-
zem Marszałka Józefa Piłsudskiego 
z dnia 7 stycznia 1928 roku, pierw-
sza w Polsce placówka naukowo- 
-badawcza Wojskowej Służby Zdro-
wia – Centrum Badań Lekarskich Lot-
nictwa (CBLL). Centrum miało w sys-
temie ciągłym zapewniać lotnictwu 
racjonalny dobór personelu pełniące-
go służbę wojskową w powietrzu oraz 
zapewnić stały nadzór lekarski nad 
tym personelem.

Nauka jest jedna, podział 
na dyscypliny wtórny, 
a efektywność nie zależy 
od przedmiotu badań
Taką właśnie dewizą w swojej bieżą-
cej działalności kierują się Pracownicy 
Wojskowego Instytutu Medycyny Lot-
niczej. Dzisiaj WIML jest instytutem 
badawczym i podmiotem leczniczym, 
który bez wątpienia wyróżnia specy-
ficzny zakres działalności statutowej. 
Pozostając ciągle wierny rozkazowi 

Marszałka WIML, nadal w sposób cią-
gły prowadzi badania naukowe i prace 
rozwojowe dla potrzeb Sił Zbrojnych 
RP, głównie w zakresie medycyny lot-
niczej w celu określenia i utrzymania 
sprawności psychofizycznej personelu 
lotniczego. 

Struktura
W strukturze WIML znajduje się 
Ośrodek Kliniczny z klinikami, Ośro-
dek Badań i Orzecznictwa Lotniczo- 
-Lekarskiego i Medycyny Pracy, Cen-
trum Medycyny Lotniczej, Środowisko-
wa Pracownia Nowych Zastosowań 
Diagnostycznych Jądrowego Rezonan-
su Magnetycznego oraz Ośrodek Me-
dycyny Doświadczalnej. W skład tego 
ostatniego wchodzą zakłady, których 
działalność naukowo-badawcza kon-
centruje się na opracowywaniu i wdra-
żaniu metod ochrony pilota przed eks-
tremalnymi czynnikami lotu, innowacji 
w zakresie technik symulatorowych 
oraz na specyfice psychologii lotniczej. 

Infrastruktura badawcza
Wojskowy Instytut Medycyny Lotniczej 
wyróżnia dodatkowo unikatowa w skali 
kraju, specjalna infrastruktura badaw-
cza, m.in. wirówka przeciążeniowa – 
jeden z najnowocześniejszych w Euro-
pie symulatorów szkoleniowych lotu, 

w którym istnieją praktycznie nieogra-
niczone możliwości tworzenia profili 
treningowych i badawczych, ocenia-
jących wpływ na organizm człowieka 
szybko zmieniających się przyspie-
szeń w różnych osiach ciała. Ponadto 
Instytut dysponuje wieloma innymi, 
specjalnymi urządzeniami badawczy-
mi, w tym: wirówką do badań technicz-
nych sprzętu wojskowego, komorami: 
niskich ciśnień („Wawelska”), nagłej 
dekompresji, hiperbaryczną, termoba-
rokomorą („Gdańska”), symulatorem 
lotniczym Gyro-IPT, badawczo-trenin-

90 lat Wojskowego Instytutu Medycyny Lotniczej

Płk dr hab. n. med. Ewelina Zawadzka- 
-Bartczak, prof. nadzw. – Dyrektor WIML

Wirówka przeciążeniowa – symulator szkoleniowy
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gowym symulatorem lotu Hyperion, 
symulatorem samochodu ciężarowe-
go, stanowiskiem do przeprowadzania 
badań z zastosowaniem podciśnienia 
na dolną połowę ciała z możliwością 
jednoczesnej zmiany kąta położenia 
tułowia (LBNP) oraz Mobilnym Labo-
ratorium Medyczno-Psychologicznym 
do badania wypadków i katastrof lot-
niczych. WIML posiada także unikalną 
Pracownię Widzenia Nocnego, gdzie 
przeprowadzane są szkolenia i trenin-
gi pilotów do pracy w goglach nokto-
wizyjnych.

W ramach wspólnego projektu z In-
stytutem Biologii Medycznej i Biocy-
bernetyki PAN, w Instytucie powstał 
Ośrodek Zintegrowanych Badań Struk-
turalnych i Czynnościowych Centralne-
go Układu Nerwowego (CNSLab), wy-
posażony w 3T rezonans magnetyczny 
oraz hiperpolaryzator. Urządzenia te 
otwierają nowe pole do działalności 
naukowo-badawczej obu Instytutów. 

Działalność WIML
Obecnie Instytut prowadzi prace 
naukowo-badawcze w zakresie me-
dycyny lotniczej, w szczególności 
w obszarach takich jak: tolerancja 
przyspieszeń, niedotlenienie wyso-
kościowe, dezorientacja przestrzen-
na, widzenie nocne, patofizjologia 
i psychologia lotnicza. Ważną część 

działalności stanowią badania 
nad udoskonalaniem symulatorów 
i ubiorów lotniczych. Realizowane są 
prace rozwojowe i wdrożeniowe z za-
kresu Obronności i Bezpieczeństwa 
Państwa.

Wraz z dynamicznym rozwojem Insty-
tutu zakres realizowanych zadań stop-
niowo rozszerzał się i obecnie obejmu-
je także: 

−	 trening lotniczy z zastosowaniem 
symulatorów,

−	prowadzenie i określanie niezbęd-
nego zakresu kwalifikacyjnych 
i okresowych badań personelu 
lotniczego wojskowego i cywilnego 
(w tym z innych krajów),

−	opiniowanie i proponowanie stan-
dardów zdrowia fizycznego i psy-
chicznego personelu latającego,

−	działalność w zakresie normali-
zacji, unifikacji, kodyfikacji, certy-
fikacji oraz wynalazczości i racjo-
nalizacji. 

W Wojskowym Instytucie Medycyny 
Lotniczej personel latający przygoto-
wywany jest do najtrudniejszych wy-
zwań stawianych przed nim w czasie 
służby w powietrzu. Tutaj piloci szko-
leni są także do radzenia sobie w sy-

tuacjach awaryjnych, podejmowania 
akcji w strefie działań wojennych i do 
pokonywania ekstremalnych obciążeń 
psychicznych oraz fizycznych. 

Kadra Instytutu, głównie z Zakładu 
Patofizjologii Lotniczej i Bezpie-
czeństwa Lotów, wykonuje eksper-
tyzy dla potrzeb Komisji Badania 
Wypadków Lotniczych Lotnictwa 
Państwowego oraz Inspektoratu 
Ministerstwa Obrony Narodowej ds. 
Bezpieczeństwa Lotów. Ponadto 
WIML wspólnie z Instytutem Tech-
nicznym Wojsk Lotniczych utworzył 
Ośrodek Szkolenia Członków i Eks-
pertów Komisji Badania Wypadków 
Lotniczych, który organizuje kursy 
w zakresie metodyki badania zda-
rzeń lotniczych.

Potencjał naukowy
Od 2002 r. w WIML, z inicjatywy jego 
pracowników, działa Polskie Towarzy-
stwo Medycyny Lotniczej (wcześniej 
Koło Medycyny Lotniczej Towarzy-
stwa Lekarskiego Warszawskiego). 
Pod jego auspicjami wydawany jest 
obecnie kwartalnik naukowy The 
Polish Journal of Aviation Medicine, 
Bioengineering and Psychology, któ-
rego pierwsze wydanie miało miej-
sce w 1931 r. Instytut wydaje także 
kwartalnik – Ophtha Therapy – 

Trening pilotów w komorze niskich ciśnień („Wawelskiej”)
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Terapie w Okulistyce, poświęcony 
problemom leczenia chorób oczu.

