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W dniach 28-30 marca 2012 r. w Centrum MT Polska w War-
szawie, odbyły się XIV Międzynarodowe Targi Analityki i Technik 
Pomiarowych „EuroLab” objęte honorowym patronatem prof. 
Barbary Kudryckiej – Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz 
prof. Michała Kleibera – Prezesa Polskiej Akademii Nauk.

W uroczystości otwarcia targów udział wzięli, m.in.: prof. 
Jacek Guliński – podsekretarz stanu w Ministerstwie Nauki 
i Szkolnictwa Wyższego, prof. dr hab. Michał Kleiber – prezes 
Polskiej Akademii Nauk, prof. Leszek Rafalski – przewodniczący 
Rady Głównej Instytutów Badawczych, prof. Zbigniew Brzózka 
– dziekan Wydziału Chemicznego Politechniki Warszawskiej, dr 
Eugeniusz W. Roguski – dyrektor Polskiego Centrum Akredyta-
cji, dr Andrzej Pokrywka – dyrektor Instytutu Sportu, mł. insp. 
Paweł Rybicki – dyrektor Centralnego Laboratorium Krymina-
listycznego Policji.

„EuroLab” to specjalistyczne, międzynarodowe targi o charak-
terze biznesowo-naukowym, promujące najnowsze rozwiązania 
i technologie, umożliwiające wymianę doświadczeń i wiedzy 
o najnowocześniejszych metodach i technikach badawczych. 
Podczas targów swoją ofertę zaprezentowali wystawcy z trzech 
sektorów tematycznych: analityki chemicznej, Life Science i bio-
technologii oraz metrologii. Zwiedzający mogli zapoznać się, 
m.in. z propozycjami dystrybutorów akcesoriów laboratoryj-
nych, drobnego sprzętu, szkła laboratoryjnego, mebli i innych 
elementów wyposażenia, a także aparatury analitycznej oraz 
sprzętu optycznego i kontrolno-pomiarowego.

Wśród licznych instytutów, uczelni wyższych i palcówek certy-
fi kujących obecnych na targach „EuroLab” swoją ofertę badawczą 
przedstawiły laboratoria instytutów badawczych: Centralnego 
Laboratorium Kryminalistycznego Policji Instytutu Badawczego 
Dróg i Mostów, Instytutu Chemii i Techniki Jądrowej.

W programie targów znalazły się także konferencje, wykłady 
i seminaria prowadzone przez wybitnych specjalistów, m.in.: 
konferencja „Doping. Dopalacze. Detoks”, zorganizowana przy 
współpracy z Instytutem Sportu, Narodowym Instytutem Leków 

w Warszawie oraz Narodowym Instytutem Zdrowia Publicznego 
– Państwowym Zakładem Higieny.

Po raz pierwszy Targi „EuroLab” odbyły się w tym samym 
miejscu i czasie z drugą, niezależną imprezą targową – I Między-
narodowymi Targami Techniki Kryminalistycznej „CrimeLab”, 
które są jedynymi w Europie targami dedykowanymi branży 
kryminalistycznej. Patronem Merytorycznym tego wydarzenia 
było Centralne Laboratorium Kryminalistyczne Policji, które 
również zorganizowało jedną z konferencji pt.: „Biometria w pra-

wie i kryminalistyce”.

Ideą Targów „CrimeLab” jest stworzenie miejsca do bizneso-
wych spotkań i prezentacji oferty, a także umożliwienie wymiany 
wiedzy i doświadczeń oraz podniesienie kwalifi kacji. Podczas 
targów zaprezentowano sprzęt, narzędzia oraz aparaturę wy-
korzystywane w codziennej pracy laboratoriów i usprawniające 
proces wykrywczy. Tematem wiodącym pierwszej edycji targów 
była standaryzacja w kryminalistyce.

Na zaproszenie prof. Józefa Lubacza, przewodniczący RGIB 
– prof. Leszek Rafalski uczestniczył w posiedzeniu Rady Głównej 
Nauki i Szkolnictwa Wyższego, na którym obecny był prof. Jacek 
Guliński – podsekretarz stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnic-
twa Wyższego. Ważnym punktem posiedzenia, które odbyło 
się 8 marca br. były zagadnienia związane z funkcjonowaniem 
instytutów badawczych.

Wprowadzenie do dyskusji na ten temat wygłosił prof. Marian 
Szczerek. W swoim wystąpieniu prof. Leszek Rafalski zwrócił 
uwagę na restrukturyzację instytutów po 1990 r., omówił po-
zytywny wpływ nowej ustawy na funkcjonowanie instytutów 
badawczych oraz wskazał na potrzebę wprowadzenia poprawek 
do czterech rozporządzeń wynikających z delegacji ustawy. Prze-
wodniczący przedstawił następnie przykłady wybranych osiągnięć 
instytutów badawczych w ostatnich latach. Na zakończenie pre-

zentacji wskazał trzy zadania „na dziś i na jutro” dla instytutów:
1. dokończenie restrukturyzacji,
2. określenie kryteriów oceny Instytutów Badawczych uwzględ-

niających innowacyjność,
3. przygotowanie do programu „Horyzont 2020” i krajowych 

programów badawczych (fi nansowanych przez NCBR oraz 
innych programów) – utworzenie konsorcjów naukowo- 
przemysłowych z udziałem jednostek szkół wyższych, PAN, 
instytutów badawczych i przedsiębiorców.
W dyskusji informację o instytutach badawczych uzupełnili 

prof. Marian Szczerek i prof. Janusz Igras. Minister Jacek Guliński 
poparł propozycję przewodniczącego RGIB dotyczącą przygoto-
wań do programu „Horyzont 2020” oraz wyraził zainteresowanie 
uzyskaniem informacji o działalności instytutów badawczych 
w 2011 r.                        Dorota Jarocka

Udział przedstawicieli instytutów badawczych
w posiedzeniu Rady Głównej Nauki i  Szkolnictwa Wyższego 

XIV Międzynarodowe Targi
Analityki i Technik Pomiarowych „EuroLab”

Od lewej: prof. Jacek Guliński – podsekretarz stanu w MNiSW, 
Urszula Potęga – prezes zarządu MT Targi, prof. Leszek Rafalski 
– przewodniczący RGIB.  Fot. Olga Rainka-Stelmaszczyk.
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Rys historyczny
Początki Instytutu 

Badawczego – Cen-
tralne Laboratorium 
Kryminalistyczne Po-
licji – sięgają lat po-

wojennych. W 1954 r. w Oddziale Śled-
czym KGMO zorganizowano Wydział Na-
ukowo-Techniczny składający się z Labora-
torium Ekspertyz oraz Sekcji Terenowej.

15 maja 1955 r. na jego bazie utwo-
rzono Zakład Kryminalistyki. Zakład ten 
zajmował się wykonywaniem ekspertyz 
kryminalistycznych na potrzeby prowa-
dzonych postępowań karnych. Rok utwo-
rzenia był również początkiem działalności 
wydawniczej Zakładu. Rozpoczęto wów-
czas wydawanie „Biuletynu poświęconego 

zagadnieniom taktyki i techniki śledczej”, 
który następnie przyjął nazwę „Problemy 

Kryminalistyki”, a także serii poradników 
z zakresu kryminalistyki pod tytułem „Bi-

blioteka Kryminalistyczna”. Zakład prowa-
dził również działalność szkoleniowo-dy-
daktyczną. 

W roku 1958 Zakładowi Kryminalistyki 
nadano rangę oddziału i powołano Zakład 
Kryminalistyki Komendy Głównej Milicji 
Obywatelskiej. Z czasem Zakład Krymi-
nalistyki KGMO stał się największą w kraju 
placówką naukowo-badawczą z zakresu 
techniki kryminalistycznej, wywierając 
decydujący wpływ na rozwój tej nauki 
w sferze praktycznej i teoretycznej.

W roku 1985 powołano Radę Na-
ukową Zakładu Kryminalistyki KGMO, do 
której zadań należało, m.in.: sprawowanie 
naukowego nadzoru nad działalnością ba-
dawczą, inicjowanie i wytyczanie ogólnych 
kierunków prac naukowo-badawczych, 
metodologiczna weryfi kacja wdrażanych 
do praktyki nowych metod badawczych. 
Nie bez znaczenia był również udział Rady 
w koordynacji programów naukowo-ba-
dawczych, realizowanych przez ośrodki 
naukowe zajmujące się kryminalistyką 
w skali kraju oraz prac naukowo-badaw-
czych osób reprezentujących konkretne 
dziedziny nauki. Rada Naukowa sformu-
łowała m.in. postulat utworzenia Instytutu 
Kryminalistyki.

W kwietniu 1989 r. Minister Spraw 
Wewnętrznych powołał Instytut Krymi-
nalistyki Ministerstwa Spraw Wewnętrz-
nych, podległy Komendantowi Głównemu 
Milicji Obywatelskiej. W Polsce nie było 

jednostki naukowo-badawczej zajmują-
cej się w sposób kompleksowy wszyst-
kimi dziedzinami kryminalistyki, to jest 
zarówno techniką kryminalistyczną, jak 
i taktyką ścigania przestępstw. Tę właśnie 
funkcję przejął Instytut.

W 1992 r. w wyniku reorganizacji 
struktur Policji powstało Centralne La-
boratorium Kryminalistyczne Komendy 
Głównej Policji (CLK KGP).

