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– Pierwsza edycja tego konkursu, który 
promuje nowatorskie rozwiązania technicz-
ne i technologiczne w dziedzinie obronności 
odbyła się w ubiegłym roku i przyniosła bar-
dzo dobre efekty – informuje płk Wojciech 
Ziółkowski, pełniący obowiązki szefa In-
spektoratu Implementacji  Innowacyjnych 
Technologii Obronnych (I3TO). – Jego celem 
było aktywizowanie krajowych podmiotów 
naukowo-badawczych i przemysłowych, 
a także osób prywatnych do poszukiwania 
nowych i ciekawych rozwiązań, z możliwoś-
cią ich wykorzystania  w Siłach Zbrojnych RP.  
Druga edycja jest potwierdzeniem, że nam 
się to udało, ponieważ na konkurs wpłynęło 
dwa razy więcej zgłoszeń. 

Trudno jest porównywać osiągnięcia twór-
ców indywidualnych z ośrodkami badaw-
czymi czy dokonaniami przemysłu, dlatego 
organizatorzy wprowadzili podział na trzy 
kategorię: indywidualną, naukową i przemy-
słową. W każdej z nich kapituła konkursowa 

Inspektorat Implementacji Innowacyjnych Technologii Obronnych (I3TO) podległy ministrowi obrony 
narodowej odpowiada za monitorowanie rozwoju nowatorskich rozwiązań i rekomendowanie ich Si-
łom Zbrojnym RP. Inicjuje i nadzoruje wybrane projekty badawcze i rozwojowe, których efekty mogą 
w przyszłości znaleźć zastosowanie w armii. I3TO wspólnie z Wojskową Akademią Techniczną jest także 
organizatorem konkursu „Innowacje dla Sił Zbrojnych RP”. Podsumowanie II edycji odbędzie się dzisiaj 
(2 marca) podczas uroczystej gali w Centrum Konferencyjnym Wojska Polskiego w Warszawie.

Improwizowane ładunki i urządzenia wybuchowe są poważnym zagrożeniem dla żołnierzy i ludności cywilnej w konflik-
tach zbrojnych i atakach terrorystycznych. Nad doskonaleniem metod ich rozbrajania i neutralizacji pracuje Wojskowy 
Instytut Techniki Inżynieryjnej im. prof. Józefa Kosackiego we Wrocławiu, którego tradycje sięgają prawie 90 lat. 

Naukowcy i przedsiębiorcy uNowocześNiają wojsko

Innowacje dla Sił Zbrojnych RP

GwaraNTuje bezpieczeŃsTwo LudzioM i środowisku

Neutralizator min i pocisków

wyłoniła po sześciu nominowanych spośród 
prawie 70 zgłoszeń, które wpłynęły na kon-
kurs we wszystkich kategoriach. Lista laure-
atów ogłoszona zostanie podczas dzisiejszej 
gali finałowej. Na zwycięzców pierwszych 
miejsc w kategorii naukowej i przemysło-
wej czekają nagrody pieniężne po 20 tys. zł, 
a w kategorii indywidualnej 10 tys. zł. 

– Będzie też nagroda specjalna szefa 
Inspektoratu dla „Innowatora Roku” za 
najważniejszą zidentyfikowaną przez nas 
technologię nowej generacji, która już 
wkrótce może znaleźć zastosowanie w woj-
sku – dodaje płk W. Ziółkowski – Przy wy-
borze nagrodzonych rozwiązań, we wszyst-
kich kategoriach, jednym z podstawowych 
kryteriów był zaawansowany poziom ich 
gotowości technologicznej. Zależy nam, 
żeby te nowatorskie technologie mogły być 
w niedalekiej przyszłości wykorzystywane 
w unowo-cześnianiu sprzętu wojskowego 
i systemów uzbrojenia polskiej armii.  (j)

NOmINACJe  
W KATegORII INdyWIduAlNeJ

Czarnecki Ryszard Stanisław – mechanicz-
ny system nurkowy o bardzo krótkiej  
dekompresji i szerokim zakresie  
zastosowania
Jankiewicz marek – zapewnienie 
bezawaryjnej pracy napędów i urządzeń 
pomocniczych  w systemach okrętowych
Księżyk mariusz – ultramobilny robot 
bojowy 
matyjasiak maciej – bezzałogowa 
wodoszczelna platforma zwiadowcza  
UAV na potrzeby sił specjalnych
Osiński Jakub – Projekt PROSOL 
– eliminacja możliwości postrzału żołnierza 
na misjach zagranicznych oraz operacjach 
wewnętrznych
Szymkowiak mirosław – wielopaliwowy 
silnik spalinowy ze zmiennym stopniem 
sprężenia

NOmINACJe  
W KATegORII PRZemySłOWeJ 
maverick marcin Jaworski – innowacyjne 
antykorozyjne zabezpieczenie sprzętu 
wojskowego
PCO S.A. – kamera termowizyjna KLW-1 
Asteria       
Robotics Inventions Sp. z o.o. – autono-
miczny rój robotów inspekcyjnych 
SIRC Sp. z o.o. – krzemowe mikrofalowe 
układy scalone na pasmo 10 GHz
Teldat Sp. z o.o. – sieciocentryczna 
platforma teleinformatyczna Jaśmin
Wojskowe Zakłady łączności nr 1 S.A. 
– mobilny węzeł łączności 

NOmINACJe W KATegORII NAuKOWeJ
Instytut matali Nieżelaznych – bateria termicz-
na BTR-06 amunicji precyzyjnego rażenia
Instytut Technologii elektronowej  
– polski tranzystor mikrofalowy PolHEMT 
AlGaN dla radiolokacji
Instytut Techniczny Wojsk lotniczych  
– innowacyjny system amortyzacji  
sterowany polem elektromagnetycznym
Politechnika gdańska  – system obrony 
przeciwminowej OPM GłUPTAK
Wojskowy Instytut Techniki Inżynierskiej  
– neutralizator wybuchowy
Wojskowy Instytut Techniki Inżynieryjnej  
– urządzenie tremoelktrochromowe 

Neutralizator wybuchowy uzyskał 
w konkursie nominację do nagrody w kate-
gorii naukowej. Kapituła przyznała instytu-
towi również drugą nominację za urządze-
nie termoelektrochromowe, które może 
być wykorzystywane w wojsku do działań 
maskujących.

Nad systemem aktywnego kamufla-
żu naukowcy pracują już kilka lat. Zespół 
pod kierunkiem prof. Adama Januszko, 
zastępcy dyrektora Wojskowego Instytutu 
Techniki Inżynieryjnej (WITI) jako pierwszy 
w świecie, opracował elektroniczny system 
maskujący o nazwie Kameleon. Dzięki no-
watorskiej technologii sprzęt wojskowy 
może samoczynnie zmieniać kolor, przy-
stosowując się do barwy terenu, w którym 
się znajduje. Tym razem uczeni opracowali 
urządzenie termoelektrochromowe, wyko-
rzystując do tego metodę tworzenia mono 
warstw grafenu, opracowaną przez ITME.

– Szukaliśmy takich cech, które wyłączają 
grafen z powszechnego zastosowania – in-
formuje prof. Adama Januszko, autor wy-
nalazku. – Jedną  z nich jest duża oporność 
mono warstwy grafenu. Przy określonym 
napięciu podnosi jego temperaturę. Wy-
korzystaliśmy tę właściwość nanosząc war-
stwę termochromową, czyli taki materiał, 
który w funkcji temperatury zmienia swoją 
barwę. Przechodzi ze stanu transparentne-
go w barwny i odwrotnie.  To urządzenie 
łączące zjawisko elektrochromowe z termo-
chromowym i z polską warstwą grafenową, 
nazwane Legwan, też może mieć powszech-
ne zastosowane w wojsku.

Wynalazek obejmuje zakres kilku dyscy-
plin naukowych: chemii, optyki i elektroniki. 

Zastępuje sapera
Rozwój technologii obronnych i próby 

zastosowania rozwiązań naukowych dla 
zapewnienia bezpieczeństwa dają szan-
sę na ich szerokie zastosowanie nie tylko 
podczas konfliktów zbrojnych, ale również 
w akcjach humanitarnych. Takie akcje pro-
wadzone są bezpośrednio po zakończeniu 
działań wojennych. 

– Na tych terenach nie ma już saperów, 
doświadczonych w usuwaniu min, dlatego 
potrzebne są narzędzia, które pozwolą na 
bezpieczne ich rozminowanie podczas pro-
wadzenia akcji humanitarnych – wyjaśnia 
profesor. – Takie zadanie spełnia nasz ko-
lejny wynalazek. Jest nim neutralizator min, 
który niszczy zapalnik w improwizowanych 
urządzeniach wybuchowych, pociskach 
moździerzowych i artyleryjskich. Jest bardzo 
skuteczny i prosty w obsłudze. 