W Instytucie prowadzone są interdy-
scyplinarne badania naukowe, w tym 
różnego rodzaju projekty naukowo-ba-
dawcze, prace badawczo-rozwojowe 
oraz badania kliniczne. Jego obecny 
potencjał naukowy i badawczo-tech-
niczny to 34. pracowników, w tym 
12. samodzielnych pracowników na-
ukowych, 16. pracowników ze stop-
niem naukowym doktora oraz 6. pra-
cowników badawczo-technicznych. 
Wśród pracowników naukowych WIML 
są także konsultanci krajowi w dzie-
dzinach medycyny lotniczej i neurolo-
gii oraz konsultant wojskowej służby 
zdrowia ds. obronności kraju w dzie-
dzinie medycyny lotniczej. 

Pracownicy Instytutu publikują swoje 
doniesienia naukowe w renomowa-
nych czasopismach naukowych ze 
wskaźnikiem impact factor, biorą 
także czynny udział w konferencjach 
naukowych krajowych i zagranicznych. 
W ostatnim czteroletnim okresie zgło-
szono 60 patentów, wzorów użytko-
wych i przemysłowych – z czego wiele 
zostało przyznanych przez urzędy pa-
tentowe. O randze naukowej Instytutu 
świadczy fakt, że w wyniku ostatniej 
ewaluacji jednostek naukowych Woj-
skowy Instytut Medycyny Lotniczej po 
raz pierwszy w swojej historii uzyskał 
kategorię „A”. 

Instytut jest organizatorem i współ-
organizatorem wielu konferencji na-
ukowych, warsztatów i szkoleń, a jego 
pracownicy opracowywali szereg eks-
pertyz.

Działalność dydaktyczna w WIML kon-
centruje się głównie na szkoleniu po-
dyplomowym lekarzy – akredytacjach 
do prowadzenia kształcenia w czterech 
specjalizacjach lekarskich oraz specja-
lizacji lekarsko-dentystycznej. W zakre-
sie specjalizacji z medycyny lotniczej 
WIML jest jedynym w Polsce akredyto-
wanym ośrodkiem referencyjnym. Pro-
wadzi kursy i szkolenia w zakresie me-
dycyny lotniczej, medycznej ewakuacji 

lotniczej dla lekarzy i ratowników me-
dycznych, a także treningi w wirówce 
przeciążeniowej w zakresie widzenia 
nocnego i dezorientacji przestrzennej. 

Wdrożenia i certyfikaty
W ostatnich latach w Wojskowym In-
stytucie Medycyny Lotniczej opraco-
wano szereg technologii i dokonano 
ponad 100 wdrożeń zewnętrznych 
i wewnętrznych, m.in. czujnika świa-
tłowodowego do rejestracji czynności 
życiowych pacjentów badanych za 
pomocą rezonansu magnetycznego 
oraz unowocześnionego rejestratora 
sygnałów fizjologicznych i środowisko-
wych do badań w warunkach lotu – 
„VENTUS”. Instytut, jako jedyny ośro-
dek w Europie Środkowo-Wschodniej, 
otrzymał certyfikat zgodności treningu 
lotniczo-lekarskiego ze standardami 
Sił Powietrznych Stanów Zjednoczo-
nych. Obecnie WIML legitymuje się 
certyfikatami: 

−	zintegrowanym systemem zarzą-
dzania jakością i bezpieczeństwem 
danych zgodnym z normami ISO,

−	NATO-wskim Kodem Podmiotu Go-
spodarki Narodowej,

−	Sił Powietrznych USA dla Programu 
Fizjologii Lotniczej i dla Programu 
Fizjologii Przeciążeń i Szkolenia 
w Wirówce Przeciążeniowej,

−	autoryzowanego centrum treningo-
wego American Heart Association.

Współpraca i nowe inicjatywy 

Od wielu lat WIML współpracuje 
z jednostkami wojskowymi poszcze-
gólnych rodzajów Sił Zbrojnych 
oraz z uczelniami i instytutami kra-
jowymi i zagranicznymi. Na forum 
międzynarodowym głównie z Orga-
nizacją Paktu Północnoatlantyckie-
go (NATO), Amerykańską Agencją 
Aeronautyki i Przestrzeni Kosmicz-
nej (NASA), Europejską Agencją 
Obrony (EDA) oraz Europejską 
Agencją Kosmiczną (ESA). Instytut 
realizuje badania naukowe, finan-
sowane ze źródeł krajowych oraz 
zewnętrznych, w tym ze środków 
Unii Europejskiej. Nowe inicjatywy 
naukowe Instytutu obejmują udział 
w kompleksowym systemie analizy 
i bezpieczeństwa lotów lotnictwa 
Sił Zbrojnych RP, badania nad no-
woczesnymi systemami zwiększa-
jącymi bezpieczeństwo w symula-
torach lotniczych oraz w systemie 
trafniejszego doboru kandydatów 
do szkolenia na określonym typie 
samolotów, badania astronautów 
analogowych oraz prace nad bez-
załogowymi systemami wsparcia 
ratownictwa medycznego.

Termobarokomora („Gdańska") – umożliwia badania dot. reakcji organizmu pilota 
na różne temperatury otoczenia i w zmiennych warunkach ciśnieniowych symulo-
wanego lotu
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Instytut „Pomnik-Centrum Zdrowia 
Dziecka” (IPCZD) to jeden z naj-
większych szpitali pediatrycznych 
w Polsce, który leczy najciężej 
chore dzieci z całego kraju. Placów-
ka pełni podwójną rolę – instytutu 
badawczego podległego bezpo-
średnio Ministerstwu Zdrowia oraz 
wysokospecjalistycznego szpitala. 
Podczas czterdziestu lat swojego 
istnienia IPCZD otrzymało za swoją 
działalność bardzo wiele nagród 
oraz wyróżnień, a podczas ostatniej 
oceny parametrycznej jednostek 
naukowych (za lata 2013-2016) 
otrzymał ponownie najwyższą kate-
gorię „A+”.

Budowa ze składek społecznych po-
mnika w postaci szpitala była na owe 
czasy nowatorską ideą (niemającą 
precedensu w świecie) upamiętniają-
cą bohaterstwo i cierpienie dzieci pod-
czas II wojny światowej.

16 marca 1976 r. prof. Maria Gonce-
rzewicz została powołana na stanowi-
sko dyrektora Pomnika–Szpitala Cen-
trum Zdrowia Dziecka w Warszawie. 
Nominację odebrała z rąk Ministra 
Zdrowia prof. Mariana Śliwińskiego. 
Prof. M. Goncerzewicz pełniła funkcję 
dyrektora ponad 14 lat. Od samego 
początku swej działalności wykazywa-
ła wybitne uzdolnienia kierownicze, 
szczególnie w okresie uruchamiania 
blisko 20 nowych obiektów Centrum, 
jak również organizowania ich spraw-
nego funkcjonowania i doskonale-
nia poziomu usług zdrowotnych dla 
pacjentów. Ważnym obszarem jej 
działalności była również współpraca 
z wieloma organizacjami europejskich 
i światowymi, dotycząca użytkowania 
najnowszej aparatury medycznej oraz 
szkolenia kadr. 