30 września 2010 r. weszło w życie Roz-
porządzenie Ministra Spraw Wewnętrz-
nych i Administracji w sprawie powołania 
jednostki badawczo-rozwojowej, która 
z mocy prawa z dniem 1 października 
2010 r. stała się instytutem badawczym 
pod nazwą – Centralne Laboratorium 
Kryminalistyczne Policji. Po przeprowa-
dzeniu koniecznych zmian w strukturach 
organizacyjnych Policji, w dniu 31 marca 
2011 r., Centralne Laboratorium Kry-
minalistyczne Komendy Głównej Policji 
zakończyło swoją działalność, a wszelkie 
jego zasoby materialne i prawne zostały 
przekazane do nowo utworzonego Insty-
tutu Badawczego – Centralne Laborato-
rium Kryminalistyczne Policji.

Struktura organizacyjna 
i obszary badań

Trzon naukowo-badawczy Instytutu 
stanowią zakłady, w ramach których funk-
cjonuje wiele subdyscyplinarnych pracowni 
prowadzących badania specjalistyczne:

Zakład Badań Dokumentów i Technik 
Audiowizualnych,
Zakład Broni i Mechanoskopii,

•

•

Centralne Laboratorium Kryminalistyczne Policji –
nowy instytut z wieloletnim doświadczeniem

Zakład Daktyloskopii,
Zakład Fizykochemii,
Zakład Biologii.
CLKP dysponuje wykwalifi kowaną ka-

drą, która na bieżąco podnosi poziom 
kompetencji m.in. poprzez uczestnicze-
nie w spotkaniach naukowych o zasięgu 
zarówno krajowym, jak i europejskim. In-
stytut zatrudnia obecnie 6 osób z tytułem 
naukowym doktora, a kolejni eksperci są 
w trakcie przewodu doktorskiego. Kadrę 
zajmującą się pracami badawczo-rozwo-
jowymi i wyspecjalizowanymi badaniami 

•
•
•

Mł. insp. Paweł Rybicki
Urodzony w 1970 r., absolwent Pomor-
skiej Akademii Medycznej w Szczecinie, 
Podyplomowego Studium Ofi cerskiego 
i Podyplomowego Studium Ekspertów 
Kryminalistyki Wyższej Szkoły Policji 
w Szczytnie oraz Podyplomowego Stu-
dium Wyższej Szkoły Zarządzania i Mar-
ketingu w Warszawie.
W okresie od 1996 do 1997 r. zatrudniony 
w Pracowni Medycyny Kryminalnej La-
boratorium Kryminalistycznego Komendy 
Wojewódzkiej Policji w Szczecinie, w la-
tach 1997–2000 w Zakładzie Kryminali-
styki Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie. 
Od 2001 do 2003 r. pełnił funkcję Pełno-
mocnika Komendanta – Rektora Wyższej 
Szkoły Policji w Szczytnie – był szefem Ze-
społu ds. Koordynacji Badań Naukowych 
i Realizacji Programów UE.
W latach 2003 – 2007 pełnił funkcję za-
stępcy Dyrektora Centralnego Laborato-
rium Kryminalistycznego Komendy Głów-
nej Policji, następnie Dyrektora CLK KGP 
– do roku 2011. 1 kwietnia 2011 r. powo-
łany przez Ministra Spraw Wewnętrznych 
i Administracji do pełnienia funkcji dyrek-
tora Instytutu Badawczego – Centralne 
Laboratorium Kryminalistyczne Policji.
Czynnie uczestniczy w pracach Europej-
skiej Sieci Instytutów Nauk Sądowych (Eu-
ropean Network of  Forensic Science In-
stitutes – ENFSI). W 2009 r. jednogłośnie 
wybrany na stanowisko wiceprzewodni-
czącego – przewodniczącego desygnowa-
nego (ENFSI Chairman Designate), a od 
27 maja 2011 r. pełni funkcję Przewodni-
czącego tej organizacji. Równolegle pełnił 
funkcję przewodniczącego stowarzyszenia 
International Forensic Strategic Aliance 
(IFSA), które skupia międzynarodowe sto-
warzyszenia instytutów nauk sądowych 
oraz laboratoriów kryminalistycznych 
z pięciu kontynentów. Wielokrotnie po-
woływany do przewodniczenia różnym 
krajowym i międzynarodowym zespołom 
i grupom zadaniowym. Członek komite-
tów programowych krajowych i zagra-
nicznych konferencji naukowych. Autor 
kilkudziesięciu publikacji w krajowych i za-
granicznych czasopismach fachowych.

Mł. insp. Paweł Rybicki, p.o. dyrektora Central-
nego Laboratorium Kryminalistycznego Policji
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i technik badawczych oraz wdrażanie 
systemów zarządzania jakością w labora-
toriach kryminalistycznych.

Jakość
Wdrożenie systemu zarządzania jako-

ścią zainicjowano w roku 2001, następnie 
poddano go ocenie przez Polskie Centrum 
Badań i Certyfi kacji SA (PCBC). W lipcu 
2003 r. CLK KGP uzyskało certyfi kat zgod-
ności systemu z wymaganiami normy PN-
EN ISO 9001 w zakresie:

koordynowania działalności lk kwp/KSP 
i komórek techniki kryminalistycznej,
wykonywania ekspertyz i badań krymi-
nalistycznych,
wykonywania prac badawczo-wdroże-
niowych z zakresu kryminalistyki,
nadawania uprawnień do samodziel-
nego wykonywania ekspertyz krymi-
nalistycznych, wydawania opinii oraz 
ich weryfi kacji,
koordynowania oraz prowadzenia 
szkoleń i doskonalenia zawodowego 
pracowników,
organizowania współpracy pionów 
techniki kryminalistycznej z policjami 

•

•

•

•

•

•

kryminalistycznymi stanowi 150 osób 
z wykształceniem wyższym kierunko-
wym.

W placówce prowadzono prace m.in. 
nad rozwojem metod ujawniania, zabez-
pieczania i identyfi kacji śladów daktylosko-
pijnych oraz technik laserowych służących 
do ich wizualizacji. Skomputeryzowano 
badawcze metody daktyloskopijne, me-
chanoskopijne, broni palnej, fi zykoche-
miczne i inne.

W Instytucie powstały nowe, orygi-
nalne metody badawcze określania wieku 
śladów linii papilarnych, identyfikacji 
mowy, odtwarzania wyglądu człowieka 
na podstawie niekompletnych cech antro-
pologicznych. Na szczególne podkreśle-
nie zasługuje opanowanie i wdrożenie do 
praktyki metody analizy DNA pozwalają-
cej identyfi kować człowieka na podstawie 
śladów biologicznych.

Współpraca z jednostkami 
w kraju i za granicą

CLKP współpracuje na co dzień z wio-
dącymi instytucjami naukowymi i uczel-
niami wyższymi, w tym:

Narodowym Instytutem Leków w za-
kresie badania narkotyków roślinnych,
Wydziałem Prawa i Administracji Uni-
wersytetu Warszawskiego w zakresie
wspólnej organizacji seminariów, warsz-
tatów i konferencji naukowych,
Politechniką Warszawską w obszarze 
wdrożeń w dziedzinie biometrii.
Na arenie międzynarodowej CLKP 

rozwija wymianę doświadczeń z ośrod-
kami badawczymi z krajów Unii Europej-
skiej (m.in. Bundeskriminalamt z Niemiec, 
Forensic Science Service z Anglii, Institut 
National de Police Scientifi que z Francji, 
Netherlands Forensic Institute z Holandii 
itd.). Od października 1995 r. CLK KGP 
stało się aktywnym członkiem Europej-
skiej Sieci Instytutów Kryminalistycznych 
(European Network of  Forensic Science 
Institutes – ENFSI), którego rolą jest pro-
mowanie współpracy między laborato-
riami kryminalistycznymi poszczególnych 
krajów Unii Europejskiej, rozwój nauko-
wych metod badawczych i rozpowszech-
nianie najnowszych osiągnięć w zakresie 
techniki kryminalistycznej, harmonizacja 
i standaryzacja stosowanych metodyk 

•

•

•

Wizualizacja śladów daktyloskopijnych metodą luminescencji 
opóźnionej

Badania autentyczności zapisów dźwiękowych – badania 
fonoskopijne

Wykonywanie dokumentacji miejsc zdarzeń w technice fotografi i 3D Cyfrowy zapis obrazu linii papilarnych
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czych m.in.: STOPA, LINIA, WIEK, 
WŁÓKNO, TOMAL oraz uzyskano 
3 patenty. Pozbawienie uprawnień 
dysponenta środków budżetowych III 
stopnia w 2002 r. spowodowało utratę 
możliwości uzyskiwania przez Labo-
ratorium wsparcia z budżetu państwa 
przeznaczonego na naukę. Do 2005 r. 
zakończono więc realizację wszystkich 
projektów badawczych fi nansowanych 
na podstawie poprzednio zawartych 
umów.

W obecnej już formule funkcjono-
wania Instytut Badawczy CLKP realizuje 
kilka projektów fi nansowanych przez 
NCBiR w obszarze bezpieczeństwo 
i obronność państwa, mi.in.:

opracowanie na potrzeby wymiaru 
sprawiedliwości ilościowych i jako-
ściowych metod identyfi kacji no-
wych substancji objętych kontrolą 
na mocy Ustawy o przeciwdziałaniu 
narkomanii,
zastosowanie nowych odczynników 
chemicznych do ujawniania śladów 
daktyloskopijnych na różnych pod-
łożach metodą luminescencji opóź-
nionej w zakresie promieniowania 
od UV do NIR,
opracowanie metody replikacji śla-
dów kryminalistycznych.
Działalność badawczo-rozwojowa 

CLKP to również projekty międzynaro-
dowe, jak np. FAVI (Forensic Aid for Ve-
hicle Identifi cation) – Kryminalistyczne 
Wsparcie w Identyfi kacji Pojazdów. Jest 
to jeden z dwóch projektów realizowa-
nych w ramach programu ISEC „Zwal-
czanie i zapobieganie przestępczości” 
w okresie 2009–2012. CLKP wspólnie 
z partnerami zagranicznymi zadekla-
rowało udział w dwóch projektach 
zgłoszonych w ramach 7. Programu 
Ramowego UE.