Po zniszczeniu zapalnika mina już nie de-
tonuje. Wykonanie bezpiecznych zestawów 
do realizacji zadań związanych z rozminowa-
niem, prowadzonym podczas akcji humani-
tarnych, było celem realizacji europejskiego 
projektu TIRAMISU. Nasz Instytut uczestni-
czył w tym projekcie, który zakończył się pod 
koniec 2015 roku, dodaje profesor. 

efekty udziału WITI w projekcie TIRAmISu
Instytucje wojskowe i cywilne, które od-

grywają w Europie wiodącą rolę w projek-
tach badawczych w zakresie rozminowania 
humanitarnego realizowały przez 4 lata 
wspólny projekt pn. TIRAMISU, dofinanso-
wany z VII Programu Ramowego UE. Jego 
założeniem było doskonalenie i tworzenie 
nowych narzędzi do usuwania min przeciw-
piechotnych oraz niewybuchów w czasie 
prowadzenia akcji humanitarnych pod egidą 

Narodów Zjednoczonych. Wojskowy Instytut 
Techniki Inżynieryjnej był jednym z 26 uczest-
ników tego projektu, którego liderem została 
Królewska Akademia Obrony z Brukseli. 

– Pojawiliśmy się w tym konsorcjum ze 
względu na bogate doświadczenia związane 
z neutralizacją, wykrywaniem i niszczeniem 
ładunków wybuchowych min przeciwpie-
chotnych, które stanowią główne niebez-
pieczeństwo dla obywateli – podkreśla 
prof. Adam Januszko. – Zadaniem naszego 
Instytutu było opracowanie w tym projek-
cie takich zestawów, które zagwarantują 
bezpieczeństwo ludziom  i środowisku nie 
powodując  detonacji neutralizowanych 
min. W ciągu 4 lat realizacji tego programu 
wykonaliśmy pięć takich narzędzi, i wszyst-
kie zostały opatentowane. 

Jednym z opracowanych narzędzi jest 
pojemnik do przewozu i czasowego prze-
chowywania materiałów wybuchowych 
i przedmiotów niebezpiecznych. Prace nad 
każdym z narzędzi,  łącznie z ich testami 
i raportowaniem do Komisji Europejskiej, 
trwały po ok. pół roku. To jest imponujący 
wynik. W te działania zaangażowany był 
20 osobowy zespół naukowców z WITI. 
Byli to wybitni specjaliści m.in. od materia-
łów wybuchowych, konstrukcji stalowych, 
chemicy i elektronicy.  Zdobyte w projekcie 
doświadczenia posłużyły konstruktorom 
do stworzenia zestawu do neutralizacji 
min przeciwpancernych, którym bardzo 
zainteresowane są teraz kraje arabskie.

Chemiczny rozkład ładunku heksogenu 
(RdX)

Oprócz dwóch nominowanych w kon-
kursie projektów WITI zgłosił także trzecie 
urządzenie  do rozkładu heksogenu meto-
dą chemiczną.  

– Opracowane w Instytucie narzędzia 
wykorzystywane są w zestawach – uzupeł-
nia prof. Adam Januszko, autor 16 patentów. 
– Neutralizator jest niezbędny do niszczenia 
zapalnika, a metoda chemiczna do rozkładu 
niebezpiecznych ładunków. Z silnego ma-
teriału wybuchowego w wyniku zastoso-
wania opatentowanej metody chemicznej 

pozostają tylko nieszkodliwe dla środowiska 
substancje jak woda, dwutlenek węgla i azot 
dwucząsteczkowy, którym m.in. oddycha-
my.  Te zadania wymagały od nas sporego 
wysiłku, ale najważniejsze jest to, że służą te-
raz dobrej sprawie i będą chronić ludzi przed 
nieszczęściem w różnych częściach świata.  

Tak silne ładunki wybuchowe jak hek-
sogen były dotychczas niszczone na poli-
gonach wojskowych metodą wybuchową. 
Zaletą innowacyjnego rozwiązania jest 
niszczenie ich metodą niewybuchową i nie-
szkodliwą dla środowiska. Metoda chemicz-
na pozwala na dokonanie rozkładu ładunku 
heksogenu również w warunkach polowych, 
bezpośrednio po rozbrojeniu min.  

Technologie podwójnego zastosowania
O nominacji nowatorskich rozwiązań 

w dziedzinie obronności i bezpieczeństwa, 
oprócz zaawansowanej technologii, decydo-
wał też poziom gotowości technologicznej, 
przygotowanie prototypowych urządzeń do 
wdrożenia i komercjalizacji oraz możliwość 
wykorzystania ich na rynku cywilnym. 

– Staramy się tworzyć technologie po-
dwójnego przeznaczenia, ponieważ pienią-
dze publiczne są wówczas dużo lepiej wyko-
rzystywane – zapewnia prof. Adam Januszko. 
Bogate państwa udowodniły, że napędzają 
też gospodarkę. Wpływają na podniesienie 
dochodów i wzrost PKB. Znajdują szerokie 
zastosowanie na rynku cywilnym i są pro-
duktem eksportowym. 

Takie przeznaczenie mają też urządze-
nia opracowane i wykonane w Wojsko-
wym Instytucie Techniki Inżynieryjnej, któ-
ry działa od 1927 roku. Wcześniej zadania 
zlecało Instytutowi głównie Ministerstwo 
Obrony Narodowej. Teraz, opracowane 
technologie magą mieć wielu użytkowni-
ków, również wśród odbiorców cywilnych. 
Już niedługo tysiące sztuk neutralizatorów 
min mają trafić za granicę do bezpiecznego 
wykorzystania podczas rozminowywania 
terenów w ramach prowadzonych tam, 
pod sztandarem ONZ, akcji humanitar-
nych. Są obecnie prowadzone negocjacje 
z potencjalnymi odbiorcami.  (jol)

Fot. Archiwum

BARTOSZ KOWNACKI, SeKReTARZ STANu W mON

Wyniki konkursu „Innowacje dla Sil Zbrojnych” organizowanego przez 
Inspektorat Implementacji Innowacyjnych Technologii Obronnych 

we współpracy z Wojskową Akademia Techniczną, wyznaczają kierunki roz-
woju dla polskiej armii. To czy będą zaimplementowane w procesie moder-
nizacji czy rozwoju zależy od podmiotu oferującego dany wyrób. Niemniej, 
należy stwierdzić, że tego typu przedsięwzięcia są bardzo istotne dla Sił 

Zbrojnych. Koncentrujemy się obecnie na kilku strategicznych programach, ale najważniejszy 
jest system obrony powietrznej kraju. To jak zostanie zrealizowany, także w zakresie offsetu 
i transferu technologii, jest aktualnie kluczowym zadaniem stojącym przed Ministerstwem 
Obrony Narodowej. Polski przemysł zbrojeniowy, skonsolidowany w grupę PGZ dysponuje 
potencjałem pozwalającym na znaczny udział w budowie systemów obrony powietrznej kra-
ju WISŁA i NAREW. Decyzje na temat wyboru systemu będą zapadały w najbliższym czasie, 
ale nie potrafimy udzielić dokładnej informacji. Negocjacje są prowadzone w ramach procesu 
ciągłego. Na chwilę obecną nie da się oszacować ceny zakupu, a tym bardziej jego reduk-
cji w przypadku udziału (i w jakim zakresie) polskiego przemysłu. Wszystko to jest aktualnie 
przedmiotem negocjacji.

Zestaw do neutralizacji min przeciwpancernych
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OPM GŁUPTAK Z WYDZIAŁU OCEANOTECHNIKII I OKRĘTOWNICTWA POLITECHNIKI GDAŃSKIEJ

Podwodny pogromca min
System obrony przeciwminowej  OPM GŁUPTAK opracowany na Wydziale Ocea-
notechniki i Okrętownictwa Politechniki Gdańskiej przeznaczony jest do działań 
związanych z identyfikacją i niszczeniem min morskich w akwenach o głębokości 
od 5 do 200 m. Pozycję celu bojowego określa i wykrywa okrętowa stacja hydro-
lokacyjna lub sonar holowany za okrętem. Na początku roku zakończono pełen 
cykl prac badawczych i rozwojowych dotyczących  tego systemu. 

W jego skład wchodzą pojazdy głębino-
we  jednorazowego użytku GŁUPTAK, które 
przenoszą  w głowicy obrotowej ładunki 
wybuchowe do niszczenia min. Taki pojazd 
jest napędzany silnikami elektrycznymi, za-
silanymi z wewnętrznej baterii akumulato-
rów. Układ czterech pędników poziomych 
i dodatkowego w tunelu pionowym zapew-
nia wysoką manewrowość. Maksymalna 
prędkość pojazdu względem wody wynosi 
3 m/s. Przy prędkości 1 m/s względem dna 
w prądzie o prędkości 2 m/s misja przeciw-
ko celowi odległemu o 400 m od okrętu wy-
konywana jest w ciągu 10 minut. 

System OPM GŁUPTAK może być stoso-
wany samodzielnie do zadań przeciwmi-
nowych lub jako element zintegrowanego 
systemu złożonego z autonomicznego 
pojazdu rozpoznawczego (ALBATROS), wie-
lozadaniowego pojazdu sterowanego i za-
silanego kablem (UKWIAŁ lub MORŚWIN). 
W takiej konfiguracji może być efektywnie 
wykorzystany do rozpoznania,  identyfikacji 
i niszczenia min nawet w najbardziej złożo-
nych warunkach taktycznych.  