15 października 1977 r. w obecno-
ści dyrektor – prof. Marii Goncerze-
wicz powitano uroczyście pierwszych 

Początki
Historia powstania Centrum Zdrowia 
Dziecka sięga lat 60. XX wieku, kiedy 
to pisarka Ewa Szelburg-Zarembi-
na zaproponowała upamiętnienie 
wszystkich dzieci zabitych podczas 
II Wojny Światowej poprzez budowę 
pomnika – szpitala pediatrycznego. 

„(…) Niech świadectwo o ich 
bohaterstwie i cierpieniu nie 
będzie tylko CZĄSTKĄ MAŁĄ 
OGÓLNEJ NARODOWEJ CZCI. 
Należy im się wyraz pamięci 
trwałej OSOBNY, WYŁĄCZNY.”

Ewa Szelburg – Zarembina

Jubileusz 40-lecia Instytutu „Pomnik-Centrum 
Zdrowia Dziecka”

Dr hab. n. med. Małgorzata Syczew-
ska, prof. nadzw. – Dyrektor Instytutu 
„Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka”

Operacja na bloku neurochirurgii
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40. pacjentów. W ciągu pierwszych 
5 lat działalności Centrum Zdrowia 
Dziecka przyjęto 144 808 małych pa-
cjentów. Centrum od pierwszych dni 
funkcjonowania obejmowało swoją 
działalnością cały kraj, przyjmując 
również dzieci spoza jego granic, peł-
niło funkcję wysokospecjalistycznego 
szpitala dziecięcego, ośrodka nauko-
wo-badawczego i szkoleniowego.

Centrum Zdrowia Dziecka 
w liczbach
Strukturę Instytutu tworzy: 16 klinik, 
26 oddziałów, 29 poradni oraz jedna 
z najnowocześniejszych aptek szpital-
nych w kraju. 

Aktualnie IPCZD liczy 602 łóżka, w tym 
150 łóżek chirurgicznych i 42 łóżka 
zapewniające intensywną opiekę 
medyczną. W ostatnich latach IPCZD 
rocznie leczy około 40 tys. dzieci w od-
działach stacjonarnych, około 40 tys. 
dzieci w oddziałach dziennych, udziela 
170 tys. porad ambulatoryjnych. Rocz-
nie wykonywanych jest 12 tys. badań 
w znieczuleniu ogólnym i około 7 tys. 
dużych zabiegów operacyjnych.

Centrum Zdrowia Dziecka jest jednym 
z największych ośrodków transplanta-
cji narządów u dzieci na świecie oraz 
jedyną tego typu placówką w Polsce. 
Szpital ma na koncie niemal 1600 
zrealizowanych transplantacji nerek, 
wątroby, jelita i serca, wykonując mię-
dzy 70 a 90 przeszczepów narządów 
rocznie. 

Pionierskie operacje 
w Centrum Zdrowia Dziecka
CZD przeprowadziło największą licz-
bę pionierskich w skali kraju zabiegów 

W lutym 2018 r. Zespół z Pracowni 
Interwencji Sercowo-Naczyniowych 
IPCZD po raz pierwszy w Polsce za-
prezentował zabiegi z wykorzysta-
niem przezwątrobowego dojścia na-
czyniowego u dwóch pacjentów ze 
złożonymi wrodzonymi wadami serca. 
Zabiegi zostały wykonane w ramach 
Warsztatów kardiologii interwencyj-
nej w wadach wrodzonych układu 
sercowo-naczyniowego.

Badania i projekty szkoleniowe
Poza podstawową działalnością me-
dyczną Centrum prowadzi również 
badania oraz projekty naukowe i szko-
leniowe. Od 1992 r. należy do Polskiej 
i Europejskiej Sieci Szpitali Promują-
cych Zdrowie. W 1995 r. CZD uzyskało 
status prawny jednostki badawczo-
-rozwojowej. Część naukowo-badaw-

medycznych, ratujących zdrowie i życie 
małych pacjentów. W Centrum zreali-
zowane zostało pierwsze wszczepie-
nie sztucznej komory serca (2012 r.) 
oraz pierwszy przeszczep serca 
(2014 r.). W Klinice Chirurgii Dziecię-
cej i Transplantacji Narządów prze-
prowadzono także pierwszą w Pol-
sce transplantację wątroby (1990 r.), 
przeszczepy rodzinne wątroby (pierwszy 
w 1999 r.), pierwszy w Polsce skojarzo-
ny przeszczep wątroby i nerki (2000 r.) 
oraz jednoczasowy przeszczep wątroby, 
jelita cienkiego, dwunastnicy i trzustki 
(2001 r.) – był to równocześnie pierwszy 
w Polsce przeszczep jelita. W 2016 r. 
Klinika Neurochirurgii IPCZD kierowa-
na przez prof. Marcina Roszkowskiego 
stworzyła unikatową w skali Polski moż-
liwość kompleksowego leczenia wad 
naczyniowych ośrodkowego układu 
nerwowego u dzieci.

Pierwszy w Polsce przeszczep wątroby od żywego dawcy; prof. P. Kaliciński 
i prof. Y. Revillon
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cza to m.in. 9 zakładów i 40 pracowni. 
Od 2008 r. Centrum rekomendowane 
jest przez Ministra Zdrowia do koor-
dynowania działań w ramach Polskiej 
Sieci Badań w Pediatrii.

W Klinice Pediatrii, Żywienia i Chorób 
Metabolicznych prowadzony jest jedy-
ny w kraju program skriningu selektyw-
nego w kierunku wrodzonych wad me-
tabolizmu oraz monitoring programów 
lekowych w chorobach lizosomalnych 
(enzymatyczna terapia zastępcza). Za-
kład Genetyki Medycznej, jako jedyny 
w Polsce, dysponuje kompleksową 
diagnostyką przed– i pourodzeniową 
(w tym bezinwazyjną) zespołu Smitha, 
Lemlego i Opitza. CZD jest pierwszym 
i na razie jedynym ośrodkiem w Polsce 
stosującym miejscową chemioterapię 
dotętniczą (Melphalan podawany do 
tętnicy ocznej) – jest to najnowsza 
i wysoce skuteczna metoda leczenia 
siatkówczaka dostępna w niewielu 
ośrodkach na świecie.

Najwyższe standardy pracy Instytutu 
potwierdzają m.in. System Zarządza-
nia Jakością oparty na normie PN-EN 
ISO 9001:2009 oraz Certyfikat Akre-
dytacyjny przyznawany przez Cen-
trum Monitorowania Jakości w Ochro-
nie Zdrowia.

Nagrody i wyróżnienia
Od 2002 r. IPCZD zdobył już ponad 
20 nagród i wyróżnień, w tym m.in. 
tytuły: Wzorcowej Placówki Służby 
Zdrowia (przyznany w Konkursie im. 
prof. Zbigniewa Religi organizowanym 
przez Fundację Dzieciom „Zdążyć 
z Pomocą”; Perły Innowacji – PRO-

Dr M. Drogosiewicz została również 
laureatką Złotej Dziesiątki Kobiet Suk-
cesu Mazowsza 2015.

W 2015 r. medal „Gloria Pediatrica” 
trafił w ręce prof. dr hab. n. med. Mał-
gorzaty Krajewskiej-Walasek za dzia-
łalność na rzecz pediatrii w Polsce. 
Natomiast jednym z laureatów trze-
ciej polskiej edycji międzynarodowego 
konkursu Prix Galien 2015 w katego-
rii „innowacyjne odkrycie naukowe” 
został prof. nadzw. dr n. med. Marek 
Woynarowski. Nagrodę otrzymał za 
metodę leczenia uporczywie nawra-
cających pooparzeniowych zwężeń 
przełyku przy użyciu sondy – protezy 
przełykowej. W roku 2017 prof. dr hab. 
n. med. Marcin Roszkowski – Kierow-
nik Kliniki Neurochirurgii IPCZD został 
nagrodzony medalem „Gloria Medici-
nae” – prestiżową nagrodą przyzna-
waną przez Polskie Towarzystwo Le-
karskie. Medal ten jest najwyższym 
odznaczeniem przyznawanym przez 
Polskie Towarzystwo Lekarskie za 
ofiarną służbę ludziom, za najwyższy 
szacunek dla zdrowia i życia ludzkie-
go, za sumienne i godne wykonywanie 
sztuki leczenia. 