•

•

•

innych państw, a także krajowymi 
i międzynarodowymi instytucjami oraz 
organizacjami zajmującymi się proble-
matyką kryminalistyczną.
W maju 2005 r. CLK KGP uzyskało 

Certyfi kat Akredytacji Laboratorium Ba-
dawczego nr 596 na 15 metod badaw-
czych z różnych dziedzin kryminalistyki.

Charakterystyka osiągnięć 
Instytutu

W latach 90. ubiegłego wieku w CLK, 
jeszcze w strukturach KGP, opracowano 
i wdrożono do praktyki metodykę badań 
śladów osmologicznych, opanowano me-
todykę badań pozostałości powystrzało-
wych GSR. W roku 1997 uruchomiono 
Automatyczny System Identyfi kacji Broni 
(ASIB – ARSENAL). W roku 2001 urucho-
miono Automatyczny System Identyfi kacji 
Daktyloskopijnej (AFIS). We współpracy 
z FSS (Anglia) udoskonalono metodykę 
badań DNA i przeszkolono ekspertów 
oraz przystąpiono do tworzenia Bazy Da-
nych DNA dla celów wykrywczych. Tym 
samym udostępniono polskiej Policji oraz 
pozostałym organom ścigania i wymiaru 
sprawiedliwości większość nowoczesnych 
narzędzi niezbędnych do wykrywania 
przestępstw i ustalania ich sprawców.

W latach 1996–2005 podstawowym 
źródłem fi nansowania projektów badaw-
czo-wdrożeniowych CLK KGP były środki 
pochodzące z budżetu państwa przezna-
czonego na naukę, przyznawane przez 
Komitet Badań Naukowych. Należy zwró-
cić uwagę na fakt, iż większość wniosków 
o dofi nansowanie projektów celowych 
złożonych w KBN, w tym okresie przez 
jednostki podległe MSWiA, stanowiły 
wnioski Centralnego Laboratorium Kry-
minalistycznego KGP (w latach 1998–2000 
było to aż 95%). Tylko w latach 2000–
2005 zrealizowano 14 projektów badaw-

Rekonstrukcja twarzy Mikołaja Kopernika – badania 
antroposkopijne

Specjalistyczne badania broni palnej

Badania wariografi czne

Pobieranie próbek
do profi lowania DNA

Badania narkotyków

Ujawnianie śladów 
metodami fl uorescencyjnymi
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Działalność PIMR w ciągu 65 lat jego 
istnienia wyraźnie zaznaczyła się w histo-
rii polskiej techniki rolniczej, a jej wpływ 
na rozwój wiedzy i na rozwój przemysłu 
maszyn rolniczych jest znaczący. Instytut 
przeszedł w tym okresie wszystkie fazy 
rozwoju – od biura konstrukcyjnego, zaj-
mującego się projektowaniem prostych 
maszyn i narzędzi konnych 
do nowoczesnej jednostki 
naukowej – prowadzącej 
prace badawcze i roz-
wojowe współczesnych 
maszyn i technologii rol-
niczych. Wymagało to 
ciągłego rozwoju kadry 
naukowej i unowocze-
śniania wyposażenia. Nasi 
specjaliści współpracują 
z większością krajowych 
producentów maszyn rol-
niczych, z wieloma ośrodkami badawczymi 
i normalizacyjnymi w kraju i za granicą, 
stymulując postęp techniczny w dziedzinie 
mechanizacji rolnictwa. Pracują także na 
uczelniach – gdzie kształcą młode kadry 
inżynierów dla rolnictwa i przemysłu.

W PIMR pracuje wiele wyspecjalizo-
wanych zespołów naukowo-badawczych, 
konstrukcyjnych, technologicznych i nor-
malizacyjnych, zajmujących się rozwojem 
maszyn i urządzeń do produkcji roślinnej, 
zwierzęcej, transportu rolniczego, rekul-
tywacji i utrzymania terenów rolniczych 
i obszarów cennych przyrodniczo. PIMR 
jest również aktywny w obszarze suszar-
nictwa, przechowalnictwa i przetwórstwa 
płodów rolnych oraz wytwarzania żyw-
ności. Zajmuje się problematyką prze-
twarzania energii odnawialnej, prowadzi 
także badania nad doborem materiałów 
i powłok antykorozyjnych dla maszyn rol-
niczych oraz recyklingiem. W ostatnich 
latach Instytut systematycznie inwestuje 
w rozwój kadry, odnowienie naszej in-
frastruktury i wyposażenia badawczego, 
w najnowszy sprzęt komputerowy i spe-
cjalistyczne oprogramowanie, co pozwala 
nam świadczyć unikalne w skali kraju usługi 
w zakresie nowoczesnego projektowania 
i badań maszyn.

Instytut posiada silny zespół w zakre-
sie komputerowej techniki projektowania 
i testowania maszyn. Badania symulacyjne, 
które prowadzone są na wirtualnych mo-
delach maszyn umożliwiają znaczne przy-

spieszenie procesu projektowania i badań 
prototypów maszyn. Wirtualny prototyp 
zostaje poddany symulacyjnym badaniom 
w zakresie wytrzymałości, kinematyki i dy-
namiki konstrukcji. Rezultaty tych symula-
cji pozwalają ograniczyć masę konstrukcji, 
optymalnie dobrać materiały konstruk-
cyjne i ukształtować jej strukturę, a także 
ograniczyć poziom drgań maszyny i emisję 
hałasu. Badania prototypowej konstruk-

cji na modelu wirtualnym 
pozwalają szybciej dojść 
do rozwiązań optymal-
nych, niezależnie od 
ograniczeń związanych 
z badaniami polowymi 
i znacznie zmniejszają te 
uzależnienia od okresu 
agrotechnicznego.

Ostatnie inwestycje 
aparaturowe Instytutu 
dotyczyły głównie sta-
nowisk i systemów do 

modelowania i badań wirtualnych z tzw. 
obszaru „rapid prototyping”, które umoż-
liwiają:

budowanie, testy i analizy prototypów 
o właściwościach zbliżonych do obiektu 
projektowanego,
złożone prace projektowe – zoriento-
wane na konstrukcję prototypu z wielu 
modeli,
przestrzenne wizualizacje projektowa-
nych obiektów.
Zaletami modeli „rapid prototyping” są 

wysoka trwałość, odporność na działanie 
wody, substancji chemicznych i tempe-
ratury. Nowe urządzenia DIMENSION 

SST 1200 ES pozwalają wykonać mo-
del przestrzenny części bezpośrednio 
z elektronicznej wersji dokumentacji 3D. 
W bardzo krótkim czasie możliwe jest 
przejście od modelu CAD wprost do czę-
ści z tworzywa sztucznego, o dowolnej 
geometrii, dużej dokładności odwzoro-
wania kształtu i szczegółów. Urządzenie 
LASER CELL 3008/TRUDISK 1000 służy 
do nakładania powłok z proszków metali 
o odpowiednich właściwościach na po-
wierzchnie metalowe.

Istotne miejsce w pracach Instytutu sta-
nowią badania nad rozwojem aparatury 
do ochrony roślin, zwłaszcza w aspekcie 
minimalizacji zużycia środków chemicz-
nych, ochrony środowiska naturalnego 
i bezpieczeństwa obsługi. Mierniki lase-
rowe i elektroniczne stoły rowkowe ze 
sterowaniem radiowym i zdalną transmi-

•

•

•

65 lat Przemysłowego Instytutu Maszyn Rolniczych
w Poznaniu

Dr inż. Tadeusz Pawłowski, prof. nadzw.
Urodzony w 1954 r. w Wolsztynie, jest 
absolwentem Wydziału Maszyn Robo-
czych i Pojazdów Politechniki Poznańskiej. 
W 1999 r. na Politechnice Poznańskiej 
uzyskał stopień doktora nauk technicz-
nych. Pracę zawodową rozpoczął w 1979 r. 
w Przemysłowym Instytucie Maszyn Rol-
niczych jako konstruktor. W 2003 r., w wy-
niku postępowania konkursowego, powo-
łany został na stanowisko Dyrektora Na-
czelnego PIMR.
W pracy naukowej zajmuje się zagadnie-
niami z zakresu dynamiki cienkościennych 
konstrukcji nośnych maszyn i urządzeń. 
Jest autorem wielu prac badawczych, 
prowadzi szkolenia i wdraża w branży 
komputerowe systemy do projektowania 
oraz analiz i symulacji konstrukcji maszyn. 
Jest autorem i współautorem ponad 160 
publikacji, twórcą i współtwórcą 12 wy-
nalazków i wzorów użytkowych, w tym 
3 europejskich. Od wielu lat prowadzi 
zajęcia dydaktyczne na Politechnice Po-
znańskiej. Jest członkiem, m.in.: Komitetu 
Techniki Rolniczej PAN, Rady Głównej 
Instytutów Badawczych, Polskiego To-
warzystwa Inżynierii Rolniczej, European 
Association for Agriculture Engineering, 
European Federiation for Information 
Technology in Agriculture, Food and 
the Environment, Polskiego Towarzy-
stwa Zastosowań Informatyki w Rolnic-
twie i Gospodarce Żywnościowej. Pełni 
funkcję Wiceprezesa Zarządu Głównego 
FSNT-NOT oraz Zastępcy Prezesa Sekcji 
Maszyn i Ciągników Rolniczych przy ZG 
SIMP. Jest również Zastępcą Prezesa Izby 
Przemysłowo-Handlowej Branż Maszyn 
Rolniczych i Spożywczych.
Za pracę zawodową i społeczną otrzy-
mał między innymi następujące nagrody
i odznaczenia: Srebrny Krzyż Zasługi, Krzyż 
Ofi cerski – Brussels Eureka Innovation 
Awards, Honorową Odznakę za Zasługi 
dla Województwa Wielkopolskiego, Złotą 
Honorową Odznakę SIMP, Złotą Hono-
rową Odznakę NOT, Zasłużony Pracow-
nik Rolnictwa.
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sją sygnałów pomiarowych, wykorzystu-
jące specjalistyczne oprogramowanie do 
obróbki wyników, pozwalają bezbłędnie 
określić jakość pracy opryskiwaczy i zdia-
gnozować ich stan techniczny. Sposób po-

