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26 lutego br., w Centrum Nauki Kopernik, Premier Ewa Ko-
pacz w towarzystwie Minister Infrastruktury i Rozwoju Marii 
Wasiak oraz unijnych komisarzy i marszałków województw 
symbolicznie zainaugurowała wykorzystanie kolejnej transzy 
Funduszy Europejskich. Najważniejszy dla środowiska B+R 
jest strumień pieniędzy skierowany na Program Operacyjny 
Inteligentny Rozwój, którego celem jest wsparcie badań i in-
nowacji, zacieśnianie współpracy między nauką i przedsię-
biorstwami, a także podniesienie konkurencyjności i innowa-
cyjności polskiej gospodarki.

Już wkrótce ruszają konkursy POIR. Nowe zasady aplikowa-
nia, według których głównymi aktorami na scenie zdobywa-
nia funduszy są przedsiębiorcy, mają z założenia służyć sku-
teczniejszemu wspieraniu procesu powstawania innowacji: 
od fazy tworzenia się pomysłu, poprzez etap prac B+R, w tym 
przygotowanie prototypu, aż po komercjalizację wyników ba-
dań. Inicjacja projektu opisywanego we wniosku jest więc 
przesunięta z jednostki naukowej do firmy – czy tylko formal-
nie? Naukowiec, gdy ma pomysł na innowację, musi namówić 
przedsiębiorcę do udziału w konsorcjum i składania wniosku. 
Nie jest to łatwe zadanie, bowiem przedsiębiorcy nie lubią ry-
zyka, biurokracji i dodatkowych kontroli. Natomiast przedsię-

biorca… czy uda się do laboratorium instytutu albo wydziału 
politechniki, gdy wpadnie na pomysł innowacji? Powinien być 
do tego zachęcany od dawna, odkąd narodził się pomysł, aby 
uczynić go siłą napędową innowacyjności. 

Jednak zamiast propagowania potencjału laboratoriów ba-
dawczych stworzonych, wybudowanych i wyposażonych w po-
przedniej perspektywie finansowej, ktoś wpadł na pomysł, 
aby z nowych funduszy budować i wyposażać laboratoria 
w przedsiębiorstwach. Czuliśmy co się święci podczas ubie-
głorocznej debaty „Polska gospodarka w 2020 roku – szan-
se i zagrożenia”, podczas której wiceminister Iwona Wendel 
uprzedzała, że działanie związane z budową infrastruktury 
badawczo-rozwojowej po stronie przedsiębiorców jest pla-
nowane, ale z bardzo wielką ostrożnością. A jednak naro-
dził się w Ministerstwie Gospodarki projekt rozporządzenia 
w sprawie udzielania pomocy finansowej na centra badaw-
czo-rozwojowe przedsiębiorców w ramach Programu Opera-
cyjnego Inteligentny Rozwój, 2014–2020. Rada Główna Insty-
tutów Badawczych wyraziła stanowczy sprzeciw dublowaniu 
w Polsce laboratoriów oraz finansowaniu centrów badawczo- 
rozwojowych, które nie miałyby obowiązku współpracy  
z istniejącymi jednostkami naukowymi.

Wcześniej na temat szans i zagro-
żeń wynikających z założeń i kryte-
riów POIRu dyskutowano 9 lutego 
2015 r. w siedzibie Ministerstwa In-
frastruktury i Rozwoju na konferen-
cji Inteligentny Rozwój – wyzwania, 
metody, uwarunkowania zorganizo-
wanej przez Polską Izbę Gospodar-
czą Zaawansowanych Technologii, 
Radę Główną Instytutów Badaw-
czych oraz Naczelną Organizację 
Techniczną. Konferencji, która zgro-
madziła blisko 200 przedstawicieli 
świata nauki, resortów gospodar-
czych, wiodących innowacyjnych 
przedsiębiorstw, przewodniczył prof. 
Jerzy Buzek – Przewodniczący Ko-
misji Przemysłu, Badań Naukowych 
i Energii Parlamentu Europejskie-
go i Przewodniczący Rady Polskiej 
Izby Gospodarczej Zaawansowanych 
Technologii. Wśród zaproszonych 

Powszechna mobilizacja
Naukowcy i przedsiębiorcy na starcie POIR

Otwarcie konferencji przez prof. Ryszarda Pregiela – Prezesa Polskiej Izby Gospodarczej Zaawansowanych Techno-
logii. Od lewej: Iwona Wendel – Wiceminister Infrastruktury i Rozwoju, prof. Jerzy Buzek – Przewodniczący Komisji 
Przemysłu, Badań Naukowych i Energii Parlamentu Europejskiego, Grażyna Henclewska – Wiceminister Gospodarki,  
Ewa Mańkiewicz-Cudny – Prezes FSNT-NOT

W numerze m.in.:
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gości obecni byli, m.in.: Grażyna 
Henclewska – Wiceminister Go-
spodarki, Ewa Wendel – Wicemini-
ster Infrastruktury i Rozwoju, Mar-
cin Łata – Dyrektor Departamentu 
Konkurencyjności i Innowacyjności 
Ministerstwa Infrastruktury i Roz-
woju, prof. Ryszard Pregiel – Prezes 
Polskiej Izby Gospodarczej Zaawan-
sowanych Technologii, Ewa Mań-
kiewicz-Cudny – Prezes FSNT-NOT, 
prof. Andrzej Jajszczyk – Dyrektor 
Narodowego Centrum Nauki, prof. 
Krzysztof J.Kurzydłowski – Dyrektor 
Narodowego Centrum Badań i Roz-
woju, Piotr Wojciechowski – Prezes 
Zarządu Grupy WB Electronics.

W prezentacjach wskazano pro-
blemy związane z realizacją głów-
nych założeń i celów POIR i efek-
tywne sposoby ich rozwiązywania. 

mentu Wdrażania Programów Ope-
racyjnych w MG, Marcin Szczeciń-
ski – Dyrektor ADAMED S.A. oraz 
prof. Tadeusz Więckowski – Rektor 
Politechniki Wrocławskiej.

Część konferencji stanowiła tak-
że dyskusja uczestników, w której 
głos zabrali, m.in.: prof. Zbigniew 
Śmieszek – Dyrektor Instytutu Me-
tali Nieżelaznych, dr Marek Dasz-
kiewicz – Dyrektor Instytutu Opty-
ki Stosowanej, prof. Władysław 
Strykowski – Dyrektor Instytutu 
Technologii Drewna, dr Olaf Gajl – 
Dyrektor Ośrodka Przetwarzania 
Informacji-PIB.

Dorota Jarocka
Beata Mikulska

fot. Edward Piekarski, IZTECH

Prof. Leszek Rafalski – Przewod-
niczący Rady Głównej Instytutów 
Badawczych omówił problematykę 
dotyczącą współpracy jednostek 
naukowych z przemysłem w realiza-
cji POIR w zakresie internacjonali-
zacji działalności przedsiębiorstw. 

W panelu dyskusyjnym, które-
go moderatorem był prof. Józef 
Suchy – Wiceprezes FSNT-NOT 
udział wzięli: dr inż. Danuta Cie-
chańska – Dyrektor Instytutu Bio-
polimerów i Włókien Chemicznych, 
dr Leszek Grabarczyk – Zastępca 
Dyrektora NCBR, Agata Juzyk – Dy-
rektor ds. Badań i Rozwoju KGHM 
Polska Miedź S.A., Kazimierz Mu-
rzyn – Prezes Zarządu, Koordynator 
Klastra Life Science, Małgorzata 
Szczepańska – Dyrektor Departa-

Polska i Francja zacieśniają współpracę 
przy rozwijaniu technologii jądrowych

12 marca br. w Kancelarii Pre-
zesa Rady Ministrów została pod-
pisana umowa pomiędzy fran-
cuskim ośrodkiem badawczym 
Commissariat à l'énergie ato-
mique et aux énergies alternati-
ves (CEA) a polskimi instytutami 
badawczymi: Narodowym Cen-
trum Badań Jądrowych (NCBJ), 
Instytutem Chemii i Techniki Ją-
drowej (ICHTJ) oraz Centralnym 
Laboratorium Ochrony Radiolo-
gicznej (CLOR). Wspólne działania 
w zakresie rozwijania technologii 
jądrowych pozwolą na efektyw -
niejszą realizację międzynarodo-
wych projektów, skuteczniejsze 
pozyskiwanie środków z funduszy 
Unii Europejskiej, jak również roz-
wijanie kompetencji w poszcze-
gólnych krajach.

Podczas wizyty Premiera Francji 
Manuela Vallsa w Polsce podpisa-
no umowę pomiędzy największym 
francuskim ośrodkiem badawczym 
CEA a polskimi instytutami badaw-

wania izotopów niezbędnych dla 
przemysłu i medycyny. Współpra-
ca zakłada określenie kierunków 
rozwoju badań naukowych, podno-
szenie kompetencji kadr, a także 
wymianę informacji na polu poko-
jowego wykorzystania energii ją-
drowej. Planuje się również wspól-

czymi: NCBJ, ICHTJ i CLOR. Poro-
zumienie ma na celu rozwijanie 
technologii jądrowych w Europie, 
szczególnie w kontekście oceny 
bezpieczeństwa instalacji jądro-
wych, badania materiałów na po-
trzeby obecnych reaktorów, jak 
i źródeł przyszłości oraz pozyski-

Daniel Verwaerde (CEA) i prof. Grzegorz Wrochna (NCBJ) po podpisaniu umowy 
o współpracy w obecności Premier RP Ewy Kopacz i Premiera Francji Manuela Vallsa 
Kancelaria Prezesa Rady Ministrów; 12 marca 2015 r.
fot. M. Śmiarowski KPRM
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ne powołanie Center of Excellence 
(Centrum Doskonałości) w oparciu 
o kompetencje naukowe i infra-
strukturę badawczą w obu krajach.