Leczymy na najwyższym poziomie, 
zawsze najważniejsze jest dla nas 
Dziecko – to dewiza Centrum Zdrowia 
Dziecka od początku działalności jed-
nostki. Skupiając najlepszych specja-
listów, wykorzystujących w codziennej 
pracy najnowocześniejsze osiągnięcia 
naukowe w dziedzinie pediatrii, Cen-
trum stawia na najwyższą jakość i sku-
teczność leczenia.

GRESS 2013; Najlepszego Szpitala 
Publicznego. Nagradzane są również 
poszczególne oddziały Centrum: Klini-
ka Kardiologii dziecięcej została najlep-
szym oddziałem kardiologii dziecięcej 
w Polsce, a Klinika Chirurgii Dziecięcej 
i Transplantacji Narządów najlepszym 
oddziałem chirurgii dziecięcej w Pol-
sce.

Pracownicy CZD to zespół doskona-
łych specjalistów, wielokrotnie wy-
różnianych nagrodami i stypendia-
mi. W 2015 r. medal Honoris Causa 
Educationis otrzymała prof. dr hab. 
n. med. Wanda Kawalec – kierownik 
Kliniki Kardiologii Instytutu. W tym 
samym roku do nagrody Aniołów Far-
macji i Aniołów Medycyny 2015 no-
minowana została dr n. med. Monika 
Drogosiewicz z Kliniki Onkologii – do 
tytułu zgłosili ją pacjenci, którzy w ten 
sposób wyrazili swoją wdzięczność za 
fachową opiekę i poświęcony im czas. 

Pierwszy w Polsce zabieg dotętniczego podania chemioterapeutyku w leczeniu 
złośliwego nowotworu oka

Kriobank homogennych zastawek serca
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65 lat działalności
Swoją działalność Instytut rozpoczął 
jako Oddział Instytutu Syntezy Che-
micznej Zakładów Azotowych Kędzie-
rzyn w 1952 r. Niezależność – już pod 
nazwą Instytut Ciężkiej Syntezy Orga-
nicznej – uzyskał Zarządzeniem Mini-
stra Przemysłu Chemicznego w roku 
1958 r. Podlegał wówczas Zjednocze-
niu Przemysłu Syntezy Chemicznej 
w Gliwicach. Pod obecną nazwą Insty-
tut funkcjonuje od roku 1973.
W listopadzie 2017 r. w Instytucie 
Ciężkiej Syntezy Organicznej (ICSO) 
„Blachownia” odbyły się uroczyste ob-
chody 65-lecia istnienia Instytutu. 
– Przez tych kilka dekad działalno-
ści Instytut był kołem zamachowym 
nie tylko dla krajowej gospodarki, ale 
także ważnym czynnikiem rozwojo-
wym dla miasta. Kędzierzyn-Koźle to 
miasto chemii, więc zlokalizowanie 
tutaj Instytutu było jak najbardziej 
słuszną decyzją. Pamiętajmy, że ten 
właśnie przemysł jest bardzo istotną 
branżą nie tylko dla naszego miasta, 
ale również dla całego wojewódz-
twa – podkreślił podczas uroczystości 
dr Andrzej Krueger, Dyrektor ICSO.
Obecnie, tak jak i w przeszłości, pod-
stawowym celem Instytutu jest gene-
rowanie wyników prac naukowo-ba-
dawczych na odpowiednio wysokim 
poziomie oraz ich przekształcanie 
w nowoczesne produkty rynkowe – 
ekonomicznie opłacalne technologie, 
głównie dla przemysłu chemicznego.
Misją ICSO jest być liderem innowacji 
technologicznych dla przemysłu che-
micznego, wpływających na rozwój 
przedsiębiorstw i gospodarki – inno-
wacji w czystej postaci, bo powstałych 
w wyniku badań naukowych. Misja ta 
jest niezwykle istotna, wpływa na inte-
growanie kadry pracowniczej i skon-
centrowanie jej uwagi na realizacji 
najważniejszych celów działalności 
Instytutu.

Wdrożenia i patenty
ICSO „Blachownia” od początku swo-
jej działalności ściśle współpracuje 

Na szczególną uwagę zasługuje efek-
tywność wdrożeniowa Instytutu z firmą 
LERG S.A. w Pustkowie. ICSO rocznie 
realizował na zlecenie tej firmy kilka-
naście prac badawczych w zakresie 
opracowania technologii wytwarzania 
żywic fenolowo-formaldehydowych, 
stosowanych do produkcji materia-
łów ciernych i ściernych, laminatów 
dekoracyjnych i elektroizolacyjnych. 
Wzajemna współpraca zaowocowała 
wdrożeniem ok. 60 technologii i bli-
sko 70 wspólnych patentów. Na prze-
strzeni pięciu ostatnich lat uzyskano 
28 nowych patentów, a kolejne 21 
zgłoszono do ochrony w Urzędzie Pa-
tentowym RP.

Nowoczesne technologie
Dużym sukcesem jest wdrożenie tech-
nologii wytwarzania nowego produktu 
tereftalanu dioktylu, jako alternatywy 
dla ftalanowych plastyfikatorów two-
rzyw sztucznych, w instalacji wielko-
tonażowej. Opracowanie technologii 
i założeń projektowych zakończono po 
roku od podjęcia decyzji przez Grupę 
Azoty ZAK S.A. o produkcji tereftalanu 
dioktylu (2010 r.). Próby przemysłowe 
na instalacji periodycznej i urucho-
mienie produkcji doświadczalnej na-
stąpiło zaledwie w ciągu 6 miesięcy 
od opracowania technologii. Zastoso-
wano procedurę przyspieszenia udzie-

z przemysłem chemicznym, opraco-
wując i doskonaląc procesy techno-
logiczne. Efektem tej współpracy jest 
888 wdrożonych technologii, w tym 30 
umów wdrożeniowych i licencyjnych za-
wartych na przełomie ostatnich 5 lat. 
Współpraca z przemysłem była i jest dla 
Instytutu sprawą priorytetową. W gro-
nie naszych partnerów przemysłowych 
znajdują się czołowi przedstawiciele 
przemysłu chemicznego w Polsce. Do-
wodem innowacyjności Instytutu niech 
będzie liczba 1664 uzyskanych paten-
tów, w tym 60 za granicą. 