Wyróżniające cechy pojazdu GŁUPTAK 
Wybuchowy ładunek niszczący prze-

chowywany jest poza pojazdem i mon-
towany przed bojową misją przeciw-
minową. To znacznie ułatwia obsługę 
logistyczną. Konstrukcja głowicy bojowej 
umożliwia instalowanie różnych urządzeń do  

identyfikacji i niszczenia min. Cechą wy-
różniającą jest także możliwość celowania 
w pełnej półsferze oraz zdolność do wyko-
nywania zadań w prądach do 2m/s. Jedna 
konstrukcja spełnia wymagania pojazdu 
bojowego i treningowego, który 
może być wykorzystywany do 
celów rozpoznawczych. Może 
być również  przenoszony przez 
pojazd MORŚWIN w celu zwięk-
szenia zasięgu oraz stosowany 
z brzegu lub z dowolnej jednost-
ki pływające i helikoptera. 

Głowica bojowa 
Głowica bojowa pojazdu 

zawiera wybuchowy ładunek 
kumulacyjny umieszczony w 
dziobowej części kadłuba. Kon-
strukcja specjalnie zaprojek-

towanego ładunku umożliwia uzyskanie 
odłamków o prędkości ponad 5 km/s, co za-
pewnia pobudzenie wszystkich materiałów 
wybuchowych stosowanych do elaboracji 
min morskich. Aby zniszczyć minę operator 
nakierowuje ładunek kumulacyjny na wy-
brany punkt na jej kadłubie i wysyła kodo-
wany sygnał odpalający.

Urządzenia nawigacyjne i obserwacyjne
Zespół urządzeń nawigacyjnych i ob-

serwacyjnych przeznaczony jest do wy-
znaczania chwilowej pozycji i orientacji 

ładunku niszczącego w przestrzeni wodnej 
i względem dna oraz wyszukiwania i iden-
tyfikacji celu. W skład zespołu wchodzą: 
kamery telewizyjne -nawigacyjna i celow-
nicza, lampy oświetlające  typu LED, stacja 
hydrolokacyjna, kompas magnetyczny z 
miernikiem przechyłów i przegłębień. Po-
zostałe urządzenia to echosonda (miernik 
odległości od dna), miernik ciśnienia (głę-
bokościomierz), transponder systemu na-
wigacyjnego i celownik  laserowy. 

Konsola operatora
Konsola operatora systemu OPM GŁUP-

TAK przeznaczona jest do montażu na 
dowolnym okręcie, w helikopterze lub na 
brzegu. Na jej pulpicie zamontowane są 
komponenty służące do sterowania funk-
cjami pojazdu: klawiatura sterownicza, pul-

pit sterowniczy stacji hydrolokacyjnej 
pojazdu, dwuosiowe zadajniki ruchu 
A i B, przyciski funkcyjne, włącznik za-
silania konsoli sterowniczej oraz pulpit 
sterowniczy zespołu zabezpieczająco- 
odpalającego ładunek niszczący. 

Przewód sterowniczy
W podstawowej metodzie użycia 

pojazdu, jako linię łączności pomiędzy 
nim, a pulpitem operatora stosuje się 
pojedyncze włókno optyczne o średni-
cy 0,25 mm. W czasie ruchu ładunku 
do przodu jest on wyciągany z pojem-
nika zgodnie z zapotrzebowaniem. Nie 

przewiduje się jego odzyskiwania. W wersji 
obserwacyjnej i treningowej pojazdu wyko-
rzystywany jest kabel wielokrotnego użytku 
o średnicy 2 mm zawierający włókno op-
tyczne oraz wiązkę włókien Vectran o wyso-
kiej odporności na zerwanie. 

Prace badawcze i wdrożeniowe
Innowacyjna działalność twórców 

Wydziału Oceanotechniki i Okrętowni-
ctwa Politechniki Gdańskiej na rzecz Sił 
Zbrojnych RP, a zwłaszcza Marynarki Wo-
jennej rozpoczęła się w okresie między-
wojennym. Od tego czasu zrealizowano 
kilkadziesiąt prac badawczych i wdroże-
niowych. Jednak decydujące znaczenie 
dla poziomu innowacyjności przemysłów 
morskich ma wykształcenie niemal 9000 
inżynierów i pracowników naukowych, 
którzy zbudowali, budują i będą budować 
wszystkie polskie okręty i ich wyposażenie. 

Obok podstawowej działalności dy-
daktycznej, Wydział OiO od ponad 40 lat, 
prowadzi prace nad robotycznymi urządze-
niami dla techniki głębinowej, w tym nad 
pojazdami podwodnymi dla celów m.in. 
obrony przeciwminowej. Efektem tych prac 
są systemy OPM o kryptonimach Ukwiał, 
GŁUPTAK, Albatros i Morświn. System OPM 
Ukwiał stosowany jest na niszczycielach min 
Marynarki Wojennej RP od roku 1999. Na 
początku roku zakończono pełen cykl prac 
badawczych i rozwojowych dotyczących sy-
stemu OPM GŁUPTAK. 

Wykorzystując zaplecze intelektualne 
i naukowo badawcze Wydziału Oceano-
techniki i Okrętownictwa oraz pozostałych 
wydziałów uczelni, Centrum Morskich 
Technologii Militarnych Politechniki Gdań-
skiej prowadzi działalność produkcyjną 
i usługową na rzecz Sił Zbrojnych RP. Cen-
trum produkuje, modernizuje i dostarcza 
Marynarce Wojennej RP okrętowe i lot-
nicze systemy hydroakustyczne i magne-
tyczne, w tym stacje demagnetyzacyjne, 
poligony pomiarowe i systemy robotyki 
podwodnej.  (lr)

Roboty podwodne wykorzystuje się do niszczenia min morskich, a także do  penetracji dna w poszukiwaniu złóż surowcowych dla przemysłu 
wydobywczego i energetycznego.  Ze względu na specyficzne warunki eksploatacji ich użytkownicy wymagają coraz bardziej niezawodnych 

i łatwych w obsłudze urządzeń do prowadzenia takich działań. Uczeni z Wydziału Oceanotechniki i Okrętownictwa Politechniki Gdańskiej są do 
tego bardzo dobrze przygotowani. Od lat prowadzą  badania naukowe i prace rozwojowe w zakresie projektowania i wdrażania pojazdów głębi-
nowych na światowym poziomie. Opracowali wiele urządzeń nowej generacji z napędami elektrycznymi i hydraulicznymi oraz kompozytowymi   
elementami konstrukcyjnymi. Wspólnie z partnerami przemysłowymi w listopadzie 2015 r  złożyli w Narodowym Centrum Badań i Rozwoju 
wniosek o dofinansowanie projektu  badawczo-rozwojowego na opracowanie  przełomowej technologii podwodnego robota mobilnego dużej 
mocy do prowadzenia działań w warunkach bardzo silnych prądów. Projekt pn. Robot II miał się zakończyć  komercjalizacją. Wniosek został 
jednak odrzucony. Eksperci nie docenili przełomowej technologii.  Zamiast międzynarodowego sukcesu i budowania polskiej marki w świecie 
czeka nas znów niewykorzystana szansa.

Zdalnie sterowany, samobieżny ładunek wybuchowy jednorazowego 
użytku typu GŁUPTAK

Fot. M. Dura

VCI – NOWATORSKA METODA ANTYKOROZYJNEGO ZAbEZPIECZENIA SPRZĘTU WOJSKOWEGO

Sprzęt jak nowy
Innowacyjna metoda zabezpieczenia antykorozyjnego polega na stosowaniu suchej metody 
konserwacji za pomocą folii antykorozyjnej VCI. VCI to lotne inhibitory korozji – cząsteczki che-
miczne o właściwościach antykorozyjnych, które w procesie produkcji wtapiane są w strukturę 
folii. Działając na odległość do 30-40 cm osadzają się na detalu tworząc niewidoczną warstwę 
ochronną. 

Proces konserwacji elementów polega tylko na za-
pakowaniu czystego i suchego detalu w folię antykoro-
zyjną VCI Maverick M300 Military oraz na jej szczelnym 
zamknięciu. Taki sposób zabezpieczenia pozwala na 
przechowywanie sprzętu wojskowego na okres nawet 
do 10-ciu lat. Co ważne, dzięki tej metodzie nie jest 
wymagana konieczność każdorazowego przepakowy-
wania sprzętu w momencie inwentaryzacji, zmiany 
magazyniera czy przekazywania sprzętu. Folia antyko-
rozyjna VCI Maverick M300 Military jest transparentna, 
co pozwala na przeprowadzenie powyższych czynności 
oraz identyfikacji numerów seryjnych bez konieczności 
rozpakowywania sprzętu. Ważną informacją jest rów-
nież fakt, że sprzęt po rozpakowaniu z folii antykorozyj-
nej VCI Maverick M300 Military jest niezwłocznie goto-
wy do użycia – nie ma potrzeby mycia, ścierania oraz 
rozkonserwowywania sprzętu, ponieważ cząsteczki VCI 
ulatniają się do atmosfery. Nie są one przy tym szkodli-
we i nie zanieczyszczają środowiska. 

