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Panie Przewodniczący, na biurkach 
ministrów, szefów rządowych agend, 
gremiów decyzyjnych znalazł się 
w ostatnich dniach Raport opracowa-
ny przez Index Copernicus pt. „Wkład 
instytutów badawczych w osiągnię-
cia polskiej nauki, a reprezentacja 
przedstawicieli instytutów w orga-
nach doradczych Ministra Nauki 
i Szkolnictwa Wyższego”. Panie Pro-
fesorze, jaki cel przyświecał opraco-
waniu tego raportu? 

116 instytutów badawczych, któ-
re reprezentuje RGIB, dysponuje 
ogromnym potencjałem intelektual-
nym i badawczym. Niestety nie ma 
to odzwierciedlenia w obecności 
naszego środowiska w organach 
doradczych i gremiach eksperckich 
funkcjonujących przy MNiSW. Przy-
kładowo w Komitecie Polityki Nauko-
wej, Zespole interdyscyplinarnym 
do spraw projektów celowych, Inter-
dyscyplinarnym zespole do spraw 
działalności wspomagającej współ-
pracę naukową z zagranicą nie ma 
naszych przedstawicieli. W Narodo-
wym Centrum Nauki trzech człon-
ków związanych jest częściowym 
zatrudnieniem z naszym środowi-
skiem, a w pracach innych ważnych 
ciał uczestniczą pojedyncze osoby 
reprezentujące instytuty badawcze. 
Uważam, że istnieje duża dyspro-
porcja między wkładem naszych 
instytutów w osiągnięcia nauki a re-
prezentacją przedstawicieli instytu-
tów w gremiach, które mają istotny 
wpływ na kształtowanie polskiej po-
lityki naukowej.

jednostek naukowych w latach 
2009-2012. Celem Raportu było 
zdefiniowanie wkładu instytutów 
badawczych w osiągnięcia polskiej 
nauki i przyrównanie go do pozio-
mu reprezentacji przedstawicieli 
instytutów badawczych w organach 
doradczych Ministra Nauki i Szkol-
nictwa Wyższego. W mojej opinii 
przedstawiciele instytutów badaw-
czych powinni mieć realny wpływ 
na kształt nauki w Polsce, dlatego 
potrzebne są konkretne, rzetelne 
dane, które będą rzeczowymi ar-
gumentami w naszych rozmowach 
z MNiSW.

Panie Profesorze, jakie są najważniej-
sze wnioski wypływające z Raportu?

Generalny wniosek to brak rów-
nowagi pomiędzy potencjałem in-
stytutów badawczych a uznaniem 
tego potencjału. Wkład instytutów 
badawczych w osiągnięcia polskiej 
nauki w latach 2009-2012 wyzna-
czony został na poziomie 34%. 
Tymczasem reprezentacja przed-
stawicieli instytutów badawczych 
w organach doradczych i agencjach 

Z naszej perspektywy jest ona 
krzywdząca dla instytutów badaw-
czych, co pozostaje w sprzeczności 
z zakładanymi polityką innowacyjną 
państwa oraz poprawą konkurencyj-
ności polskiej gospodarki.

Firma Index Copernicus podję-
ła się przygotowania opracowa-
nia z zastosowaniem metodolo-
gii korespondującej z przyjętymi 
przez MNiSW zasadami ewaluacji 

Chcemy mieć realny wpływ na kształtowanie
polskiej polityki naukowej
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Rozmowa z prof. Leszkiem Rafalskim – Przewodniczącym Rady Głównej
Instytutów Badawczych

Prof. Leszek Rafalski – Przewodniczący 
Rady Głównej Instytutów Badawczych
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MNiSW wynosi zaledwie 13%. Uwa-
żam, że to deprecjonuje naukowców 
i badaczy z naszego pionu nauki.

Ponadto z raportu wynika, że 
instytuty badawcze osiągają kil-
kukrotnie lepsze wyniki w zakre-
sie uzyskanych patentów, praw 
ochronnych i zgłoszeń patentowych 
względem jednostek uczelnianych, 
co jest szczególnie istotne, zwłasz-
cza że obecnie jest coraz większy 
nacisk na praktyczne zastosowa-
nie osiągnięć naukowych – nauka 
ma być użyteczna. Średnia licz-
ba uzyskanych patentów i pozo-
stałych praw (w przeliczeniu na 
100N pracowników) w instytutach 
badawczych wynosiła 34,9 (w jed-
nostkach uczelnianych ten wskaź-
nik wynosił 13,2). Średni poziom 
inwestycji i nakładów mierzonych 
w środkach w przeliczeniu na 100N 
pracowników wyniósł w instytutach 
badawczych 44,9 mln PLN, nato-
miast 13,7 mln PLN w jednostkach 
uczelnianych. Instytuty badawcze 
inwestują ze środków własnych 
średnio 3-krotnie więcej pieniędzy 
we własną działalność naukową, 
niż podstawowe jednostki uczelni. 

Warto również podkreślić, że in-
stytuty badawcze osiągają blisko 
40-krotnie wyższe przychody z tytu-
łu komercjalizacji wyników badań 
i opracowanych technologii niż 
jednostki uczelniane. W badanym 
okresie średni przychód w przeli-
czeniu na 100N pracowników wy-
niósł w instytutach badawczych 
31,3 mln PLN (w jednostkach 
uczelnianych 0,8 mln PLN).

Jak już Pan Profesor powiedział, wkład 
instytutów badawczych w osiągnię-
cia polskiej nauki został określony na 
34%. Świadczy to o dużej efektywno-
ści instytutów w procesie tworzenia 
osiągnięć naukowych. Na jakiej pod-
stawie określono tę wartość?

Wskaźnik ten został wyznaczo-
ny na podstawie stworzonej przez
Index Copernicus zrównoważonej 
karty wyników. Przy jej konstruowa-
niu kluczowe znaczenie dla autorów 
raportu miało zachowanie współ-

programie. Podobna aktywność 
będzie niezbędna w tworzeniu 
konsorcjów do realizacji projektów 
w krajowym Programie Operacyj-
nym Inteligentny Rozwój. Jestem 
przekonany, że instytuty badawcze 
odegrają istotną rolę w obu tych 
programach.

Z pewnością podejmiemy kon-
kretne działania, aby potencjał 
instytutów badawczych został 
uwzględniony w kreowaniu zespo-
łów doradczych Ministra Nauki 
i Szkolnictwa Wyższego. Pierwsze 
kroki zostały już poczynione – Ra-
port został wysłany m.in. do Mini-
sterstwa Nauki i Szkolnictwa Wyż-
szego i myślę, że zawarte w nim 
wnioski będą dobrymi argumenta-
mi w rozmowach, które odbędą się 
z przedstawicielami ministerstwa. 

Kolejny priorytetem jest dla 
nas przyszła ocena parametrycz-
na jednostek naukowych. Nieste-
ty obecnie obowiązujące kryte-
ria nie uwzględniają wszystkich 
przejawów aktywności instytutów 
badawczych oraz obowiązków 
wynikających z ustawy o instytu-
tach badawczych z dnia 30 kwiet-
nia 2010 r. Powołana przez RGIB 
w 2013 r. Komisja ds. zmian za-
sad oceny jednostek naukowych 
wypracowała już stanowisko w tej 
sprawie, jednakże musimy „prze-
bijać się” z naszymi wnioskami do 
ministerstwa, czekać na decyzję 
i podejmować kolejne działania, by 
kreować kryteria oceny dobrze od-
zwierciedlające działalność insty-
tutów badawczych.

Czas przed Świętami Bożego Naro-
dzenia oraz na progu Nowego Roku 
to dobra pora, aby wyrażać nadzieje 
i życzenia. Kieruję je do naszych In-
stytutów oraz Ich Przyjaciół i Współ-
pracowników. Niech się spełnią na-
sze ambicje, plany, wyzwania i niech 
nasz wkład do nauki zostanie doce-
niony i dowartościowany.

Wszystkiego Najlepszego na 
Święta i Nowy Rok!

Rozmawiała Dorota Jarocka
fot. Edyta Kaniuk

mierności prowadzonej analizy z za-
sadami ewaluacji jednostek nauko-
wych przeprowadzonej przez MNiSW 
za lata 2009-2012. Wszelkie dane 
dotyczące instytutów badawczych 
zamieszczone w opracowaniu od-
zwierciedlają wyniki przeprowadzo-
nej oceny parametrycznej.

Poza niewystarczającą reprezen-
tacją instytutów badawczych w or-
ganach doradczych Ministra Nauki 
i Szkolnictwa Wyższego, wiele kon-
trowersji budzi także sam sposób 
wyboru kandydatów do różnorod-
nych gremiów eksperckich funkcjo-
nujących przy MNiSW. W jaki spo-
sób, Pańskim zdaniem, powinno 
wybierać się osoby do organów do-
radczych ministra mających wpływ 
na kształt polityki naukowej?

Uważam, że kandydaci do takich 
gremiów powinni być autorytetami 
w swoich dziedzinach nauki, ale 
także cieszyć się zaufaniem śro-
dowisk, które reprezentują, czyli 
powinni być wskazani przez przed-
stawicielstwa tych środowisk, np. 
RGIB, PAN, KRASP. Tymczasem 
w Ministerstwie nie są stosowane 
takie dobre praktyki. W zespołach 
doradczych Ministra zasiadają 
osoby, które z nieznanych szerzej 
powodów zaskarbiły sobie przy-
chylność środowisk decyzyjnych. 
Takie osoby nie zawsze mają wgląd 
w specyfikę problemów i wyzwań 
wszystkich sektorów nauki, jak 
również mogą nie być obiektywne 
w podejmowaniu decyzji. Nie jest 
to korzystne dla polskiej nauki i in-
nowacyjności.

Panie Profesorze, jakie najważniej-
sze wyzwania stoją przed Radą Głów-
ną w najbliższym czasie?