miaru oprysku agrotechnicznego, w którym 

analizuje się części rośliny pokrytej substan-

cjami chemicznymi, zwłaszcza agrochemika-

liami oraz Sposób monitorowania oprysku 

agrotechnicznego polegający na wykry-

waniu w atmosferze obecności substancji 

chemicznych w postaci wodnych aerozoli 
to nagrodzone w 2011 r. Złotymi Meda-
lami technologie z obszaru ochrony roślin 
opracowane w PIMR.

Aktualnie Instytut prowadzi także 
prace badawczo-rozwojowe związane 
z doskonaleniem rolniczego transportu 
kołowego. Celem tych prac jest zwiększe-
nie prędkości przewozów, ograniczenie 
liczby ciągników rolniczych na drogach 
publicznych oraz upowszechnienie udo-
skonalonych systemów hamulcowych 
– hamulców elektrycznych.

W ramach tej problematyki opraco-
wano przyczepę z niekonwencjonalnym 
sprzęgiem i nowoczesnym, sterowanym 
elektronicznie układem hamulcowym. 
System transportowy oparty na zastosowa-

niu nowych sposobów sprzęgania zestawów 

w holowanych pojazdach, w którym za-
stosowano 5 wynalazków PIMR został 
wyróżniony wieloma nagrodami, m. in. 
Złotym Medalem z Wyróżnieniem IWIS 

Warszawa 2011, Złotym Medalem MTP 

ITM 2012, Złotym Medalem BRUSSELS 

EUREKA 2010.

Złotym Medalem IWIS uhonorowano 
rozwiązanie Kombajn do zbioru i czyszcze-

nia warzyw z wymiennymi adapterami robo-

czymi, zrealizowany przez PIMR Poznań 
i Przedsiębiorstwo AKPIL Pilzno w ramach 
projektu celowego dofinansowanego 
przez NOT. Za wdrożenie tej maszyny 
uzyskaliśmy I miejsce w Ogólnopolskim Kon-

kursie SIMP za najlepsze osiągnięcie tech-

niczne 2010 r., Złoty Medal MTP POLAGRA 

PREMIERY 2011 oraz Złoty Medal na XV 

Międzynarodowym Salonie Wynalazków 

i Innowacyjnych Technologii ARCHIMEDES 

w Moskwie w 2012 r. Maszyna staje się 
przebojem eksportowym fi rmy Akpil od 
lat współpracującej z PIMR.

W ostatnich latach Instytut pozyskał 
środki europejskie na realizację kilku 
projektów, które są znacznie zaawanso-
wane i rokują nadzieje na sukces naukowy 
a w późniejszym okresie również komer-
cyjny. Poduszkowcowy nośnik narzędzi do 

prowadzenia zabiegów ochronnych na te-

renach wodno-błotnych, zwłaszcza parków 

narodowych i krajobrazowych, zrealizowany 
jako efekt projektu rozwojowego fi nan-
sowanego przez NCBiR, został również 
nagrodzony medalem na Wystawach IWIS 

Warszawa 2011 i BRUSSELS EUREKA 

2010.

PIMR realizuje także projekty mię-
dzynarodowe. Przykładem jest projekt  
IEE/09/764/SI.558250 EFFICIENT 20 

z Programu Inteligentna Energia dla Europy 

– Oszczędność 20% paliw w rolnictwie i le-

śnictwie, który powstał w wyniku współ-
pracy z 9 krajami UE.

Instytut jest członkiem European Ne-

twork for Testing of  Agricultural Machines 

(ENTAM). Badania wykonywane przez 
PIMR, na mocy międzynarodowych po-
rozumień, są honorowane we Włoszech, 
Niemczech, Austrii, Francji, Belgii, Hiszpa-
nii, Danii, Szwajcarii, Grecji i na Węgrzech. 
Działalność Instytutu w tym zakresie po-
maga skutecznie konkurować na rynkach 
zagranicznych krajowym producentom 
– zwłaszcza małym i średnim przedsię-
biorstwom z branży maszyn rolniczych.

Tylko w ostatnich pięciu latach na 
międzynarodowych targach i wystawach 
Instytut, współpracując z krajowymi MSP, 
uzyskał ponad 40 medali i wyróżnień dla 
opracowanych prototypowych maszyn, 
urządzeń i technologii, m.in. we Francji, 
Belgii, Szwajcarii, Rosji, Niemczech, Korei, 
Republice Chińskiej i Polsce.

W okresie 65 lat działalności Insty-
tutu, oprócz kilkuset prototypów maszyn 
rolniczych, przyrządów, stanowisk ba-
dawczych i laboratoriów pomiarowych, 
opracowano również ponad 450 wynalaz-
ków, na które uzyskano patenty krajowe 
i zagraniczne oraz 92 wzory użytkowe. 
Wydano wiele monografi i, książek, pe-
riodyków i artykułów – wzbogacających 
wiedzę w zakresie badań teoretycznych 
i empirycznych, projektowania, budowy 
i eksploatacji maszyn rolniczych. Z sza-
cunkiem i wdzięcznością wspominamy 
ponad trzy tysiące osób, które w historii 
Instytutu pracowały na obecną pozycję 
PIMR, jako jednostki znaczącej i cenionej 
w kraju i za granicą.

Urządzenia TRUDISK 1000 wykorzystywane do badań technologii 
regeneracji

Nowatorski pomiar i monitorowanie znoszenia cieczy opryskowej 
w trakcie wykonywania zabiegów ochrony roślin

Kombajn do zbioru i czyszczenia warzyw

Poduszkowcowy nośnik narzędzi do ochrony obszarów wodno-
błotnych
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Podsumowanie XVIII edycji plebiscytu „Przeglądu Technicznego” oraz wręczenie laureatom statuetek 
i dyplomów odbyło się 2 marca 2012 r. w Warszawskim Domu Technika NOT. Zaszczytne tytuły i wyróż-
nienia zdobyło 21 inżynierów – w kategoriach: High-Tech, Zarządzanie, Menedżer, Ekologia, Nauka, Jakość 
oraz Młody Inżynier. Szczególny tytuł – Diamentowego Inżyniera – przyznano prof. Jerzemu Buzkowi, który 
odbierając statuetkę powiedział: Jeśli Unia Europejska przegrywa walkę konkurencyjną, to właśnie dlatego, że 

brakuje w niej inżynierów i techników. Przegrywamy nie tylko z USA i Japonią, ale i z Chinami (...) Powinniśmy 

zwiększać zainteresowanie naukami ścisłymi w szkołach średnich, a nawet podstawowych, i zachęcać młodych 

ludzi, szczególnie dziewczęta, aby nie bały się zostać inżynierami.

Miło nam poinformować, że wśród laureatów XVIII edycji plebiscytu „Złoty Inżynier 2011” są przedsta-
wiciele naszych instytutów badawczych.

Laureaci XVIII plebiscytu o tytuł „Złotego Inżyniera”.
Źródło: FSNT-NOT

XVIII plebiscyt o tytuł „Złotego Inżyniera” 
rozstrzygnięty

Zawód inżyniera i ten sposób „uży-
tecznej kreatywności” był od zawsze jego 
pasją. W 1973 r. ukończył Politechnikę 
Krakowską jako inżynier mechanik o spe-
cjalności „Samochody i ciągniki”. Ośrodek 
Badawczo-Rozwojowy Samochodów Ma-
łolitrażowych w Bielsku Białej był wprost 
wymarzonym miejscem pracy dla mło-
dego inżyniera.

Miejsce tej pierwszej pracy okazało się 
rzeczywiście wybrane trafnie, bo fi rmy 
nie zmienił przez prawie 40 lat. Jednak 
w początkowym okresie zapotrzebowa-
nie na pracę inżynierską wyglądało zupeł-
nie inaczej – było to rozwiązywanie wielu 
drobnych, prozaicznych problemów typu 
„antyimport”, bardziej zaawansowane 
projekty trafi ały „na półkę” bez możli-
wości rynkowego sprawdzenia i dosko-
nalenia.