Dowolny element zapakowany w folię antykoro-
zyjną VCI Maverick M300 Military (a w przypadku 
broni dodatkowo zabezpieczenie wnętrza lufy za 
pomocą pręta antykorozyjnego VCI Maverick M5003 
Military) gwarantuje skuteczną ochronę całego de-
talu przed szkodliwym działaniem korozji zarówno 
w okresie magazynowania oraz transportu.

– W zeszłym roku uzyskaliśmy certyfikat Wojsko-
wego Instytutu Technicznego Uzbrojenia potwier-
dzający ochronę szeregu multimetali w okresie 
nawet 10-ciu lat – mówi Marcin Jaworski, dyrektor 
firmy Maverick. – Zmiana sposobu magazynowania 
oraz konserwacji sprzętu wojskowego ma ogromny 
wpływ na zmniejszenie oddziaływania na środowisko 
naturalne, poprzez wyeliminowanie środków płyn-
nych oraz olejowych. Następuje obniżenie kosztów 
utylizacji, poprawa warunków BHP oraz magazyno-
wania. 

Obniżeniu ulegają również koszty transportu we-
wnętrznego poprzez wykorzystanie mniejszej ilości 
środków niezbędnych do przeprowadzenia procesu 
konserwacji (eliminacja środków olejowych, które 
dostarczane są w opakowaniach zbiorczych – becz-
kach – powoduje zmniejszenie kosztów transportu 
wewnętrznego)

Projekt stanowi przełom w zakresie konserwacji 
sprzętu wojskowego. Zaproponowana innowacyj-
na metoda zabezpieczenia nie wymaga stosowania 
środków smarnych. Zabezpieczenie VCI chroni szereg 
multimetali przed korozją oraz nie powoduje uszko-
dzeń układów optycznych oraz elektronicznych. 

– Metoda VCI pozwala znacznie ograniczyć czas  
i koszt konserwacji w stosunku do metody tradycyj-
nej – zapewnia dyrektor. – Projekt stanowi znaczne 
uproszczenie w zakresie procedur oraz procesów 
związanych z zabezpieczeniem sprzętu wojskowego 
takiego jak broń, części zamienne, zestawy napraw-
cze, podzespoły, zespoły oraz pojazdy. Umożliwia 
zmianę procedur oraz procesów związanych z inwen-
taryzacją sprzętu wojskowego co wiąże się ze znacz-
nym obniżeniem kosztów związanych z przechowy-
waniem zapasów.

Służby Zbrojne posiadają bardzo dużą ilość sprzę-
tu, którą muszą konserwować. Tradycyjna metoda 
pochłania bardzo dużo czasu, pracy oraz środków 
konserwujących. Innowacyjna metoda VCI ogranicza 
w znacznym stopniu czas pracy potrzebnej do kon-
serwacji, koszty związane z konserwacją, inwentary-
zacją, kontrolą oraz wszelkiego rodzaju czynnościami 
wymagającymi kontroli stanu sprzętu, chroni środo-
wisko (folia antykorozyjna VCI oraz pręt antykorozyj-
ny VCI podlega utylizacji tak jak polietylen) oraz po-
zwala na magazynowanie sprzętu bez konieczności 
przeprowadzania ponownej konserwacji nawet przez 
okres 10 lat.  (ak)

TECHNOLOGIA NIE TYLKO DLA SIŁ ZbROJNYCH

Unikatowe kompetencje
Gotowym do wdrożenia i komercjalizacji układem scalonym przetwornika radarowego na 
pasmo 8-12 GHz firma SIRC zakończy wkrótce realizację nowatorskiego projektu. Spółka ze 
100-procentowym polskim kapitałem specjalizuje się w zaawansowanych technologiach mikro-
elektronicznych, głównie w projektowaniu układów scalonych i zminiaturyzowanych sensorów 
radarowych. Opracowuje układy scalone w technologii krzemowej SiGe BiCMOS, układy ante-
nowe i  całe systemy na bazie poszczególnych komponentów.

Projekty firmy cechują się bardzo wysokim stop-
niem miniaturyzacji i niskim zużyciem energii. Ak-
tualnie, realizowane są układy i systemy radarowe 
pracujące w pasmach 10 GHz, 35 GHz i 120 GHz.

Firma stawia na innowacyjność i bardzo mocno in-
westuje w prace badawczo-rozwojowe. Portfolio fir-
my obejmuje obecnie trzy projekty z NCBiR oraz dwa 
projekty z Europejskiej Agencji Kosmicznej (ESA). 
W ramach projektów dla ESA, spółka opracowuje 
prototypy układów scalonych, które w przyszłości 
będą stanowić istotne elementy systemów radaro-
wych montowanych na satelitach z przeznaczeniem 
do obserwacji Ziemi. ESA rozszerza współpracę z SIRC 
z uwagi na unikatowe kompetencje firmy i jakość do-
starczanych wyników, spełniającą najwyższe standar-
dy związane z technologiami kosmicznymi.

Do konkursu „Innowacje dla Sił Zbrojnych” firma 
SIRC zgłosiła prototyp innowacyjnego w skali świato-
wej, krzemowego układu scalonego nadawczo-odbior-
czego MMIC z przeznaczeniem do budowy systemów 
radarowych krótkiego zasięgu na pasmo 10 GHz. Po-
mysł na projekt jest efektem analizy potrzeb global-
nego rynku w zakresie zminiaturyzowanych układów 
i systemów radarowych. Zidentyfikowane zostały 
aplikacje, które wymagają zastosowania efektywnych 
energetycznie, pobierających mało mocy i kompakto-
wych, tzn. zminiaturyzowanych układów scalonych. 
Synergia kompetencji zespołu pozwoliła zmierzyć się 
z wyzwaniem opracowania pierwszych na świecie, 
komercyjnie dostępnych krzemowych układów scalo-
nych integrujących cały front-end radarowy, tzn. część 
nadawczą i odbiorczą w paśmie 8-12 GHz. Dofinan-
sowanie na realizację tych prac pozyskano z NCBiR w 
ramach konkursu INNOTECH.

– Zrealizowaliśmy już pierwszą wersję układów 
scalonych – informuje Radosław Piesiewicz, z firmy 

SIRC. – Zostały pomierzone i zamontowane w obu-
dowy QFN, co pozwala na ich łatwy montaż na 
płytkach PCB. Druga i ostateczna wersja układów 
scalonych została już wysłana do produkcji. Nie-
mniej jednak, już pierwsza wersja spełnia założoną 
specyfikację. Liczymy, że osiągniemy nawet jeszcze 
lepsze parametry w wersji docelowej.

Opracowane układy scalone znajdą zastosowa-
nie w mobilnych i zminiaturyzowanych systemach 
radarowych. Będą mogły być montowane np. na 
dronach, tak aby umożliwić ich autonomiczną na-
wigację i unikanie przeszkód w powietrzu. Jest to 
aktualnie ogromne wyzwanie. Wielkie firmy jak 
Amazon planują dostarczać paczki i towary do 
klientów za pomocą dronów, a bez zminiaturyzo-
wanego systemu radarowego nie będzie to moż-
liwe. Innym obszarem zastosowania są systemy 
ochrony perymetrycznej, gdzie radar zapewnia 
niezawodne wykrywanie osób, pojazdów i innych 
obiektów w każdych warunkach pogodowych, 
w ciągu dnia, nocy, w deszczu czy mgle. Układ sca-
lony firmy SIRC pozwoli na efektywną kosztowo 
i energetycznie realizację takich systemów radaro-
wych przy zminimalizowanych rozmiarach sensora. 
Już teraz, w ramach powołanej spółki celowej, Ad-
vanced Protection Systems Sp. z o.o., realizowany 
jest innowacyjny na skalę świata, wielosensorowy  
system do wykrywania dronów, który zawiera sen-
sor radarowy, akustyczny i wizyjny. System ten jest 
dedykowany dla operatorów infrastruktury krytycz-
nej oraz właścicieli posesji i firm, do ochrony obiek-
tów przed dronami.  (rp)
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Humanizacja tecHniki w kształceniu elit dla gospodarki i administracji

Inżynier to nie technokrata
Akademicki etos kształcenia studentów odpowiadający współczesnym potrzebom rynku pracy i rozwoju cywi-
lizacyjnego jest wpisany w bogatą tradycję Politechniki Warszawskiej. Najlepsza polska uczelnia techniczna 
z bardzo silną pozycją edukacyjną i naukowo-badawczą, skutecznie konkuruje z czołowymi ośrodkami akade-
mickimi w kraju i za granicą. Utrzymanie tej pozycji wymaga stałego doskonalenia i szybkiego reagowania na 
dynamiczne zmiany zachodzące we współczesnym świecie. To jest jeden z najważniejszych priorytetów dla  
prof. dr. hab. inż. JANA SZMIDTA (n.z.), rektora Politechniki Warszawskiej. Wcześniej rektor pełnił funkcję prodzie-
kana i dziekana Wydziału Elektroniki i Technik Informacyjnych. Specjalizuje się w zagadnieniach z zakresu mikro-
elektroniki, technologii półprzewodnikowych oraz nowej generacji podłoży dla mikroelektroniki i optoelektroni-
ki. Kierowany przez profesora zespół badawczy wykorzystuje jego doświadczenie technologiczno-konstrukcyjne 
do wytwarzania struktur, przyrządów i układów na potrzeby techniki sensorowej i mikrosystemowej, zarówno 
w technologii monolitycznej jak i hybrydowej.