Zbliża się Nowy Rok, a wraz z nim 
nowe oczekiwania, nadzieje i wy-
zwania. W bieżącym roku instytuty 
badawcze aktywnie uczestniczyły 
we wnioskach na projekty badaw-
cze w programie „Horyzont 2020”. 
Bardzo ważna będzie nasza dal-
sza duża aktywność w międzyna-
rodowych konsorcjach aplikują-
cych o środki na badania w tym 
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13 listopada br. swoją działalność ofi cjalnie rozpoczęło Cen-
trum Informatyczne Świerk. W ramach tego projektu – w Naro-
dowym Centrum Badań Jądrowych (NCBJ) – zbudowano m.in. 
jeden z największych klastrów obliczeniowych w Polsce, któ-
rego zadaniem będzie informatyczne wsparcie Programu Pol-
skiej Energetyki Jądrowej. Powstałą instalację z atomistyką 
łączy jeszcze jedno – część superkomputera chłodzona jest 
gorącą wodą. Analogiczne technologie wykorzystuje większość 
współczesnych reaktorów jądrowych.

W uroczystości inauguracji działalności Centrum Informa-
tycznego Świerk uczestniczyli, m.in.: minister Nauki i Szkol-
nictwa Wyższego prof. Lena Kolarska-Bobińska, która do-
konała symbolicznego rozpoczęcia zadania obliczeniowego, 
ambasador Republiki Francuskiej w Warszawie Pierre Buhler 
oraz wicedyrektor generalny francuskiego Komisariatu ds. 
Energii Atomowej (CEA) Hervé Bernard.

W Polsce powstał ośrodek, który posiada jedną z naj-
większych mocy obliczeniowych w Europie. Naukowcy będą 
mogli prowadzić tu innowacyjne projekty naukowe, a także 
zaawansowane badania informatyczne związane z rozwo-
jem energetyki jądrowej w Polsce – powiedziała prof. Lena 
Kolarska-Bobińska, minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego –
Działalność Narodowego Centrum Badań Jądrowych jest 
dobrym przykładem dla innych polskich jednostek nauko-
wych ubiegających się o krajowe i zagraniczne fundusze na 
prace badawczo-rozwojowe. Inwestycje takie jak ta sprawia-
ją, że Polska ma szansę odegrać kluczową rolę w tworzeniu 
Europejskiej Przestrzeni Badawczej oraz skutecznie przy-
ciągać najlepszych naukowców i specjalistów z zagranicy –
 podkreśliła minister.

Projekt Centrum Informatyczne Świerk (CIŚ) rozpoczął się 
w 2009 r., a jego łączna wartość to niemal 98 mln zł. Pod-
jęcie prac nad budową jednej z największych, oraz pod wie-
loma względami najnowocześniejszej, polskiej instalacji ob-
liczeniowej było możliwe dzięki dofi nansowaniu ze środków 
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach 
Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka (ponad 
83 mln zł) oraz dotacji celowej Ministerstwa Nauki i Szkol-
nictwa Wyższego (ponad 14,5 mln zł). Równolegle z budową 
samego klastra w NCBJ zaczęto tworzyć interdyscyplinarny 
zespół ekspertów nadzorujących pracę superkomputera oraz 
prowadzących własne badania naukowe. Głównym celem pro-
jektu jest zapewnienie odpowiedniego wsparcia informatycz-
nego niezbędnego dla rozwoju polskiej energetyki – zarówno 
jądrowej, jak i konwencjonalnej. Przykładami zastosowań 
superkomputera w tych obszarach są obliczenia dla projek-
towania, instalacji i optymalizacji urządzeń energetycznych 
oraz dystrybucji energii, analizy bezpieczeństwa reaktorów 
jądrowych, a także monitoring i symulacje zagrożeń radia-
cyjnych oraz wsparcie zarządzania kryzysowego. CIŚ zajmuje 
się również obsługą strategicznie ważnych danych pochodzą-
cych z jednostek administracji państwowej oraz placówek 
naukowo-badawczych, w tym Europejskiego Ośrodka Badań 

Jądrowych CERN. Centrum prowadzi także szereg własnych 
badań naukowych i rozwojowych dotyczących, m.in.: bezpie-
czeństwa i eksploatacji reaktorów jądrowych, analiz zagrożeń 
chemicznych, modelowania układów złożonych oraz fi zyki od-
działywań fundamentalnych i astrofi zyki. Specjaliści ze Świer-
ku prowadzą również prace na potrzeby projektowania oraz 
budowy nowoczesnej aparatury medycznej.

Tworzenie i rozwijanie kompetencji pozwalających 
wspierać sektor polskiej energetyki to zadanie strategicz-
ne z punktu widzenia całej polskiej gospodarki – zazna-
czył prof. Grzegorz Wrochna, dyrektor NCBJ. Wypracowany 
w CIŚ kapitał wiedzy, w połączeniu z imponującą wydajno-
ścią zgromadzonej tu infrastruktury obliczeniowej, stwa-
rza nam zupełnie nowe możliwości działania. Jestem prze-
konany, że z ich udziałem będziemy w stanie zapewnić 
Programowi Polskiej Energetyki Jądrowej zaplecze i me-
rytoryczne wsparcie na najwyższym poziomie, a w konse-
kwencji przyczynić się do sprawnej fi nalizacji tego kluczo-
wego przedsięwzięcia – uzupełnił prof. Wrochna.

Ruszył superkomputer
z chłodzeniem jak reaktor jądrowy

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego
prof. Lena Kolarska-Bobińska z prof. Grzegorzem Wrochną – 
Dyrektorem NCBJ w serwerowni CIŚ
fot. Marcin Jakubowski, NCBJ
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Docelowa konfi guracja superkomputera to ok. 20 tys. 
rdzeni obliczeniowych, 130 TB pamięci RAM i 3200 TB prze-
strzeni dyskowej. Pozwoli ona uzyskać wydajność rzędu 500 
TFLOPS, a więc 500 bilionów operacji zmiennoprzecinko-
wych na sekundę. Do chwili obecnej dostarczone zostało ok. 
70% wspomnianego sprzętu, zakończono też wszystkie pra-
ce związane z uruchomieniem oraz wdrożeniem najważniej-
szych systemów umożliwiających funkcjonowanie instalacji. 
Szczególną rolę odgrywa tutaj, unikalny w skali Polski i Euro-
py, innowacyjny system chłodzenia gorącą wodą.

Dla naszego klastra wybraliśmy najnowocześniejsze i naj-
bardziej wydajne na rynku rozwiązanie, pozwalające mak-
symalnie wykorzystać posiadane zasoby obliczeniowe, przy 
jednoczesnym dążeniu do znacznego obniżenia kosztów 
eksploatacyjnych superkomputera – wyjaśniał kierujący 
projektem CIŚ prof. Wojciech Wiślicki. Wbrew oczywistemu 
pierwszemu wrażeniu gorąca woda jest bardzo skutecznym 
czynnikiem chłodzącym, a jej duża pojemność cieplna od 
lat z powodzeniem wykorzystywana jest m.in. w najbardziej 
dzisiaj rozpowszechnionych na świecie reaktorach jądro-
wych typu  PWR. Przeniesienie tego rozwiązania do branży 
High-Performance Computing zaowocowało powstaniem 
systemu, który przy 600 kW odprowadzanej mocy cieplnej, 
na własne potrzeby zużywa jedynie ok. 12-20 kW, a więc 
charakteryzującego się niezwykle wysoką efektywnością 
energetyczną – tłumaczył prof. Wiślicki.

Pozwala to – w porównaniu do najbardziej rozpowszechnio-
nego w instalacjach obliczeniowych na całym świecie chłodze-
nia opartego na wymuszonym obiegu powietrza chłodzonego 
wodą lodową – zaoszczędzić nawet ponad 80% zużywanej 
energii. W przypadku CIŚ oznacza to sumę ok. 0,5 mln zł 
rocznie. Z punktu widzenia zarówno użytkowników, jak i ad-
ministratorów instalacji obliczeniowej, nie bez znaczenia jest 
również znacznie prostsza, a więc mniej awaryjna konstrukcja 
takiego systemu oraz jego wyraźnie mniejsze rozmiary.

Dzięki znacznemu zmniejszeniu zużycia energii rozwiąza-
nia oparte na gorącej wodzie są obecnie najbardziej ekolo-
gicznymi systemami chłodzenia dostępnymi na rynku, co 
powoduje, że technologia ta jest 
zalecana przez Komisję Europej-
ską jako rozwiązanie docelowe dla 
przyszłych dużych centrów kompu-
terowych.

Warto przypomnieć, że Instytut 
w Świerku jest także kolebką pol-
skich superkomputerów oraz ich 
wykorzystania na skalę przemysło-
wą. W 1973 r. w ówczesnym Insty-
tucie Badań Jądrowych – w wyniku 
porozumienia ówczesnego pełno-
mocnika rządu ds. pokojowego wy-
korzystania energii jądrowej i Krajo-
wego Biura Informatyki – utworzone 
zostało Środowiskowe Centrum 
Obliczeniowe (ŚCO) „Cyfronet”. 
Dwa lata później w amerykańskiej 
fi rmie Control Data Corporation 
(CDC) zakupiono maszynę cyfrową

CYBER-73. Ofertę na dostawę tej klasy urządzenia złożyły rów-
nież IBM oraz brytyjska fi rma International Computers Limited. 
Wybór komputera zaproponowanego przez CDC był spowodo-
wany najbardziej odpowiednią do zastosowań naukowych ar-
chitekturą maszyny, oraz faktem, że urządzenia tej serii uży-
wane były w wielu innych ośrodkach naukowo-badawczych 
(np. w CERNie). 

Głównym orędownikiem stworzenia polskiego ośrodka 
komputerowego był prof. Roman Żelazny, którego bogate kon-
takty międzynarodowe istotnie dopomogły w przezwyciężeniu 
obowiązującego wówczas embarga na dostawy nowocze-
snego sprzętu obliczeniowego dla krajów komunistycznych. 
Instalacja służyła przede wszystkim warszawskiemu środowi-
sku naukowemu – dzięki sieci komputerowej Cyfronetu ko-
rzystały z niego instytuty Polskiej Akademii Nauk, Politechniki 
Warszawskiej, Szkoły Głównej Planowania i Statystyki oraz 
Uniwersytetu Warszawskiego. W grudniu 1981 r. służby bez-
pieczeństwa odcięły sieć od Instytutu Badań Jądrowych, nie 
zdążono również odebrać zapasowych części, które miały do 
Świerku dotrzeć z CERN. 