Dzięki współpracy Polska uzy-
skuje dostęp do międzynarodowe-
go know-how w zakresie budowy 
i eksploatacji dużych obiektów 
jądrowych – m.in. możliwość wy-
miany informacji, uczestnictwo 
w stażach naukowych czy między-
narodowych projektach badaw-
czych. Polskie instytuty, w oparciu 
o francuskie doświadczenia, pla-
nują zacieśnić współpracę i stać 
się bardziej konkurencyjnymi 
zarówno w kraju, jak i na arenie 
międzynarodowej. Takie działanie 
powinno przyczynić się do lepsze-
go przygotowania kadr na potrze-
by Programu Polskiej Energetyki 
Jądrowej, w tym dla dozoru ją-
drowego czy operatora elektrow-

Wrochna – Dyrektor NCBJ, prof. 
Andrzej Chmielewski – Dyrektor 
ICHTJ i dr Paweł Krajewski – Dyrek-
tor CLOR. 

Swoistym dopełnieniem niniej-
szego porozumienia jest umowa 
pomiędzy EDF a NCBJ zawarta 
podczas polsko-francuskiego 
spotkania gospodarczego od-
bywającego się w tym samym 
dniu. Na jej podstawie instytut 
ze Świerku włącza się w między-
narodowe prace dotyczące okre-
ślenia wpływu promieniowania 
jonizującego na starzenie się 
materiałów, a więc jednego z klu-
czowych elementów mających 
znaczenie dla bezpiecznej eks-
ploatacji elektrowni jądrowych. 
Po oficjalnych uroczystościach 
uczestnicy delegacji CEA zwiedzi-
li ośrodek w Świerku.

Źródło: NCBJ

ni jądrowej. Natomiast na arenie 
międzynarodowej umożliwi sku-
teczniejsze pozyskiwanie środ-
ków z funduszy Unii Europejskiej 
oraz większy udział w projektach 
o zasięgu globalnym.

Dla francuskiego CEA Polska jawi 
się jako atrakcyjny, sprawdzony 
partner przy realizowaniu projektów 
naukowych. Planowana jest konty-
nuacja wspólnych eksperymentów 
z wykorzystaniem reaktora MARIA, 
których wyniki będą wykorzystywa-
ne w budowie Jules Horowitz Re-
actor w Cadarache. Reaktor ten, 
podobnie jak MARIA, służyć będzie 
badaniom materiałów do obecnych 
i przyszłych generacji reaktorów 
energetycznych, zapewni też pro-
dukcję izotopów na potrzeby świa-
towej medycyny nuklearnej.

Umowę podpisali: kierujący CEA 
Daniel Verwaerde, prof. Grzegorz 

Prof. dr inż. Zbigniew Śmieszek 
– Dyrektor Instytutu Metali Nieże-
laznych, Wiceprzewodniczący Rady 
Głównej Instytutów Badawczych, 
został wyróżniony Platynowym Lau-
rem Umiejętności i Kompetencji 
w kategorii Nauka i Innowacyjność.

To prestiżowe wyróżnienie przy-
znawane jest przez działaczy 
samorządu gospodarczego sku-
pionych w Regionalnej Izbie Go-
spodarczej w Katowicach. Laury 
w kategorii Nauka i Innowacyjność 
przyznawane są przedstawicielom 
środowisk naukowych, gospodar-
czych oraz firm wprowadzającym 
na rynek innowacyjne rozwiąza-
nia, nowoczesne technologie, pro-
innowacyjne działania znacząco 
doskonalące produkty, usługi lub 
procesy. 

Tegoroczna gala wręczenia Lau-
rów Umiejętności i Kompetencji 
odbyła się 17 stycznia br. w Domu 
Muzyki i Tańca w Zabrzu. Uroczy-
stość ta każdego roku sprowa-

dza na Śląsk wybitne osobowości 
świata nauki, kultury, polityki i go-
spodarki. 

Prof. Zbigniew Śmieszek wyróżniony 
Platynowym Laurem Umiejętności i Kompetencji
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W 2015 r. Instytut Spawalnictwa 
w Gliwicach obchodzi uroczysty Jubi-
leusz 70-lecia swojej zaangażowanej 
działalności. Minione lata zachęcają 
do spojrzenia wstecz i przypomnie-
nia wydarzeń, które doprowadziły do 
dzisiejszej znaczącej jego pozycji. 

Trudne początki
Instytut Spawalnictwa został 

założony 28 marca 1945 r. w Ka-
towicach na terenie ówczesnych 
Śląskich Technicznych Zakładów 
Naukowych mieszczących się w bu-
dynkach przy ulicy Krasińskiego 
(obecnie jest to siedziba Politech-
niki Śląskiej). Jego pierwsza nazwa 
to Państwowy Instytut Spawalni-
czy, a pierwszymi dyrektorami zo-
stali późniejszy docent Bolesław 
Szupp i późniejszy profesor Józef 
Pilarczyk. Pierwszym zadaniem 
Instytutu było szkolenie spawa-
czy gazowych i elektrycznych bar-
dzo potrzebnych zniszczonemu po 
wojnie krajowi przy odbudowie ze 
zgliszczy i ruin.

Instytut powoli rozwijał się, jednak 
ciasne pomieszczenia nie rokowały 
dobrej przyszłości. W poszukiwaniu 
większej przestrzeni uzyskano teren 
w Gliwicach z zabudowaniami, które 
można było częściowo zaadaptować, 
częściowo wyburzyć, natomiast w więk-
szości uzupełnić nowymi. Adaptacja 
i budowa pierwszych pomieszczeń In-
stytutu to lata 1947–1949. W 1947 r. 
zmieniona została nazwa Instytutu na 
Hutniczy Instytut Spawalniczy. W dniu 
1 lipca 1948 r. Instytut otrzymał ofi-
cjalną nazwę Instytut Spawalnictwa, 
a dotychczasowa instytucja szkolenia 
spawaczy zaczęła się stopniowo prze-
mieniać w instytut naukowo-badawczy. 
W 1949 r. nastąpiło całkowite przenie-
sienie Instytutu z Katowic do Gliwic.

W 1950 r. powołano pierwszą Radę 
Naukową. Po 1951 r. Instytut prowa-
dził działalność naukowo-badawczą, 
w szerokim zakresie wykonując pra-
ce umożliwiające rozpowszechnianie 
spawalnictwa w gospodarce krajowej 
skoncentrowane na podstawowych 
procesach spawania łukowego i cię-
cia tlenowego. Równolegle projek-
towane były rozwiązania konstruk-
cji mechanicznych i elektrycznych, 
a także układy sterowania nowych 
urządzeń spawalniczych, bądź opra-
cowywane były receptury nowych 
materiałów spawalniczych. Nowe 
koncepcje były materializowane w po-
staci prototypów (urządzenia) oraz 
wyrobów laboratoryjnych (materiały). 
Następnie wykonywano małe serie 

i ostatecznie następowało wdrażanie 
nowości w szerszej produkcji bądź to 
w zakładzie doświadczalnym, bądź 
też w zakładach przemysłowych.

W latach 1954–1956 w Instytu-
cie został utworzony Zakład Budo-
wy Urządzeń Spawalniczych (ZBUS), 
przekształcony później (w 1977 r.) 
w Zakład Doświadczalny Instytutu 
Spawalnictwa. Zarówno ZBUS, jak 
i Zakład Doświadczalny zajmowały 
się wytwarzaniem urządzeń i mate-
riałów spawalniczych.

W latach sześćdziesiątych podjęta 
została rozbudowa Instytutu i Zakła-
du Doświadczalnego. Wtedy to po-
wstało wiele budynków, które były 
oczywiście później kilkukrotnie mo-
dernizowane, jednak w swej wielko-
ści i kształcie służą z powodzeniem 
do dzisiaj.

70 lat Instytutu Spawalnictwa w Gliwicach

Stanowisko do spawania wiązką elektronów najnowszej generacjiPracownia badań ekologicznych

Prof. Jan Pilarczyk – Dyrektor Instytutu 
Spawalnictwa
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Lata 70. XX wieku
W latach 70. Instytut intensyw-

nie zajmował się nowymi metodami 
spawania i zgrzewania pojawiający-
mi się w świecie. Były to: spawanie 
w osłonie CO2 i mieszanek gazo-
wych, spawanie i cięcie metodami 
plazmowymi, spawanie elektrożuż-
lowe i elektrogazowe, zgrzewanie 
tarciowe, zmechanizowane i auto-
matyczne cięcie termiczne itp. Rów-
nolegle prowadzono w szerokim za-
kresie badania spawalności szeregu 
nowoczesnych stali konstrukcyjnych 
produkowanych przez krajowe huty. 
Budowano i wdrażano w przemyśle 
liczne stanowiska i całe linie produk-
cyjne do zmechanizowanego spawa-
nia, zgrzewania i cięcia.

W latach 70. prowadzone były 
w cyklach 5-letnich duże programy 
badawcze obejmujące obszerną te-
matykę całych branż, tzw. „problemy 
węzłowe”. Instytut uczestniczył w re-
alizacji tych problemów.

Ważnym wydarzeniem w życiu In-
stytutu było zorganizowanie i wspól-
ne prowadzenie z Politechniką 
Śląską Studium Podyplomowego 
z zakresu spawalnictwa. Wykłady 
i ćwiczenia uczestników Studium 
odbywały się w pomieszczeniach In-
stytutu, a obowiązki wykładowców 
przyjęli doświadczeni pracownicy 
Instytutu. Studium było prowadzone 
przez 10 lat – do 1980 r.

Lata 80. XX wieku
Był to bardzo trudny okres dla In-

stytutu. Złożona sytuacja polityczna 
i społeczna, odejścia dużej liczby 
pracowników, liczne przejścia na 
emerytury (w tym wcześniejsze) i na 
renty, wszystko to powodowało, że 
praca była „szarpana”, a sytuacja 
finansowa – zwłaszcza w zakresie 
wynagrodzeń i inwestycji – kiepska.

Pomimo trudnych warunków Insty-
tut koordynował w latach 1981–1985 
problem węzłowy 05.15 pt. „Metody 
i środki mechanizacji i automatyza-
cji prac spawalniczych”, a w latach 
1986–1990 Centralny Program Ba-
dawczo-Rozwojowy nr 7.3 pt. „Techniki 
Spawalnicze”.