Radykalna odmiana nastąpiła wraz z na-
dejściem gospodarki rynkowej, choć dla 
części inżynierów było to doświadczenie 
przykre. Sporo fi rm upadło, wiele zostało 

Mgr inż. Wojciech Trybus,
wiceprezes Zarządu sprywatyzo-
wanego Instytutu Badań i Rozwoju 
Motoryzacji BOSMAL Sp. z o.o. 
w Bielsku-Białej

przejętych przez zagraniczne koncerny, 
które w pierwszej fazie ograniczyły lub 
zlikwidowały działalność B+R w Polsce. 
BOSMAL znalazł się w tej szczęśliwej sy-
tuacji, że znaczna część jego pracy, w tym 
zwłaszcza związanej z B+R, okazała się 
potrzebna. Trzeba było oczywiście istot-
nie zmienić zakres działania, po prostu 
dostosować się do wymagań rynkowych, 
bo państwowy przemysł motoryzacyjny 
praktycznie przestał istnieć. Trzeba też 
było dostosować swoje działanie do wy-
magań systemów zarządzania: jakością, 
środowiskowego, bezpieczeństwem.

Kluczem do sukcesu, wg prezesa 
Wojciecha Trybusa, są ludzie, szczegól-
nie inżynierowie, którzy potrafi ą innowa-
cyjnie myśleć i zespołowo działać, by jak 
najszybciej dostosować się do niezwykle 
szybko zmieniających się wymagań klien-
tów. Obecnie czuć wyraźnie, że kadry 
inżynierskiej jest zbyt mało, a brak od-
powiednio przygotowanych inżynierów 
stanowi barierę wzrostu.

„Srebrny Inżynier 2011”, kategoria Menedżer – mgr inż. Wojciech Trybus

Prof. Jerzy Buzek wręcza statuetkę
prezesowi Wojciechowi Trybusowi
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„Srebrny Inżynier 2011”, kategoria Nauka – dr inż. Marek Węglowski

lutego 2011 r., pracuje na stanowisku ad-
iunkta w Zakładzie Badań Spawalności 
i Konstrukcji Spawanych.

Uzyskał stypendium Fulbrighta, które 
było realizowane w okresie od lipca 2007 
do lutego 2008 r. w Stanach Zjednoczo-
nych – początkowo w Lincoln University 
w Philadelphii, a następnie w Center for 
Manufacturing, College of  Engineering, 
University of  Kentucky w Lexington.

Laureat prestiżowej nagrody Między-
narodowego Instytutu Spawalnictwa (H. 
Granjon Prize 2007) za realizację badań 
„Wykorzystanie promieniowania emito-

wanego w trakcie spawania metodą TIG 

do monitorowania tego procesu”. Otrzy-
mał stypendium dla wybitnych młodych 
naukowców przyznane przez Ministra 
Nauki i Szkolnictwa Wyższego na lata 
2010-2013.

W ciągu ośmiu lat, jako autor i współ-
autor, zgromadził pond 60 publikacji i re-
feratów. Wiele z tych publikacji ukazało 
się w wydawnictwach o zasięgu między-
narodowym. Jest współautorem jednej 
monografi i.

Uczestniczył w realizacji 6 projektów 
badawczych krajowych oraz 9 projektów 
międzynarodowych. Czynnie uczestniczył 
w konferencjach. Jako autor i współautor 
przygotował ponad 30 orzeczeń i 12 prac 

badawczych dla klientów z przemysłu. 
Był powoływany na recenzenta w cza-
sopismach: Sensors, Optics and Lasers 
in Engineering oraz Journal of  Laser Ap-
plications.

Aktualnie zajmuje się nową i dotych-
czas mało znaną metodą monitorowania 
procesów spawania w oparciu o promie-
niowanie łuku spawalniczego oraz techno-
logią tarciowej modyfi kacji stopów alumi-
nium – Friction Stir Processing (FSP).

Mgr inż. Maria Migdał,
kierownik Centrum Funduszy Euro-
pejskich dla Energetyki w Instytucie 
Nafty Gazu w Krakowie

Pracownik Instytutu Nafty i Gazu od 
chwili uzyskania w 1976 r. dyplomu ma-

tyfi kacji w zakresie dyrektyw UE. W latach 
2002-2007 pełniła funkcję Pełnomocnika 
Dyrektora ds. Systemu Zarządzania Jako-
ścią i kierowała pracą przy opracowywaniu 
i wdrażaniu systemu zarządzania w INiG.

Jest współautorem projektu Centrum 
Zawansowanych Technologii przy INiG, 
którego kontynuacją były opracowywane 
projekty, proponowane do realizacji dla 
przemysłu nafty i gazu, przy współfi nanso-
waniu ze środków pomocowych UE. 

W strukturze Instytutu zorganizowała 
Instytucję Wdrażającą Europejski Fundu-
szu Rozwoju Regionalnego w sektorze 
energetycznym, w ramach priorytetu X 
„Bezpieczeństwo energetyczne, w tym dy-

wersyfi kacja źródeł energii” Programu Ope-
racyjnego Infrastruktura i Środowisko.

Podkreśla, że jest dumna z Instytutu 
Nafty i Gazu jako Instytucji Wdrażającej 
i ma ogromną satysfakcję, że wraz Ze-
społem uczestniczy w realizacji najważ-
niejszych inwestycji związanych z bezpie-
czeństwem energetycznym kraju.

Oprac. Dorota Jarocka

Dr inż. Marek Węglowski,
sekretarz Rady Naukowej Instytutu 
Spawalnictwa w Gliwicach

Absolwent Politechniki Śląskiej w Gli-
wicach (w roku 2002 uzyskał tytuł magistra 
inżyniera), Akademii Górniczo Hutniczej 
w Krakowie (w roku 2010 obronił pracę 
doktorską). Po ukończeniu studiów, po 
półrocznym stażu w Zakładach Aparatury 
Chemicznej Chemet SA w Tarnowskich 
Górach w sierpniu 2003 r. rozpoczął pracę 
w Instytucie Spawalnictwa w Gliwicach 
na stanowisku inżyniera mechanika. Od 

gistra inżyniera elektryka Akademii Gór-
niczo – Hutniczej.

Do roku 1995, jako starszy specjali-
sta badawczo-techniczny, zajmowała się 
projektowaniem i wykonywaniem niejed-
nokrotnie prototypowych układów stero-
wania procesami przemysłowymi, które 
w latach 1986-90 zostały wdrożone na 
wiertniach ropy naftowej i gazu ziemnego. 
W kolejnych latach była współautorem 
wielu projektów prac naukowo-badaw-
czych, głównie z zakresu górnictwa nafty 
i gazu, których wyniki zostały wykorzy-
stane w przemyśle.

W tzw. „międzyczasie” czynnie uczest-
niczyła w działaniach wspomagających roz-
wój górnictwa naftowego i gazownictwa 
poprzez współudział w organizowaniu cy-
klicznych, międzynarodowych konferencji 
dotyczących problematyki poszukiwania 
i wydobycia ropy i gazu, licznych semi-
nariów, jak również w przygotowaniach 
laboratoriów prowadzących badania na 
rzecz przemysłu górnictwa nafty i gazu do 
uzyskania oraz utrzymania akredytacji i no-

„Wyróżniony Inżynier 2011”, kategoria Nauka – mgr inż. Maria Migdał
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Rada Główna Instytutów Badawczych wraz z Agencją Pro-
mocyjną Inventor zorganizowała uroczyste spotkanie, na którym 
wręczono medale i dyplomy laureatom XV Moskiewskiego 
Międzynarodowego Salonu Wynalazków i Innowacyjnych Tech-
nologii Archimedes 2012 oraz Konkursu Akademii Młodego 
Wynalazcy.

Uroczystość odbyła się 23 kwietnia 2012 r. w Instytucie 
Chemii i Techniki Jądrowej w Warszawie. Nagrody laureatom 
wręczyli Przewodniczący RGIB – prof. Leszek Rafalski, Prezes 
Agencji Promocyjnej Inventor – Wojciech Kółeczko oraz dyrek-
tor ICHTJ – prof. Andrzej G. Chmielewski. Podczas spotkania 
przedstawiciele instytutów badawczych oraz młodzi wynalazcy, 
w formie prezentacji, przedstawili nagrodzone projekty.

Salon Archimedes 2012 odbył się w dniach 20 – 23 marca 
2012 roku. Jest to jedna z największych na świecie wystaw wy-
nalazków i innowacji. Swoje rozwiązania przedstawiły organizacje 
związane z nauką, przedsiębiorstwa państwowe i prywatne z 18 
państw z całego świata, prezentujące 1057 wynalazków.

Podczas XV Międzynarodowego Salonu Wynalazków i In-
nowacyjnych Technologii Archimedes 2012 polska ekspozycja, 
objęta honorowym patronatem Rady Głównej Instytutów Ba-
dawczych, była bardzo licznie odwiedzana przez przedstawicieli 
rosyjskiej nauki oraz biznesu, którzy chwalili wysoki poziom 
merytoryczny prezentowanych rozwiązań. Ekspozycja dorobku 
polskich instytutów badawczych została bardzo dobrze przyjęta, 
czego dowodzą liczne medale.