W 1982 r., w czasie stanu wojennego, Instytut Badań Jądro-
wych (IBJ) rozbito na: Instytut Energii Atomowej (IEA), Instytut 
Chemii i Techniki Jądrowej (ICHTJ) oraz Instytut Problemów 
Jądrowych (IPJ). W wyniku tych działań ŚCO „Cyfronet” stra-
cił samodzielność i został włączony do IEA. W 1991 r. wciąż 
sprawny, ale naruszony zębem czasu, komputer CYBER-73 
został zastąpiony nowocześniejszym modelem Convex C120 
(z wektorowym procesorem), który z kolei już w kolejnym roku 
zamieniono na C3210. Ten ostatni działał do końca 1999 r. 
Wtedy to złożono w IEA pierwszy w Świerku mały klaster typu 
Beowulf oparty na serwerach fi rmy Compaq z nową jak na 
owe czasy siecią Ethernet 1GB. Podobny, ale większy klaster 
(faktycznie oparty na niemal tej samej specyfi kacji) został 
nieco później zainstalowany w IPJ. Trwająca do dziś era kla-
strów wielordzeniowych rozpoczęła się w 2005 r. wraz z wpro-
wadzeniem wielordzeniowych procesorów fi rm Intel i AMD.

Źródło: NCBJ

Schemat systemu chłodzenia gorącą wodą

Systemy chłodzenia współczesnych superkomputerów

Opracowanie własne Centrum Informatycznego Świerk

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 
w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

Opracowanie własne Centrum Informatycznego Św

Woda gorąca 45°C

Woda gorąca 40°C

Chłodnice chłodzenia swobodnego
„free-coolery”

Pompa

Szafa obliczeniowa
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EUROfusion – powszechnie używany 
skrót od pełnej nazwy Konsorcjum 
EUROfusion. Jest to całkiem nowy 
podmiot, który przez najbliższe co 
najmniej 5 lat będzie zarządzał pro-
gramem badań i rozwoju fuzji ją-
drowej w Europejskiej Wspólnocie 
Energii Atomowej – Euratom. Polska 
także jest członkiem konsorcjum, 
a polscy naukowcy mają duże pole 
do działania. 

Konsorcjum EUROfusion zosta-
ło ofi cjalnie powołane w połowie 
2014 r., a uroczysta inauguracja jego 
działalności odbyła się 9 październi-
ka tegoż roku w Brukseli. Podczas 
inauguracji prof. Sibylle Günter – dy-
rektor niemieckiego Instytutu Fizyki 
Plazmy im. Maxa Plancka oraz Ro-
bert-Jan Smits – dyrektor Generalny 
(Dyrekcja Badań i Innowacji) w Komi-
sji Europejskiej złożyli podpisy pod 
Kontraktem Badawczym (tzw. Grant 
Agreement). Konsorcjum zajmie się 
rozwojem fuzji termojądrowej w Eu-
ropie. W latach 1999-2013 tę rolę 
pełniło Europejskie Porozumienie 
ds. Rozwoju Fuzji Jądrowej (EFDA). 
W skład Konsorcjum wchodzi 29 
jednostek z krajów członkowskich 
Wspólnoty Euratom i stowarzyszonej 
Szwajcarii. Głównym koordynatorem 
jest niemiecki Instytut Fizyki Pla-
zmy im. Maxa Plancka w Garching/
Greifswald. Nasz kraj w Konsorcjum 
EUROfusion reprezentuje Instytut
Fizyki Plazmy i Laserowej Mikrosyn-
tezy (IFPiLM) z siedzibą w Warszawie, 
wykonując mandat nadany Instytuto-
wi przez Minister Nauki i Szkolnictwa 
Wyższego. IFPiLM, jako koordynator 
krajowy w tym konsorcjum, jest od-
powiedzialny za tworzenie rocznych 
planów badań; koordynowanie, mo-
nitorowanie i raportowanie prac 
badawczo-rozwojowych wszystkich 

wy UE stanowi około połowy kosz-
tów jego realizacji.

Wszystkie działania związane 
z badaniami i rozwojem energetyki 
termojądrowej zostały zdefi niowane 
w dokumencie o nazwie Mapa Dro-
gowa Fuzji, stworzonym w 2012 r. 
Mapa Drogowa jest planem długo-
terminowym podzielonym na trzy 
okresy: lata 2014-2020, 2021-2030 
i 2031-2050. Pierwszy okres będzie 
etapem przygotowawczym do prze-
prowadzenia eksperymentów na to-
kamaku ITER. W drugim okresie cały 
wysiłek będzie skupiony na optyma-
lizacji wykorzystania potencjału tego 
urządzenia, aby przygotować kon-
cepcję budowy pierwszego reaktora 
termojądrowego DEMO. Natomiast 
trzeci okres przewiduje uruchomie-
nie reaktora DEMO, co doprowadzi 
do pozyskania ogromnych zasobów 
energii na użytek komercyjny. Mapa 
uwzględnia także rozwój prac ba-
dawczych z wykorzystaniem inne-
go typu urządzenia do wytwarzania 

jednostek biorących udział w tym 
programie; tworzenie odpowiednich 
mechanizmów współpracy pomiędzy 
poszczególnymi krajowymi człon-
kami programu. Ponadto Instytut 
czuwa nad sprawami związanymi 
z fi nansowaniem projektów realizo-
wanych w Polsce.

Powołanie konsorcjum to ogrom-
ny krok naprzód w dążeniu Unii 
Europejskiej do rozwoju energii 
termojądrowej, jako źródła energii 
przyszłości. Połączenie zasobów 
naukowych, instytucjonalnych i in-
frastrukturalnych w ramach konsor-
cjum daje ogromną szansę rozwoju 
takich projektów jak ITER i DEMO. 
Warto przypomnieć, że w budowie 
doświadczalnego reaktora termo-
jądrowego ITER (z łac. droga) bio-
rą udział: Unia Europejska, Stany 
Zjednoczone, Rosja, Chiny, Japonia,
Korea Południowa i Indie. Jest to 
drugi najdroższy projekt badawczy 
na świecie, po Międzynarodowej 
Stacji Kosmicznej, a wkład finanso-

Konsorcjum EUROfusion z udziałem
Instytutu Fizyki Plazmy i Laserowej Mikrosyntezy
„Europa toruje drogę ku komercjalizacji energii termojądrowej” –
Günther Oettinger, komisarz UE ds. energii

Inauguracja Konsorcjum EUROfusion i podpisanie Kontraktu Badawczego
9 października 2014, Bruksela
Źródło: Komisja Europejska



7Biuletyn Informacyjny Rady Głównej Instytutów BadawczychNr 4/2014

Innym, bardzo ważnym podmiotem 
w zarządzaniu pracami badawczymi 
w Polsce na rzecz rozwoju energii 
termojądrowej, jest Krajowy Punkt 
Kontaktowy Euratom-Fusion, powoła-
ny na podstawie decyzji MNiSW. KPK 
Euratom-Fusion funkcjonuje przy 
IFPiLM i wspomaga obsługę informa-
cyjną, administracyjną i fi nansową 
Centrum NTE oraz propaguje wiedzę 
na temat fuzji w społeczeństwie.

Dzięki udziałowi w Konsorcjum 
EUROfusion polscy naukowcy mają 
dostęp do prowadzenia badań i eks-
perymentów w ośrodkach zagra-
nicznych w całej Europie m.in.: na 
tokamaku JET w Wielkiej Brytanii, 
na systemie laserowym PALS w Cze-
chach oraz na stellaratorze Wendel-
stein 7-X w Niemczech.

Konsorcjum EUROfusion stwarza 
także doskonałą możliwość dla roz-
woju polskiego przemysłu i zawiąza-
nia bliższych relacji pomiędzy nauką 
a przemysłem, zarówno w kraju jak 
i w Europie, w ramach programu ko-
ordynowanego przez agencję Komi-
sji Europejskiej o nazwie Fusion for 
Energy (F4E), z siedzibą w Barcelo-
nie. Agencja F4E jest odpowiedzial-
na za wkład całej Europy w realizację 

projektu ITER. Natomiast wkładem 
polskiego przemysłu zajmuje się 
KPK Euratom-Fusion w ścisłej współ-
pracy z Wrocławskim Parkiem Tech-
nologicznym. W ramach tej współ-
pracy wśród różnorodnych gałęzi 
przemysłu rozpowszechniana jest 
wiedza dotycząca możliwości włą-
czenia się do budowy reaktora ITER, 
udzielana jest pomoc w poszukiwa-
niu partnerów, doradztwo w zakresie 
procedur administracyjnych, kosz-
tów uczestnictwa oraz praw i obo-
wiązków uczestników.

W perspektywie długofalowej 
udział Polski w tym programie 
podnosi rangę kraju na arenie 
międzynarodowej, daje dostęp do 
najnowszych technologii, a także – 
w szerokiej współpracy międzyna-
rodowej – bezpośrednio przyczynia 
się do opanowania praktycznie nie-
wyczerpalnego źródła energii dla cy-
wilizacji ludzkiej.

IFPiLM

energii termojądrowej – stellarato-
ra. Największy w Europie stellarator 
Wendelstein 7-X powstaje w Instytu-
cie im. Maxa Plancka w Greifswal-
dzie. Polscy naukowcy biorą w tym 
aktywny udział.

W Polsce zostało powołane krajo-
we Centrum naukowo-przemysłowe 
Nowe Technologie Energetyczne. 
Powołanie Centrum NTE potwierdzi-
ło, że współpraca pomiędzy instytu-
tami badawczymi oraz uczelniami 
w Polsce nosi głębszy charakter 
i skupia się nie tylko na dziedzinie 
fuzji termojądrowej. W skład krajo-
wego konsorcjum wchodzi 12 jed-
nostek reprezentujących instytuty 
naukowe, uczelnie oraz przedsta-
wicieli przemysłu: Instytut Fizyki 
Plazmy i Laserowej Mikrosyntezy, 
Narodowe Centrum Badań Jądro-
wych, Instytut Fizyki Jądrowej PAN, 
Instytut Chemii Bioorganicznej 
PAN, Akademia Górniczo-Hutnicza 
im. S. Staszica, Akademia Morska 
w Szczecinie, Politechnika War-
szawska, Politechnika Wrocławska, 
Uniwersytet Opolski, Uniwersytet 
Mikołaja Kopernika, Zachodniopo-
morski Uniwersytet Technologiczny 
i Wrocławski Park Technologiczny.