Wielka przebudowa Instytutu objęła: 
organizację, personel, działalność 
merytoryczną, wyposażenie w apara-
turę oraz wystrój pomieszczeń.

Rozpoczęto od wyboru dyrekto-
ra – po raz pierwszy drogą konkursu 
na 5-letnią kadencję. Dyrektor objął 
swoje stanowisko nie z nakazu, ale 
ze świadomością, że o losie Instytutu 
będzie decydowała przede wszystkim 
jego inicjatywa własna. Okazało się, 
że wybrany z końcem 1990 r. dyrek-
tor był w następnych latach wybierany 
jeszcze czterokrotnie. Piąta kadencja 
kończy się 30 kwietnia 2015 r.

15 lat nowego wieku
Wraz ze zmianą na stanowisku dy-

rektora nastąpiły – oczywiste w takich 
przypadkach – zmiany organizacyjne 
i osobowe w kierownictwie Instytutu. 
Nowa struktura organizacyjna została 
zdecydowanie uproszczona. Zlikwido-
wano szereg małych, niewydajnych i nie-
dochodowych komórek. Zlikwidowano 
też stanowiska wielu kierowników. Dzię-
ki temu można było pracowników na-
ukowych i badawczych, niezwiązanych 
w strukturach organizacyjnych, zacząć 
łączyć w dowolne zespoły badawcze do 

Lata 90. XX wieku
W 1990 r., po 45 latach działania 

Instytutu w warunkach zarządza-
nia centralnego w ustroju socjali-
stycznym, rozpoczął się okres pracy 
w całkowicie nowej rzeczywistości, 
konkurencyjnej gospodarki wolno-
rynkowej. Ten okres trwa już 25 lat.

W 1991 r. ukazała się zmieniona 
ustawa o jednostkach badawczo- 
rozwojowych w Polsce. Ustawa ta da-
wała jednostkom dużą samodzielność 
i swobodę działania, ale równocześnie 
narzuciła całkowite samofinansowa-
nie (odcięte zostały środki budżetowe 
na funkcjonowanie jednostek, pocho-
dzące dawniej z funduszu postępu 
technicznego) i pełną odpowiedzial-
ność za podejmowane decyzje. Odpo-
wiednie ministerstwa zapewniające 
egzystencję i opiekujące się wcześniej 
jednostkami pozostały tylko ich orga-
nami założycielskimi. Wiele jednostek 
badawczo-rozwojowych niestety nie 
uniosło ciężaru nowej sytuacji.

Instytut Spawalnictwa podjął de-
cyzję szybkiego przystosowania się 
do nowych warunków, przechodząc 
trudną drogę głębokiej transformacji. 

Proces nagrzewania indukcyjnego

Napawanie proszkowe

Lutowanie

Spawanie żeliwa
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rozwiązywania konkretnych problemów.
Budynki Instytutu zbudowane 

w latach 1945–1970 zostały w latach 
1990–2015 całkowicie zmodernizo-
wane, uzyskały nowoczesny wystrój 
i zostały wypełnione najnowszą apara-
turą i urządzeniami. Wyremontowana 
została cała infrastruktura Instytutu.

Równocześnie nastąpiły intensywne 
poszukiwania nowych zadań, zwłasz-
cza przynoszących przychody, przy 
ambitnym założeniu, że te nowe zada-
nia nie będą wychodzić poza obszar 
spawalnictwa. Wzmocnione zostały 
zadania dotyczące metod i technologii 
spawalniczych, materiałów konstruk-
cyjnych, materiałów dodatkowych 
i urządzeń oraz podjęte zostały nowe 
zadania, wyłącznie w obszarze spa-
walnictwa, przynoszące Instytutowi 
przychody, takie jak: kształcenie per-
sonelu spawalniczego według progra-
mów krajowych i europejskich, nadzór 
nad szkoleniem spawalniczym w Pol-
sce, ocena i kwalifikowanie zakładów 
produkujących konstrukcje spawane, 
badania w akredytowanych laborato-
riach, badanie i kwalifikowanie tech-
nologii, certyfikowanie spawalniczych 
wyrobów, personelu i systemów jako-
ści, opracowania norm PN-EN, wpro-
wadzanie przepisów i aktów prawnych 
oraz tworzenie instrukcji i wytycznych.

Polska została przyjęta do Unii Eu-
ropejskiej w 2004 r. Natomiast spa-
walnictwo polskie znalazło się w Unii 
znacznie wcześniej. W 1996 r. Instytut 
uzyskał na prawach nadzwyczajnych 
status Autoryzowanej Organizacji 
Krajowej EWF, przysługujący w zasa-
dzie tylko członkom rzeczywistym, 
a w 1997 r. – status członka rzeczywi-
stego. W 1997 r. z Europejską Federa-
cją Spawalniczą współpracę nawiązał 
Międzynarodowy Instytut Spawalnic-
twa (MIS) w celu rozszerzenia europej-
skiego systemu szkolenia i kształce-
nia kadr spawalniczych na kraje poza 
europejskie. W 2001 r. międzynarodo-
wy system globalny w spawalnictwie 
został wprowadzony w życie.

Instytut Spawalnictwa, jako jedy-
na instytucja w Polsce mająca pełną 
autoryzację Europejskiej Federacji 
Spawalniczej i Międzynarodowego 

gotowaniem odpowiednich, bardzo 
licznych dokumentów, dokonywano 
uzgodnień z Radą Naukową Instytu-
tu, swoje coraz to nowe i trudne do 
spełnienia wymagania stawiały: Mi-
nisterstwo Gospodarki (organ założy-
cielski Instytutu) oraz Ministerstwo 
Skarbu (decydujące o przekształce-
niach własnościowych). Ostatecznie 
z dniem 1 czerwca 2004 r. powołany 
został nowy podmiot gospodarczy 
o nazwie "Zakład Budowy Urządzeń 
Spawalniczych ZBUS Spółka z ogra-
niczoną odpowiedzialnością". Przy 
ustalaniu nazwy spółki powrócono 
do tradycji dawnego Zakładu Budo-
wy Urządzeń Spawalniczych.

1 kwietnia 2004 r. Instytut Spawal-
nictwa wszedł w skład, powołanego 
przez Ministerstwo Nauki i Informa-
tyzacji, Śląskiego Centrum Zaawan-
sowanych Technologii koordyno-
wanego przez Politechnikę Śląską. 
W Centrum tym dyrektor Instytutu 
pełnił funkcję zastępcy przewodni-
czącego Rady Naukowej oraz koor-
dynował jeden z siedmiu „wspólnych 
programów badawczych” o nazwie 
„Technologia wytwarzania i rozwój 
zastosowania nowoczesnych mate-
riałów i kompozytów oraz zaawanso-
wane technologie łączenia tych ma-
teriałów”. Centrum zamknęło swoją 
działalność w 2012 r.

W dniu 1 października 2010 r. In-
stytut ostatecznie pozbył się kontro-
wersyjnej nazwy jednostka badaw-
czo-rozwojowa i stał się instytutem 
badawczym. Stało się to dzięki wpro-
wadzeniu nowej ustawy (Dz. U. Nr 

Instytutu Spawalnictwa, jest włączony 
w zharmonizowany system szkolenia, 
egzaminowania i certyfikowania kadr 
spawalniczych oraz ma prawo wydawa-
nia europejskich i międzynarodowych 
dyplomów i certyfikatów dla personelu 
spawalniczego (inżynierów, technolo-
gów, instruktorów, mistrzów i spawa-
czy) oraz dla przedsiębiorstw. Takich 
dokumentów wydanych zostało już kil-
ka tysięcy. Stanowią one dla personelu 
spawalniczego i dla przedsiębiorstw 
zajmujących się produkcją spawalni-
czą przepustkę do funkcjonowania na 
rynku europejskim i do uzyskiwania 
kontraktów eksportowych, a są hono-
rowane bez zastrzeżeń w całej Europie 
i na świecie. Dla partnerów zagranicz-
nych Instytut Spawalnictwa stał się 
najbardziej znaną instytucją w polskim 
spawalnictwie. W pełnionej roli, z przy-
czyn wynikających z regulacji prawnych 
i norm, nie może Instytutu zastąpić 
żadna inna organizacja krajowa.

Zakład Doświadczalny Instytutu 
był zakładem produkującym. Zatem 
biorąc pod uwagę wymagania unijne 
z końcem 1999 r. podjęta została 
decyzja o całkowitej restrukturyzacji 
Zakładu Doświadczalnego Instytu-
tu Spawalnictwa oraz o utworzeniu 
samodzielnego podmiotu gospodar-
czego (spółki z o.o.), z ewentualnym 
włączeniem inwestora strategicz-
nego. Uznano równocześnie, że In-
stytut Spawalnictwa powinien mieć 
pakiet kontrolny udziałów w nowym 
podmiocie gospodarczym. W pierw-
szej kolejności zajęto się częścią 
Zakładu, która znajdowała się w Sła-
więcicach (k. Kędzierzyna-Koźla). 
Ze względu na 
nieopłacalność 
funkcjonowania 
oddziału poza 
Gliwicami wy-
selekcjonowany 
personel i atrak-
cyjną działal-
ność przenie-
siono do Gliwic, 
a pozostałość 
z l ikwidowano. 
W latach 2001-
2003 powołany 
zespół prawny 
zajął się przy- Urządzenie do zgrzewania metodą Friction Stir Welding
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96, poz. 618), właśnie o instytutach 
badawczych. Swój znaczący udział 
w opracowaniu ustawy miał również 
Instytut poprzez wieloletnią, aktywną 
działalność jego dyrektora w Radzie 
Głównej JBR (obecnie Radzie Głównej 
Instytutów Badawczych).