Nagrodzone instytuty badawcze w konkursie głównym:
Instytut Chemii i Techniki Jądrowej, fi rma Kikgel – 
złoty medal oraz Dyplom Petersburskiego Oddziału Wszech-
rosyjskiego Stowarzyszenia Wynalazców i Racjonalizatorów 
za projekt „Sposób otrzymywania opatrunku hydrożelowego”,
Instytut Techniki Górniczej KOMAG  – złoty medal za 
projekt „Podwieszony ciągnik akumulatorowy PCA-1”,
Instytut Nawozów Sztucznych – złoty medal za projekt 
„Katalizator do redukcji emisji podtlenku azotu z instalacji kwasu 

azotowego”,
Morski Instytut Rybacki – PIB – złoty medal za pro-
jekt „Sposób i wyposażenie dla otrzymywania fi letów bez ości 

z karpi”,
Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów PIAP  
– złoty medal za projekt „Robot pirotechniczno-bojowy IBIS”,
Instytut Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożyw-
czego  – złoty medal za projekt „Biotechnologiczna metoda 

•

•

•

•

•

•

dekontaminacji pasz skażonych ochratoksyną A i bakteriami 

patogennymi,
Przemysłowy Instytut Maszyn Rolniczych  – złoty 
medal za projekt „Kombajn do zbioru i czyszczenia warzyw 

z wymiennymi adapterami roboczymi”,
Instytut Mechaniki Precyzyjnej – złoty medal za projekt 
„Nanostrukturalne powłoki Co-P jako bariery dyfuzyjne w elek-

tronice” oraz srebrne medale za projekty „WibroTermoFluid® 

– Sposób fl uidalnej obróbki cieplnej” oraz „Prototypowy układ 

pomiarowy do wykrywania wad i naprężeń w kołach zębatych 

stosowanych w silnikach lotniczych”,

Instytut Maszyn Matema tycznych – złoty medal za 
projekt „Biometryczny system kontroli dostępu XChronosBio” 
oraz brązowy medal za projekt „System zarządzania obiegiem 

dokumentów dokMistrz 2.0”,

Instytut Badawczy Dróg i Mostów – srebrny medal za 
projekt „Inteligentny System Kompleksowej Identyfi kacji Pojaz-

dów ISKIP”,
Instytut Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barw-
ników – srebrny medal za projekt „Konstrukcyjne materiały 

wielowars twowe polimerowo elastomerowe”.
Polska ekspozycja prezentowała również prace młodych 

naukowców – laureatów Konkursu Akademii Młodego 
Wynalazcy zorganizowanego i sfi nansowanego przez Agencję 
Promocyjną INVENTOR, nad którym patronat objęła Rada 
Główna Instytutów Badawczych. Celem konkursu jest wyszu-
kiwanie młodych utalentowanych wynalazców oraz pomoc 
w promowaniu i wdrażaniu ich pomysłów. Za swoje projekty 
nagrodzeni zostali:

srebrnym medalem – Joanna Ortyl z Politechniki Krakow-
skiej za projekt „Innowacyjne fotoinicjatory jodoniowe do poli-

meryzacji kationowej monomerów”,

brązowym medalem – Michał Mikulski z Politechniki Śląskiej 
medal za projekt „Jednoosiowy egzoszkielet ramienia sterowany 

elektromiogramem”.

Wszystkim laureatom składamy serdeczne gratulacje i ży-
czymy szybkich wdrożeń!

•

•

•

•

•

•

•

Kolejne sukcesy instytutów badawczych
i młodych wynalazców na arenie międzynarodowej

Od lewej: Wojciech Kółeczko – Prezes Agencji Promocyjnej Inventor, 
prof. Leszek Rafalski – Przewodniczący RGIB, prof. Andrzej Chmielewski 
– dyrektor ICHTJ, Ryszard Chmielewski z PIMR (źródło: ICHTJ)
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Miło nam poinformować, że wśród 8 nominacji w kategorii Przedsięwzięć Innowacyjnych znalazło się aż 6 instytutów badawczych. 
Wynik głosowania Kapituły konkursu poznamy 11 czerwca br. podczas uroczystej gali w Teatrze Wielkim w Warszawie.
Nominowane Instytuty:

Nominacje instytutów badawczych
do konkursu „Teraz Polska”

Źródło: GIG

Autor zdjęć: Krzysztof  Jasiński

Główny Instytut Górnictwa – Przyrząd do pomiaru emisji 

dwutlenku węgla uwalnianego do atmosfery z powierzchni obiek-

tów formowanych z odpadów powęglowych,

•

Instytut Transportu Samochodowego – Analizator świateł 

samochodowych,

•

Przemysłowy Instytut Aparatury i Pomiarów – Mały 

robot do rozpoznania i neutralizacji niebezpiecznych ładunków 

PIAP SCOUT,

•

Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej 
– PIB – Środek zwilżający do gaszenia pożarów lasów i torfowisk,

• Instytut Badawczy Dróg i Mostów – Inteligentny System 

Kompleksowej Identyfi kacji Pojazdów,

•

Instytut Technologii Elektronowej – Krzemowe detektory 

cząstek alfa,

•
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85 lat Instytutu Mechaniki Precyzyjnej
Początki i zakres działalności

Instytut Mechaniki 
Precyzyjnej (IMP), 
jeden z najstarszych 
i najbardziej znanych 
Instytutów w Polsce, 

jest placówką badawczą, która zajmuje 
się metodami uszlachetniania wyrobów 
metalowych poprzez zwiększenie ich od-
porności korozyjnej oraz podwyższenie 
właściwości mechanicznych. Instytut Me-
chaniki Precyzyjnej kontynuuje działalność 
Centralnego Laboratorium oraz Fabryki 
Sprawdzianów, wchodzących w skład Pań-
stwowych Wytwórni Uzbrojenia, powo-
łanych Rozporządzeniem Rady Ministrów 
w 1927 r.

Instytut prowadzi prace naukowe 
i techniczne, których celem jest opraco-
wanie nowych technologii, a także prace 
usługowe i wdrożeniowe, głównie w za-
kresie:

nakładania powłok galwanicznych, la-
kierowych metalizacyjnych i zanurze-
niowych,
obróbki cieplnej i cieplno-chemicznej 
narzędzi i części maszyn, w tym reali-
zację tych procesów w skali półtech-
nicznej,
powierzchniowej obróbki plastycznej 
(kulowanie),
wytrzymałości materiałów, w tym m.in. 
badania zmęczeniowe, tarcia oraz po-
miaru naprężeń,
mechanicznych urządzeń zabezpiecza-
jących.
Integralną częścią Instytutu jest Rada 

Naukowa, która posiada uprawnienia 
i nadaje stopnie naukowe doktora nauk 

•

•

•

•

•

technicznych w dziedzinie inżynierii ma-
teriałowej.

IMP prowadzi certyfi kację w obszarze 
mechanicznych urządzeń zabezpieczają-
cych, wyrobów budowlanych, powłok 
ochronnych, obróbki cieplnej, materiałów 
oraz urządzeń do tych procesów. Instytut 
posiada trzy laboratoria akredytowane: 
laboratorium badań mechanicznych urzą-
dzeń zabezpieczających i lekkich przegród 
budowlanych, laboratorium badań właści-
wości powłok i materiałów lakierowych 
oraz laboratorium badań i oceny wła-
sności materiałów części maszyn i kon-
strukcji.

W zakresie swej specjalności Instytut 
od początku istnienia ściśle współpraco-
wał z przemysłem, placówkami nauko-
wymi: wyższymi uczelniami technicznymi, 

Prof. dr hab. inż.
Aleksander Nakonieczny dr h.c.
Absolwent Wydziału Mechanicznego 
Energetyki i Lotnictwa Politechniki War-
szawskiej. Od 1969 r. pracuje w Instytucie 
Mechaniki Precyzyjnej, a od roku 1994 
pełni funkcję dyrektora Instytutu. Doktorat 
uzyskał w 1978 r. w IMP. Pracę habilitacyjną 
obronił w Instytucie Mašinovedenia w Ro-
syjskiej Akademii Nauk w 1991 r. w Mo-
skwie. W roku 2002 uzyskał tytuł profe-
sora, a w 2009 otrzymał godność doktora 
honoris causa w Kaliningradzkim Państwo-
wym Instytucie Technologicznym.
W działalności naukowej zajmuje się opty-
malizacją technologii obróbki tworzyw 
metalowych dla podwyższenia trwałości 
i niezawodności części maszyn i konstrukcji, 
wykorzystując mechaniczne, cieplne i che-
miczne metody kształtowania właściwości 
wyrobów metalowych.Jest autorem około 
150 publikacji w pismach krajowych i za-
granicznych, w tym 15 książek i 5 norm. 
W swoim dorobku, jako autor i współau-
tor, posiada 24 patenty.
Pełnił i pełni liczne funkcje w organizacjach 
krajowych i międzynarodowych: Inter-
national Federation for Heat Treatment 
and Surface Engineering – IFHTSE (były 
członek Komitetu Wykonawczego), The 
Baltic Association of  the Mechanical En-
gineering – BAME (funkcja Prezydenta), 
Stołeczny Oddział Stowarzyszenia Polskich 
Wynalazców i Racjonalizatorów (prezes). 
Ponadto jest członkiem: Międzynarodo-
wego Komitetu Naukowego Technologii 
Obróbki Plastycznej ISCSP, Stowarzyszenia 
Inżynierów i Techników Mechaników Pol-
skich, Komitetu Wykonawczego Akade-
mii Inżynierskiej w Polsce, Rady Głównej 
Instytutów Badawczych, Rad Naukowych 
Międzynarodowych Targów Poznańskich 
i Targów w SURFPROTECT w Sosnowcu. 
Redaktor Naczelny kwartalnika „Inżynieria 
Powierzchni”, członek Międzynarodowego 
Komitetu Naukowego czasopisma „Physico 
Chemical Mechanics of  Materials” Ukraiń-
skiej Akademii Nauk. Senior Adviser Heat 
Treatment of  Metals Chińskiego Stowarzy-
szenia Obróbki Cieplnej.
Do najważniejszych wyróżnień uzyskanych 
przez Profesora należą: KKOOP, Srebrny 
Krzyż Zasługi, Złota Syrenka za Zasługi dla 
Warszawy oraz odznaczenia stowarzysze-
niowe: złota odznaka SIMP i NOT, Kawaler 
medalu Sendzimira, złoty inżynier pięciole-
cia, srebrny inżynier pięciolecia „Przeglądu 
Technicznego”.
Za działalność wynalazczą odznaczony 
medalem Grand Ofi cer, krzyżem koman-
dorskim i krzyżem oficerskim Orderu 
Wynalazczości nadanymi przez Komisję 
Odznaczeń Królestwa Belgii. Jest laure-
atem 34 złotych i 29 srebrnych medali na 
międzynarodowych Targach Wynalazczo-
ści w Brukseli, Paryżu, Londynie, Seulu 
i Moskwie oraz 12 nagród Ministra Nauki 
i Szkolnictwa Wyższego za międzynaro-
dowe osiągnięcia wynalazcze.