– Naukowiec musi być menedżerem, 
żeby sprostać tym wyzwaniom?

– Predyspozycje menedżerskie są nie-
zbędne do zarządzania tak dużą uczelnią. 
Bez tej umiejętności nawet największe 
autorytety naukowe nie podołają tym 
trudnym zadaniom. Trzeba nie tylko do-
brze znać problemy środowiska akademi-
ckiego, ale także skutecznie je rozwiązy-
wać i bardzo szybko reagować na zmiany 
jakie dokonują się w świecie i w naszym 
najbliższym otoczeniu. Na władzach uczel-
ni spoczywa wielka odpowiedzialność, ale 
największa na rektorze, bo odpowiada za 
właściwy dobór kadry akademickiej, sy-
stem kształcenia, politykę inwestycyjną 
i finansową uczelni oraz za decyzje i zo-
bowiązania podjęte na różnych szczeb-
lach uczelni, która zatrudnia ponad 4600 
pracowników. Z tym ryzykiem trzeba się  
nie tylko zmierzyć, ale mieć również prze-
konanie, że to co  zaplanowano uda się 
zrealizować. Mnie tej wiary na szczęście 
nie brakuje, bo widzę efekty. Dobra edu-
kacja połączona z interdyscyplinarnością 
badań naukowych, dostępem do świetnie 
wyposażonych laboratoriów oraz mię-
dzynarodowe sukcesy studentów i uczo-
nych są potwierdzeniem, że Politechnika 
Warszawska stale umacnia swoją pozycję 
wśród krajowych i zagranicznych uczelni. 
Zabiegamy o to wspólnie z całą społecz-
nością akademicką. Można to osiągnąć 
wyłącznie dzięki zespołowej pracy, bo 
jednostka sama niczego nie zdziała.

– We współczesnym świecie technika 
zmienia się w zawrotnym tempie. Czy 
programy nauczania  w zawodach inży-
nierskich nadążają za tym postępem?

– Te szybkie zmiany trochę nas w tym 
wyścigu wyprzedzają, bo trudno nadążyć 
za tak dynamicznym rozwojem technolo-
gii i narzędzi teleinformatycznych. Wiek 
XX był wiekiem elektroniki i informatyki. 
Teraz nadeszła era automatyki i robotyki, 
która wchodzi w każdą dziedzinę i sferę 
życia. Człowieka wypierają maszyny, któ-
re wykonują różne procesy lepiej i do-
kładniej. Od tego nie ma już odwrotu, ale 

wszystko ma też swoje granice. Wszech-
obecna automatyzacja kreuje  bezrobo-
cie. Wprowadzając nowe trendy i kierunki 
musimy sobie zdawać sprawę ze skutków 
społecznych tych zmian i bierzemy to pod 
uwagę w naszych działaniach dydaktycz-
nych i naukowych. W systemie kształce-
nia studentów na wydziałach technicz-
nych najważniejsze są dobre podstawy 
wiedzy inżynierskiej i dostęp do narzędzi 
informatycznych. My im to zapewniamy 
na bardzo wysokim poziomie i kształcimy 
wyśmienitych inżynierów, którzy radzą 
sobie w każdej zaawansowanej specjal-
ności. Okres studiów nie może być jednak 
końcem edukacji. Jest raczej przygoto-
waniem do pogłębiania i uzupełniania 
wiedzy przez całe życie, bo świat szybko 
się zmienia. Kształcenie w zawodach in-
żynierskich już od pewnego czasu wycho-
dzi też poza tradycyjną technikę. Bardzo 
ważną sprawą staje się jej humanizacja 
i myślenie o człowieku, któremu ma słu-
żyć. Odpowiedzialność społeczna odgry-
wa tu coraz większa rolę. Powinnością 
najlepszych uczelni w każdym państwie 
jest kształcenie elit społeczeństwa. To się 
przenosi później na wszystkie dziedziny 
życia od polityki, parlamentu po gospo-
darkę. Politechnika staje się coraz bar-
dziej takim uniwersytetem technicznym 

z szeroko rozwiniętymi naukami społecz-
nymi i ekonomicznymi. Na takie społecz-
no-humanistyczne wykształcenie musimy 
teraz zwracać szczególną uwagę. 

– Nowy model kształcenia wymaga 
też wprowadzenia zmian organizacyj-
nych w uczelni? 

– Powołaliśmy nowe wydziały w Poli-
technice Warszawskiej, które doskona-
le przygotowują menedżerów do pracy 
w polskich i europejskich służbach pub-
licznych oraz samorządowych, admini-
strujących instytucjami, a także miastem, 
województwem lub regionem. Te nie-
techniczne wydziały: Administracji i Nauk 
Społecznych oraz Zarządzania zajmują 
się działalnością dydaktyczną i naukową 
w dziedzinie bardzo szeroko pojętej prob-
lematyki ekonomiczno-społecznej, praw-
nej i humanistycznej. W Płocku bardzo 
prężnie działa też Kolegium Ekonomiczno
-Społeczne PW, które oprócz zajęć dydak-
tycznych wykonuje prace naukowo-ba-
dawcze zlecane przez przemysł w zakresie 
analiz ekonomicznych, controllingu i wy-
ceny przedsiębiorstw. Ten ośrodek i nowe 
wydziały politechniki znajdują się również  
w polskiej czołówce jeśli chodzi o kształ-
cenie, a także wyniki badań naukowych. 
Szczególne miejsce w naszej strukturze 
zajmuje też Szkoła Biznesu PW, która od 
ponad 20 lat kształci międzynarodową 
kadrę menedżerską. To jest najlepsza re-
komendacja i gwarancja najwyższej jako-
ści naszych programów nauczania. Tak je 
dostosowaliśmy do dynamicznych zmian 
zachodzących w świecie, aby uczyły koja-
rzyć technikę, ekonomię i humanistyczną 
wiedzę o człowieku. 

– To wpłynęło na interdyscyplinar-
ność prowadzonych zajęć dydaktycznych 
i prac badawczych?

– Taka forma edukacji i pracy zespoło-
wej przynosi najwięcej korzyści, dlatego 
to robimy. Wzorujemy się na najlepszych 
uczelniach świata. Centra i platformy 
naukowe, które powstały w Politechni-
ce Warszawskiej dzięki m.in. funduszom 

unijnym skupiają naukowców z różnych 
wydziałów. Łączenie wysiłków twórczych, 
naukowo-badawczych i rozwojowych daje 
bardzo dobre efekty. Z takiej współpracy 
powstają najbardziej innowacyjne roz-
wiązania. Dla przykładu, budujemy chyba 
jeden z największych płatowców na świe-
cie,  który jest teraz wyposażany. W tym 
przedsięwzięciu bierze udział prawie 10 
wydziałów, na 20 istniejących w Politech-
nice Warszawskiej. Dzięki intensywnej 
współpracy silnych centrów naukowo
-badawczych znacznie lepiej jesteśmy 
też postrzegani na zewnątrz. Stajemy się 
wówczas wiarygodnym partnerem np. dla 
Polskiej Grupy Zbrojeniowej, Grupy Azoty 
czy innych wielkich polskich i zagranicz-
nych koncernów. Środowiska naukowe 
i biznesowe od lat ściśle współpracują 
ze sobą na rzecz innowacji oraz rozwija-
ją wspólne projekty w różnych sferach 
gospodarki. Nasi partnerzy mogą nam 
powierzać poważne problemy do rozwią-
zania, bo stanowimy zespół złożony z wy-
bitnych specjalistów i możemy wspólnie 
dokonywać rozwiązań przełomowych. 
Nie da się również wykluczyć pewnego 
ryzyka, ponieważ uczelnia prowadzi prze-
de wszystkim badania podstawowe. Sta-
ramy się oczywiście, aby te prace służyły 
jak najlepiej rozwojowi gospodarczemu 
kraju, ale porażki też mamy wkalkulowa-
ne w nasze działania. Tak zresztą dzieje 
się w środowisku akademickim na całym 
świecie, bo  badania zawsze były i będą 
obarczone pewnym ryzykiem.  

– Czteroletnia kadencja władz uczelni 
kończy się za kilka miesięcy. Jest to oka-
zja do  rozliczenia się z sukcesów i pora-
żek. Można już dokonać takiego podsu-
mowania?