Przystosowując się do współpracy 
z małymi i średnimi przedsiębiorstwa-
mi Instytut miał akredytację Polskiej 
Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości 
w zakresie programów „Wstęp do ja-
kości” oraz „Innowacje i technologie 
dla rozwoju przedsiębiorstw” urucho-
mionych w ramach funduszu PHA-
RE. W ramach Regionalnej Strategii 
Innowacji dla Śląska (RIS) Instytut 
uczestniczył w pracach grupy roboczej 
„Infrastruktura badań i rozwoju tech-
nologicznego” mającej na celu opra-
cowanie i wdrożenie strategii innowa-
cji dla Śląska.

Doskonała jest baza informatyczna 
Instytutu, rozwijana od kilkunastu lat, 
zapewniająca bardzo dobre warunki 
pracy wszystkim pracownikom nauko-
wym Instytutu oraz bezpośredni kon-
takt ze wszystkimi najważniejszymi 
klientami i partnerami zewnętrznymi. 
Przez kilka lat Instytut Spawalnictwa 
był wybierany do elitarnego grona 100 
najlepiej zinformatyzowanych przed-
siębiorstw i instytucji w Polsce, a wy-
bór był dokonywany przez Tygodnik 
Rynku Informatyki i Telekomunikacji 
"TELEINFO".

Podstawą działalności każdego in-
stytutu badawczego są badania i bez 
nich jednostka nie może sprawnie 
funkcjonować, nie może też prowa-
dzić na dłuższą metę żadnych innych 
poważnych prac. Udzielanie informacji 
naukowej i technicznej, kształcenie 
i przekazywanie wiedzy, prace eks-

Towarzystwo Spawalnicze (PTS) i inne. 
Instytut ma setki klientów i partnerów 
krajowych oraz zagranicznych. Jest 
uznawany w kraju i za granicą, będąc 
aktywnym członkiem rzeczywistym 
dwóch, wspomnianych już, wielkich 
organizacji spawalniczych: Europej-
skiej Federacji Spawalniczej (członko-
wie z 31 krajów) i Międzynarodowego 
Instytutu Spawalnictwa (członkowie 
z 56 krajów). Ma status Autoryzowanej 
Organizacji Krajowej nadany przez oby-
dwie te organizacje.

Dzisiejsze wyposażenie Instytutu 
w urządzenia i aparaturę jest bardzo 
dobre i nie odbiega od tego w naj-
lepszych spawalniczych instytutach 
światowych. Instytut ma nowoczesne 
urządzenia do spawania łukowego, 
doskonałe stanowiska laserowe do 
spawania, cięcia i wielu procesów po-
krewnych. Ponadto posiada najnow-
szą aparaturę do spawania elektrono-
wego, urządzenia do nowoczesnego 
zgrzewania wszystkimi metodami, 
urządzenia do lutowania, a oprócz 
tego aparaturę kontrolną i pomiarową 
w szerokim asortymencie oraz urzą-
dzenia i oprogramowania symulujące.

W Instytucie pracuje zdecydowanie 
odmłodzona załoga mająca możliwości 
ciągłego rozwoju w perspektywie kilku 
czy nawet kilkunastu lat do przodu. 
Młodzi asystenci wykonują swoje prace 
doktorskie promowani przez profeso-
rów Instytutu lub uczelni współpracu-
jących z Instytutem. Harmonogramy 
prac są uzgadniane z dyrekcją Instytu-
tu i z komisją do spraw rozwoju kadry 
działającą w ramach Rady Naukowej 
Instytutu. Tematyka prac doktorskich 
i habilitacyjnych jest synchronizowana 
z tematyką prac badawczych Instytutu.

Bez fałszywej skromności można 
powiedzieć, że po 70. latach pra-
cowitej działalności Instytut może 
pochwalić się wieloma znaczącymi 
osiągnięciami. Osiągnięcia te po-
wstawały w zakładach badawczych, 
pracowniach, ośrodkach i działach 
Instytutu, dzięki zaangażowaniu kilku 
pokoleń wielkiej rzeszy pracowników.

Instytut ma ambitne perspektywy 
dalszego rozwoju. Ma szerokie pla-
ny bycia użytecznym dla wszystkich 
polskich organizacji potrzebujących 
wsparcia w spawalnictwie, a przede 
wszystkim dla przedsiębiorstw zaan-
gażowanych w produkcję spawalniczą.

Oprac. prof. Jan Pilarczyk

pertyzowe lub konsultacyjne, prace 
normalizacyjne lub procesy certyfika-
cji oraz wiele innych, o ile mają być 
świadczone na najwyższym poziomie, 
muszą mieć podbudowę w postaci 
wcześniejszych badań podstawowych 
i stosowanych prowadzonych w spo-
sób systematyczny. Dlatego Instytut 
przykłada szczególną wagę do badań 
w zakresie spawalnictwa. Wszystkie 
uzyskiwane wyniki badań są wdraża-
ne w różnych formach. Badania pro-
wadzone są w pełnym cyklu: B+R+W - 
badania, rozwój i wdrożenia.

Równolegle do badań podstawo-
wych i stosowanych prowadzonych 
w Instytucie oferowane są i wykonywa-
ne badania sprawdzające i kontrolne 
w Laboratorium Badawczym Spawal-
nictwa (LBS) stanowiącym integralną 
część Instytutu i akredytowanym przez 
Polskie Centrum Akredytacji. 

Obecnie Instytut Spawalnictwa jest 
wiodącą i centralną jednostką nauko-
wo-badawczą polskiego spawalnictwa 
i jest jedyną tego typu organizacją w Pol-
sce. Wynikiem sukcesów odniesionych 
w tworzeniu Europejskiej Przestrzeni 
Badawczej było uzyskanie statusu Pol-
skiego Spawalniczego Centrum Dosko-
nałości, co zostało potwierdzone dyplo-
mem Ministra Nauki. Status ten jest 
m.in. konsekwencją realizacji projektu 
pt.: „Polskie Spawalnicze Centrum 
Doskonałości” w ramach 5. Programu 
Ramowego Unii Europejskiej. Przez kil-
ka lat Instytut utrzymywał status Maria 
Curie Training Site.

Instytut Spawalnictwa i jego pra-
cownicy uzyskali szereg nagród oraz 
wyróżnień. Najważniejsze są meda-
le uzyskane na Światowych Targach 
Wynalazczości, Badań Naukowych 
i Nowych Technologii.

Instytut prowadzi 
współpracę z wieloma 
różnymi organizacja-
mi związanymi bezpo-
średnio lub pośrednio 
ze spawalnictwem. 
Do organizacji tych 
zaliczane są: Polska 
Izba Konstrukcji Sta-
lowych (PIKS), Regio-
nalna Izba Przemysło-
wo-Handlowa (RIPH), 
Międzynarodowe Targi 
w Sosnowcu, Poznaniu 
i Kielcach, Sekcja Spa-
walnicza SIMP, Polskie Napawanie brązem metodą TIG
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Program Erasmus został utworzony 
w 1987 r. przez Komisję Europejską 
jako program wymiany studentów. Re-
alizacja tego programu trwała do roku 
1995. Główne założenia programowe, 
pomimo upływu lat oraz jego ewolu-
cji, pozostały takie same - rozwijanie 
międzynarodowej współpracy między 
uczelniami. Komisja Europejska zachę-
cona sukcesem Erasmusa włączyła go 
w 1996 r. do pakietu programu Sokra-
tes I, a następnie Sokrates II. Po za-
kończeniu edycji Sokratesa II wdrożono 
program Uczenie się przez całe życie 
(Lifelong Learning Programme), który 
realizowano w latach 2007-2013.

Od 1 stycznia 2014 r. program Ucze-
nie się przez całe życie został zastąpio-
ny programem Erasmus+. Jego reali-
zacja zaplanowana jest na siedem lat, 
czyli do końca 2020 r. Struktura pro-
gramu Erasmus+ obejmuje trzy główne 
typy działań:
−	 Akcja 1: mobilność edukacyjna (wyjaz-

dy w celach edukacyjnych),
−	 Akcja 2: współpraca na rzecz innowacji 

i wymiany dobrych praktyk,
−	 Akcja 3: wsparcie reform w obszarze 

edukacji.

Akcje 1. i 2. są akcjami zdecentrali-
zowanymi i zarządzają nimi Narodowe 
Agencje w poszczególnych krajach. Dzia-
łania w ramach akcji 3. są działaniami 
zcentralizowanymi i zarządzanymi przez 
Agencję Wykonawczą ds. Edukacji, Kul-
tury i Sektora Audiowizualnego (EACEA) 
w Brukseli.

W programie Erasmus+ mogą uczestni-
czyć następujące państwa:
−	 28 państw członkowskich Unii Europej-

skiej;
−	 państwa EFTA/EOG: Islandia, Liechten-

stein, Norwegia;
−	 państwa kandydujące do UE: Turcja, 

była jugosłowiańska republika Mace-
donii.

nych programów nauczania, które od-
będą się we Włoszech, Polsce, Francji 
i na Litwie. Obejmą one podstawowe 
informacje dotyczące promieniowa-
nia jonizującego (EB i źródeł gam-
ma), dozymetrii, najnowocześniej-
szego wykorzystywania technologii 
radiacyjnych w odniesieniu do poli-
merów, półprzewodników i nanotech-
nologii. Planowane jest także napi-
sanie i opublikowanie podręcznika 
Applications of ionizing radiation in 
materials processing w wersji dru-
kowanej i w formacie e-book. W ra-
mach projektu przeprowadzone zo-
staną seminaria i warsztaty mające 
na celu rozpowszechnianie modułu 
kursu i podręcznika. Wiedza zdoby-
ta podczas tych spotkań przyczynić 
się ma do podniesienia kwalifikacji 
uczestników (głównie uczącym się), 
w zakresie stosowania technologii ra-
diacyjnych w produkcji i modyfikacji 
materiałów o pożądanych właściwo-
ściach.

