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Kalisz to mocny punkt na mapie
przemysłu lotniczego w Polsce.
Swoje zakłady mają tutaj firmy
zza oceanu, takie jak Pratt &
Whitney, Meyer Tool czy Vac
Aero. Państwowa Wyższa Szkoła
Zawodowa im. Prezydenta Stani-
sława Wojciechowskiego wyko-
rzystuje ten przemysłowy po-
encjał znakomicie. – Nasze Cen-
trum Dydaktyczne Badań Kół
Zębatych to jedyny taki obiekt 
w Europie. Nigdzie indziej nie
ma tak nowoczesnych urządzeń.
Gościmy tutaj naszych partnerów
z Wielkopolskiego Klastra Lotni-

czego, wspierając ich w technolo-
gicznym rozwoju – mówi rektor
uczelni, prof. zw. dr inż. Jan
Chajda. – Dziś naszą uwagę przy-
ciąga również przemysł motory-
zacyjny, który tworzy zapotrze-
bowanie na wykwalifikowanych
pracowników w regionie – do-
daje. Mowa o fabryce Volkswa-
gena, która powstanie we
Wrześni w 2016 roku. Kaliska
uczelnia już dziś współpracuje 
z tamtejszym samorządem, aby 
w przyszłości umożliwić mło-
dzieży zdobycie wykształcenia
adekwatnego do rozwijającego

się tam przemysłu. – Niewyklu-
czone, że w przyszłości we
Wrześni powstanie wydział za-
miejscowy naszej uczelni, ale to
perspektywa, która nabierze real-
nych kształtów nie wcześniej niż
w przyszłym roku - wyjaśnia rek-
tor kaliskiej PWSZ. – Niemniej
jednak już dziś mocno angażu-
jemy się w promowanie naszych
kierunków we Wrześni. Podczas
ostatnich targów edukacyjnych
przygotowane przez nas prezen-
tacje cieszyły się ogromnym zain-
teresowaniem młodzieży, która
miała okazję zetknąć się z nowo-
czesnymi technologiami – pod-
kreśla prof. Chajda.

Przejmowanie społecznej inicja-
tywy

Kaliska uczelnia aktywnie
wspiera studentów, którym życie
rodzinne utrudnia kontynuację
edukacji. Już niedługo młodzi lu-
dzie nie będą musieli wybierać
między powiększaniem rodziny 
a dalszą nauką. W realiach niżu
demograficznego taka pomoc jest
nieoceniona. – Tworzenie klima-
tu przyjaznego rodzinie jest dziś
niesłychanie ważne. Godzenie ro-
li rodzica z chęcią zdobywania
wykształcenia stało się możliwe
dzięki programowi „Maluch na
uczelni”. W jego ramach powsta-
ną przyuczelniane żłobki, na któ-
re udało nam się pozyskać do-
finansowanie. Z radością angażu-

jemy się w takie inicjatywy –
mówi dalej rektor. Działania te
zostały dostrzeżone i docenione
przez Minister Nauki i Szkol-
nictwa Wyższego, prof. Lenę Ko-
larską-Bobińską, która podzię-

kowała władzom uczelni w ofi-
cjalnym liście. To tylko jedna 
z wielu inicjatyw prospołecznych,
które mają miejsce w kaliskiej
PWSZ. Maj to miesiąc poświę-
cony m.in. programowi „Bez-
pieczna Kobieta”, którego celem
jest zwiększanie poczucia bezpie-
czeństwa oraz podniesienie spra-
wności fizycznej kobiet. W ra-
mach wykładów i ćwiczeń kształ-
towane są podstawowe umiejęt-
ności i zachowania z zakresu
samoobrony, kursantki uczą się
udzielania pierwszej pomocy

przedmedycznej, a także poznają
przepisy dotyczące obrony ko-
niecznej. Udział w zajęciach jest
bezpłatny. Od dziesięciu lat orga-
nizowane jest również Forum
Zdrowia Kobiety, podczas któ-

rego liczni prelegenci, również 
z zagranicy, poruszają ważne i ak-
tualne społecznie zagadnienia do-
tyczące zdrowia kobiet w Polsce.
Tegoroczna, jubileuszowa edycja
odbyła się pod hasłem „Matka
Polka ma kłopoty”.