Narodowe Centrum Badań Jądro-
wych, w ramach projektu CIŚ, uru-
chomiło nową inicjatywę wsparcia 
absolwentów Programu TOP 500 
Innovators. Każdy z jego uczest-
ników będzie mógł nieodpłatnie 
wykorzystywać moc obliczeniową 
superkomputera HPC (High-Per-
formance Computing) do prowa-
dzenia własnych prac naukowo-
badawczych.

Kierownikiem naukowym Progra-
mu CIŚ-500 (tak nazwana została 

nowa inicjatywa) jest prof. dr hab. 
Wojciech Wiślicki. Każda osoba 
z grona absolwentów Programu 
TOP 500 Innovators może zgłosić 
się do niego, by w ramach swojej 
pracy naukowej wykonywać obli-
czenia na znajdującej się w Świer-

ku infrastrukturze obliczeniowej. 
W obecnej formule Program CIŚ-
500 będzie realizowany do końca 
października 2015 r. Po tej dacie 
planowana jest jego kontynuacja, 
ale warunki uczestnictwa w niej nie 
są jeszcze znane.

Więcej informacji o programie, 
w tym o warunkach przystępowania 
do tej inicjatywy można znaleźć na 
stronach Centrum Informatycznego 
Świerk: http://www.cis.gov.pl/tema-
ty_i_grupy_badawcze

Narodowe Centrum Badań Jądrowych wspomaga 
absolwentów Programu TOP 500 Innovators
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W dniach 21-22 listopada 2014 r., w ramach Jubile-
uszu 25-lecia Instytutu Centrum Zdrowia Matki Po-
lki (ICZMP), odbyła się konferencja naukowa pod 
patronatem honorowym Małżonki Prezydenta RP
Pani Anny Komorowskiej.

Uroczystości Jubileuszowe rozpoczęły się w siedzibie 
Fundacji Studiów Europejskich – Instytutu Europejskie-
go w Łodzi. Wszystkich uczestników konferencji przywi-
tał dyrektor ICZMP – prof. Maciej Banach. Po odczyta-
niu listów gratulacyjnych oraz wręczeniu jubileuszowych
dyplomów najbardziej zasłużonym pracownikom Instytutu 
rozpoczęła się sesja naukowa poświęcona zagadnieniom 
ginekologii i położnictwa. Drugiego dnia uczestnicy konfe-
rencji rozmawiali o specjalistycznej opiece pediatrycznej, 
pielęgniarskiej, chirurgii i neonatologii. Różnorodność 
wystąpień była nie tylko okazją wysłuchania ciekawych 
prelekcji i wykładów, ale także możliwością wymiany opi-
nii i refl eksji na temat bogatej działalności diagnostycz-
nej i naukowej w Instytucie CZMP na przestrzeni 25 lat 
historii placówki.

O Instytucie

Centrum Zdrowia Matki Polki zostało otwarte 26 maja 
1988 r. Od września roku 1997 działa jako instytut pod-
legający bezpośrednio Ministerstwu Zdrowia.

ICZMP jest jednym z największych wysokospecjalistycz-
nych ośrodków medycznych w Polsce. Placówka składa się 
z dwóch części: ginekologiczno-położniczej i pediatrycznej. 
Jest wiodącym ośrodkiem referencyjnym w zakresie położ-
nictwa i neonatologii, ginekologii oraz pediatrii. To tutaj tra-
fi ają najbardziej skomplikowane przypadki kliniczne kobiet 
ciężarnych. Ze względu na swój wielodyscyplinarny charakter 
zapewnia wszechstronną opiekę nad kobietami w ciąży powi-

kłanej cukrzycą, nadciśnieniem tętniczym, padaczką, choro-
bami serca czy infekcjami.

Kompleksowa opieka
medyczna dla mam i dzieci

Dzieci i ich mamy mają w Instytucie zapewnioną kom-
pleksową opiekę medyczną i diagnostykę w sytuacji ewen-
tualnych powikłań w okresie ciąży, okołoporodowym oraz 
na dalszych etapach rozwoju dziecka. W szpitalu noworo-
dek z powikłaniami jest natychmiast konsultowany przez 
specjalistów z zakresu neonatologii. 

Ważnym miejscem dla kobiet oczekujących dziecka jest 
Zakład Kardiologii Prenatalnej. Przyjmowane i diagno-
zowane są tutaj pacjentki, u których podejrzewa się lub 
stwierdzono wrodzone wady serca płodu. W przypadku 
wystąpienia takich wad w Klinice Kardiochirurgii (od kilku 
miesięcy funkcjonującej w nowym kompleksie Intensywnej 
Terapii Kardiochirurgicznej z blokiem operacyjnym) prze-
prowadza się skomplikowane zabiegi kardiochirurgiczne 
u najmłodszych pacjentów. 

Warto podkreślić, że Klinika Intensywnej Terapii i Wad 
Wrodzonych Noworodków i Niemowląt ICZMP zaliczana 
jest do najnowocześniejszych w Europie.

W Instytucie diagnozowane i leczone są najtrudniej-
sze przypadki patologii ginekologicznych. W tej unikalnej 
placówce, sprawującej opiekę nad matką i dzieckiem do 
18. roku życia, reprezentowany jest pełen wachlarz spe-
cjalności lekarskich.

Działalność naukowa i dydaktyczno-szkoleniowa
Instytut prowadzi szeroką i dynamiczną działalność 

naukową oraz dydaktyczno-szkoleniową. Współpracuje 
z Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Mini-
sterstwem Zdrowia, Polską Akademią Nauk, Politechniką 
Łódzką, Centrum Medycznym Kształcenia Podyplomowe-
go oraz bierze udział w ogólnokrajowych programach ba-

Jubileusz 25-lecia Instytutu
Centrum Zdrowia Matki Polki

Klinika Intensywnej Terapii i Wad Wrodzonych Noworodków i Niemowląt
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dawczych, m.in.: Programie poprawy 
opieki perinatalnej oraz Programie 
profi laktyki i wczesnego wykrywania 
raka szyjki macicy.

ICZMP w liczbach
• Centrum położone jest na obsza-

rze 38,5 ha, ogólna powierzchnia 
budynków wynosi 109.242 m2,

• rocznie w ICZMP przyjmowanych 
jest ponad 50 tysięcy pacjentów, 

• w Instytucie pracuje 28 profeso-
rów zwyczajnych, kilkudziesięciu 
doktorów habilitowanych, około 
50 pracowników zatrudnionych 
jest na etatach naukowych,

• w ciągu roku położnicy i gineko-
lodzy udzielają ponad 20 tysięcy 
porad specjalistycznych, 

• od momentu powstania placów-
ki na świat przyszło ponad 35 ty-
sięcy dzieci,

• obecnie rocznie w Instytucie przy-
chodzi na świat prawie 4 tysiące 
małych Polaków.

Plany na przyszłość
Troska o pacjentów nieustannie 

motywuje do tworzenia nowych, 
zgodnych ze światowymi standarda-
mi nowatorskich przedsięwzięć, któ-

re systematycznie poprawiają jakość 
specjalistycznych usług medycznych 
świadczonych w Instytucie i pozwa-
lają być jeszcze bardziej konkuren-
cyjnymi na rynku. Przykładem tego 
może być, planowany do oddania 
w roku 2015, Zakład Rehabilitacji. 
Będzie to jedyny tego rodzaju kom-
pleks w Polsce, wyposażony w naj-
nowocześniejszy sprzęt i urządzenia 

27 października 2014 r. w siedzibie 
PwC w Warszawie odbyło się uro-
czyste podpisanie umowy, na mocy 
której powstało Centrum Polinte-
gra – Ponadregionalne Centrum 
Naukowo-Przemysłowe (Bio) – Poli-
mery – Materiały – Technologie dla 
Gospodarki. 

W uroczystości udział wzięli m.in.: 
Podsekretarz Stanu w Ministerstwie 
Gospodarki Grażyna Henclewska, 
Podsekretarz Stanu w Ministerstwie 
Gospodarki Jacek Guliński, a także 
przedstawiciele administracji cen-
tralnej i samorządowej oraz jedno-
stek naukowych i fi rm tworzących 
Centrum.

Polimery i biopolimery są klu-
czowym surowcem stosowanym 
w przetwórstwie tworzyw sztucz-
nych, przemyśle chemicznym, spo-

(m.in. dwa nowe baseny rehabilita-
cyjne)  przystosowany do rehabilitacji 
dzieci od urodzenia do 18. roku życia.

Modernizacja ICZMP i zakupy no-
woczesnego sprzętu realizowane 
w ramach wielu projektów pozwalają 
zapewnić pacjentom profesjonalną 
opiekę i komfortowe warunki hospi-
talizacji.

Zdjęcia: ICZMP

Od lewej: prof. Jacek Guliński – Podsekretarz Stanu w MNiSW, Grażyna Henclewska – Podsekre-
tarz Stanu w MG, dr inż. hab. Danuta Ciechańska – Dyrektor Instytutu Biopolimerów
i Włókien Chemicznych, dr Andrzej Krueger – Dyrektor Instytutu Ciężkiej Syntezy Organicznej
„Blachownia”, prof. Regina Jeziórska – Dyrektor Instytutu Chemii Przemysłowej,
prof. Leszek Rafalski – Przewodniczący Rady Głównej Instytutów Badawczych, źródło: IChP

Blok operacyjny w bloku pediatrycznym

Inauguracja Centrum POLINTEGRA
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żywczym, celulozowo-papierniczym, 
tekstylno-odzieżowym, w rolnictwie, 
medycynie, elektronice i innych sek-
torach. Polska nauka ma ogromny 
potencjał, który może wspierać go-
spodarkę w rozwoju nowoczesnych 
technologii polimerowych. Zadaniem 
Centrum Polintegra jest organizowa-
nie współpracy w sektorze, w szcze-
gólności wspieranie komercjalizacji 
nowoczesnych technologii polime-
rowych i biopolimerowych – powie-
działa podczas inauguracji dr hab. 
inż. Danuta Ciechańska – Dyrektor 

Podczas 8. Edycji Międzynarodowej 
Warszawskiej Wystawy Wynalazków – 
IWIS 2014, 16 października br. w małej 
auli Politechniki Warszawskiej odbyło 
się  XV Spotkanie Seminarium Kawa-
lerów Honorowego Medalu Stowarzy-
szenia Polskich Wynalazców i Racjona-
lizatorów im. Tadeusza Sendzimira. Na 
spotkaniu prof. Michał Szota – Prezes 
SPWiR wraz z prof. Grzegorzem Gryn-
kiewiczem – Przewodniczącym Kapi-
tuły Honorowego Medalu SPWiR im. 
Tadeusza Sendzimira wręczyli 14 Ho-
norowych Medali. W gronie odznaczo-
nych  znaleźli się także przedstawiciele 
instytutów badawczych:

• dr hab. inż. Tomasz BABUL z Insty-
tutu Mechaniki Precyzyjnej – za 
działalność wdrożeniową w dzie-
dzinie obróbki cieplnej i cieplno-

• prof. dr hab. inż. Jerzy SMOLIK 
z Instytutu Technologii Eksploata-
cji – PIB – za osiągnięcia wyna-
lazcze i wdrożeniowe w dziedzinie 
inżynierii powierzchni.