Pierwsze międzynarodowe spotka-
nie partnerów realizujących  w/w pro-
jekt odbyło się w dniach 8–9 grudnia 
2014 r. w Instytucie Chemii i Tech-
niki Jądrowej. W spotkaniu wzięło 
udział szesnaście osób, w tym ośmiu 
uczestników z zagranicznych instytu-
cji partnerskich. Zebranych powitał 
Dyrektor Instytutu – prof. dr hab. inż 
Andrzej G. Chmielewski oraz koordy-
nator projektu Erasmus+ z ramienia 
ICHTJ – dr hab. Yongxia Sun. Celem 
spotkania było zapoznanie uczestni-
ków z programem projektu, zasada-
mi jego realizacji oraz finansowania. 
Wstępnie omówiono również tekst 
książki, która powstanie w ramach tej 
akcji. Zarówno nowy moduł kursu, jak 
również podręcznik mają być w przy-
szłości włączone do regularnego pro-
gramu nauczania i szkoleń w formie 
e-learningu. Ustalono, że następne 
spotkanie odbędzie się we Włoszech 
na Uniwersytecie w Palermo w dniach 
18-19 czerwca br.

Źródło: ICHTJ

Instytut Chemii i Techniki Jądrowej, 
dotychczas jako jedyny z instytutów 
badawczych i instytutów PAN, uzyskał 
zatwierdzenie projektu w akcji 2 – 
Partnerstwa strategiczne na rzecz 
szkolnictwa wyższego. Projekt Wspól-
ny innowacyjny program szkolenia/
nauczania mający na celu rozwój 
i transfer wiedzy na temat zastoso-
wania promieniowania jonizującego 
w przetwórstwie materiałów (Joint 
innovative training and teaching/
learning program in enhancing de-
velopment and transfer knowledge 
of application of ionizing radiation 
in materials processing), stawia so-
bie za cel zniwelowanie różnic w ja-
kości kształcenia pomiędzy różnymi 
regionami państw Unii Europejskiej. 
W program ten zaangażowanych jest 
siedmiu partnerów z sześciu krajów 
europejskich (Polska, Francja, Wło-
chy, Litwa, Rumunia, Turcja). 

Główne cele tego projektu to:
−	zwiększenie poziomu edukacji 

w dziedzinach chemii i inżynierii 
materiałowej, w sektorze szkolnic-
twa wyższego, poprzez cykl inten-
sywnych wykładów światowej sławy 
naukowców w każdej z dziedzin,

−	zwiększenie kompetencji studen-
tów na rynku pracy poprzez wizyty 
i szkolenia w obiektach przemysło-
wych wykorzystujących promienio-
wanie jonizujące w przetwórstwie 
materiałów,

−	wzmocnienie współpracy między-
narodowej,

−	poprawa poziomu kształcenia oraz 
prowadzonych prac badawczych na 
uniwersytetach/w jednostkach ba-
dawczych w celu podniesienia ich 
renomy w świecie poprzez współ-
pracę i rozpowszechnianie wiedzy 
w Internecie, jak również w trakcie 
warsztatów i seminariów.

W ramach projektu opracowany 
zostanie nowy moduł kursu Wykorzy-
stanie promieniowania jonizującego 
w przetwórstwie materiałów (Appli-
cations of ionizing radiation in ma-
terials processing) przeznaczony dla 
studentów w formie dwóch intensyw-

ICHTJ uzyskał zatwierdzenie 
projektu w akcji 2 Erasmus+
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Instytut Mechaniki Precyzyjnej 
(IMP) jest placówką badawczo-
-rozwojową zajmującą się przede 
wszystkim inżynierią materiałową 
oraz budową i eksploatacją ma-
szyn. Prowadzi badania w dziedzi-
nie metod uszlachetniania i nada-
wania korzystnych właściwości 
warstwom powierzchniowym wyro-
bów metalowych, a także technik 
i technologii wytwarzania nowych 
materiałów powłokowych, metalo-
wych, kompozytowych, ceramicz-
nych, biomateriałów oraz mate-
riałów pochodzących z odzysku/
recyklingu. Instytut pracuje również 
nad grafenem – materiałem, który 
w ostatnich latach zyskał szczegól-
ne znaczenie i stał się obiektem 
zainteresowań naukowców na ca-
łym świecie, a swoim odkrywcom 
(Geim i Novoselov) przyniósł nagro-
dę Nobla z fizyki w 2010 r.

grafenu głównie na ziarnach proszku 
miedzi, ale również na innych meta-
lach i węglikach (tzw. Grafen 3DIMP, 
gdzie 3D oznacza powierzchnię trój-
wymiarową – sferyczną – pokrytą 
grafenem). Drugi kierunek badań to 
wytwarzanie warstw kompozytowych 
metal/grafen metodami chemiczny-
mi i elektrochemicznymi.

Pracownicy Instytutu opracowali 
technologię wytwarzania grafenu na 
proszkach miedzi o wydajności do 
100 g proszku w jednym procesie. 
Oznacza to, że uzyskana powierzchnia 
proszku miedzi pokryta grafenem wy-
nosi ok. 1,0–1,5 m2 w zależności od 
zastosowanej granulacji proszku. Na 
poniższych zdjęciach pokazano ziarna 
sferycznego proszku miedzi pokrytego 
grafenem oraz proszek miedzi pokry-
ty grafenem, a następnie sprasowany 
metodą wysokich ciśnień.

Miedź wydaje się najbardziej obie-
cującym materiałem, ponieważ na 
jej powierzchni powstaje pojedyncza 
warstwa grafenu, a także umożliwia 
tworzenie warstw o dużej powierzchni. 
Poza tym folie i proszki miedziane nie 
są drogie i łatwo dostępne na rynku.

Grafen jest jedną z odmian alo-
tropowych węgla podobnie jak gra-
fit, diament, nanorurki węglowe 
czy fulereny. Dlaczego uważa się 
go za materiał wyjątkowy? Uwa-
gę światowego przemysłu i nauki 
zwróciły właściwości grafenu, któ-
re wynikają z jego budowy, i moż-
liwości wykorzystania, zwłaszcza 
w przemyśle elektronicznym i elek-
trotechnicznym. 

Grafen ma budowę dwuwymiaro-
wą, składa się z jednej warstwy ato-
mów węgla. Najważniejszymi jego 
właściwościami są bardzo dobre 
przewodności elektryczna i cieplna, 
wysoka wytrzymałość mechaniczna 
itp. Mimo tych zalet grafen wciąż nie 
jest powszechnie stosowany. Dzieje 
się tak przede wszystkim z powodu 
dość wysokich, jak dotąd, kosztów 
jego wytwarzania. Poza tym jesz-
cze do niedawna problemem było 
otrzymywanie struktur grafenowych 
o dużych rozmiarach.

Prace nad grafenem prowadzone 
w Instytucie Mechaniki Precyzyjnej 
koncentrują się na dwóch głównych 
kierunkach. Pierwszy to wytwarzanie 

Instytut Mechaniki Precyzyjnej 
i nowe technologie wytwarzania grafenu

Ziarna sferycznego proszku miedzi pokrytego Grafenem 3DIMP oraz proszek miedzi pokryty grafenem i sprasowany metodą wysokich ciśnień
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Największą trudność podczas 
procesu wytwarzania stanowi 
przede wszystkim uzyskanie jed-
norodnego wzrostu grafenu na 
powierzchni rozwiniętej (prze-
strzennej) typu 3D, co wymagało 
zachowania jednorodnych parame-
trów termodynamicznych. Warunki 
te zostały spełnione dzięki zastoso-
waniu technologii fluidalnej Wibro 
TermoFluid. Wszystkie urządzenia 
potrzebne do realizacji procesu zo-
stały zaprojektowane i wykonane 
w Instytucie Mechaniki Precyzyj-
nej, a technologię opatentowano 
jako 3DIMP.

Opracowana w Instytucie tech-
nologia Wibro TermoFluid jest 
stosunkowo tania i pozwala na 
uzyskiwanie dużych ilości grafenu 
(w zależności od wymiaru ziaren 
proszku) i tworzenie warstwy grafe-
nowej na proszkach o dużym stop-
niu rozwinięcia powierzchni. Proces 
formowania grafenu jest w pełni 
kontrolowany, dzięki czemu można 
wpływać na finalne parametry ma-
teriału kompozytowego. Proszki, na 
których wytwarza się grafen, mają 
różną granulację w zależności od 
późniejszych zastosowań. Istnie-
je również możliwość przeniesie-
nia grafenu na dowolne podłoże 
(miedź wchodzącą w skład prosz-

−	 łożysk ślizgowych – zmniejszenie 
tarcia, podwyższenie trwałości,

−	smarów i past w zastosowa-
niach technologicznych (antyko-
rozyjne, przeciw zapiekaniu).

W Instytucie Mechaniki Precyzyj-
nej prowadzone są również prace 
dotyczące warstw kompozytowych 
metal/grafen, które są otrzymywa-
ne w procesach redukcji chemicz-
nej i elektrochemicznej. W me-
todach tych głównymi metalami, 
w które wbudowywany jest grafen, 
są nikiel oraz miedź. W procesie 
elektroosadzania otrzymuje się 
materiały o strukturze nanome-
trycznej i korzystnych właściwo-
ściach mechanicznych, cieplnych 
oraz elektrycznych dzięki wbudo-
waniu grafenu. W wyniku tych dzia-
łań powstaje zupełnie nowy ma-
teriał kompozytowy o unikalnych 
właściwościach. Na zdjęciach poni-
żej przedstawione są obrazy (SEM) 
płatków grafenu i powierzchni po-
włoki nikiel/grafen.

Instytut nie tylko prowadzi bada-
nia, ale również zajmuje się działal-
nością usługową i handlową. Pełna 
oferta dostępna jest na stronie 
www.imp.edu.pl.

Oprac. Grzegorz Cieślak, IMP

ku kompozytowego miedź/grafen 
można rozpuścić) lub stosowania 
go do domieszkowania. 