Europa – znaczy Polska

Kaliska uczelnia współpracuje 
z wieloma uniwersytetami i pla-
cówkami naukowymi w Europie
i poza nią. Gościnne wykłady za-
granicznych naukowców, autory-

tetów w swoich dziedzinach od-
bywają się regularnie. Dzięki no-
woczesnemu sprzętowi multime-
dialnemu, zajęcia prowadzone
przez wykładowcę z Doliny
Krzemowej w USA realizowane
są w formie telekonferencji.
PWSZ jednak nie tylko zaprasza
gości, ale również organizuje wy-
jazdy do uczelni partnerskich. Już
niebawem studenci będą mogli
uzyskać podwójny dyplom z za-
rządzania biznesem międzynaro-
dowym, dzięki partnerstwu 
z uczelnią z Portugalii. – Jest to
specjalność prowadzona w cało-
ści w języku angielskim, a naszym
celem było zminimalizowanie
różnic programowych, które
trzeba będzie wyrównać. Aby
otrzymać podwójny dyplom, stu-
denci przez rok będą uczyć się 
w Portugalii. Oznacza to również,
że przez rok w Kaliszu będziemy
kształcić Portugalczyków, wśród
których zainteresowanie progra-
mem jest ogromne. Musimy się
do tego przygotować, zapewnić
im praktyki, to duże wyzwanie –
wyjaśnia dyrektor biura wymiany
zagranicznej. Władze uczelni,
otwarte na współpracę między-
narodową, oczekują propozycji
od zagranicznych szkół wyższych.
Od międzynarodowych partne-
rów zależy bowiem w równej
mierze rozwój kaliskiej PWSZ.

Krzysztof Dyła

Uczelnie wyższe powinny dziś – bardziej niż kiedykol-
wiek – dostosowywać kierunki kształcenia do potrzeb
lokalnego rynku pracy. Za tym muszą iść rozszerzone
programy praktyk zawodowych, możliwość zdoby-
wania wiedzy poza granicami kraju i wsparcie socjalne
dla studentów, którym ciężko pogodzić życie rodzinne
z edukacją. Wizja ta przypomina obietnice wyborcze,
które nie doczekają się spełnienia, ale studenci 
Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Kaliszu
już dziś z tych możliwości korzystają.

Potencjał rośnie 
w miarę kształcenia

Państwa firma powstała w 2012
roku. Co od tamtego czasu udało
się Państwu osiągnąć?
Spółka Bioten powstała jako
spółka celowa, z pomysłem na
komercjalizację projektu produk-
cji biopaliwa II generacji. W 2010
roku Unia Europejska zmieniła
kierunek ze stosowania paliwa 
I generacji, na korzyść następnej
– zarówno w benzynach, jak 
i w paliwach kopalnych. Nasza
spółka powstała, aby znaleźć roz-
wiązanie w kierunku opracowa-
nia technologii wytwarzania pa-
liwa II generacji, a potem jej
wdrożenia. W 2013 rozpoczę-
liśmy współpracę z profesorem
Janem Gąsiorkiem, który kilka-
naście lat swojej pracy naukowej
poświęcił na badania i możliwość
zagospodarowania odpadu z pro-
dukcji biokomponentów do ropy
naftowej. Pojawiła się możliwość
pozyskania środków z Narodo-
wego Centrum Badań i Rozwoju,
gdzie złożyliśmy aplikację w 2014
roku i uzyskaliśmy wsparcie na
realizację badań i wdrożenie tech-
nologii produkcji paliwa II gene-
racji. 

Na czym polega specyfika Pań-
stwa projektu?
Jest to bardzo rozległy i złożony
projekt. Instalacja POSTERUS
2020 jest już zaprojektowana 
i przygotowana do wdrożenia.
Rozwiązanie, którego twórcą jest
prof. Jan Gąsiorek jest przeło-
mem w produkcji biopaliw, ze
względu na zagospodarowanie
odpadów, powstających w pro-

dukcji estrów metylowych. We
wszystkich krajach ilość tego od-
padu wzrasta, a przerób fazy gli-
cerynowej na czystą glicerynę jest
ograniczony malejącym zapotrze-
bowaniem rynku,  między in-
nymi w przemyśle kosmety-
cznym, farmaceutycznym, czy
spożywczym, ponieważ dyna-
mika wzrostu produkcji estrów

nie przekładała się na wzrost pro-
dukcji w tych branżach. 