– Zrealizowaliśmy strategiczne zało-
żenia i to jest największy sukces władz 
uczelni w tej kadencji. W maksymalnym 
stopniu wykorzystaliśmy znaczące środ-
ki unijne przeznaczone na rozwój infra-
struktury naukowo-badawczej, wyposa-
żenie laboratoriów i pracowni w bardzo 
nowoczesne urządzenia. Dzięki temu 

w sektorze zaawansowanych technolo-
gii mamy kolejne, wybitne osiągnięcia 
w zakresie m.in. robotyki, nowatorskich 
systemów sterowania, obiektów bezza-
łogowych, technik rakietowych i satelitar-
nych, silników do samochodów hybrydo-
wych i wielu innych rozwiązań, z których 
jesteśmy bardzo dumni. Pomimo pewne-
go ryzyka udało nam się w bardzo krót-
kim czasie wybudować wielkie Centrum 
Zarządzania Innowacjami i Transferem 
Technologii, które zajmuje się implemen-
tacją prac naukowo-badawczych w prze-
myśle i gospodarce. Każdego dnia CZIiTT 
jest oblegany przez uczonych i młodzież 
z ponad 140 studenckich kół naukowych, 
którzy mają nareszcie wspaniałe miejsce 
do kreatywnych działań. Tam powstają 
fantastyczne pomysły. W czasie cztero-
letniej kadencji zbudowaliśmy też kilka 
bardzo specjalistycznych laboratoriów, 
w tym grafenowe, w którym uczestniczą 
naukowcy, doktoranci i studenci z 6 wy-
działów. Kończymy też CEZAMAT, budowę 
wielkiego centrum, które stanowi dla nas 
bramę do rozwoju super nowoczesnych 
technologii. Można jeszcze długo wymie-
niać dokonania ostatnich lat, ale zaczyna-
my się już koncentrować na nowych zada-
niach. Biorę udział w wyborach na kolejną 
kadencję 2016-2020, żeby te działania 
kontynuować. Przez te cztery lata zdoby-
łem cenne doświadczenie, które bardzo 
się przyda, bo przed nami jeszcze sporo 
pracy. Zabiegamy mocno o zwiększenie 
autonomii uczelni,  jej odbiurokratyzowa-
nie, zmianę regulacji prawnych nie tylko 
z obszaru szkolnictwa wyższego, ale np. 
prawa pracy czy prawa zamówień pub-
licznych, które bardzo utrudniają i kom-
plikują działalność uczelni. Zabierają nam 
mnóstwo czasu i energii, którą uczeni 
powinni spożytkować na kształcenie stu-
dentów i badania naukowe. Jestem prze-
konany, że deregulacja połączona z dobrą 
edukacją, entuzjazmem i wiarą w sukces 
może przynieść naprawdę wspaniałe 
efekty w systemie kształcenia elit dla pol-
skiej administracji i gospodarki. 

Rozmawiała Jolanta Czudak

Politechnika Warszawska posiada 40 budynków w Warszawie i w Płocku. Większość 
obiektów dydaktycznych i badawczych jest wyposażona w aparaturę i urządzenia 

na światowym poziomie, ale są też takie pracownie, które wymagają natychmiastowej 
modernizacji i remontu. Uczelnia o światowej renomie nie może odstawać od obowią-
zujących w tym zakresie standardów. Dla władz uczelni jest to priorytet, ale pozyskanie 
pieniędzy na ten cel nie jest łatwe. Decyzje leżą po stronie rządu. Z pewnością inwestycje 
w modernizację  przestarzałych laboratoriów zwrócą się wielokrotnie. 
Na 32 kierunkach dwudziestu wydziałów Politechniki Warszawskiej kształci się ponad 
37 tys. osób. Prawie 27 tys. na studiach stacjonarnych, 7700 na niestacjonarnych, około 
1200 na doktoranckich, a 1500 to słuchacze studiów podyplomowych. Politechnika za-
trudnia blisko 4600 pracowników. Prawie 2200 stanowią nauczyciele akademiccy, w tym 
ponad 270 profesorów i  400 uczonych ze stopniem doktora habilitowanego. Ponad tysiąc 
wykładowców to doktorzy. Kadra administracyjna, techniczna i obsługi liczy 2400 osób. 
W 2015 roku pracownicy naukowi PW realizowali ok. 540 projektów badawczych. W la-
tach 2011 – 2014 uczeni otrzymali ponad 220 grantów z Narodowego Centrum Nauki na 
łączna kwotę ok. 94 mln zł.

PROF. DR HAB. INŻ. ZDOBYSŁAW GORAJ Z WYDZIAŁU MECHANICZ-
NEGO ENERGETYKI I LOTNICTWA POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ

Realizacja jednego z największych programów ba-
dawczych Politechniki Warszawskiej PW-100 roz-

poczęła się w ubiegłym roku. Konstrukcyjny projekt 
podzielono na trzy etapy. Pierwszy zakłada budowę 
załogowego samolotu do przetestowania w locie wielu  
systemów pokładowych najnowszej generacji. W kolej-

nych fazach rozwojowych powstanie bezzałogowy system przeznaczony 
do zastosowań militarnych i paramilitarnych. System PW-100 będzie pełnił 
funkcje zwiadowcze, monitorujące i bojowe z pułapu 7 km. 
Założyliśmy sobie ambitnie, że pierwszy lot tego samolotu odbędzie się w dru-
giej połowie 2017 roku. Wszystko zależy jednak od środków na realizacje tego 
projektu. Mieliśmy nadzieję na dofinansowania z NCBR, ale właśnie otrzyma-
liśmy decyzję odmowną. Wspólnie z naszym partnerem przemysłowym sta-
raliśmy się o 10 mln zł na wyposażenie samolotu w zaawansowane systemy 
pokładowe, które z większości sami wykonamy w PW. Po odrzuceniu naszego 
wniosku nadal musimy szukać wsparcia. Mamy świetnych specjalistów i ten 
ogromny potencjał chcemy  teraz w pełni wykorzystać. Będzie to praca ze-
społowa angażująca w to wielkie przedsięwzięcie wiele wydziałów PW. Kadłub 
jest już gotowy. Był wystawiany podczas ubiegłorocznych obchodów stulecia 
odrodzenia tradycji nauczania w języku polskim w PW, która istnieje od prawie 
200 lat. Jednym z głównych inicjatorów całego projektu jest prof. Jan Szmidt, 
rektor Politechniki Warszawskiej, który wszystkich mocno motywuje do reali-
zacji tego ambitnego zadania. Ta pozytywna energia udziela się całemu zespo-
łowi i jesteśmy przekonani, że pan rektor będzie nas tak intensywnie wspierał 
i pomagał w realizacji tego projektu również w następnej kadencji.

PROF. NZW. DR HAB. INŻ. ROBERT GŁĘBOCKI DYREKTOR  
UCZELNIANEGO CENTRUM BADAWCZEGO OBRONNOśCI  
I BEZPIECZEńSTWA POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ  

Trzy lata temu PW z inicjatywy rektora postanowiła wyjść 
naprzeciw potrzebom związanym z budową w naszym 

kraju systemu obrony powietrznej. Powołano 13 specjali-
stycznych zespołów naukowych, aby włączyć się intensyw-
nie w badania nad rozwojem technik rakietowych. Mamy 
wybitnych specjalistów w dziedzinie radarów, systemów ste-

rowania, głowic optoelektronicznych, silników, paliw rakietowych, kryptologii 
i aerodynamiki. Posiadamy wiedzę, która jest potrzebna do skonstruowania ra-
kiety. Staraliśmy się naszą propozycją zainteresować MON. Złożyliśmy wniosek 
o dofinansowanie dwuletniego okresu badawczego, aby brakujące technologie 
przetestować w wersji laboratoryjnej i zaoferować krajowemu przemysłowi. 
Przez te trzy lata nie otrzymaliśmy ani grosza na takie badania od MON i NCBiR. 
Robimy je z pieniędzy PW i dotacji zagranicznych firm, które z nami współpra-
cują. Dysponujemy jednak bardzo niewielkimi środkami. Na przeprowadzenie 
poważnych badań potrzebne są o wiele większe pieniądze. Warto tu wspo-
mnieć, że Turcja w ciągu 10 lat zbudowała swój przemysł rakietowy, ponieważ 
rząd zainwestował w ten sektor duże pieniądze. Polska jest krajem o znacznie 
wyższej kulturze technicznej niż Turcja i równie szybko możemy zbudować włas-
ny efektor dla obrony powietrznej, ale nie zrobimy tego za darmo. Należy tu 
nadmienić, że rakiety są najważniejszym i najdroższym elementem w zestawie 
obrony powietrznej kraju. Jeśli skupimy się na rozwoju technik rakietowych, to 
wielkie pieniądze zostaną w kraju. Technologie rakietowe są na pewno w za-
sięgu polskiego przemysłu i nauki. Specjalistów w tej dziedzinie już kształcimy 
w PW. Potrzebna jest tylko dobra wola i decyzja władz.