Kompozyty miedź/grafen można 
wykorzystać w produkcji m.in.:

−	styków elektrycznych o podwyż-
szonej przewodności cieplnej 
i elektrycznej (zastosowanie 
w stycznikach energetycznych),

−	cewek o wysokiej dobroci (wyko-
rzystywane w głośnikach, trans-
formatorach, maszynach elek-
trycznych – w tym przemyśle 
samochodowym), 

−	kabli transmisyjnych i przesyło-
wych (sieci energetyczne, sieci 
transmisyjne, sprzęt audiofil-
ski) – lepsza przewodność i ja-
kość transmisji, mniejsze straty 
podczas przesyłu,  

−	wymienników ciepła dla energe-
tyki – podwyższenie sprawności,

−	radiatorów do chłodzenia ukła-
dów elektronicznych – podwyż-
szenie sprawności,

−	aparatury do procesów wysoko-
temperaturowych w przemyśle 
spożywczym – wykorzystanie 
właściwości bakteriobójczych 
i odporności na korozję w wyso-
kich temperaturach, 

Płatki grafenu i powierzchnia powłoki nikiel/grafen
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Programy nauczania, model pod-
ręcznika czy zbiór ćwiczeń labo-
ratoryjnych to oferta Narodowego 
Centrum Badań Jądrowych (NCBJ) 
mająca na celu podniesienie pozio-
mu nauczania przedmiotów ścisłych 
w technikach. Naukowcy chcą rów-
nież stworzyć Mazowiecką Sieć Nu-
kleoniki – miejsce wymiany wiedzy 
związanej z zagadnieniami promie-
niowania jonizującego.

Nowa podstawa programowa, plan 
i program nauczania, model podręcz-
nika, zbiór ćwiczeń i zadań sprawdza-
jących wiedzę, a także lista wyposa-
żenia pracowni szkolnej niezbędnego 
do nauczania nukleoniki – to efekty 
ponad dwuipółletniej pracy naukow-
ców NCBJ. W ramach projektu „Szkoła 
z przyszłością” przygotowali oni propo-
zycję zmian nauczania w technikach. 
Zagadnienia związane z energią i jej 
przemianami, budowa atomu i jądra 
atomowego, promieniowanie i jego 
właściwości, źródła promieniowania 
i jego oddziaływanie na organizmy 
żywe, jak również zastosowanie pro-
mieniowania jonizującego, jego po-
miary i opracowywanie wyników – na 
tym właśnie skupili się fizycy ze Świer-
ku. Swoją propozycję kierują na rzecz 
trzech grup zawodowych: technik nu-
kleonik, technik chemik jądrowy oraz 
technik elektronik jądrowych, które 
mogą wzbogacić ofertę kształcenia 
przedmiotów ścisłych w szkołach po-
nadgimnazjalnych.

Zlecone przez nas badania szkol-
nictwa zawodowego i rynku pracy 
potwierdziły przypuszczenia o niskim 
poziomie nauczania przedmiotów ści-
słych w technikach – powiedział mgr 
Marcin Sadowski – kierownik projek-
tu „Szkoła z przyszłością” – Postano-
wiliśmy to zmienić wspólnie z grupą 
nauczycieli i uczniów z województwa 
mazowieckiego. W Dziale Edukacji 
i Szkoleń NCBJ opracowane zostały 
materiały do nauczania trzech zawo-
dów. Nasze prace zweryfikowaliśmy 
w szkołach z Warszawy, Ostrołęki, Gar-
wolina i Płocka. W przeprowadzonych 
tam zajęciach pozalekcyjnych wzięło 

udział blisko 150 uczniów! Tak licznej 
grupy nawet nie mieliśmy w najśmiel-
szych planach. Świadczy to o ogrom-
nym zainteresowaniu młodzieży tema-
tami współczesnej nauki i techniki. 
Dodatkowo zorganizowaliśmy także 
praktyki w naszym instytucie. Wzięło 
w nich udział 76 młodych osób.

Przygotowane przez NCBJ i przete-
stowane w szkołach materiały mogą 
stać się fundamentem opracowania 
kompleksowego systemu kształcenia 
kadr np. dla Polskiego Programu Ener-
getyki Jądrowej. Obecnie dobiegają 
końca prace wdrożeniowe: wspólnie 
z partnerem projektu, Mazowieckim 
Samorządowym Centrum Doskonale-
nia Nauczycieli, prowadzone są roz-
mowy z dyrektorami i nauczycielami 
o efektach uzyskanych w projekcie, 
jak i możliwościach ich wdrożenia.

Bardzo nas cieszy pozytywny od-
biór projektu „Szkoła z przyszłością” 
zarówno przez samą młodzież, jak 
i środowisko nauczycieli. Warto w tym 
miejscu wyraźnie powiedzieć, że za-
wody, którymi się zajęliśmy, już kiedyś 
istniały. Zostały skreślone z listy wraz 
z zaprzestaniem budowy elektrowni 
jądrowej w Żarnowcu. Dlatego mamy 
nadzieję, że teraz, kiedy polski rząd 

realizuje program budowy pierwszej 
elektrowni jądrowej, nasza praca po-
służy Ministerstwu Gospodarki oraz 
Ministerstwu Edukacji Narodowej do 
wypracowania przyszłościowych me-
tod kształcenia techników – podkre-
śla prof. dr hab. Ludwik Dobrzyński, 
Dyrektor Działu Edukacji i Szkoleń 
NCBJ, pomysłodawca projektu „Szko-
ła z przyszłością” – Budując elektrow-
nię należy pamiętać, że przynajmniej 
połowa jej pracowników to właśnie 
technicy. Obecnie dostępne w ofercie 
wydawnictw materiały, które mają 
przygotować ich do zawodu, choć 
spełniają wymogi stawiane przez ak-
tualne podstawy programowe, zawie-
rają błędy merytoryczne wskazujące 
na bardzo słabą znajomość zagad-
nień jądrowych zarówno autorów jak 
i recenzentów.

Wartością dodaną do działań 
w ramach projektu „Szkoła z przy-
szłością” stał się też międzynarodo-
wy projekt „D-Shuttle Project” zaini-
cjowany przez jedno z japońskich 
liceów. Jego celem jest zapoznanie 
młodzieży z zagadnieniami związany-
mi z promieniowaniem jonizującym, 
a także pokazanie prawdziwego ob-
razu powstałego po wydarzeniach 
w Fukushimie w 2011 roku. W tym 

NCBJ proponuje modernizację oferty 
kształcenia zawodowego

Praktyki uczniowskie w NCBJ
fot. Justyna Wojciechowicz
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celu uczniowie z Japonii, Francji, Bia-
łorusi, w tym trzydziestka uczniów 
z dziewięciu polskich szkół biorących 
wcześniej udział w projekcie „Szkoła 
z przyszłością” (z Warszawy, Płocka, 
Wołomina, Otwocka, Gliwic, Ostrołęki 
i Częstochowy), przez dwa tygodnie 
dokonywała pomiarów promieniowa-
nia w rejonach swojego domu, szkoły 
oraz w miejscach spędzania wolne-
go czasu. Na podstawie uzyskanych 
wyników przygotowany zostanie ra-

Podsumowanie 21. edycji plebiscytu „Przeglądu Tech-
nicznego” o tytuł „Złotego Inżyniera” oraz wręczenie lau-
reatom statuetek i dyplomów odbyło się  2 marca br. 
w Warszawskim Domu Technika NOT. Celem plebiscytu 
jest wyrażenie uznania dla twórców kultury technicznej, 
a także zwrócenie uwagi społeczeństwa, polityków i me-
diów na rolę inżynierów w codziennym budowaniu inno-
wacyjnej i konkurencyjnej gospodarki. 

Uroczysta Gala zgromadziła wybitne osobistości świa-
ta polityki, nauki, biznesu i kultury. Wśród zaproszonych 
gości obecni byli, m.in.: Maciej Klimczak – Podsekretarz 
Stanu w Kancelarii Prezydenta RP, dr Jerzy Pietrewicz – 
Sekretarz Stanu w Ministerstwie Gospodarki, prof. Wło-
dzisław Duch – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Na-
uki i Szkolnictwa Wyższego.

W uroczystości uczestniczył także prof. Leszek Rafal-
ski – Przewodniczący RGIB, który reprezentował również 
Akademię Inżynierską w Polsce.

Galę otworzyła Prezes FSNT-NOT – Ewa Mańkiewicz- 
Cudny. Przywitawszy gości, nawiązała do historycznej chwi-
li, jaką było utworzenie przed 180. laty – w marcu 1835 r. 

w Paryżu – Towarzystwa 
Politechnicznego Polskie-
go. Pani Prezes podkreśli-
ła również ogromną rolę 
tego ruchu stowarzysze-
niowego techników i inży-
nierów, którą pełni ono do 
chwili obecnej. 

Zaszczytne tytuły i wy-
różnienia zdobyło 22 in-
żynierów – w kategoriach: 
Nauka, High-tech, Zarzą-
dzanie, Menedżer, Ekolo-
gia, Jakość oraz Juniorzy. 
Szczególnym wyróżnie-
niem jest tytuł „Honorowego Złotego Inżyniera”  przyznawany 
tym osobom, które mimo wykształcenia technicznego odnio-
sły sukces na zupełnie innym polu działalności zawodowej.

Miło nam poinformować, że wśród laureatów 21. edycji 
plebiscytu „Złoty Inżynier 2014” są przedstawiciele naszych 
instytutów badawczych, którym serdecznie gratulujemy.

Absolwent Uniwersytetu Jagielloń-
skiego oraz Akademii Górniczo-Hutni-
czej. Od 1974 r. zawodowo związany 
z Instytutem Nafty i Gazu – PIB. Obec-
nie pełni funkcję Kierownika Zakładu 
Produkcji Doświadczalnej i Małoto-
nażowej oraz Sprzedaży. Specjalista 
w zakresie technologii dodatków 
uszlachetniających do ropy, paliw cie-
kłych i środków smarowych.