-chemicznej oraz wspieranie dzia-
łalności wynalazczej w kraju,

• prof. dr hab. inż. Andrzej DO-
WGIAŁŁO z Morskiego Instytutu 
Rybackiego – PIB w Gdyni – za 
działalność innowacyjną i wdroże-
niową w dziedzinie mechanizacji 
i automatyzacji w przetwórstwie 
ryb morskich i słodkowodnych,

• prof. dr hab. inż. Regina JEZIÓR-
SKA z Instytutu Chemii Przemy-
słowej – za działalność wynalazcą 
i wdrożeniową w zakresie tworzyw 
sztucznych,

• prof. dr hab. inż. Leszek RAFALSKI 
z Instytutu Badawczego Dróg i Mo-
stów – za innowacje w dziedzinie 
budownictwa drogowego oraz orga-
nizacyjne wspieranie wynalazczości,

Instytutu Biopolimerów i Włókien 
Chemicznych w Łodzi, jednego z ini-
cjatorów powołania Centrum Polin-
tegra. Poprzez stworzenie Centrum 
nawiązujemy do najlepszych praktyk 
europejskich w zakresie współpracy 
badawczo-rozwojowej pomiędzy na-
uką i biznesem.

Centrum Polintegra zrzesza 62 

instytucje – 33 jednostki naukowe 

i 29 firm. Będzie ono koordynować 

i promować działania zmierzające 

do opracowania nowych technolo-

gii i ich komercjalizacji, kreować 
wspólne działania innowacyjne na 
etapie prac koncepcyjnych i rozwo-
jowych, wspierać współpracę na-
ukowo-techniczną między jednost-
kami naukowymi a podmiotami 
gospodarczymi, rozwijać współpra-
cę z instytucjami zagranicznymi 
oraz promować powstanie Progra-
mu Strategicznego i Programów 
Sektorowych w obszarach: syntezy, 
modyfikacji, przetwórstwa i aplika-
cji (bio) – polimerów.

Oprac. Dorota Jarocka

Honorowe Medale im. Tadeusza Sendzimira dla 
przedstawicieli instytutów badawczych

Odznaczeni Honorowym Medalem im. Tadeusza Sendzimira

fot. Krzysztof Włodarczyk
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Mobilne laboratorium NCBJ bada jakość
powietrza na drogach Warszawy
Narodowe Centrum Badań Jądrowych (NCBJ) nawiąza-
ło współpracę ze Stowarzyszeniem Zielone Mazowsze 
i Stowarzyszeniem Ekologicznym Światowid. W ramach 
wspólnych działań naukowcy badają jakość powietrza 
przy warszawskich węzłach drogowych. Mobilne labora-
torium pomiarów środowiskowych stworzone w Świer-
ku wyjeżdża na stołeczne ulice.

W październiku br. mobilne laboratorium pomiarów śro-
dowiskowych zatrzymało się tuż przy węźle drogi ekspre-
sowej S2 i alei Krakowskiej, a w listopadzie przy alei Ar-
mii Krajowej na terenie Osiedla Ruda. Przez kilka tygodni, 
w każdej z tych lokalizacji, naukowcy wykonują precyzyj-
ne pomiary powietrza na potrzeby badań prowadzonych 
przez Stowarzyszenie Zielone Mazowsze i Stowarzyszenie 
Ekologiczne Światowid. 

Mobilne laboratorium pomiarów środowiskowych to 
specjalny klimatyzowany kontener wyposażony w najno-
wocześniejszą aparaturę służącą do kompleksowej ana-
lizy powietrza. Małe wymiary (nieco ponad 5,5 m2) oraz 
lekka i kompaktowa obudowa a także łatwość podłącze-
nia do samochodu osobowego to niewątpliwie cecha, któ-
ra pozwoli naukowcom prowadzić badania w wielu miej-
scach w możliwie krótkim czasie.

Laboratorium składa się m.in. z: aparatury będącej 
w powszechnym użyciu przez Wojewódzkie Inspektoraty 
Ochrony Środowiska, nowoczesne analizatory, grawime-
tryczne poborniki pyłów, zestawy do pomiarów gazowych 
zanieczyszczeń powietrza (w tym tlenków azotu, tlenku 
węgla i ozonu) jak również stacji meteo z 10-metrowym 
masztem, kontrolującą warunki meteorologiczne panują-
ce w miejscu pomiarów. Jako jedno z nielicznych w kraju 
może przeprowadzać np. kompleksową analizę składu 
frakcyjnego pyłów zawieszonych, identyfi kując cząstki 
o średnicy nawet 20 nanometrów, a więc dwa tysiące 
razy mniejszych niż średnica ludzkiego włosa.

Wiarygodna ocena jakości powietrza jest ważna 
zwłaszcza w aglomeracjach narażonych na smog, który 
szkodzi zdrowiu i utrudnia życie mieszkańcom. Szacuje 
się, że w dużych miastach spaliny powstające w ruchu 
drogowym stanowią nawet 80% wszystkich zanieczysz-
czeń powietrza – zauważa dr Jan Sernicki – kierownik 
Zakładu Interdyscyplinarnych Zastosowań Fizyki w NCBJ. 
Najaktywniejszym składnikiem spalin samochodowych 
są węglowodory z grupy olefi n, które tworzą związki o zło-
żonej budowie: sadzę i tlenek węgla. Wchodząc w reakcje 
z tlenkami azotu obecnymi w powietrzu są one główną 
przyczyną powstawania tzw. smogu, który ma szkodliwy 
wpływ na nasze zdrowie.

Ocena jakości powietrza brana jest też pod uwagę 
w analizach szerokiego oddziaływania inwestycji drogo-

wych na środowisko. Tylko ciągły monitoring zanieczysz-
czeń – trwający nawet kilkanaście lat – pozwala rze-
telnie ocenić skuteczność różnych rozwiązań na rzecz 
ochrony środowiska.

Mobilne laboratorium pomiarów środowiskowych jest 
odpowiedzią na potrzebę prowadzenia badań czystości 
powietrza w trudno dostępnych miejscach, jakimi są np. 
miejskie ulice – podkreśla prof. Grzegorz Wrochna – dy-
rektor NCBJ. To również przykład na zastosowanie badań 
naukowych w naszym codziennym życiu. Dzięki współpracy 
naszych ekspertów ze Stowarzyszeniem Zielone Mazow-
sze i Stowarzyszeniem Ekologicznym Światowid możemy 
wpłynąć na poprawę jakości życia mieszkańców poprzez 
bardzo dokładne określenie oddziaływania transportu dro-
gowego na nasze zdrowie w określonym miejscu.

Mobilne laboratorium powstało w Zakładzie Interdy-
scyplinarnych Zastosowań Fizyki NCBJ w ramach pro-
jektu Wzmocnienie potencjału innowacyjnego ośrodka 
w Świerku w zakresie rozwoju technologii wykorzystują-
cych promieniowanie jonizujące o wartości 39,7 mln zł, 
współfi nansowanego przez UE.

Źródło: NCBJ

Mobilne laboratorium pomiarów środowiskowych
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Medale dla instytutów badawczych na Targach
„Brussles Innova 2014”

15 listopada br. zakończyły się 63. Światowe Targi 
Wynalazczości, Badań Naukowych i Nowych Technologii 
„BRUSSELS INNOVA 2014”. Patronat Honorowy nad pol-
skim pawilonem wystawienniczym objęły Ministerstwo 
Gospodarki oraz Rada Główna Instytutów Badawczych. 
Organizację udziału polskim wystawcom zapewniła fir-
ma Eurobusiness-Haller z Katowic, oficjalny przedstawi-
ciel Targów INNOVA na Polskę.

W tegorocznej edycji targi zgromadziły rozwiązania 
z 14 krajów świata: Belgii, Chorwacji, Francji, Iranu, Ma-
lezji, Maroka, Malty, Mołdawii, Polski, Rosji, Rumunii, 
Tajwanu, Tajlandii, Włoch. Polscy wystawcy zaprezento-
wali 96 wynalazków. 

NAGRODZONE INSTYTUTY BADAWCZE
PROMOWANE PRZEZ EUROBUSINESS-HALLER

ZŁOTE MEDALE Z WYRÓŻNIENIEM OTRZYMAŁY:

Instytut Chemii Przemysłowej
za Nowy poli(tlenek etylenu) o wysokiej udarności, otrzymy-
wany z surowca odnawialnego
Nowość procesu polega na zastosowaniu specjalnych reaktyw-
nych modyfi katorów, takich jak np. kauczukopodobnych kopoli-
merów etylenu lub funkcjonalizowanej nanokrzemionki. Otrzyma-
ny polimer charakteryzuje się dużą wytrzymałością i sztywnością, 
znakomitymi właściwościami termicznymi i stabilnością wymia-
rów, dobrą odpornością chemiczną i właściwościami barierowy-
mi. Przykładowe zastosowania obejmują sektory: motoryzacyjny, 
elektryczny i elektroniczny, materiałów technicznych i opakowa-
niowych. Wynalazek otrzymał również Nagrodę CONTEST BRUS-
SELS EUREKA.