Prof. dr hab. inż. Aleksander Nakonieczny, 
dyrektor Instytutu Mechaniki Precyzyjnej
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instytutami Polskiej Akademii Nauk oraz 
instytutami branżowymi w Polsce i za 
granicą.

IMP bierze udział w wielu międzynaro-
dowych programach i projektach badaw-
czych, część z nich również koordynuje. 
Dorobek naukowy i badawczy Instytut 
prezentuje publikując artykuły w cza-
sopismach krajowych i zagranicznych. 
IMP jest również wydawcą kwartalnika 
naukowo-technicznego „Inżynieria Po-

wierzchni” oraz książkowych monografi i 
naukowych.

Wybrane osiągnięcia naukowe, 
techniczne i wdrożeniowe

Swoje osiągnięcia Instytut prezentuje 
na międzynarodowych targach i wysta-
wach, zdobywając złote medale i inne 
wyróżnienia, m.in. na międzynarodo-
wych targach innowacji i wynalazków 
– w Londynie, Norymberdze, Brukseli, 
Seulu i Moskwie. Startując w krajowych 
konkursach IMP wielokrotnie uzyskał pre-
stiżowy tytuł – „Mistrz Techniki”, ostatnio 
za „Opracowanie wieloskładnikowej warstwy 

powierzchniowej odpornej na zużycie i koro-

zję, wytwarzanej w warunkach wyładowania 

jarzeniowego”.

Kulowanie metodą PEEN – IMP
Istota procesu kulowania polega na do-

konywaniu zmiany stanu warstwy wierzch-
niej poprzez odkształcenie plastyczne 
następujące w wyniku dynamicznych 
uderzeń strumienia śrutu na obrabianą 
powierzchnię metalu. W wyniku odkształ-
cenia plastycznego warstwy wierzchniej 
i towarzyszącym temu zjawisku innym 
procesom, następuje umocnienie warstwy 

wierzchniej i w efekcie podwyższenie wła-
sności użytkowych, takich jak wytrzyma-
łość zmęczeniowa, odporność na zużycie, 
a także odporność korozyjna.

Technologia PEEN-IMP, wraz z urzą-
dzeniem, została opatentowana i była 
wielokrotnie nagradzana na międzynaro-
dowych targach wynalazków, w tym: Zło-
tym Medalem z Wyróżnieniem na Targach 
Wynalazczości, Badań Naukowych i No-
wych Technik „Brussels Innova” w Brukseli 
i Nagrodą Specjalną Ministra Gospodarki 
za Najlepszy Wynalazek na tych targach, 
Złotym Medalem na Targach Wynalaz-
czości SIIF w Seulu i Międzynarodowej 
Wystawie Wynalazków i Innowacji IWIS 
w Warszawie oraz Srebrnym Medalem na 

Międzynarodowym Salonie Wynalazków 
Concours Lepine w Paryżu.

Azotowanie jarzeniowe
IMP opracował i wdrożył technologię 

azotowania jarzeniowego wraz z urzą-
dzeniami do jej realizacji w osiemnastu 
podmiotach, w tym w trzech za granicą. 
Obejmowały one głównie sektor moto-
ryzacyjny (wałki rozrządu, wały korbowe, 
zawory silnikowe), lotniczy (krzywki, koła 
zębate), maszyn budowlanych (tłoczyska 
podnośników hydraulicznych) i przetwór-
stwa tworzyw sztucznych (ślimaki i cylin-
dry). W 2011 roku Instytut  w wyniku 
przetargu (uczestniczyły w nim kraje Unii 
Europejskiej) opracował i wdrożył dla Wy-
działu Inżynierii Materiałowej Politechniki 
Warszawskiej uniwersalne urządzenie ze 
sterowaniem automatycznym.

Technologie jarzeniowe i urządzenia 
do ich realizacji konstrukcji IMP zostały 
wyróżnione nagrodami Mistrza Tech-
niki NOT, jak również medalami i dy-
plomami, m.in.: Złotym Medalem na II 
Międzynarodowej Wystawie Innowacji 
w Seulu (2004), Srebrnym Medalem na 
VIII Międzynarodowym Salonie Własności 
Przemysłowej „Archimedes” w Moskwie 
(2005), Brązowym Medalem na 6 Mię-
dzynarodowej Wystawie Wynalazków 
„Innowacje” w Gdańsku (2005), Złotym 
Medalem na 56 Wystawie Innowacji 
„Brussels-Eureka Contest” w Brukseli 
(2007) oraz dyplomami Ministra Edukacji 
i Nauki (2006) i Ministra Nauki i Szkolnic-
twa Wyższego (2008).  IMP uzyskał prawa 

Stanowisko do azotowania jarzeniowego zaworów silnikowych

Stanowisko do kulowania metodą PEEN – IMP
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ochronne na przedmiotową technologię 
i urządzenia (15 patentów i 6 wzorów 
użytkowych).

Nanostrukturalne hybrydowe 
powłoki Ni-SiC-PTFE

Opracowana w IMP technologia na-
kładania hybrydowych niklowych powłok 
galwanicznych umożliwia przede wszyst-
kim uzyskanie powierzchni o bardzo ma-
łym współczynniku tarcia i podwyższonej 

odporności na zużycie i korozję. Jest to 
szczególnie istotne w przemyśle motory-
zacyjnym, w pojazdach samochodowych, 
w których węzły tarcia muszą spełniać wa-
runki samosmarowności i odporności na 
złożone formy zużycia. Technologia prezen-
towana była na The European Corrosion 
Congress Eurocorr w Budapeszcie (2003) 
oraz uzyskała Srebrny Medal na Między-
narodowej Wystawie Wynalazków IWIS 
w Warszawie (2009) i Dyplom Ministra 
Nauki i Szkolnictwa Wyższego (2010).

Jest również przedmiotem zgłoszeń pa-
tentowych „Hybrydowa, nanostrukturalna 

kompozytowa powłoka o małym współczyn-

niku tarcia, odporna na zużycie ścierne i ko-

rozję” (2009) oraz „Kąpiel do wytwarzania 

hybrydowych, nanostrukturalnych, kompozy-

towych powłok niklowych” (2012).

Stopy galwaniczne kobaltu lub 
niklu z fosforem jako zamienniki 
powłok chromu twardego

Opracowana technologia dotyczy wy-
twarzania metodą galwaniczną nanome-
trycznych i mikrokrystalicznych powłok 
stopowych kobaltu lub niklu z fosforem 

jako zamienników powłok chromu twar-
dego. Zastosowanie prądów modulowa-
nych, zwłaszcza impulsowych, umożliwia 
wytwarzanie powłok o zróżnicowanej za-
wartości fosforu jak i struktury krystalicz-
nej – od amorfi cznej do mikrokrystalicznej 
i nanostrukturalnej. Możliwe jest wytwo-
rzenie w jednym zabiegu technologicznym 
powłok gradientowych o unikalnych wła-
ściwościach użytkowych.

Technologia została wyróżniona Srebr-
nymi Medalami na IX Moscow Interna-
tional Salon of  Innovations Investments 
(2009) oraz na Brussels Eureka Compe-
tition (2009), a także Złotym Medalem 
na Taipei International Innovations Trade 
(2010) i Złotym Medalem z Wyróżnie-
niem na Targach IWIS Warszawa (2011) 
oraz Dyplomem Ministra Nauki i Szkol-
nictwa Wyższego (2011).

Azotowanie wysoko obciążonych 
części lotniczych

Technologia precyzyjnego azotowania 
gazowego, przeznaczona jest dla różnych 
wysoko obciążonych części lotniczych. 
Technologia precyzyjnego azotowania ga-
zowego została wdrożona, łącznie z sys-
temem sterowania, w WSK Rzeszów do 
obróbki kół zębatych i innych części, a po-
nadto w Zakładach WZL nr 4 w Warszawie 
do obróbki elementów silników samolotów 
odrzutowych. Ponadto od kilku miesięcy 
wykonywane są w IMP specjalizowane 
usługi precyzyjnego azotowania kół zęba-
tych ze stali 32CDV13 dla zakładu WSK 
– Kalisz oraz różnych części silników lotni-
czych dla PZL WSK – Rzeszów.

Technologia regulowanego azotowa-
nia gazowego była przedmiotem sprze-
daży licencji do kanadyjskiej fi rmy Nitrex 
Inc. IMP uzyskał licencję na prowadzenie 
specjalizowanych usług z zakresu precy-
zyjnego azotowania części lotniczych dla 
międzynarodowej grupy AVIO.

Azotowanie antykorozyjne
Precyzyjne azotowanie tłoczysk i cy-

lindrów umożliwia uzyskiwanie na ich po-
wierzchni warstw azotków żelaza o gru-
bości rzędu 16,5 μm i grubości strefy 
zwartej min. 10 μm, ze strefą porowatą 
przy powierzchni. Technologia umożli-
wia kilkakrotne przedłużenie trwałości 
eksploatacyjnej elementów siłowników 
w porównaniu z wcześniej stosowanymi 
siłownikami, zabezpieczanymi przed ko-
rozją i zużyciem powłokami twardego 
chromu, osadzonego galwanicznie.