Autor 25 publikacji w czasopismach 
branżowych i 35 referatów wygłoszo-
nych na konferencjach naukowo-tech-

nicznych opublikowanych w materiałach 
konferencyjnych. Współautor projektów: 
Craft realizowanego w latach 2001–
2004 w ramach 5. Programu Ramowe-
go UE oraz EUREKA realizowanego w la-
tach 2003–2006. Twórca 118 patentów 
udzielonych przez Urząd Patentowy RP, 
3 patentów zagranicznych, 12 zgłoszeń 
patentowych. Twórca i autor wdrożonych 
do produkcji przemysłowej, w oparciu 
o udzielone patenty, 91 udoskonalonych 
technologii produkcji innowacyjnych roz-
wiązań oraz produktów o zastrzeżonych 
znakach towarowych. 

szkołach. Nowy Program „Wiedza, 
Edukacja, Rozwój” (PO WER), jak i pla-
ny stworzenia klas patronackich czy 
udostępnianie laboratoriów instytutu, 
to aktualnie rozważane propozycje do 
dalszych działań. Planowane jest rów-
nież stworzenie Mazowieckiej Sieci 
Nukleoniki – miejsca wymiany wiedzy 
i doświadczenia oraz gromadzenia 
entuzjastów zagadnień związanych 
z promieniowaniem jonizującym.

Źródło: NCBJ

port, który będzie zaprezentowany 
podczas telekonferencji z udziałem 
uczestników badań. 

Projekt „Szkoła z przyszłością”, 
o wartości 921 642 zł dofinansowa-
ny był ze środków Unii Europejskiej 
w ramach Programu Operacyjnego 
Kapitał Ludzki. Ze względu na bardzo 
dobre osiągnięte wyniki naukowcy 
NCBJ zamierzają kontynuować prace 
mające na celu podnoszenie poziomu 
kształcenia nauk ścisłych w polskich 

(Bez)cenni inżynierowie w instytutach badawczych 
Finał 21. edycji plebiscytu „Złoty Inżynier”

„Złoty Inżynier 2014”, kategoria Nauka – dr n. tech. Winicjusz Stanik
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Laureat licznych nagród, m.in.: Nagrody NOT za „Wy-
tworzenie Dodatku Smarnościowego Awerox 30S i oleju 
Transol z jego udziałem”, Nagrody II stopnia im. Ignace-
go Łukasiewicza (STIPNIG) za „Opracowanie technologii 
wytwarzania i wyprodukowania partii krajowego dodat-
ku detergentowego do benzyn silnikowych” – GODŁO 
„1000”, Nagrody zespołowej Ministra Przemysłu I stop-
nia za „Opracowanie i wdrożenie dodatku detergento-

wego DAC 430 do benzyn silnikowych”, Nagrody im. Ta-
deusza Sendzimira. W latach 2008 - 2013 uzyskał 125 
medali, nagród i wyróżnień za prezentowane rozwiąza-
nia i innowacje na krajowych i zagranicznych wystawach 
wynalazków. Twórca „Paliwa Roku 2014”, „Srebrny Inży-
nier 2006”.

W kręgu jego zainteresowań znajdują się: turystyka, 
historia techniki, filozofia.

Absolwentka Wydziału Chemii Spo-
żywczej i Biotechnologii Politechni-
ki Łódzkiej. Od 2005 r. pełni funkcję 
Dyrektora Instytutu Biopolimerów 
i Włókien Chemicznych. Posiada ponad 
20-letnie doświadczenie w realizacji 
i zarządzaniu projektami badawczymi 
krajowymi i międzynarodowymi oraz 
pracami wykonywanymi bezpośrednio 
na zlecenia partnerów przemysłowych, 
w takich dziedzinach jak: inżynieria ma-
teriałowa, biotechnologia, technologia 
chemiczna, przetwórstwo polimerów 
i włókiennictwo. Specjalizuje się m.in. w bioprocesach 
syntezy i modyfikacji polimerów i włókien, biodegradacji  
materiałów polimerowych i wyrobów włókienniczych, bio-
materiałach i biotworzywach.

Jest autorem i współautorem ponad 100 publikacji 
w czasopismach naukowych oraz 32 patentów i zgłoszeń 
patentowych. Zgodnie z bazą Web of Science sumaryczna 
liczba cytowań jej publikacji w latach 1998–2014 wynosi 

179 w tym 166 publikacji bez autocytowań. 
Indeks Hirscha jej publikacji w latach 1998-
2014 wg bazy Web of Science wynosił 6. 

Wyniki prac naukowych prezentowała 
na ponad 150 konferencjach i sympoz-
jach naukowych w kraju i za granicą. Wy-
różniona została medalami i dyplomami 
za osiągnięcia wynalazcze. W 2000 r. 
otrzymała Nagrodę Prezydium Oddziału 
PAN i Rektorów Wyższych Uczelni w Ło-
dzi dla młodego naukowca za całokształt 
osiągnięć badawczych w dziedzinie nauk 
technicznych.

Jest ekspertem europejskiej platformy EURATEX, Wice-
prezesem ds. innowacji  Europejskiego Stowarzyszenia 
Naukowego EPNOE, Wiceprezesem Polskiego Towarzystwa 
Chitynowego oraz członkiem wielu organizacji i stowarzy-
szeń naukowych. Jest współinicjatorem i pomysłodawcą 
utworzenia Ponadregionalnego Centrum Naukowo-Przemy-
słowego (Bio)-polimery – materiały – technologie dla Go-
spodarki (POLINTEGRA).

„Srebrny Inżynier 2014”, kategoria Nauka – dr hab. inż. Danuta Ciechańska

„Srebrny Inżynier 2014”, kategoria Infrastruktura – dr inż. Wiesław Krzymień

Od młodzieńczych lat zainteresowany 
techniką lotniczą (modelarz, ukończył 
szkolenie podstawowe szybowcowe). 
Absolwent Wydziału MEiL Politechniki 
Warszawskiej. Od 1979 r. zatrudnio-
ny w Instytucie Lotnictwa. Pracę dok-
torską dotyczącą badań dynamicznie 
podobnych modeli samolotów obronił 
na PW. Zawodowe zainteresowania to 
pomiary i analiza drgań. Od 1994 r. 
pracuje na stanowisku adiunkta 
w Instytucie Lotnictwa. Jako pełno-
mocnik dyrektora ds. komputeryzacji 
(1995-2000) stworzył podstawy zarzą-
dzalnej sieci komputerowej Instytutu. Posiada tytuł Euro-
inżyniera (FEANI) oraz uprawnienia Rzeczoznawcy SIMP 

w zakresie wytrzymałości konstrukcji 
(autor kilkunastu ekspertyz technicz-
nych spoza branży lotniczej).

Od 1981 r. uczestniczył w lub prowa-
dził badania rezonansowe wszystkich 
prototypów konstrukcji lotniczych (sa-
moloty szybowce i śmigłowce) powsta-
łych w polskich zakładach lotniczych.

Główny wykonawca 2 projektów euro-
pejskich, w latach 2009–2013 Kierow-
nik Projektu w ramach POIG dotyczące-
go wiatrakowców. Autor 1 patentu oraz 
29 artykułów z dziedzin: właściwości 
drganiowych konstrukcji lotniczych, 

badań wiatrakowców i śmigłowców i badań dynamicznie 
podobnych modeli samolotów.
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Instytut Technik Innowacyjnych EMAG szósty raz został laureatem pro-
gramu Solidna Firma. Nagrodzony został także Dyrektor Instytutu – 
dr inż. Piotr Wojtas, któremu Honorowe Wyróżnienie – Piramidę Solidności 
przyznano za wybitny wkład w poprawę bezpieczeństwa pracy w kopalniach 
oraz rozwój Instytutu Technik Innowacyjnych EMAG.

Program Gospodarczo-Konsumencki So-
lidna Firma promuje podmioty gospodarcze 
kierujące się w swojej działalności zasada-
mi etyki i uczciwości, rzetelnie i terminowo 
realizujące zobowiązania, a także wykazu-
jące się odpowiedzialnością wobec środo-
wiska oraz otoczenia społecznego. Certyfi-
katy otrzymują te firmy, które dobrowolnie 
poddadzą się trzystopniowej weryfikacji, 
dokonywanej przez ekspertów programu, 
klientów oraz partnerów gospodarczych. 

Certyfikaty potwierdzające zdobycie tytułu oraz Honorowe Wyróżnienia 
wręczono podczas uroczystej gali, która odbyła się 13 lutego 2015 r.  
w Warszawie.

Instytut EMAG Solidną Firmą po raz szósty

Wiceprezes Oddziału Warszawskiego Stowarzyszenia 

Inżynierów i Techników Mechaników Polskich, członek 

Polskiego Towarzystwa Mechaniki Teoretycznej i Sto-

sowanej. Od ponad 30. lat uczestniczy w organizacji 

Ukończyła studia na Wydziale Me-
chanicznym Technologicznym Politech-
niki Śląskiej na kierunku Zarządzanie 
i Inżynieria Produkcji, w trzech spe-
cjalnościach: spawalnictwo, zarządze-
nie przedsiębiorstwem przemysłowym 
i mechanika stosowana. W 2005 roku 
rozpoczęła pracę w Instytucie Spawal-
nictwa w Zakładzie Technologii Zgrze-
wania i Inżynierii Środowiska; obecnie 
pracuje na stanowisku adiunkta. Sto-
pień naukowy doktora nauk technicz-
nych w specjalności inżynieria spajania 
uzyskała w 2014 r.

Brała udział w realizacji 28 krajowych projektów 
badawczych oraz w 6 projektach międzynarodowych 
(w tym w sześciu projektach krajowych pełniła funkcję 
kierownika zespołu badawczego). Wyniki realizowanych 
projektów były wielokrotnie nagradzane na krajowych 
i zagranicznych targach wynalazków i innowacji. Jest 
autorem i współautorem ponad 20 publikacji o zasięgu 

Mistrzostw Świata i Europy modeli latających w Polsce.

Wyróżniony: Złotą Odznaką Aeroklubu RP, Srebrnym Me-

dalem „Za Zasługi dla Obronności Kraju”, Złotą Honoro-

wą Odznaką SIMP oraz Złotą Honorową Odznaką NOT.

krajowym i międzynarodowym, dwóch 
monografii oraz jednego zgłoszenia pa-
tentowego oraz 26 prac badawczych dla 
przemysłu. W 2011 r. otrzymała Dyplom 
Międzynarodowego Inżyniera Spawalni-
ka (IWE), a w 2014 r. Dyplom Europej-
skiego Specjalisty Klejenia (European 
Adhesive Specialist, EAS).