PROF. PIOTR MONCARZ, WYKŁADOWCA UNIWERSYTETU  
STANFORDA, WSPóŁTWóRCA US-POLAND INNOvATION HUB  
I PRZEWODNICZąCY RADY US-POLISH TRADE COUNCIL:

Wysoki poziom kształcenia i wszechstronny zakres 
badań  stale umacnia pozycję Politechniki Warszaw-

skiej w elitarnym gronie najbardziej renomowanych uczel-
ni. Mamy okazję do takiej konfrontacji na Uniwersytecie 
Stanforda w Kalifornii, który rekrutuje najzdolniejszych stu-
dentów z całego świata i jest kuźnią noblistów. Niedawno 

gościliśmy na kilkutygodniowych warsztatach liczne grupy młodych polskich 
naukowców w ramach realizowanego wspólnie programu Top 500 innovators. 
Doktoranci z Politechniki Warszawskiej wyróżniali się swoją wiedzą i dosko-
nałym przygotowaniem do roli naukowca w nowoczesnym społeczeństwie. 
To dobre przygotowanie potwierdzają również inne nasze kontakty. Mamy 
bardzo intensywną współpracę między Wydziałem Architektury PW i jego od-
powiednikiem  na US. W międzynarodowym programie Global Team, Global 
Project, zawsze jest po kilka osób z tego wydziału. Z dumą mogę powiedzieć, 
że wielokrotnie liderem takiego zespołu zostaje osoba z PW. Wielki ukłon dla 
środowiska akademickiego i dziekana Wrony, który już dość dawno podjął de-
cyzję o udziale uczelni w tym programie, który bardzo mocno wpisuje się w no-
woczesny system kształcenia. Żałuję, ze inne wydziały PW nie współpracują 
z nami z taką samą intensywnością, ale mam nadzieję, że to się z czasem zmie-
ni, aby obie strony z tej współpracy naukowej odniosły jak najwięcej korzyści. 
Politechnika dysponuje teraz infrastrukturą na światowym poziomie i prowa-
dzi coraz bardziej wyrafinowane badania we współpracy z międzynarodowym 
środowiskiem akademickim. Uczeni pracują w zespołach noblowskich, dlatego 
wierzę, że kiedyś otrzymają Nobla za swoje odkrycia.   

Fot. Archiwum
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PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ W PŁOŃSKU SP. Z O.O.

Eksperyment zakończony sukcesem
Przebudowa otwartego zbiornika osadowego w zamkniętą komorę fermentacyjną na terenie miejskiej oczyszczalni 
ścieków, przyniosła Przedsiębiorstwu Gospodarki Komunalnej w Płońsku  Sp. z o.o. wiele korzyści. Powstała pierw-
sza w kraju biogazownia przebudowana z otwartego zbiornika fermentacyjnego , która z biogazu otrzymywanego 
z osadów ściekowych wytwarza energię cieplną. Wkrótce w kogeneracji produkować będzie również energię elek-
tryczną. Tylko dzięki wyjątkowej determinacji pracowników spółki udało się tę inwestycję zrealizować. 

Dariusz Matuszewski, prezes Przedsię-
biorstwa Gospodarki Komunalnej w Płoń-
sku, zdecydował się wykonać biogazownię 
wykorzystując istniejący owalny i stosun-
kowo niski zbiornik basenu fermentacyjne-
go otwartego.  Jeden obiekt pełni funkcję 
komory fermentacyjnej i zbiornika na gaz 
o dużej pojemności. 

– O zagospodarowaniu osadów ścieko-
wych w ten sposób, myśleliśmy już od kilku 
lat – wyznaje szef miejskiej spółki. – Jestem 
inżynierem sanitarnym i wiedziałem jak to 
zrobić technicznie. Spółka nie mogła jed-
nak do tego pomysłu przekonać instytucji 
finansujących. Wszyscy mi odmawiali. Bar-
dzo długo starałem się o środki na budowę 
biogazowni, zasilanej paliwem z osadów 
ściekowych. 

Przy tej barierze finansowej pojawiła 
się nadzieja na preferencyjną pożyczkę 
w ramach europejskiego mechanizmu fi-
nansowego JESSICA, z którego udzielane są 
preferencyjne pożyczki na nowatorskie ini-
cjatywy. Mazowiecka Agencja Energetyczna 
była bardzo zainteresowana  proponowa-
nym przez prezesa PGK rozwiązaniem i re-
komendowała ten projekt do finansowego 
wsparcia Bankowi Gospodarstwa Krajowe-
go, który pełni na Mazowszu rolę Funduszu 
Rozwoju Obszarów Miejskich. 

– Bank odrzucił nasz wniosek argu-
mentując, że o pół roku za wcześnie  

rozpocząłem inwestycję – wyjaśnia pre-
zes Dariusz Matuszewski. – Działalność 
naszej spółki obejmuje odbiór i oczysz-
czania ścieków, zarządzanie siecią wodo-
ciągową i kompleksowe gospodarowania 
odpadami. Budując halę sortowniczą 
musiałem wykonać operat środowiskowy, 
w którym przewidziałem, że oprócz tej 
hali i kompostowni będę z czasem próbo-
wał zagospodarować też osady ściekowe. 
W tym operacie zostało to uwzględnione, 
a BGK uznał, to za początek inwestycji 
i  odmówił nam finansowania. 

Pomoc z WFOŚiGW
Spółce na realizowane inwestycje nie 

udało się też uzyskać żadnego wsparcia 
z programów unijnych. Nie spełniała wy-
maganych kryteriów albo zasady dotyczące 
udzielania pomocy publicznej wyklucza-
ły takie dofinansowania. Firma nie miała 
szczęścia do pieniędzy z Unii Europejskiej 
pomimo wielu inwestycji, które PGK reali-
zowało w ciągu ostatnich lat. 

– Ratowała nas dotacja przyznana nam 
przez nieistniejący już niestety EKOFUN-
DUSZ oraz pożyczki z Wojewódzkiego 
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospo-
darki Wodnej – wspomina prezes. – Dzięki 
tej pomocy przy dużej determinacji i roz-
wadze  wybudowaliśmy m.in. nowoczes-
ny Zakład Zagospodarowania Odpadów 

w Poświętnem, który pełni funkcję Regio-
nalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów 
Komunalnych (RIPOK) oraz zmodernizo-
waliśmy Stację Uzdatniania Wody w Płoń-
sku. WFOŚiGW przyszedł nam z pomocą 
również przy budowie biogazowi. Musie-
liśmy jednak zrezygnować z kogeneracji, 
bo takich zadań fundusz  nie finansuje. 
W programach funduszu mieściła się wy-
łącznie część fermentacyjna. 

Dzięki uzyskanej pożyczce PGK sfinan-
sowało to przedsięwzięcie. Inwestycja 
kosztowała  około 4,5 mln zł. Zdecydo-
wana większość tej kwoty pochodziła 
z WFOŚiGW. Resztę dołożyła spółka z włas-
nych środków.  Budowa biogazowi trwała 
kilka miesięcy i zakończyła się w czerwcu 
2015 roku. Od tej pory pracuje na pełnych 
obrotach,  swoją efektywnością uzyskując 
uznanie  branżowych specjalistów.  

Unikatowe rozwiązanie
Biogazowania w Płońsku znacząco różni 

się od inwestycji wykonywanych dotychczas 
w oczyszczalniach ścieków. Stosowane tam 
rozwiązania polegają na budowie wydzielo-
nych komór fermentacyjnych z oddzielnymi 
zbiornikami biogazu. W Płońsku wyelimi-
nowano konieczność kosztownej budowy 
oddzielnych komór fermentacji i zbiorni-
ków na biogaz. Wykorzystano istniejące 
zbiorniki osadowe, które zostały przykryte  

dwiema membranami, zewnętrzną ochron-
ną i wewnętrzną, pod którą fermentuje 
osad i gromadzi się biogaz uwalniany z osa-
dów ściekowych. W ten sposób pozyskiwa-
ne jest paliwo. Uzupełnieniem instalacji jest 
kotłownia na biogaz. 

– Komory fermentacyjne buduje się 
w wielu oczyszczalniach ścieków, ale 
jako  nowe inwestycje wykonywane od 
podstaw – wyjaśnia inżynier Dariusz Ma-
tuszewski. – My do tego celu wykorzysta-
liśmy istniejące już zbiorniki osadowe, 
które pozostały po modernizacji oczysz-
czalni ścieków wybudowanej w latach 
80. Przerobiliśmy je na zamkniętą komorę 
fermentacyjną i magazyn biogazu. Podob-
nych obiektów, w których można wyko-
rzystać nasze doświadczenia jest sporo 
w Polsce. Jest tylko jeden warunek. Ener-
gia cieplna wytwarzana w takiej instalacji 
musi być w całości zagospodarowana. 
W przeciwnym razie, przedsięwzięcie bę-
dzie nieefektywne energetycznie.

Biogaz i ciepło otrzymywane z fermen-
tacji osadów ściekowych w płońskiej in-
stalacji wykorzystywane jest w maksymal-
ny sposób w procesach technologicznych 
i do ogrzewania pomieszczeń i obiektów 
na terenie oczyszczalni ścieków oraz sześ-
ciu kabin w hali segregacji odpadów 
wchodzącej w skład RIPOK. Z jednego 
metra sześciennego osadu o zawartości 
5 proc. suchej masy, otrzymuje się od  
10-20 m3 biogazu. Dziennie biogazowania 
wytwarza ok. 1500 m3 biogazu. Wkrótce 
produkowana będzie też energia elek-
tryczna. Agregat prądotwórczy jest już po 
rozruchu, a jego wstępna praca potwier-
dza wysoką jakość energetyczną biogazu. 

PGK zaangażowało w tę inwestycję około 
miliona złotych

– Z energetyką zawodową uzgodniliśmy 
już zasady współpracy i kogeneracja ruszy 
– informuje z dumą prezes Dariusz Matu-
szewski. – Musieliśmy nasz pomysł dopro-
wadzić do końca. Odpowiadam za rozwój 
przedsiębiorstwa, politykę finansową i ochro-
nę środowiska. Pomimo licznych problemów 
udało nam się kilka miesięcy temu urucho-
mić biogazowanie i jestem bardzo zadowo-
lony z efektów tego rozwiązania, które chroni 
środowisko naturalne i optymalizuje koszty 
działalności spółki. Po głowie chodzi mi jesz-
cze zamiar wykonania klimatyzacji z ciepła dla 
podniesienia standardu naszych działań. 