Jakie korzyści dla środowiska nie-
sie za sobą Państwa technologia?
Na przestrzeni lat wprowadzano
różne rozwiązania w zakresie
przerobu odpadowej fazy glicery-
nowej. Sam proces rafinacji jest
związany z wysokim nakładem
energetycznym, a co za tym idzie,
wysokim ciśnieniem i tempera-

turą. W kolejnych latach rafinacja
spowodowała nadprodukcję gli-
ceryny, a jej ceny na rynku zaczęły
spadać tak, że przestało być to
opłacalne. Wymagania wykorzy-
stania biokomponentów w bio-
paliwach kształtują, zgodnie 
z Ustawą o biokomponentach 
i biopaliwach ciekłych, Naro-
dowe Cele Wskaźnikowe. Nasze

rozwiązanie jest uznawane za do-
datkową korzyść, ponieważ
wpływamy na obniżenie emisji
dwutlenku węgla o 50 procent.
Drugim produktem naszej tech-
nologii jest nawóz płynny, mine-
ralno-organiczny, który można
stosować między innymi do na-
wożenia pól rzepaku, co również
wpływa na redukcję emisji CO2.
Jest to kolejny atut tej technologii. 

Czy na obecnym etapie rozwoju
gospodarczego kraju, trudno
prowadzić działalność innowa-
cyjną?
Bez dodatkowych środków fi-
nansowych, o które się staraliśmy,
byłoby to kłopotliwe. Same bada-
nia pochłaniają olbrzymie środki.
Projekt realizujemy w partner-
stwie z innym podmiotem gospo-
darczym – firmą Biotim. Pozo-
stałymi partnerami są Narodowe
Centrum Badań i Rozwoju oraz
Instytut Nafty i Gazu. Współpra-
cujemy także z Uniwersytetem
im. Adama Mickiewicza w Poz-
naniu. Mamy również wsparcie
w Poznańskim Parku Naukowo-
Technologicznym. Nasze rozwią-
zanie nie wymaga od firm wdra-
żających naszą technologię pono-
szenia wielkich nakładów inwe-
stycyjnych. Jak podaje Mini-

sterstwo Gospodarki, w Polsce
do 2013 roku nie wdrożono do
produkcji instalacji paliwa II ge-
neracji. Przykładowo koszty tech-
nologiczne znanych rozwiązań są
na poziomie 1120 euro na litr
produkowanego paliwa II gene-
racji, czyli przy odpadzie ok. 400
tysięcy ton, instalacja kosztowa-
łaby czterysta miliardów euro.
Nasza technologia zagospodaro-
wuje surowiec, który w naszym

odczuciu jest odpadem. Dzisiaj
cena tego surowca to 4 grosze za
litr. Z jednego litra surowego od-
padu glicerynowego jesteśmy 
w stanie wyprodukować 0,6 litra
biopaliwa II generacji.

Współpracują Państwo z wy-
ższymi uczelniami oraz instytu-
tami badawczymi. Jakie korzyści
niesie za sobą ta współpraca?
Są to olbrzymie korzyści. Połącze-
nie instytucji naukowych z bizne-
sem jest najlepszym rozwią-
zaniem z możliwych. Obecnie na
Zachodzie, ale również w Polsce,
istnieje tendencja, która zakłada,
że instytuty są finansowane przez
przemysł, czyli technologię, która
jest potrzebna na rynku. Jeżeli
technologia niesie prawdopodo-
bieństwo wdrożenia, wtedy jest
uzasadniona. My zainicjowaliśmy
taką współpracę i już teraz wi-
dzimy, jakie korzyści z niej płyną. 

Przed nami nowa perspektywa
unijna 2014-2020. Będą się Pań-
stwo starali o dodatkowe środki
na swoją działalność?
Mamy trzy projekty, na które bę-
dziemy starali się uzyskać dofi-
nansowanie. Jest to kolejne ro-
związanie, które pozwoli nam na
inne niż paliwowe zagospodaro-
wanie odpadów glicerynowych,
na przykład do produkcji przyjaz-
nych środowisku biorozpuszczal-
ników farb i lakierów. Rozwią-
zanie to będziemy realizować 
z większym czy mniejszym udzia-
łem środków unijnych, ponieważ
jest ono bardzo atrakcyjne pod
względem komercyjnym. Drugi
projekt dotyczy biotechnologii, 
a ściślej mówiąc, produkcji mat 
i preparatów detoksykacyjnych
dla terenów i wód skażonych ro-
popochodnymi i ma na celu
ochronę środowiska przed jego
degradacją. Trzeci to technologia
wytwarzania z odpadów glicery-
nowych bioemulgatorów typu E-
475 (według klasyfikacji obo-
wiązującej w UE), mających za-
stosowanie w przemyśle spo-

żywczym. Badania te wymagają
znacznych nakładów finanso-
wych, przekraczających możli-
wości naszej firmy. 