Instytut Ciężkiej Syntezy Organicznej 
„Blachownia”

Dr Andrzej Krueger – Dyrektor Instytu-
tu Ciężkiej Syntezy Organicznej „Bla-
chownia”, Wiceprzewodniczący RGIB

Synteza estrów oleinowych formalu gliceryny

Połączenie tradycji z nowoczesnością
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lenia patentu, aby uzyskanie praw 
ochronnych nastąpiło przed urucho-
mieniem budowy instalacji  do ciągłej 
produkcji o wydajności 50 tys. ton/rok.
Projektowanie i budowa nowej wy-
twórni tereftalanu dioktylu o nazwie 
handlowej Oxoviflex trwały 2 lata, 
a na instalacji ciągłej uruchomio-
no produkcję w roku 2014. Razem 
z Grupą Azoty ZAK S.A. Instytut otrzy-
mał wiele nagród i wyróżnień potwier-
dzających rangę tego sukcesu, m.in.: 
Nagrodę Polskiej Agencji Rozwoju 
Przedsiębiorczości w konkursie Polski 
Produkt Przyszłości 2014 r., Nagro-
dę Grand Prix XIII Międzynarodowej 
Konferencji Nafta-Gaz-Chemia w roku 
2015, a także wyróżnienie za nieftala-
nowy plastyfikator tworzyw sztucznych 
oraz instalację do jego produkcji pod-
czas XI Konferencji „Nafta/Chemia – 
Czas Innowacji” 2015. 
Warto podkreślić, iż w roku 2019 
w Grupie Azoty ZAK S.A. uruchomiona 
zostanie nowa instalacja doświadczal-
no-produkcyjna do wytwarzania es-
trów specjalistycznych, według tech-

dla BPA i poliwęglanów są Chiny oraz 
pozostałe kraje azjatyckie (Japonia, 
Korea Południowa, Tajwan, Tajlandia). 
W Polsce i Europie są także potencjalni 
klienci zainteresowani kupnem licencji 
w przyszłości. Aktualnie proces ISOBIS 
brany jest pod uwagę w postępowaniu 
przetargowym organizowanym przez 
klienta chińskiego.

Współpraca
Mocną stroną Instytutu, oprócz sku-
teczności wdrożeniowej, jest także wy-
soka jakość prac badawczych i świad-
czonych usług, wynikająca m.in. 
z posiadanego potencjału badawcze-
go i z wprowadzenia zasad Dobrej 
Praktyki Laboratoryjnej (DPL). 
Bardzo ważne w strategii ICSO jest 
dążenie do zapewnienia wsparcia 
przedsiębiorstwom branży chemicz-
nej w sposób kompleksowy. Domeną 
działania Instytutu jest szeroko ro-
zumiana współpraca z przemysłem, 
obejmująca realizację bezpośred-
nich zleceń na prace badawcze,  
wspólnych projektów oraz projektów 
adresowanych do przedsiębiorców, 
a przede wszystkim wdrażanie inno-
wacyjnych technologii w kraju i za-
granicą. Ponadto Instytut stara się 
zapewniać przedsiębiorcom usługi 
projektowe, techniczne i analityczne 
na wysokim poziomie europejskim. 
ICSO „Blachownia” jest otwarty na 
współpracę z innymi jednostkami na-
ukowymi, czego przykładem jest wiele 
wspólnie realizowanych projektów. 
Instytut współpracuje z organizacja-
mi krajowymi i zagranicznymi. Pobu-
dza do tworzenia i umacniania więzi 

nologii także wyróżnionej w konkursie 
Polski Produkt Przyszłości w 2016 r., 
opracowanej z udziałem ICSO „Bla-
chownia”. Grupa Azoty ZAK S.A. jest 
obecnie dla Instytutu kluczowym part-
nerem przemysłowym, dobrze rozwija 
się współpraca także z pozostałymi 
spółkami w Grupie Azoty.
Wyzwaniem dla Instytutu jest powrót 
do licencjonowania technologii za 
granicą, zwłaszcza technologii wytwa-
rzania Bisfenolu A (BPA). ISOBIS to 
nowatorska technologia otrzymywania 
BPA o najwyższej jakości, wymaga-
nej w produkcji poliwęglanów metodą 
bezfosgenową. ICSO „Blachownia” 
jest wyłącznym właścicielem praw do 
niniejszej technologii, chronionej pa-
tentami zarówno krajowymi, jak i za-
granicznymi. W celu rozwijania procesu 
ISOBIS Instytut nawiązał współpracę 
z Sulzer Chemtech w zakresie rozwią-
zań technicznych, dotyczących operacji 
wydzielania BPA i produktów ubocz-
nych oraz z EDL Anlagenbau w zakresie 
prac inżynieryjno-projektowych i usług 
technicznych. Główny rynkiem zbytu 

Instalacja modelowa procesu ISOBIS 
(technologia Bisfenolu A nowej generacji)

Aparat HPLC Dionex Ultimate – chromatograf cieczowy do ilościo-
wego i jakościowego oznaczania składników żywic fenolowych

Analizator powierzchni właściwej i mikroporów ASAP 2060 Micromeritics
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współpracy naukowo-przemysłowej 
również w regionie, m.in. poprzez dzia-
łalność Klastra Chemii Specjalistycz-
nej CHEM-STER.

Kadra Instytutu
Dzisiaj ICSO „Blachownia” to połącze-
nie tradycji z nowoczesnością. Instytut 
sprawny organizacyjnie, o stabilnej 
sytuacji finansowej, z powodzeniem 
realizuje swoje zadania statutowe. Za-
trudnienie w ciągu ostatnich 12 lat bli-
sko 130 nowych pracowników, głównie 
absolwentów szkół wyższych, pozwoliło 
zahamować tendencję zmniejszania 
się zasobów kadrowych. Większość 
z nich kontynuuje pracę w ICSO „Bla-
chownia”, a średnia wieku kadry Insty-
tutu liczącej ok. 150 pracowników od 
2006 r. nie zmienia się i wynosi 46 lat. 

W Instytucie stworzone zostały do-
godne warunki dla rozwoju naukowe-
go pracowników, m.in. studia dokto-
ranckie, studia podyplomowe, staże  
i szkolenia. W latach 2012–2017 
sześciu pracowników ICSO uzyskało 
stopień naukowy doktora, pięć osób 
zostało przyjętych po doktoracie, 
a ośmiu pracowników uczestniczyło 
w studiach doktoranckich. Ponadto 
trzech pracowników naukowych Insty-
tutu uzyskało habilitację. 

Infrastruktura badawcza
W okresie ostatnich pięciu lat za-
kupiono specjalistyczny sprzęt 
i aparaturę do badań analitycz-
nych, zrealizowano 17 inwestycji 
i wyremontowano wiele laborato-
riów i pomieszczeń. Przeprowadzo-

kategorii „A”. Świadczy to o tym, że 
jednostka znajduje się w czołówce 
najlepszych instytutów w Polsce. Ta 
dobra pozycja Instytutu zobowiązuje 
i mobilizuje.

W najbliższym czasie przemysł 
chemiczny będzie potrzebować in-
nowacyjnych technologii – zatem 
przed ICSO nowe wyzwania. Insty-
tut patrzy optymistycznie w przy-
szłość – stawia na nowe ambitne 
projekty badawcze i współpracę 
z przemysłem. W przyszłości cha-
rakter działań prowadzonych przez 
Instytut będzie zbliżony do obecnie 
prowadzonej działalności, ponieważ 
dla ICSO „Blachownia” zawsze naj-
ważniejsze było, jest i będzie opra-
cowywanie oraz doskonalenie tech-
nologii dla przemysłu chemicznego 
w kraju i na eksport.

no termomodernizację budynków 
Instytutu, wybudowano instalację 
do badań procesów uwodornień 
w skali ¼ technicznej i modelową 
instalację demonstracyjną dla nowej 
generacji procesu wytwarzania 
Bisfenolu A (ISOBIS). Rok wcześniej 
zakończono dofinansowane projekty 
inwestycyjne na utworzenie dwóch 
specjalistycznych laboratoriów oraz 
na budowę Centrum Badawcze-
go Tworzyw Sztucznych. Wartość 
wszystkich inwestycji zakończonych 
w okresie ostatnich 7 lat to ponad 
25 mln złotych.