W swojej pracy zawodowej zajmuje 
się technologiami zgrzewania i spawa-
nia tworzyw sztucznych, w tym nowo-
czesną technologią zgrzewania wibra-
cyjnego. Drugim obszarem badawczym 

jest innowacyjna technologia zgrzewania Friction Stir 
Welding stopów aluminium. Prowadzi szkolenia dla Eu-
ropejskich Zgrzewaczy i Spawaczy Tworzyw Sztucznych 
wg Wytycznych Europejskiej Federacji Spawalniczej oraz 
organizuje wraz z instytutem Fraunhofer IFAM szkolenia 
dla Europejskich Techników Klejenia (EAB). 

Oprac. Dorota Jarocka

„Srebrny Inżynier 2014”, kategoria High–tech – dr inż. Aleksandra Węglowska

Dr inż. Piotr Wojtas – Dyrektor Instytutu 
Technik Innowacyjnych EMAG
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Giełda Wynalazków 2015
Wręczenie dyplomów i statuetek Mi-

nistra Nauki i Szkolnictwa Wyższego 
zainaugurowało XXII Giełdę Polskich 
Wynalazków nagrodzonych w 2014 r. 
na Światowych Targach i Wystawach 
Wynalazczości. Uroczystość odbyła 
się 17 lutego br. w Sali Audytoryjnej 
Centrum Nauki Kopernik w Warsza-
wie. Jednym z patronów honorowych 
Giełdy Wynalazków była Rada Głów-
na Instytutów Badawczych.

Swą obecnością uroczystość 
uświetnili, m.in.: Podsekretarz Stanu 
w MNiSW – prof. Włodzisław Duch, za-
stępca Prezesa Urzędu Patentowego 
– Sławomir Wachowicz, Prezes FSNT-
-NOT – Ewa Mańkiewicz-Cudny, Prze-
wodniczący Rady Głównej Instytutów 
Badawczych – prof. Leszek Rafalski.

Podczas uroczystości wręczone zo-
stały nagrody Ministra Nauki i Szkol-
nictwa Wyższego zdobywcom złotych 
medali z wyróżnieniem oraz złotych 
medali na międzynarodowych tar-
gach wynalazczości w 2014 r., wśród 
których byli liczni przedstawiciele 
naszego środowiska.

Przyznano również pięć dyplomów 
i statuetek MNiSW za wybitne między-
narodowe osiągnięcia w dziedzinie wy-
nalazczości. Wyróżnienie to otrzymały 
także dwa instytuty badawcze:
−	 Instytut Zaawansowanych Tech-

nologii Wytwarzania – za Tarczę 
do nanoszenia powłok węglowych 
domieszkowanych metalami ak-
tywnymi biologicznie i sposób ich 
wytwarzania;

Przedmiotem tego wynalazku jest 
technologia wytwarzania tarcz z pre-
kursorem węglowym i udziałem me-

ciśnieniem 20-50 MPa, a następnie 
zostaje utwardzony w temperaturze 
z zakresu od 50°C do 250°C.

Tarcze wykorzystywane są w pro-
cesie nanoszenia powłok węglowych, 
biozgodnych lub antykorozyjnych, 
które mają zastosowanie m.in. w im-
plantach medycznych. Powłoki nano-
szone są metodami jonowymi IBAD 
(Ion Bean Assisted Deposition), IBSD 
(Ion Bean Sputter Deposition), meto-
dą magnetronową oraz metodą osa-
dzania z wykorzystaniem lasera PLD 
(Puls Laser Deposition).
−	Przemysłowy Instytut Automatyki 

i Pomiarów PIAP za Urządzenie do 
wspomagania resuscytacji krąże-
niowo-oddechowej – PIAPLife;

tali bioaktywnych wykazujących wła-
ściwości przeciwbakteryjne. Ogólna 
koncepcja tarcz do nanoszenia po-
włok węglowych (w tym diamentopo-
dobnych DLC i diamentowych) polega 
na otrzymaniu materiału, w którym 
do prekursora węgla (np. grafitu) 
wprowadzone zostały proszki metali 
o właściwościach antybakteryjnych 
lub biologicznie aktywnych. Są one 
powiązane ze sobą spoiwem bazują-
cym na żywicy termoutwardzalnej.

Tarcze wykonane są z miesza-
niny proszków grafitu z proszkami 
srebra, platyny, irydu, złota, miedzi,  
i palladu (o wielkości 0-100 μm) 
spojonych żywicą fenolo-formaldehy-
dową. Udział poszczególnych skład-
ników tarcz uzależniony jest od wymo-
gów dotyczących właściwości finalnej 
powłoki lub warstwy wierzchniej. Ma-
teriał prasowany jest w matrycy pod 

Od lewej: Sebastian Wilk (PIAP), prof. Michał Szota – Prezes SPWiR, 
Barbara Haller de Hallenburg-Illg – Prezes Eurobusiness-Haller, 
prof. Włodzisław Duch – Podsekretarz Stanu w MNiSW
Źródło: Eurobusiness-Haller

Tarcze do nanoszenia powłok węglowych

Urzędzenie PIAPLife do wspomagania 
resuscytacji krążeniowo-oddechowej pro-
dukcji PIAP. Design i koncepcja wyglądu, 
wizualizacja: Michał Korsun
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PIAPLife to urządzenie, które na 
bieżąco informuje osobę prowadzą-
cą akcję resuscytacyjną o jakości 
jej wykonywania. Zła jakość prowa-
dzenia akcji resuscytacyjnej, zwa-
żywszy na fakt małej świadomości 
społecznej o prawidłowym sposobie 
prowadzenia tej akcji, jak i ogromne 
zmęczenie osoby prowadzącej re-

3 marca 2015 r. (Międzynarodowy Dzień dla Ucha i Słu-
chu) w Instytucie Fizjologii i Patologii Słuchu w Kajetanach 
odbyła się pierwsza w Polsce operacja wszczepienia no-
wej generacji implantu ślimakowego pozwalającego na 
wykonywanie badań MRI, a następnie na śledzenie zmian 
zachodzących w mózgu po podaniu bodźca akustycznego 
oraz elektrycznego.

Zastosowanie implantu nowej generacji po raz pierwszy 
w leczeniu częściowej głuchoty na takim poziomie jest pierw-
szym doniesieniem naukowym i medycznym we współczesnej 
medycynie na świecie. Stanowi wielki przełom w śledzeniu 
zmian drogi słuchowej i wybranych struktur mózgu. Stwarza 
to nowe możliwości terapeutyczne, w tym wykrywanie zmian 
nowotworowych, naczyniowych i pourazowych w obrębie gło-
wy. Pozwala także na obniżenie kosztów leczenia pacjenta.

W praktyce oznacza to uruchomienie dwóch przełomo-
wych programów:
−	„Pierwszego na świecie programu naukowego – ba-

danie drogi słuchowej po wszczepieniu nowej gene-
racji implantów w częściowej głuchocie”.

−	„Pierwszego w Polsce programu klinicznego – przeło-
mowe zastosowanie nowej generacji implantów umożli-
wiających po ich wszczepieniu swobodne wykorzystanie 
badań rezonansem magnetycznym odnosi się do mniej 
licznej, ale bardzo trudnej do diagnozowania grupy pa-
cjentów z różnymi wrodzonymi lub nabytymi, w tym no-
wotworowymi zmianami w obrębie głowy”.

Wszczepienie nowej generacji implantów ślimakowych 
umożliwia po raz pierwszy w Polsce monitorowanie za-
chodzących zmian w obrębie głowy, w tym obserwacji roz-
woju lub nawrotu chorób nowotworowych bez konieczno-
ści usuwania na czas badania całego implantu lub jego 
części i ponownego jego operacyjnego wszczepiania. 

W codziennej praktyce klinicznej oznacza to uruchomie-
nie po raz pierwszy w Polsce nowego programu terapeu-
tycznego pt.: „Nowe możliwości kliniczne w Polsce po 
wszczepieniu nowej generacji implantów ślimakowych”.

Nowa generacja wszczepów ślimakowych stwarza nowe 
możliwości terapeutyczne polegające na:
−	wykrywaniu zmian nowotworowych, naczyniowych 

i pourazowych w obrębie głowy w zależności od za-
istniałych potrzeb;

−	monitorowaniu zmian nowotworowych leczonych wcze-
śniej operacyjnie, chemioterapią lub gammaterapią;

−	obniżeniu kosztów ponoszonych na wyjmowanie 
drogą operacyjną magnesu na czas przeprowadza-
nia badania rezonansem magnetycznym (MRI).

Prezentacja zasady działania implantu ślimakowego 
typu SYNCHRONY oraz dwóch pionierskich programów 
odbyła się podczas konferencji prasowej 3 marca br. roku 
w Centrum Prasowym PAP.

Źródło informacji oraz fot.: IFiPS

−	częstotliwości uciśnięć (zbyt wolno, 
dobrze, za szybko).

W ten sposób urządzenie 
PIAPLife na bieżąco monitoruje 
akcję resuscytacyjną, pełniąc 
funkcję „instruktora”, który na 
podstawie obserwacji parametrów 
akcji informuje o konieczności ich 
ewentualnego skorygowania.

Oprac. Dorota Jarocka

suscytację krążeniowo–oddechową, 
jest poważnym problemem.

Dlatego akcja resuscytacyjna powin-
na być monitorowana pod kątem prawi-
dłowego jej wykonywania. Umożliwia to 
urządzenie PIAPLife, które poinformuje 
osobę prowadzącą resuscytację o:
−	 jakości uciśnięć mostka (zbyt sła-

bo, dobrze, za mocno); 

Kolejny przełom w leczeniu głuchoty – 
nowa generacja implantów ślimakowych 

Pierwsze w Polsce wszczepienie nowej generacji implantu 
ślimakowego typu SYNCHRONY, które odbyło się w Światowym 
Centrum Słuchu, 3 marca 2015 r.
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