Mazowiecki Klaster Peptydowy we współpracy z:
 Instytutem Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej PAN,
 Instytutem Genetyki i Hodowli Zwierząt PAN,
 Instytutem Homeostazy Sp. z o.o.,
 Instytututem Chemii Przemysłowej

za Suplement diety w prewencji chorób neurodegeneracyjnych
Wynalazek jest sposobem zastosowania krótkich peptydów jako 
suplementów diety do prewencji choroby Alzheimera. Nagrodzo-
ny również przez Światową Organizację Własności Intelektualnej 
w kategorii najlepszy wynalazek targów.

Przemysłowy Instytut Motoryzacji
COBRABiD Sp. z o.o.
za System ciągłego pomiaru procesu starzenia paliw cie-
kłych w warunkach rzeczywistych
System umożliwia monitorowanie „online” jakości paliw płyn-
nych, magazynowanych w zbiornikach znajdujących się w róż-
nych lokalizacjach. Zasada działania systemu polega na po-
miarze zmian w widmie transmisyjnym, odpowiadających 
postępującemu procesowi starzenia się paliw. Główny element 
systemu stanowią sondy pomiarowe umieszczone bezpośred-
nio w zbiorniku magazynowym. 

Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych
za Układ do optycznego wykrywania wad powierzchnio-
wych, zwłaszcza szyny kolejowej
Zastosowanie wynalazku zapewni precyzyjne znajdywanie 
i ocenę wielkości uszkodzeń powierzchni szyn kolejowych 
(trakcyjnych) po zainstalowaniu na standardowym pojeździe 

trakcyjnym, takim jak lokomotywa lub wagon, poruszającym 
się z prędkością podróżną bez konieczności wstrzymywania 
ruchu kolejowego i pracochłonnego lokalizowania miejsc tych 
uszkodzeń. 

Instytut Techniki Górniczej KOMAG
za Małogabarytowe urządzenie odpylające
Urządzenie ma zastosowanie w miejscach, gdzie występuje 
stężenie pyłów (np. kopalnie węgla kamiennego, młyny, ce-
mentownie, obróbka drewna). Pozwoli na ograniczenie zapyle-
nia nawet o ponad 90%. Poprawi warunki pracy zatrudnionych 
pracowników poprzez eliminację pyłów, jak również może za-
pobiec wybuchowi tych pyłów (np. pyłu węglowego). Wynalazek 
jest już wykorzystywany w przemyśle.

Instytut Technologii Drewna
za Środki do ochrony drewna przed grzybami i algami oraz 
sposoby ochrony drewna przed grzybami i algami przy uży-
ciu tych środków
Wynalazek pozwala na doskonałe zabezpieczenie drewna i ma-
teriałów lignocelulozowych przed deprecjacją oraz korozją mi-
krobiologiczną. Proekologiczny, biodegradowalny preparat wg 
wynalazku (zielona chemia) ma szeroki rynek potencjalnych 
zastosowań (w drzewnictwie, w przemyśle włókienniczym, che-
micznym, materiałów budowlanych, meblarstwie).

Instytut Zaawansowanych Technologii Wytwarzania 
za Spoiwo ceramiczne do narzędzi ściernych
Przedmiotem wynalazku jest spoiwo ceramiczne do narzędzi 
ściernych super twardych, zwłaszcza diamentowych, przeznaczo-
nych do szlifowania materiałów kompozytowych o zróżnicowanej 
twardości, w tym z węglików spiekanych zawierających ziarna re-
gularnego azotku boru lub diamentu o różnej granulacji ziarna. 
Narzędzie charakteryzuje się bardzo dobrą dokładnością wymia-
rowo-kształtową w procesie szlifowania, wydłużoną trwałością 
i minimalnym zużyciem objętościowym.

Centralny Instytut Ochrony Pracy – PIB
za Kamizelkę o właściwościach termoregulacyjnych z ma-
teriałami przemiany fazowej
Kamizelka pozwala na ograniczenie dyskomfortu cieplnego pra-
cowników różnych sektorów gospodarki. W szczególności przezna-
czona jest dla osób pracujących w warunkach obciążenia ciepl-
nego wynikającego ze stosowania barierowych kombinezonów 
ochronnych (np. służby ratownictwa chemicznego), jak również 
dla osób pracujących w warunkach środowiska gorącego oraz przy 
ciężkiej pracy fi zycznej (np. w przemyśle metalurgicznym).

Instytut Lotnictwa
za Sposób otrzymywania nadtlenku wodoru, zwłaszcza kla-
sy HTP do zastosowań napędowych i układ do destylacji 
próżniowej
Dzięki rozwiązaniom, wprowadzonym w procesie otrzymywania 
98%+ HTP, produkt, jak również technologia jego uzyskiwania 
znajdzie zastosowanie w przemyśle kosmicznym jako materiał 
pędny do rakiet nośnych i sztucznych satelitów. Wynalazek w trak-
cie wdrożenia. Rozpoczęto już próbną serię produkcyjną.

Instytut Odlewnictwa
za Reaktor ciśnieniowy do wytwarzania mediów wysokopo-
rowatych (gazarów struktur typu „lotus”)
Reaktor ciśnieniowy do wytwarzania materiałów o ukierunko-
wanej porowatości zbudowano ze szczelnej komory ciśnienio-
wej wykonanej w kształcie rury bez szwu, z zewnętrznym płasz-
czem chłodzącym. 
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Instytut Technik Innowacyjnych EMAG
za Iskrobezpieczny kompleksowy system do monitorowania 
i analizy parametrów w rejonie ściany wydobywczej X-MAN
System umożliwia monitorowanie parametrów ściany w sposób 
ciągły (np. w kopalni węgla kamiennego, kopalni soli – w tech-
nologii „longwall”) w trakcie wydobycia, jak również w okre-
sach przestoju, co pozwala ocenić bezpieczeństwo pracy.

Przemysłowy Instytut Maszyn Rolniczych
za Maszynę zagregowaną z ciągnikiem rolniczym do zbie-
rania i zwijania materiału drzewnego pozostałego po ścin-
ce gałęzi, odrostów drzew i krzewów, jako biomasy na cele 
energetyczne
W maszynie zastosowano specjalnej konstrukcji podbieracz, 
dostosowany do rodzaju zbieranego materiału w sadach 
i w winnicach. Ponadto w maszynie zastosowano specjalnej 
konstrukcji układ jezdny, co pozwala na zmniejszenie naci-
sków na podłoże oraz na pracę maszyny w międzyrzędziach 
o małych szerokościach.

Instytut Włókiennictwa  
za Tkaninę barierową chroniącą przed działaniem pól elek-
tromagnetycznych
Tkanina tego typu może mieć szerokie zastosowanie do ochro-
ny przed działaniem pola elektromagnetycznego (PEM) w po-
staci: lekkich ekranów do elewacji budynków oraz zasłon, fi-
ranek wewnątrz pomieszczeń, jak również wszelkiego rodzaju 
pokrowców na sprzęt elektroniczny.

Instytut Technologii Bezpieczeństwa „MORATEX”
za Kask bezpieczeństwa
Zmniejsza ryzyko samookaleczenia osób zatrzymanych (urazy głowy 
i twarzy). Zwiększa bezpieczeństwo funkcjonariuszy służb nadzoru-
jących zatrzymanych, chroniąc ich przed uderzeniem głową, ugryzie-
niem, opluciem ze strony osób zatrzymanych. Posiada wkład higie-
niczny chroniący przed zabrudzeniem płynami ustrojowymi.

ZŁOTE MEDALE OTRZYMAŁY:

Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych/ Oddział 
Materiałów Ogniotrwałych w Gliwicach
za Masę ceramiczno-węglową do wytwarzania filtrów pian-
kowych
Przedmiotem wynalazku jest masa ceramiczno-węglowa na 
filtry piankowe stosowane w odlewniach do oczyszczania cie-
kłego metalu z wtrąceń powodujących wady odlewów. W opra-
cowanej masie wykorzystano jako dodatek węgiel spiekający 
o właściwościach koksotwórczych oraz spoiwo węglowe o wy-
sokich walorach ekologicznych.

Instytut Metali Nieżelaznych
za Bezkadmowe materiały stykowe
Przedmiotem wynalazku są ekologiczne, bezkadmowe ma-
teriały stykowe na osnowie srebra z udziałem ZnO oraz do-
datku modyfikującego przeznaczone do łączników elektrycz-
nych nisko- i średnionapięciowych, styczników, przekaźników 
i wyłączników elektrycznych. Zapewniają wysoką przewodność 
elektryczną, wysoką odpornością na erozję łukową i zmianę 
rezystancji zestykowej w czasie pracy łączeniowej.

Instytut Biopolimerów i Włókien Chemicznych
Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy
za Tworzywo polimerowe o obniżonej palności i sposób wy-
twarzania tworzywa polimerowego o obniżonej palności
Modyfi kacja tworzyw antypirenem w postaci piór należy do najtań-
szych metod uniepalniania PE i PP dotychczas niestosowanych. 
Stanowić to może jedno z najcenniejszych rozwiązań wykorzysta-
nia odpadów keratyny ze względu na eliminację z użytkowania po-
lichlorowcowych związków organicznych, zaliczanych do substancji 
szczególnie niebezpiecznych dla człowieka i środowiska. 

Instytut Mechaniki Precyzyjnej 
za CarNiTermoFluid – Nową metodę obróbki cieplno-che-
micznej w złożu aktywnym chemicznie narzędzi do prze-
twórstwa tworzyw sztucznych
To całkowicie innowacyjne podejście do zagadnienia obróbki 
cieplno-chemicznej stopów metali żelaznych, łączące zalety 
metody skrzynkowej i atmosferowo-fl uidalnej. Wysokim właści-
wościom mechanicznym obrobionych części towarzyszy ich wy-
soka odporność korozyjna, szczególnie istotna w przypadku np. 
form pracujących w agresywnych chemicznie ośrodkach pod-
czas przetwórstwa tworzyw sztucznych, takich jak polichlorek 
winylu PCW, kiedy części narażone są na działanie chloru.

Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożaro-
wej – PIB
za Zintegrowany system budowy planów zarządzania kryzy-
sowego w oparciu o nowoczesne technologie informatycz-
ne – PZK
Wytworzone oprogramowanie wpłynie na podniesienie bezpie-
czeństwa powszechnego na wszystkich poziomach zarządza-
nia, ratowanych i ratowników, a tym samym bezpieczeństwa 
nas wszystkich, a także stanowić będzie wsparcie dla Szefa 
Obrony Cywilnej Kraju.

Instytut Nowych Syntez Chemicznych/Oddział Chemii 
Nieorganicznej IChN w Gliwicach
za Sposób wytwarzania grubokrystalicznego wodorowęgla-
nu sodu
Jego zastosowanie w przemyśle pozwoli na poszerzenie port 
folio produktów przemysłu sodowego o wysokojakościowe pre-
paraty do zastosowań farmaceutycznych np. do hemodializy. 
Produkt ma szeroki rynek z uwagi na zwiększające się syste-
matycznie zapotrzebowanie farmacji na preparaty do  dializy 
wynikające zarówno z wydłużenia życia, jak też z nasilania się 
chorób cywilizacyjnych społeczeństwa.

Główny Instytut Górnictwa 
za Zestaw do Wizualnej Inspekcji Szybów przystosowany 
do pracy w atmosferze wybuchowej
Zestaw pozwala na zdalne prowadzenie inspekcji obudowy 
szybowej, kolorową rejestrację obrazu całego obwodu obudo-
wy szybu, a także ocenę głębokości ubytków obudowy za po-
mocą wbudowanych odległościomierzy laserowych.

Instytut Górnictwa Odkrywkowego POLTEGOR 
za Sposób ograniczenia pylenia pryzm, hałd czy zwałowisk 
odkrywkowych zakładów górniczych i przeróbczych 
Sposób polega na tym, że pryzmę, hałdę albo zwałowisko pokry-
wa się, mocowaną do podłoża kołkami, matą włóknową, zawie-
rającą zawiesinę środka klejącego oraz mieszankę nasienną 
roślin wiechlinowatych, dzwonkowych lub astrowatych.

SREBRNE MEDALE OTRZYMAŁY:

Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych
za Układ do diagnozowania zwłaszcza łożysk tocznych wału 
głównego lotniczego silnika turboodrzutowego
Urządzenie może być umieszczone w dowolnym miejscu wokół 
lub wewnątrz kabiny samolotu z dala od miejsc niebezpiecz-
nych, ognia, dymu, wibracji i pozwala na bezpieczne półau-
tomatyczne diagnozowanie pracy silnika podczas jego pracy. 

Instytut Technologii Drewna
za Sposób zabezpieczania powierzchni drewna przed dzia-
łaniem światła oraz środek do realizacji tego sposobu
Korzyścią wynalazku jest  uzyskanie wyrobów drzewnych (drew-
no lite, forniry, obłogi) oraz wyrobów lakierowych o zwiększo-
nej odporności na światło. Poprawa odporności dotyczy głów-
nie warunków panujących w pomieszczeniach mieszkalnych, 
biurowych itp. Potencjalnie, rozwiązanie opisane w wynalazku 
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może znaleźć szerokie zastosowanie np. w przemyśle meblar-
skim, lakierniczym oraz wyposażeniu wnętrz.

Instytut Chemii Przemysłowej 
za Oczyszczanie siarczanu amonu utworzonego w procesie 
wytwarzania kaprolaktamu
Po wdrożeniu wynalazku zwiększy się obszar zastosowania siarcza-
nu amonu jako nawozu, poprawi ekonomika procesu wytwarzania 
kaprolaktamu oraz warunki pracy w sekcji krystalizacji siarczanu 
amonu. Wynalazek jest gotowy do wdrożenia w Grupie Azoty Zakła-
dach Azotowych “Puławy” S.A. 
za Absorbent wolnego formaldehydu w aminoplastach
Haloizyt modyfi kowany mocznikiem jako dodatek do aminopla-
stów spełnia dwie funkcje – jedną fi zycznego absorbenta i drugą 
absorbenta wolnych monomerów znajdujących się w nadmiarze 
w żywicach mocznikowo-formaldehydowych i uwalniających się 
w trakcie ich przetwórstwa.

Instytut Technologii Drewna
za Sposób zabezpieczania sklejki przed działaniem grzybów
Efekt zabezpieczenia sklejki przed deprecjacją oraz korozją 
mikrobiologiczną uzyskano stosując proekologiczne, biodegra-
dowalne preparaty  stanowiące produkty tzw. zielonej chemii. 
Technologia umożliwia prowadzenia procesu impregnacji na 
walcach klejarskich w jednym ciągu produkcyjnym wytwarzania 
sklejki. Dzięki temu eliminuje się inne uciążliwe metody zabez-
pieczania forniru.

Centralny Instytut Ochrony Pracy – PIB
za Rękawice bazaltowe chroniące przed czynnikami ter-
micznymi i mechanicznymi
Bazaltowe rękawice ochronne są przeznaczone do ochro-
ny rąk pracowników narażonych zawodowo na jednoczesne 
występowanie wielu czynników gorących oraz czynników 
mechanicznych, tzw. wielozagrożeniowe środowiska pracy. 
W szczególności są to huty metali oraz szkła, zakłady prze-
mysłu ceramicznego, zakłady metalowe (odlewnie, kuźnie) czy 
zakłady koksownicze.

Instytut Włókiennictwa
Politechnika Śląska
za Kostium z modułami tekstronicznymi do akwizycji ruchu
Przedmiotem wynalazku jest jedno lub wieloczęściowy kostium 
z modułami tekstronicznymi. Kostium jest połączeniem mate-
riału włókienniczego z elementami elektronicznymi i stanowi 
integralne rozwiązanie do akwizycji ruchu. Dane przekazywane 
są do specjalnych programów komputerowych, umożliwiając 
wizualizację, klasyfi kację i parametryzację ruchu. System po-
miarowy zasilany jest poprzez elementy konduktywne taśmy, ze 
źródła umieszczonego w kieszeni kostiumu. Kostium może być 
stosowany w terapiach medycznych, treningach sportowych, za-
wodowych, grach komputerowych itp.

Instytut Technik Innowacyjnych EMAG
za Autonomiczny Zespół Rejestrująco–Pomiarowy AZRP
Zadaniem opracowanego AZRP jest długoterminowy pomiar 
parametrów atmosfery w podziemnych zakładach górni-
czych, kluczowych z punktu widzenia bezpieczeństwa pracy, 
z zachowaniem ich nienaruszalności i trwałości. Rozwiązanie 
nowatorskie w skali światowej. Z uwagi na funkcjonalność 
i zastosowane zabezpieczenia urządzenie to można stoso-
wać również w innego rodzaju zakładach, np. w rafineriach, 
elektrowniach itp.

Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego
za Sposób unieszkodliwiania i zagospodarowania niebez-
piecznych odpadów z instalacji spalania i mułów po flotacji 
rud metali nieżelaznych w produkcji kruszywa lekkiego dla 
budownictwa

Wynalazek dotyczy termicznej metody utylizacji odpadów nie-
bezpiecznych, która pozwala na wytworzenie kruszywa lekkie-
go jako zamiennika naturalnej krzemionki. W rezultacie pro-
cesu otrzymuje się cenny produkt handlowy do powszechnego 
stosowania w budownictwie. Rozwiązanie jest obecnie przygo-
towywane do wdrożenia na skalę produkcyjną.

Instytut Mechaniki Precyzyjnej
za Ekologiczną instalację i technologię odzysku oleju i gazu 
energetycznego z opon samochodowych i innych odpadów 
organicznych metodą rozkładu termicznego w obiegu za-
mkniętym
Technologia rozkładu termicznego odpadów organicznych 
w tym elastomerowych (zwłaszcza opon), polega na tym, że pro-
ces prowadzi się w ogrzewanym przeponowo reaktorze o pozio-
mej osi obrotu z ruchomym złożem w temperaturze 320-400°C 
i pod ciśnieniem w zakresie 0–0,5 bara.

Instytut Metali Nieżelaznych/ Oddział w Legnicy
za Sposób odzyskiwania ołowiu i metali towarzyszących, 
zwłaszcza cyny z ołowiu surowego
Wynalazek jest obecnie wykorzystywany w przemyśle, w wa-
runkach instalacji do produkcji stopów ołowiu IMN Oddział 
w Legnicy. Jego zastosowanie pozwala na odzysk traconej 
uprzednio cyny, zwiększając efektywność procesu odzysku 
z odpadów.

Przemysłowy Instytut Maszyn Rolniczych
HYDROMEGA Sp. z o.o.
za Modułowy multiplatformowy system przechowywania 
pojazdów samochodowych w miastach 
Jest to w pełni zautomatyzowany modułowy, bezobsługowy, 
wielopoziomowy system parkingowy, wyposażony w central-
ną windę do przewożenia platform z pojazdami, zintegrowany 
z systemami informacji o wolnych miejscach z kontrolą dostępu 
i płatności.

Instytut Technologii Bezpieczeństwa „MORATEX”
za Sposób polepszenia własności użytkowych włókienni-
czych materiałów balistycznych 
Hybrydowy układ balistyczny
Wynalazek umożliwia polepszenie własności użytkowych włó-
kienniczych materiałów balistycznych z polimerów olefinowych 
i/lub aramidowych, zwłaszcza odporności na wilgoć, promie-
niowanie UV i temperaturę. 

Podkładka antyugięciowa
Podkładka absorbująca energię uderzenia pocisku, wykonana 
jest z hybrydowego materiału elastomerowego i przeznaczona 
do stosowania w ochronach osobistych łącznie z płytami bali-
stycznymi. Specjalne, jednostronne ukształtowanie powierzch-
ni podkładki pozwala na zachowanie wysokiego komfortu ter-
micznego osłon balistycznych.