Państwa innowacyjne rozwiąza-
nia w zakresie biopaliw zaowo-
cowały nominacją do Polskiej
Nagrody Innowacyjności. Czym
dla Państwa jest to wyróżnienie?
Podkreśleniem, że niezależne po-
dmioty dostrzegają prawdziwe
innowacje technologiczne. Takie
wyróżnienia dodają nam skrzydeł
w działaniu. To uwiarygadnia
nasze działania na rynku.

Dziękuję za rozmowę.

POSTERUS 2020 to instalacja, która może zrewolucjonizować polski rynek bio-
paliw. O tym, jak wprowadzać rozwiązania wspierające światowe trendy pro-
ekologiczne,  zachowując jednocześnie dobry rachunek ekonomiczny, z prezesem
firmy Bioten – Krzysztofem Kaczmarkiewiczem, rozmawia Sławomir Duda.

Biopaliwa przyszłości
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POLSKA NAGRODA INNOWACYJNOŚCI 2015 - NOmINACJA

Sąd Konkursowy Złotego 
Medalu MTP pod Przewodnic-
twem Pani prof. dr hab. inż. 
Aleksandry Rakowskiej przyznał
instalacji POSTERUS 2020 pre-
stiżowe wyróżnienie MTP.

Złoty Medal MTP to jedna z naj-
bardziej rozpoznawalnych na-
gród na polskim rynku, która jest
przyznawana – po wnikliwej oce-
nie ekspertów – innowacyjnym
produktom najwyższej jakości.

– Czujemy się zaszczyceni z otrzy-
mania tak ważnego wyróżnienia,
jakim jest Złoty Medal MTP na
GREEN POWER 2015. Ta na-
groda jest wynikiem pracy całego
zespołu oraz potwierdzeniem
kierunku, w którym zmierzamy.
Inspiruje nas przyszłość – mówi
prezes Kaczmarkiewicz.

POLSKA NAGRODA INNOWACYJNOŚCI 2015 - NOmINACJA

Krzysztof Kaczmarkiewicz odbiera nominację do Polskiej Nagrody Innowacyjności 2015 w towarzystwie swojego zespołu.

Jubileuszowe Forum Zdrowia Kobiety, które odbyło się w maju, cieszyło się bardzo dużym zainteresowaniem



– Włókno wolframowe było spo-
sobem wytwarzania światła nie-
zmiernie prostym, aczkolwiek
bardzo mało ekonomicznym. 
W tradycyjnej żarówce tylko 
4-5% zużywanej energii elek-
trycznej jest wykorzystywane do
powstania światła, reszta czyli
około 95% to ciepło wydzielane
przez żarzące się włókno. Powo-
dowało to bardzo niekorzystne
konsekwencje z uwagi na nagrze-
wanie się pomieszczeń, co pocią-
gało za sobą kolejne straty na
klimatyzacji – tłumaczy prezes 
Janusz Jędrzejewski. W medycy-
nie w przypadku lamp operacyj-
nych oprócz konieczności inten-
sywnego klimatyzowania sal ope-
racyjnych, następowało bardzo
silne nagrzanie i podsuszanie rany
operacyjnej pacjenta, a dodat-
kowe promieniowanie cieplne
było bardzo uciążliwe dla zespołu
operacyjnego. Jeszcze w latach
60-tych ubiegłego stulecia jedna
czasza lampy operacyjnej miała
od 6 do 12 żarówek o mocy 50-
60W, co dawało blisko 1000W
ciepła wydzielanego tylko przez
tę czaszę lampy operacyjnej. Dzi-
siaj dwuczaszowa diodowa lam-
pa operacyjna pobiera tylko
120W, czyli ośmiokrotnie mniej.