Innowacyjne pomysły
To będzie kolejne autorskie rozwiązanie, 

które przyniesie dodatkowe korzyści spół-
ce. Takich nowatorskich przedsięwzięć było 
już sporo. Przykładowo, PGK jako pierwsze 
w Polsce, wybudowało kompostownię frak-
cji biologicznej odpadów w systemie biodeg-
ma oraz zastosowało na dużą skalę pierwsze 
sortery optopeumatyczne. Teraz jako pierw-
sze w kraju przebudowało istniejący otwarty 
basen na zamkniętą komorę fermentacyjną, 
która z paliwa otrzymywanego z osadów 
ściekowych wytwarza energię.

Korzyści z uruchomienia tej inwestycji 
jest wiele. Znacznie zmniejszyła się ilość 
osadów do zagospodarowania oraz kosz-
ty ich odwadniania. Niezwykle ważnym 
dla spółki jest również wyeliminowanie 
nieprzyjemnych zapachów , które utrud-
niały życie okolicznym mieszkańcom i to 
bez dodatkowej inwestycji w dezodoryza-
cję. Dzięki wprowadzaniu nowatorskich 
rozwiązań spółka realizuje swoją spo-
łeczną misję. Dba o coraz lepszą obsługę 
mieszkańców i środowisko naturalne, 
a przy podejściu biznesowym również 
o ekonomię.  (jol)

POLITECHNIKA ŚWIĘTOKRZYSKA – NOWOCZESNA, INNOWACYJNA UCZELNIA TECHNICZNA

Kształci od pół wieku 
Politechnika Świętokrzyska, jedyna w województwie świętokrzyskim uczel-
nia techniczna, ma 50 lat. Początek dała jej Kielecko-Radomska Wieczorowa 
Szkoła Inżynierska, która powstała 3 czerwca 1965 roku z połączenia Ośrod-
ka Studiów dla Pracujących w Kielcach i istniejącej Szkoły Inżynierskiej 
w Radomiu. Uważa się ją za kontynuatorkę swojej historycznej poprzed-
niczki – działającej w Kielcach w latach 1816 – 1826 r. Szkoły Akademiczno-
Górniczej – pierwszej na ziemiach Królestwa Polskiego wyższej uczelni tech-
nicznej, powołanej przez wybitnego reformatora i patriotę, ks. Stanisława 
Staszica. Powstanie obu tych uczelni miało mocne uzasadnienie w tradycji 
gospodarczej regionu, stanowiącego niegdyś obszar Zagłębia Staropolskie-
go, w latach trzydziestych ubiegłego wieku – Centralnego Okręgu Przemy-
słowego, a współcześnie – rejon modernizujących się przemysłów: maszy-
nowego, materiałów budowlanych, wydobywczego i motoryzacyjnego.

W tym roku wspólnie z Akademią 
Górniczo-Hutniczą im. Stanisława Staszi-
ca i Politechniką Warszawską świętujemy 
200 – lecie wyższego szkolnictwa tech-
nicznego na ziemiach polskich. 25 lutego 
w Pałacu Biskupów Krakowskich w Kiel-
cach, w ramach obchodów jubileuszu, 
odbyło się wspólne posiedzenie Senatów 
tych trzech uczelni, których korzenie się-
gają czasów funkcjonowania w XIX w. 
Szkoły Akademiczno-Górniczej.

 Kształcenie w zawodach technicznych 
jest najważniejszym zadaniem Politechni-
ki. Liczba absolwentów i ich osiągnięcia 
zawodowe dają powody do satysfakcji. 
Tę liczącą ponad 40 tysięcy osób społecz-
ność tworzą inżynierowie, dyplomowani 
ekonomiści (w Radomiu był w pierwszych 
latach Wydział Ekonomiczny), licencjaci, 
magistrzy, doktorzy, doktorzy habilitowani 
i profesorowie. Odnoszą sukcesy nie tylko 
w wyuczonych specjalnościach – są wśród 
nich politycy, pracownicy administracji 
rządowej i samorządowej, a także ludzie 
mediów i show biznesu. 

Dzisiaj Politechnika jest uczelnią skła-
dającą się z pięciu wydziałów: Wydziału 
Budownictwa i Architektury; Wydziału Inży-
nierii Środowiska, Geomatyki i Energetyki; 

Wydziału Elektrotechniki, Automatyki i In-
formatyki; Wydziału Mechatroniki i Budowy 
Maszyn oraz Wydziału Zarządzania i Mode-
lowania Komputerowego. Uczelnia kształci 
około 10 000 studentów w ramach 19 kie-
runków i w zakresie ponad 50 specjalności.

Uczelnia ma prawo do nadawania stop-
nia doktora nauk technicznych w siedmiu 
dyscyplinach: automatyka i robotyka, bu-
downictwo, inżynieria środowiska, elektro-
technika, inżynieria produkcji, mechanika 
oraz budowa i eksploatacja maszyn, a także 
prawo do habilitowania w trzech dyscypli-
nach: budowa i eksploatacja maszyn, bu-
downictwo oraz elektrotechnika.

Politechnika jest uczelnią w pełni akade-
micką oferującą studia pierwszego, drugie-
go i trzeciego stopnia. Aktualnie zatrudnia 
500 nauczycieli akademickich.

Bazę lokalową uczelni stanowi, usytuo-
wany na terenie 22-hektarowego kampusu 
w centrum miasta, kompleks pięciu budyn-
ków dydaktycznych z halami laboratoryj-
nymi, unikatowe w skali kraju Centrum La-
serowych Technologii Metali, nowoczesny 
gmach Rektoratu i Biblioteki Głównej, no-

woczesne audytorium na 600 miejsc, sześć 
domów akademickich kompleksowo wyre-
montowanych i rozbudowanych z dotacji 
MNiSW oraz środków własnych uczelni, 
dwa budynki z lokalami mieszkalnymi, ob-
szerny budynek z siedzibą, między innymi, 
klubu „Pod Krechą” oraz hale laboratoryjne 
i budynki biurowo-dydaktyczne Wydziału 
Mechatroniki i Budowy Maszyn w Dąbro-
wie k. Kielc – tworząc tzw. „mały kampus” 
o powierzchni 2,75 hektara.

Uczelnia posiada również halę dydak-
tyczno-sportową, która zapewnia właś-
ciwe warunki rozwoju kultury fizycznej 
studentów. Studenci mają możliwość 
uczestniczenia w studenckim ruchu kul-
turalnym, sportowym i turystycznym, po-
przez działające na Uczelni Centrum Spor-
tu, Akademicki Związek Sportowy i liczne 
kluby zainteresowań.

Znaczącym elementem dla rozwoju Po-
litechniki Świętokrzyskiej jest działalność 
inwestycyjna, oparta na środkach z fun-
duszy europejskich. Pozwoliły one zmo-
dernizować istniejącą zabudowę uczelni, 
umożliwiły budowę nowych obiektów 
dydaktycznych i badawczych, a także uno-
wocześnienie na najwyższym poziomie 
zaplecza badawczego w laboratoriach. 

W ramach tych działań prawie 100 labo-
ratoriów uczelni zostało doposażonych 
w najnowocześniejszą aparaturę naukową.

W tym i poprzednim roku akademi-
ckim nastąpiła finalizacja wszystkich pod-
stawowych projektów inwestycyjnych. 
Zakończyła się realizacja projekt ENERGIS, 
którego efektem jest energooszczędny, 
„inteligentny” budynek – siedziba Wy-
działu Inżynierii Środowiska, Geomatyki 
i Energetyki – zasilany z odnawialnych 
źródeł energii. Z powodzeniem zrealizo-
wano projekt MOLAB, związany z wypo-
sażeniem laboratoriów oraz LABIN, który 
dotyczył rozbudowy małego kampusu 
w Dąbrowie i wyposażenia laboratoriów 
związanych z techniką samochodową. 
Sukcesem zakończył się MODIN II, projekt 
o szczególnym znaczeniu dla uczelni. Za 
65 milionów złotych doprowadzono do 
pełnej modernizacji 4 budynków dydak-
tycznych, a 6 czołowych laboratoriów 
zyskało nowoczesne urządzenia o łącznej 
wartości 18 milionów złotych. MODIN II 
w znacznej mierze przyczynił się do pełnej 
modernizacji Uczelni.

Politechnika Świętokrzyska to uczelnia 
w pełni innowacyjna, o uznanym autoryte-
cie w kraju i za granicą.  (jg)
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Prof. Stanisław Adamczak, rektor Politechniki Świętokrzyskiej podczas uroczystej inauguracji roku 
akademickiego 2014/2015 odbiera medal dostarczony przez łazika marsjańskiego skonstruowanego 
przez studencką drużynę Impuls 

Energooszczędny, „inteligentny” budynek – siedziba Wydziału Inżynierii Środowiska, Geomatyki 
i Energetyki Politechniki Świętokrzyskiej – zasilany z odnawialnych źródeł energii 