Klaster Leczenia Bólu
Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej PAN
Instytut Homeostazy Sp. z o.o.
Instytut Chemii Przemysłowej

Przeciwnowotworowe właściwości peptydów powstających 
w naturalnych przemianach białek układu nerwowego
Przedmiotem wynalazku jest specjalna mieszanina peptydów 
białek układu nerwowego. Podstawą odkrycia było założenie, 
że suplementacja diety odpowiednimi mieszaninami krótkich 
peptydów może przywrócić stan homeostazy, w tym również 
aktywność przeciwnowotworową. Wykonane badania in vitro 
otrzymanej mieszaniny peptydowej potwierdzają niszczenie 
komórek nowotworowych ośrodkowego układu nerwowego.
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12 listopada 2014 r. prof. Jerzemu J. Sobczakowi przy-
znano zaszczytny tytuł honorowego pracownika nauki 
(Honorable Research Fellow). Wręczenie nagrody odbyło 
się w trakcie posiedzenia Rady Naukowej Instytutu Nauki 
o Metalach, Wyposażenia i Technologii imienia akademi-
ka Angela Balewskiego wraz z Centrum Hydroaerodyna-
miki (IMSET BAS - Institute of Metal Science, Equipment 
and Technologies "Acad. Angel Balevski" with Hydrodyna-
mic Center) Bułgarskiej Akademii Nauk w Sofi i. 

Jak podano w uzasadnieniu przyznania tytułu, prof. 
J. J. Sobczak otrzymał wyróżnienie za wybitny wkład 
w rozwój metaloznawstwa, w szczególności materiałów 
kompozytowych nowej generacji, zaawansowanych su-
perlekkich mediów porowatych oraz rozwój naukowo-
-badawczej współpracy polsko-bułgarskiej. Jego kandy-
datura została jednogłośnie zaakceptowana przez Radę 
Naukową IMSET BAS w głosowaniu tajnym. Dyplom prof. 
J.J. Sobczakowi wręczyli prof. Kamen Veselinov – były 
rektor Sofijskiego Uniwersytetu Technicznego, sekretarz 
stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego 
Bułgarii, aktualny prezes Bułgarskiego Urzędu Patento-
wego w asyście dyrektora Instytutu – prof. L. Drencheva. 

Tytuł Honorable Research Fellow jest najwyższym wy-
różnieniem przyznawanym wyłącznie uczonym zagra-

7 listopada 2014 r. w Oddziale Instytutu Technologii Elek-
tronowej (ITE) w Piasecznie odbyła się uroczysta inaugu-
racja działalności Centrum Mikrosystemów i Nanotechno-
logii MINTE.

Uroczystość zaszczycili swoją obecnością, m.in. prof. 
Krzysztof Jan Kurzydłowski – Dyrektor Narodowego Cen-
trum Badań i Rozwoju i prof. Leszek Rafalski – Przewodni-
czący Rady Głównej Instytutów Badawczych. Wśród licznie 
zgromadzonych gości znaleźli się przedstawiciele Minister-
stwa Gospodarki, Urzędu Marszałkowskiego i lokalnych 
władz samorządowych, a także reprezentanci uczelni i in-
stytutów współpracujących z ITE: Politechniki Warszawskiej, 
Wrocławskiej i Łódzkiej, Akademii Górniczo-Hutniczej, Insty-
tutu Fizyki PAN, Komitetu Elektroniki i Telekomunikacji PAN.

Realizacja projektu Mikrosystemy i Nanotechnologie Elek-
troniczne dla Innowacyjnej Gospodarki stworzyła warunki 
infrastrukturalne niezbędne do realizacji prac B+R na rzecz 
gospodarki w zakresie priorytetowych dla rozwoju społeczno-go-
spodarczego kraju mikro/nanotechnologii elektronicznych. Wy-
budowano nowy budynek oraz uzupełniono powstały kompleks 
o nowe przyłącza: energetyczne, gazowe, a także zmodernizo-
wano klimatyzację, instalację wytwarzania wody dejonizowanej 

i gazów procesowych. Ważnym elementem projektu były zakupy 
specjalistycznej aparatury technologicznej i pomiarowej, któ-
re zostały zaplanowane w taki sposób, aby zastąpić stare, wy-
eksploatowane urządzenia nowymi oraz wzbogacić potencjał 
o nowe, niedostępne dotychczas procesy technologiczne.

nicznym i w historii IMSET BAS przyznano dopiero dwie 
takie nagrody. Po uroczystości wręczenia tytułu, prof. 
J. J. Sobczak wygłosił wykład zatytułowany Foundry Re-
search Institute – state of art and perspectives in me-
talcasting theory and practice.

Źródło: IO

Tytuł Honorowego Pracownika Nauki dla
prof. Jerzego J. Sobczaka –
Dyrektora Instytutu Odlewnictwa

Nowoczesne Centrum Mikrosystemów
i Nanotechnologii MINTE w Instytucie
Techniki Elektronowej rozpoczęło działalność

Prof. Jerzy J. Sobczak – Dyrektor Instytutu Odlewnictwa
odbiera wyróżnienie Honorable Reseasrch Fellow

Od prawej: prof. Jerzy Kątcki – Zastępca Dyrektora ds. Naukowych ITE,  
prof. Krzysztof J. Kurzydłowski – Dyrektor NCBR, Zbigniew Poznański –
Dyrektor ITE, prof. Leszek Rafalski – Przewodniczący RGIB
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Uroczysta Gala Pereł Polskiej Gospo-
darki, która odbyła się 7 listopada br. 
w Sali Balowej Zamku Królewskiego 
w Warszawie, zgromadziła wybitne 
osobistości świata polityki, biznesu, 
nauki, kultury, mediów, wśród któ-
rych nie mogło zabraknąć przedsta-
wicieli instytutów badawczych.

Była to już XII edycja konkursu orga-
nizowanego przez wydawcę angloję-
zycznego ekonomicznego miesięcznika 
Polish Market. Patronat nad Galą obję-
li: Wicepremier i Minister Gospodarki – 
Janusz Piechociński, Prezes Polskiej 
Akademii Nauk – prof. Michał Kleiber 
oraz Rektor Szkoły Głównej Handlowej 
w Warszawie – prof. Tomasz Szapiro.

Nagrodę PROGRESS 214, czyli Per-
ły Innowacyjności przyznano w tym 
roku po raz trzeci. Nagroda ta sprzyja 
promocji, prezentacji i upowszechnia-
niu działań innowacyjnych w gospo-
darce. Kapituła w osobach Krystyny 
Woźniak-Trzosek – Redaktor Naczel-
nej Polish Market oraz prof. Leszka 
Rafalskiego – Przewodniczącego 
RGIB – przyznała Perły Innowacyjno-
ści w kategoriach: Firma, Jednostka 
Naukowa oraz Osobowość Naukowa.

Perłami innowacji uhonorowano:
w kategorii Firma – przedsiębior-

stwa LfC i ECO-SOL,
w kategorii Osobowość Naukowa – 

dr hab. inż. Danutę Ciechańską – 
dyrektor Instytutu Biopolimerów 
i Włókien Chemicznych specjalizu-
jącą się w biotechnologii, techno-

logii polimerów i włókien chemicz-
nych, autora i współautora ponad 
100 publikacji w czasopismach 
naukowych oraz 32 patentów 
i zgłoszeń patentowych; współini-
cjatora i pomysłodawcę utworzenia 
Ponadregionalnego Centrum Na-
ukowo-Przemysłowego (Bio)-poli-
mery – materiały – technologie dla 
Gospodarki (POLINTEGRA),

w kategorii Jednostka Nauko-
wa – Narodowe Centrum Badań 
Jądrowych, które jest największym 
instytutem badawczym w Polsce 
zatrudniającym 1100 osób, w tym 
blisko 60 profesorów i ponad 100 
doktorów, zaangażowanym w naj-
większe przedsięwzięcia badaw-
cze na świecie, takie jak m.in.: 
eksperymenty w ośrodku CERN 
(w którym dokonano odkrycia tzw. 
bozonu Higgsa), European XFEL 
(powstający laser na swobodnych 
elektronach), W7-X, ITER (bada-
nia plazmy), jak również wielkie 

projekty prowadzone w Polsce: 
AiD (pięć innowacyjnych urzą-
dzeń dla medycyny i przemysłu), 
CIŚ (jedna z największych mocy 
obliczeniowych w Europie), ba-
dania z zakresu fi zyki nuklearnej 
(jedyny w Polsce badawczy reak-
tor jądrowy „Maria”), synchrotron 
Solaris, produkcja radiofarmaceu-
tyków dla medycyny nuklearnej 
(Polatom będący częścią instytutu 
jest czołowym dostawcą na świe-
cie) i wiele innych. Powstające 
rozwiązania w Świerku znajdują 
już wiele zastosowań w medycynie 
i gospodarce, a korzystają z nich 
największe polskie i zagraniczne 
fi rmy. Naukowcy oczekują zwięk-
szenia ilości wdrożeń po urucho-
mieniu Parku Naukowo-Techno-
logicznego w Świerku, będącego 
w ostatniej fazie realizacji.

Laureatom serdecznie gratulujemy!

Dorota Jarocka
Zdjęcia: Łukasz Giersz

Perły Innowacji – PROGRESS 2014 rozdane

Dzięki realizacji projektu możliwa jest kontynuacja prowadzo-
nych dotychczas z sukcesami prac badawczych w dziedzinie 
technologii specjalizowanych układów scalonych CMOS ASIC, 
fotodetektorów i detektorów promieniowania jonizującego, czuj-
ników i aktuatorów mikromechanicznych, sensorów chemicznych 
i biologicznych, mikroreaktorów dla potrzeb analityki chemicznej 
i biomedycznej, a także zintegrowanych systemów mikro-(opto)-
-elektro-mechanicznych (MEMS i MOEMS). Nowa aparatura, wraz 
z obsługującymi poszczególne procesy technologiczne pracow-

nikami, stanowi fundament podejmowania złożonych i nowator-
skich prac badawczo-rozwojowych we współpracy z polskim i eu-
ropejskim środowiskiem naukowym oraz z przemysłem.

Uroczystości otwarcia towarzyszyło sympozjum, podczas 
którego koordynator projektu – prof. Piotr Grabiec wygłosił 
wykład pt. Nanoelektronika jako jedna z sześciu Kluczo-
wych Technologii Umożliwiających Rozwój (KET – Key Ena-
bling Technologies) – pozycja ITE w Polsce i w Europie.

Źródło: ITE

Prof. Grzegorz Wrochna odbiera Perłę
Innowacyjności z rąk prof. Leszka Rafalskiego

Dr hab. inż. Danuta Ciechańska przyjmuje
gratulacje od redaktor Krystyny Woźniak-Trzosek
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