Oświetlenie ledowe przyszłością
aparatury medycznej

Z podanych wyżej powodów od
wielu lat były podejmowane
próby wytworzenia lepszych 

i efektywniejszych źródeł światła.
O ile w źródłach światła dużej
mocy takich jak lampy uliczne,
czy reflektory, było to w jakimś
stopniu możliwe, to takie działa-
nia nie prowadziły do zasadni-
czego postępu w oświetleniu po-
mieszczeń. Nie przekładało się to
również na  wyeliminowanie
lamp żarowych, czyli popular-
nych żarówek, a następnie żaró-
wek kompaktowych. Wydajność
tych ostatnich źródeł światła była

średnio pięciokrotnie wyższa od
tradycyjnych żarówek, ale istniały
zasadnicze ograniczenia tech-
niczne i technologiczne. Żarówki
kompaktowe miały moc do oko-
ło 20W, co odpowiadało trady-
cyjnym żarówkom żarnikowym
o mocy 100W. Dodatkową wadą
żarówek kompaktowych jest bar-
dzo duży pobór mocy w chwili
załączania się oraz ich stosun-
kowo wysoka cena, wynosząca
nawet 10-krotność ceny żarówki
tradycyjnej.

Oświetlenie ledowe wynalaz-
kiem na miarę XXI wieku

Unia Europejska w ramach dzia-
łań proekologicznych w 2010
roku wstrzymała produkcję żaró-
wek tradycyjnych o mocy powy-
żej 25W z przeznaczeniem
do tradycyjnego oświetlenia po-
mieszczeń, czyli głównie lokali
mieszkalnych. Zastąpienie trady-
cyjnych żarówek o mocy 100 
i 150W, pomijając bardzo wysoką

cenę, było praktycznie niemoż-
liwe. Do oświetlenia pomieszczeń
produkcyjnych, biurowych i usłu-
gowych powszechnie rozpoczęto
stosowanie wysokowydajnych
świetlówek kompaktowych, któ-
re z uwagi na rozmiar mogły być
stosowane wyłącznie w opra-
wach oświetleniowych o dużych
wymiarach. Zasadniczy przełom
nastąpił kilka lat temu, wraz z wy-
nalezieniem diody emitującej
światło białe. Wynalezienie diody
emitującej barwę niebieską po-

zwoliło opracować diody ze
światłem białym, co zostało na-
grodzone Nagrodą Nobla, jako
wybitne i przełomowe osiągnię-
cie w tej dziedzinie. Diody świe-
cące tzw. LED-y (ang. Light
Emitting Diode) są absolutnym
przełomem w dziedzinie źródeł
światła i mogą stanowić olbrzy-
mie źródło oszczędności. Nowo-
czesne diody LED emitują z 1W
do 150 lumenów z tendencją ros-
nącą, podczas gdy bardzo ekono-
miczne świetlówki emitują z 1W
maksymalnie 90 lumenów. Za-
stosowanie w szpitalu posiadają-
cym 400 łóżek paneli nadłóż-
kowych z zainstalowanym oświe-
tleniem LED-owym przynosi
oszczędność mocy ponad 35kW,
a zastępując tradycyjne oświetle-
nie lampami LED-owymi we
wszystkich pomieszczeniach 
z oświetleniem ciągłym (np. ko-
rytarze, hole) można zmniejszyć
zapotrzebowanie mocy o ponad
60kW. Oszczędności w opłatach
za energię elektryczną mogą
przekraczać 100 tys. złotych rocz-
nie. Do tego należy uwzględnić
znacznie niższe koszty eksploata-
cyjne, ponieważ świetlówki żyją
przeciętnie 2-3 lata, a diody LED
posiadają żywotność ponad 
40 tys. godzin, czyli minimum 8-
10 lat. Należy także dodać, że no-
woczesne lampy LED posiadają
moduły składające się z kilkudzie-
sięciu modułów świecących,
gdzie przepalenie się nawet kilku
z nich nie wpływa w sposób zna-

czący na ilość i jakość światła, co
dodatkowo wydłuża okres użyt-
kowania takiego oświetlenia.
Obecnie stosowane nowoczesne
diody LED powinny działać do
czasu wynalezienia jakiegoś no-
wego, jeszcze wydajniejszego
źródła światła, co przy dzisiej-
szym postępie techniki jest tylko
kwestią czasu. Oświetlenie typu
LED z całą pewnością jest dla
ludzkości olbrzymią szansą na za-
oszczędzenie olbrzymich nakła-
dów na produkcję energii elek-
trycznej – podkreśla prezes.