Perspektywy na przyszłość
Po ostatniej ocenie parametrycznej, 
za lata 2013–2016, Instytut Ciężkiej 
Syntezy Organicznej „Blachownia” 
utrzymał status jednostki naukowej 

Instalacja w skali ¼ technicznej do badań procesów 
wodorowych prowadzonych pod zwiększonym ciśnieniem

Naważanie próbki do celki pomiarowej zsyntetyzowanego 
katalizatora na matrycy PURAL SB metodą współstrącania

Próby filtracji ciśnieniowej olejów
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ukowej za rozwiązanie IntraLine-
-IOERT.

IntraLine-IOERT to akcelerator elek-
tronów służący do naświetlania 
tkanek zaatakowanych przez no-
wotwór. Został zbudowany w NCBJ 
w Świerku przy współpracy z Wiel-
kopolskim Centrum Onkologii. Jest 
to akcelerator śródoperacyjny, który 
służy do wykonywania naświetlań 
w trakcie operacji, bezpośrednio po 
chirurgicznym usunięciu zasadniczej 
części guza. Akcelerator dostarcza 

terapeutyczną wiązkę elektronów, 
która wnika w chorą tkankę na za-
daną głębokość i niszczy komórki 
rakowe. Głębokość wnikania może 
wybrać lekarz w zależności od oceny 
spodziewanej rozległości pozosta-
łych po operacji zmian chorobowych. 
Urządzenie znajduje zastosowanie 
przede wszystkim w terapii nowotwo-
rów piersi, ale nie tylko. Korzyści dla 
pacjentów to przede wszystkim skró-
cenie i zmniejszenie niedogodności 
związanych z typowymi naświetlania-
mi onkologicznymi. 

−	 Instytut Techniczny Wojsk Lotni-
czych – wyróżnienie w kategorii 
produkt przyszłości jednostki na-
ukowej za bezzałogowy statek po-
wietrzny pionowego startu i lądo-
wania ATRAX.

ATRAX jest to nowoczesną konstruk-
cją wykonaną z kompozytów szkla-
no-węglowych. Statek powietrzny 
jest wyposażony w cztery ramiona, 
na końcach których znajdują się po 
dwa elektryczne silniki, napędzają-
ce przeciwbieżnie pracujące śmigła. 
Daje to konstrukcji większą stabil-
ność i bezpieczeństwo.  Może być  
przeznaczony do wojskowych zadań 
rozpoznawczych lub cywilnych, np. 

Polska Agencja 
Rozwoju Przed-
s iębiorczośc i 
i Narodowe 
Centrum Badań 
i Rozwoju wyło-
niły zwycięzców 
XX edycji kon-
kursu Polski 

Produkt Przyszłości. Nagrody i wyróż-
nienia przyznano podczas jubileuszo-
wej gali, która odbyła się 1 marca 
2018 r. w auli Wydziału Fizyki Politech-
niki Warszawskiej. Na uroczystości 
Radę Główną Instytutów Badawczych 
reprezentował dr Andrzej Krueger – 
Wiceprzewodniczący RGIB.
Kapituła jubileuszowej XX edycji 
konkursu, w skład której weszli 
przedstawiciele najważniejszych 
instytucji w kraju, przyznała nagro-
dy i wyróżnienia w trzech katego-
riach: produkt przyszłości jednost-
ki naukowej, produkt przyszłości 
przedsiębiorcy oraz rozwiązanie 
stworzone we współpracy jednostki 
naukowej i przedsiębiorcy.
Wśród nagrodzonych są cztery instytu-
ty badawcze:

−	Narodowe Centrum Badań Ją-
drowych – nagroda w kategorii 
produkt przyszłości jednostki na-

Sukces instytutów badawczych w konkursie PPP

Prototyp medycznego akceleratora IntraLine-IOERT

ATRAX – wyposażony w granaty
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patrolowanie terenów miejskich i le-
śnych, wspieranie akcji SAR, ocena 
skutków klęsk żywiołowych, kontro-
lowanie stanu linii wysokiego napię-
cia, infrastruktury kolejowej, rurocią-
gów, ochrona osób i mienia, badanie 
skażeń.

−	Przemysłowy Instytut Maszyn 
Rolniczych – wyróżnienie w kate-
gorii produkt przyszłości jednost-
ki naukowej za maszynę zagre-
gowaną z ciągnikiem rolniczym 
do zbierania i zwijania materiału 
drzewnego, pozostałego po ścin-
ce gałęzi, odrostów drzew i krze-
wów, jako biomasy na cele ener-
getyczne.

Maszyna może pracować na róż-
nych podłożach, w tym na glebach 
bardzo zakamienionych, a wygodnie 
zwinięte w bele ścinki od razu zago-
spodarować jako biomasę. Atutem 
jest możliwość wykorzystania urzą-
dzenia w międzyrzędziach o małych 
szerokościach w sadach, winnicach 
i gajach oliwnych poprzez zastoso-
wanie podwozia maszyny typu tan-
dem niewychodzącego poza jej sze-
rokość.

Jubileuszowa edycja konkursu odby-
ła się pod patronatem Ministerstwa 
Przedsiębiorczości i Technologii oraz 
Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa 
Wyższego. 

– Polska gospodarka potrzebuje in-
nowacji, bo tylko w ten sposób zwięk-
szy swoją konkurencyjność. Z roku na 
rok nowoczesne technologie, w coraz 
większym zakresie, stają się częścią 
otaczającej nas rzeczywistości. Pro-
jekty, które otrzymały nagrodę Pol-
skich Produktów Przyszłości, jeszcze 
do niedawna pozostawały w sferze 
wyobraźni naukowców. Dziś nabrały 
realnego kształtu, są wizytówką moż-
liwości polskiej nauki i potencjału na-
szej przedsiębiorczości. Zwycięskie 
projekty, najlepsze z najlepszych, po-
zwalają z optymizmem spoglądać na 
przyszłość polskich innowacji – po-
wiedział podczas uroczystości Wice-
premier, Minister Nauki i Szkolnictwa 
Wyższego Jarosław Gowin.

Minister Przedsiębiorczości i Tech-
nologii Jadwiga Emilewicz podkre-
śliła, że polskie innowacje i tech-
nologie to lokomotywa dla naszej 
gospodarki. Dlatego tak ważne jest, 
aby ich autorzy mieli środowisko do 
rozwoju swoich projektów. Rodzime 
produkty i usługi w dziedzinie no-
wych technologii wyróżnia przede 
wszystkim wysoka jakość. Ten wła-
śnie wyznacznik sprawia, że polskie 
firmy nie tylko z sukcesem działają 
na rynkach krajowych i zagranicz-
nych, lecz również budują świado-
mość silnych polskich marek w ob-
szarze innowacji.

Konkurs Polski Produkt Przyszłości 
od dwudziestu lat wspiera rozwój 
innowacyjnych produktów i promuje 
je poza granicami Polski. Historia 
konkursu to ponad 800 zgłoszo-
nych projektów, spośród których 
nagrodzono 49 i wyróżniono ponad 
100. Wszystkie zgłoszenia to no-
wości z różnych obszarów techniki, 
szczególnie z branży medycznej, 
farmaceutycznej, elektronicznej 
i chemicznej.

Dorota Jarocka

−	 Instytut Mechanizacji, Budow-
nictwa i Górnictwa Skalnego i NTI 
Sp. z o.o. – nagroda w kategorii 
produkt przyszłości stworzony we 
współpracy jednostki naukowej 
i przedsiębiorcy za technologię za-
gospodarowania popiołów lotnych 
łącznie z odpadami komunalnymi 
i przemysłowymi w produkcji kru-
szyw lekkich dla budownictwa.