Opracowana technologia uzyskała 
Srebrny Medal na Międzynarodowych Tar-
gach Innowacji EUREKA w Brukseli (2007) 
oraz Brązowy Medal na Międzynarodo-
wych Targach Ideen-Erfi ndungen-Neuhei-
ten IENA w Norymbergii (2008).

Oprac. Dorota Jarocka

Tłoczyska siłowników hydraulicznych Struktura warstwy azotowanej na kole zębatym
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10 maja 2012 r. w Kajetanach pod 
Warszawą otwarto Światowe Centrum 
Słuchu. W uroczystości otwarcia udział 
wzięły wybitne osobistości ze świata na-
uki i polityki. Radę Główną Instytutów 
Badawczych reprezentowali prof. Danuta 
Koradecka oraz prof. Leszek Rafalski.

Centrum powstało na bazie resorto-
wego Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu 
utworzonego w 1996 r. w Warszawie, 
powiększonego w 2003 r. o Międzynaro-
dowe Centrum Słuchu i Mowy.

Budowa Światowego Centrum to kolejny 

krok, by zwiększyć zarówno potencjał na-

ukowy ośrodka, jak i jego bazę kliniczną, 

poprawić wczesne wykrywanie, leczenie i re-

habilitacje zaburzeń słuchu – powiedział 
prof. Henryk Skarżyński.

Światowe Centrum Słuchu wyposa-
żone jest w unikatową aparaturę me-
dyczną, z ogromnym zapleczem dydak-
tycznym, naukowym i wdrożeniowym 

umożliwiającym szkolenia specjalistów 
z całego świata z obszaru kilku działów 
medycyny, inżynierii klinicznej, fi zyki, aku-
styki, biocybernetyki i logopedii. Centrum 
będzie zarówno nowoczesnym szpitalem, 
świadczącym usługi medyczne na najwyż-
szym światowym poziomie, jak i centrum 
naukowo-szkoleniowym. Będą się w nim 
szkolić specjaliści, a także rodziny pacjen-

tów i ich otoczenie, które powinno być 
przygotowane do współpracy w całym 
procesie terapii.

Placówkę wybudowano w rekordo-
wym tempie 15 miesięcy, dzięki pracy 
i zaangażowaniu 811 inżynierów, techni-
ków i pracowników różnych specjalności. 
Powierzchnia użytkowa Światowego Cen-
trum Słuchu to 20,4 tys. m2.

Otwarcie Światowego Centrum Słuchu w Kajetanach

Uroczyste przecięcie wstęgi. Źródło: Światowe Centrum Słuchu

Pięć instytutów utworzyło morskie 
konsorcjum naukowe pod nazwą Polskie
Centrum Nauki i Technologii Morskiej 
– PolMar. Instytucje razem poprowadzą 
badania nad: wodami Morza Bałtyckiego, 
eksploatacją jego zasobów, ochroną 
i zrównoważonym rozwojem środowi-
ska morskiego oraz popularyzacją wie-
dzy o morzu. Umowę o współpracy 
podpisano 24 kwietnia br. w Warszawie. 
Świadkami tego wydarzenia byli przed-
stawiciele administracji państwowej i na-
ukowcy zajmujący się badaniami morza. 
Konsorcjum utworzyły: Instytut Oce-

anologii PAN w Sopocie, Morski Instytut 
Rybacki w Gdyni, Instytut Meteorologii 
i Gospodarki Wodnej – PIB w Warsza-
wie, Państwowy Instytut Geologiczny 
– PIB w Warszawie oraz Instytut Mor-
ski w Gdańsku. Celem powołania kon-
sorcjum jest konsolidacja i wzmocnienie 
potencjału badawczego, naukowego oraz 
organizacyjnego i fi nansowego, umożli-
wiająca prowadzenie dużych projektów 
naukowych. Planowane jest wspólne pro-
wadzenie projektów z wykorzystaniem 
doświadczeń członków konsorcjum przy 
użyciu posiadanych platform badawczych 

takich jak stacje terenowe czy statki ba-
dawcze. Ponadto planowana jest współ-
praca w zakresie pozyskiwania i wykonania 
grantów międzynarodowych i krajowych 
oraz w zakresie pozyskiwania funduszy 
europejskich na realizację projektów na-
ukowych i badawczych. „Projekty, które 

nas czekają z pewnością wykraczają poza 

możliwości pojedynczych, nawet wielkich 

instytutów badawczych. Dlatego tworzenie 

konsorcjów, które mają wspólny mianownik 

jest drogą do rozwiązania wielu problemów 

i wyzwań” – stwierdził dyrektor PIG-PIB 
prof. Jerzy Nawrocki.

Nowe morskie konsorcjum naukowe PolMar

Przedstawiciele nowego morskiego konsorcjum naukowego PolMar. Podpisywanie umowy. Autor zdjęć: Michał Mierzejewski (IMGW-PIB)
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80 miliardów euro na badania i rozwój w nowym unij-
nym budżecie oraz ułatwienie procedur przy ubieganiu 
się o fundusze to główne założenia programu badaw-
czego „Horyzont 2020”. Czy nowy program faktycznie 
będzie bodźcem dla wzrostu gospodarczego w Unii 
i stanowi szansę dla instytutów badawczych?

Program „Horyzont 2020” będzie głównym fi larem tzw. Unii 
innowacji – jednej z najważniejszych inicjatyw strategii „Europa 

2020”, której głównym celem jest zwiększenie konkurencyjności 
Europy na świecie. Założeniem programu jest również wsparcie 
współpracy międzynarodowej w celu zwiększenia atrakcyjności 
UE w dziedzinie badań naukowych oraz wspólnego rozwiązy-
wania problemów globalnych.

Fundusze programu „Horyzont 2020” zostaną przeznaczone 
na trzy główne cele:

pierwszy cel: wspieranie czołowej pozycji UE w nauce dzięki 
budżetowi w wysokości 24,6 mld euro, który obejmuje 
77-procentowe zwiększenie środków na rzecz Europejskiej 
Rady ds. Badań Naukowych,
drugi cel: zapewnienie europejskim przedsiębiorcom wiodącej 
pozycji w zakresie innowacji przemysłowych, na co przezna-
czono 17,9 mld euro; obejmuje to znaczącą inwestycję w wy-
sokości 13,7 mld euro w najważniejsze technologie, a także 
lepszy dostęp do kapitału oraz wsparcie dla sektora MSP,
trzeci cel: wspieranie obszarów dotyczących wszystkich Eu-
ropejczyków budżetem w wysokości 31,7 mld euro, obszary 
te podzielono na sześć głównych zagadnień:

zdrowie, zmiany demografi czne i dobrostan;
bezpieczeństwo żywnościowe, zrównoważone rolnictwo, 
badania morskie oraz gospodarka ekologiczna;
bezpieczna, ekologiczna i efektywna energia;
inteligentny, ekologiczny i zintegrowany transport;
działania w dziedzinie klimatu, efektywna gospodarka za-
sobami i surowcami;
integracyjne, innowacyjne i bezpieczne społeczeństwa.

Program, po raz pierwszy w ramach jednego dokumentu, 
połączy wszystkie unijne środki na fi nansowanie badań nauko-
wych i innowacji, łącząc dotychczasowe trzy różne programy 
– 7. Program Ramowy, Program Ramowy Konkurencyjności 
i Innowacji oraz wkład do Europejskiego Instytutu Innowacji 
i Technologii – EIT. Dotyczy głównie przekształcania odkryć 
naukowych w innowacyjne produkty i usługi, które otworzą 
nowe możliwości dla przedsiębiorstw oraz wpłyną na poprawę 
jakości życia.

Jednocześnie w programie, co jest niezmiernie ważne dla 
naszego środowiska, znacząco ograniczono formalności, uprasz-
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czając przepisy i procedury, aby przyciągnąć większą liczbę wy-
bitnych naukowców i innowacyjnych przedsiębiorstw. Program 
zakłada, m.in.: znaczne uproszczenie procedury zwrotu środków 
dzięki wprowadzeniu jednolitej stawki ryczałtowej dla kosztów 
pośrednich oraz stosowaniu tylko dwóch stawek fi nansowania 
– na badania naukowe i na działania związane z rynkiem; jeden 
punkt dostępu dla uczestników; uproszczenie formalności przy 
opracowywaniu wniosków oraz zniesienie niepotrzebnych kon-
troli i audytów.

Dzięki powyższym rozwiązaniom możliwe będzie skrócenie 
okresu między złożeniem wniosku o przyznanie grantu a otrzy-
maniem fi nansowania o średnio 100 dni, co jest jednoznaczne 
z przyspieszeniem realizacji projektów.

Zdaniem prof. Leszka Rafalskiego swoistym sprawdzianem 
dla instytutów badawczych będzie ich skuteczność w programie 
„Horyzont 2020”. Dlatego w ramach centrów naukowo-przemy-
słowych powinny współpracować z przedsiębiorstwami zarówno 
instytuty badawcze, instytuty Polskiej Akademii Nauk, jak rów-
nież jednostki naukowe szkół wyższych. Taki połączony potencjał 
wszystkich jednostek daje szansę na wejście do programu oraz 
realizację dobrych i ciekawych projektów.

Przewodniczący RGIB zapewnia, iż ze swojej strony będzie 
starał się inicjować taką współpracę między jednostkami nauko-
wymi, aby środowisko instytutów badawczych w programie 
„Horyzont 2020” odniosło większy sukces niż w 7. Programie 
Ramowym.

Dorota Jarocka
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