Kruszywa te uzyskiwane są w wyniku 
niskotemperaturowej syntezy osadów 
ściekowych z mineralnymi odpadami 
komunalnymi i górniczymi. Zawarte 
w osadach ściekowych związki metali 
ciężkich zostają wbudowane w struk-
turę krystaliczną spieku krzemiano-
wego, dzięki czemu stają się niewy-
mywalne i bezpieczne dla środowiska. 
Rozwiązanie otrzymało także nagrodę 
specjalną za ekoprodukt.

***
Laureaci konkursu, oprócz prawa do 
posługiwania się w korespondencji 
i w promocji znakiem oraz hasłem 
Polski Produkt Przyszłości, mają moż-
liwość uzyskania grantu na rozwój, 
promocję lub umiędzynarodowienie 
produktu. Zwycięzcy mogą starać się 
o grant 100 tys. zł, wyróżnieni o grant 
w wysokości 25 tys. zł.

Maszyna do zbierania i zwijania materiału drzewnego
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nie swobodnego poruszania się oso-
bom z dysfunkcjami w przestrzeni 
miejskiej, zarówno transportem pu-
blicznym, jak i samochodem. 

Instytut Kolejnictwa (IK)
Do najważniejszych projektów i opra-
cowań Instytutu Kolejnictwa w zakre-
sie dostosowania kolei do obsługi po-
dróżnych niepełnosprawnych należą: 
−	program dostosowania PKP do ob-

sługi osób niepełnosprawnych,
−	wytyczne budowlane dla obiektów 

związanych z obsługą osób niepeł-
nosprawnych,

−	dostosowanie dworców PKP do 
obsługi osób niepełnosprawnych 
(stan istniejący i przewidywany),

−	działania wspomagające proces 
dostosowania kolei do przewozu 
osób niepełnosprawnych; zasady 
systemowej realizacji przedsię-
wzięć umożliwiających przestrzen-
ne dostosowania infrastruktury 
oraz techniki na sieci kolejowej,

−	projekt przepisów określających 
warunki techniczne stosowania 
elementów dotykowych dla Metra 
Warszawskiego,

−	strategia wdrażania TSI-PRM  
w Polsce w zakresie dostosowania 
infrastruktury kolejowej do obsłu-
gi osób o ograniczonych możliwo-
ściach poruszania się,

−	Krajowy Plan Wdrażania technicz-
nych specyfikacji interoperacyj-

ności odnoszących się do dostęp-
ności systemu kolei Unii dla osób 
niepełnosprawnych i osób o ogra-
niczonej możliwości poruszania się 
(TSI PRM).

„Projektowanie uniwersalne – do-
stosowanie kolei do przewozu osób 
niepełnosprawnych”
Ważną pozycję w dorobku nauko-
wym Instytutu stanowi monografia 
autorstwa Janusza Polińskiego pt. 
Projektowanie uniwersalne – do-
stosowanie kolei do przewozu osób 
niepełnosprawnych. Praca stanowi 
kompendium wiedzy na temat obo-
wiązujących przepisów dotyczących 
zasad likwidowania barier architek-
tonicznych i technicznych. Zgodnie 
ze specyfikacją interoperacyjności 
TSI PRM, dworce kolejowe i przy-
stanki pasażerskie poddawane pro-
cesom naprawczym muszą uwzględ-
niać likwidację wszelkich barier 
architektonicznych, urbanistycznych 
i technicznych dla podróżnych nie-
pełnosprawnych. Także tabor prze-
wozowy kolei powinien być pozba-
wiony wszelkich barier technicznych 
utrudniających dostęp i przejazd 
osób z niepełnosprawnością.
Z uwagi na kompleksowe podejście do 
problematyki pełnego dostosowania 
kolei do obsługi wszystkich podróż-
nych, praca jest bardzo przydatna dla 
studentów, projektantów, przewoźni-
ków pasażerskich, zarządców infra-
struktury kolejowej związanej z obsłu-
gą podróżnych, a także administracji 
państwowej i samorządowej. 

Instytut Transportu Samocho-
dowego (ITS)
ITS jest jednostką otwartą na środo-
wisko osób z dysfunkcjami. W roku 
2015 r. w ITS rozpoczęło działalność 
Centrum Usług Motoryzacyjnych dla 
Osób Niepełnosprawnych (CUM). Po-
trzeba utworzenia CUM związana była 
z projektem pt. Kompleksowy sys-
tem wsparcia mobilności osób nie-
pełnosprawnych ruchowo (AMC-2). 
Jego celem było opracowanie inno-

23 kwietnia 
2018 r. Pre-
mier Mateusz 
Morawieck i 
zainauguro-
wał Program 
Dostępność 
Plus. Celem 

Programu koordynowanego przez Mi-
nisterstwo Inwestycji i Rozwoju jest 
podniesienie jakości i zapewnienie 
niezależności życia wszystkich obywa-
teli, w tym osób starszych i osób z trwa-
łymi lub czasowymi ograniczeniami. 
Służyć temu ma poprawa dostępno-
ści przestrzeni publicznej, produktów 
i usług w aspekcie architektonicznym, 
informacyjnym i komunikacyjnym.

Szacuje się, że nawet 30 proc. społe-
czeństwa może mieć trwałe lub czaso-
we ograniczenia w mobilności czy per-
cepcji. Program Dostępność Plus ma 
ułatwić, np. seniorom, osobom z nie-
pełnosprawnościami, czy rodzicom 
z dziećmi poruszanie się w przestrze-
ni publicznej. Rząd w latach 2018–
2025 zamierza przeznaczyć na reali-
zację tego programu ponad 23 mld zł 
– z funduszy unijnych i krajowych oraz 
tak zwanych funduszy norweskich 
i EOG.

Co instytuty badawcze mogą 
zaoferować beneficjentom 
Programu Dostępność Plus?
Wiele instytutów badawczych realizuje 
nowatorskie projekty i wdraża rozwią-
zania, które mogą ułatwić funkcjono-
wanie oraz zapewnić lepszy komfort 
życia osobom starszym, niepełno-
sprawnym i z dysfunkcjami. 
Poniżej prezentujemy ofertę trzech 
instytutów, których działalność zwią-
zana jest z szeroko pojętym transpor-
tem. Instytuty te już od wielu lat prowa-
dzą badania i projekty ukierunkowane 
na wspieranie osób z niepełnospraw-
nością. Proponują rozwiązania, które 
mają na celu m.in. likwidację barier 
architektonicznych, dostosowanie 
przestrzeni publicznej na potrzeby 
osób niepełnosprawnych, zapewnie-

Ruszył Program Dostępność Plus
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wacyjnego systemu wsparcia mobilności osób niepełno-
sprawnych. W ramach projektu opisano dziewięć rodza-
jów grup dysfunkcji ruchowych (w tym narządów ruchu 
i kręgosłupa) i przygotowano odpowiednie do nich mo-
delowe adaptacje pojazdów. Przeprowadzono symulacje 
i analizy zachowań kierowców i pasażerów w pojeździe. 
Do realizacji przedsięwzięcia zaangażowano osoby z nie-
pełnosprawnościami.
CUM to pierwszy w Polsce ośrodek informacyjno-szkolenio-
wo-badawczy, którego celem jest kompleksowa realizacja 
potrzeb środowiska osób z dysfunkcjami w zakresie ich mo-
bilności. Powstało w trosce o kierowców i kandydatów na 
kierowców z niepełnosprawnością, dla których pojazd jest 
ważnym narzędziem do przemieszczania się. Warto podkre-
ślić, że konsultanci i eksperci CUM to również osoby z nie-
pełnosprawnością. 
W ramach Centrum powołany został Ogólnopolski Punkt 
Informacji o Usługach Motoryzacyjnych, w którym osoby 
z niepełnosprawnością, ich rodziny, instruktorzy nauki jazdy, 
egzaminatorzy, lekarze orzecznicy, dealerzy pojazdów i inne 
zainteresowane osoby mogą uzyskać fachową informację 
dotyczącą wielu zagadnień związanych z mobilnością. Ist-
nieje również możliwość testowania pojazdów specjalnie 
dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Instytut Badawczy Dróg i Mostów (IBDiM)
Wynikami dociekań zespołu „Widziane z chodnika” oraz 
prac pod kierunkiem dr hab. inż. Barbary Rymszy, prof. 
nadzw. jest ponad 40 publikacji o tematyce związanej z pro-
jektowaniem uniwersalnym. Publikacje poruszają również 
problem niedostatków stosowanych rozwiązań oraz ocze-
kiwań osób, którym grozi wykluczenie z powodu niepełno-
sprawności różnego typu. Prace te dowodzą znajomości 
zagadnień oraz stanowią impuls do podejmowania działań 
praktycznych mających na celu poprawę dostępności.
W roku 2015, na zlecenie Biura Pomocy i Projektów Spo-
łecznych Wydziału Pomocy Osobom Niepełnosprawnym 
Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy, zostały opracowane 
Standardy dostępności dla Miasta Stołecznego Warszawy, 
poprzedzone obszerną analizą dokumentów oraz aktów 

prawnych dotyczących projektowania uniwersalnego w od-
niesieniu do infrastruktury transportowej. Zostały one wyko-
rzystane w dokumencie (Zarządzenie nr 1682/2017) Prezy-
denta Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 23 października 
2017 r. w sprawie tworzenia na terenie m. st. Warszawy 
dostępnej przestrzeni, w tym infrastruktury dla pieszych ze 
szczególnym uwzględnieniem osób o ograniczonej mobilno-
ści i percepcji.

Lekka Pochylnia Zastępcza
W latach 2015–2016 został opracowany projekt i zrealizo-
wana budowa stanowiska badawczego – Lekkiej Pochylni 
Zastępczej (LPZ), w której zaproponowano m.in. zwiększe-
nie kąta pochylenia biegu pochylni oraz zmianę sposobu 
oporęczowania. Pochylnia umożliwiła testowanie innowacyj-
nych parametrów, co potwierdziło słuszność tezy o możliwo-
ści budowy pochylni klatkowej KLPZ w miejscach, w których 
ze względu na brak wystarczającej przestrzeni nie można 
było zbudować pochylni „klasycznej” – tj. wg obowiązują-
cych rozporządzeń. 

„Propozycja poprawy dotychczasowych rozwiązań w za-
kresie dostępności obiektów inżynierskich dla osób nie-
pełnosprawnych”

Jest to tytuł rozprawy doktorskiej, którą w roku 2017 
obronił Krzysztof Kaperczak. W rozprawie obok wyników 
badań pochylni LPZ zaprezentowano przykłady przetesto-
wanych rozwiązań w zakresie zapewnienia dostępności 
infrastruktury. 
K. Kaperczak jest osobą poruszającą się na wózku inwalidz-
kim, w związku z tym tematyka osób z niepełnosprawnościa-
mi jest mu bardzo dobrze znana. Wiedzę drogowca i własne 
doświadczenia wykorzystuje w pracy społecznej na rzecz 
osób niepełnosprawnych. Specjalizuje się w identyfikacji 
oraz sposobie likwidacji istniejących oraz zapobieganiu po-
wstawania nowych barier. Rozprawa doktorska stanowi 
zwieńczenie jego wieloletniej pracy, zbierania, analizowania 
i opiniowania rozwiązań stosowanych w kraju i za granicą, 
a mających na celu poprawę dostępności przestrzeni pu-
blicznej dla osób niepełnosprawnych poprzez popularyzo-
wanie zasad projektowania uniwersalnego.

Oprac. Dorota Jarocka

Skoda Fabia, egzemplarz przystosowany dla osób 
z niepełnosprawnością

Lekka Pochylnia Zastępcza
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W 150 rocznicę urodzin wielkiej polskiej uczonej – dwukrot-
nej noblistki – Marii Skłodowskiej-Curie, Stowarzyszenie 
Polskich Wynalazców i Racjonalizatorów (SPWiR) i Federa-
cja Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT (FSNT-NOT) 
wraz z czasopismem „Przegląd Techniczny”, przy wsparciu 
Urzędu Patentowego RP, zorganizowały Konkurs-Plebiscyt 
„WYNALAZCZYNI 2017”. 
Dnia 22 marca 2018 r. w Warszawskim Domu Technika NOT 
odbyło się podsumowanie Plebiscytu wraz z XXIV Giełdą Wy-
nalazków nagrodzonych na arenie międzynarodowej w la-
tach 2016–2017. 
Konkurs-Plebiscyt WYNALAZCZYNI odbywa się co 5 lat. Jego 
celem jest prezentacja i promowanie dorobku wynalazczego  
kobiet oraz przedstawienie ich wkładu w rozwój techniki.
W tym roku do konkursu zgłoszono 25 kandydatek. Zgło-
szeń dokonywały instytuty badawcze, uczelnie techniczne, 
stowarzyszenia naukowo-techniczne, laureatki z poprzed-
nich edycji oraz innowacyjne firmy. Pod uwagę brano do-
robek zawodowy kandydatek, zgłoszenia patentowe, wdro-
żenia, przewidywane lub uzyskane efekty ekonomiczne, 
uzyskane licencje, a także opinie ekspertów, użytkowni-

ków, inwestorów, przedsiębiorstw i innych zainteresowa-
nych jednostek.

Kapituła konkursu przyznała jeden tytuł główny – 
WYNALAZCZYNI 2017 i pięć wyróżnień. 

WYNALAZCZYNIĄ 2017 została dr hab. inż. Agnieszka 
Sobczak-Kupiec, prof. PK.

Wśród wyróżnionych w konkursie pięciu laureatek znalazły 
się trzy przedstawicielki instytutów badawczych:

−	dr inż. Katarzyna Leszczyńska-Sejda – Kierownik Zakła-
du Hydrometalurgii w Instytucie Metali Nieżelaznych,

−	dr hab. inż. Jadwiga Sójka–Ledakowicz, prof. nadzw. – 
była wieloletnia Dyrektor Instytutu Włókiennictwa,

−	dr Grażyna Żak z Instytutu Nafty i Gazu – Państwowego 
Instytutu Badawczego.

Wyróżnienia i pamiątkowe dyplomy wręczali dr Alicja Adam-
czak – Prezes Urzędu Patentowego RP, Ewa Mańkiewicz-
-Cudny – Prezes FSNT-NOT oraz dr hab. inż. Michał Szota, 
prof. nadzw. – Prezes SPWiR i Wiceprezes FSNT-NOT.

Oprac. Dorota Jarocka

Konkurs WYNALAZCZYNI 2017 rozstrzygnięty – 
wśród laureatek kobiety nauki z instytutów 
badawczych

Wyróżnione laureatki wraz z organizatorami Konkursu-Plebiscytu WYNALAZCZYNI 2017; źródło: FSNT-NOT