Dzięki takiej wiedzy oraz opraco-
wanemu patentowi, firma Ken-
dromed z Wrocławia dziś uzna-
wana jest za jedną z najlepszych
firm produkujących panele me-
dyczne z energooszczędnym
oświetleniem ledowym. Rok
2013 był rokiem przełomowym
dla firmy, wtedy nastąpił szczyt
eksportu do Rosji, szacowany na
720 tys. euro. Towarem ekspor-
towanym były głównie nowo-
czesne, lekkie i bardzo estetyczne
panele nadłóżkowe wykorzysty-
wane głównie w szpitalach. Rosja
to nie jedyny kraj, który jest od-
biorcą produktów firmy Kendro-
med. Zamówienia spływają mię-
dzy innymi również z Iranu czy
Białorusi.

Czas na targi medyczne Arab
Health w Dubaju

Zamawiającymi są głównie bu-
dowlańcy, którzy doskonale wie-
dzą w jaki sposób zapewnić naj-
wyższy standard w trosce o jakość
i bezpieczeństwo obsługi pacjen-
tów. Co jest przełomem w pro-
dukcji paneli nadłóżkowych?
Kolorystyka i nowoczesne kszta-
łty. Zwłaszcza te, które Kendro-
med pokazał podczas tegoro-
cznych targów w Dubaju.
– Śmiało mogę powiedzieć, że

zaprezentowaliśmy coś innego,
coś wyjątkowego, w innej tonacji
kolorystycznej niż biel i szarość –
podkreśla z dumą Janusz Jędrze-
jewski. Teraz inżynierowie firmy
Kendromed pracują nad estetyką
i jeszcze większą funkcjonalnością
sprzętu. Zamierzeniem jest mon-
taż słuchawek oraz głośników,
aby ułatwić komunikację perso-
nelu z pacjentem. Kolejne nowo-
ści, które mają zostać wpro-
wadzone na rynek w przyszłym
roku z pewnością zostaną zapre-
zentowane z dumą na kolejnych
światowych targach medycznych
Arab Health w Dubaju.

Patrycja Adamus 

Nie wszystkim wiadomo, że wytwarzanie światła pochłania około 70% produkowanej energii elek-
trycznej. W skali świata jest to gigantyczna wartość, a postępująca urbanizacja i przyrost ludności
stale ją powiększa. Przez ponad 100 lat od wynalezienia żarówki, powszechnym źródłem światła
było rozgrzane włókno wolframowe. Dziś o możliwościach oświetlenia ledowego i innowacyjnych
rozwiązaniach rozmawiamy z prezesem firmy Kendromed Sp. z o.o., Januszem Jędrzejewskim.

Oszczędzanie przez oświetlenie
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Głównym zadaniem przedsię-
biorstw wodociągowych jest za-
opatrywanie użytkowników 
w wodę oraz usuwanie ścieków.
– Te zadania, z pozoru brzmiące
trywialnie, w praktyce okazują się
dużo bardziej skomplikowane.
Realizacja tych czynności wiąże
się z problemami finansowymi
dzielącym się na inwestowanie,
eksploatowanie oraz renowacje
sieci. Do tego dochodzą pro-
blemy organizacyjne o charakte-
rze operacyjnym i strategicznym.
– mówi prof. Jan Studziński, kie-
rownik projektu z IBS PAN. „Sys-
tem informatyczny wspoma-
gający optymalizację i planowa-
nie produkcji i dystrybucji wody
przeznaczonej do spożycia przez
ludzi subregionu centralnego i za-
chodniego województwa ślą-
skiego” to projekt zakładający
opracowanie algorytmów obli-
czeniowych i programów kom-
puterowych, którego zadaniem
będzie wsparcie przedsiębiorstw
wodociągowych w zakresie no-
woczesnego zarządzania. 

Podstawowe źródła danych 
w  systemie ICT

System ICT opracowany i rozwi-
jany w instytucie składa się z czte-
rech głównych modułów: syste-
mu GIS, systemu SCADA, mo-
dułu CIS, który służy do rejestra-
cji i archiwizacji danych okre-

sowych o rozbiorach w węzłach
użytkowników, modułu oblicze-
niowego z modelem hydraulicz-
nym sieci wodociągowej i ka-
nalizacyjnej oraz modułu opty-
malizacji, sterowania i planowa-
nia. Jednym z elementów two-
rzonego systemu jest moduł in-
formacji przestrzennej GIS, który
pozwala na wygenerowanie ma-
py numerycznej sieci wodociągo-
wej i kanalizacyjnej. Moduł ten
tworzy pewnego rodzaju plat-
formę, w ramach której groma-
dzone są dane pozwalające na
wykonywanie obliczeń modelo-
wania i optymalizacji w zakresie
zarządzania przedsiębiorstwem.
Kolejnym ważnym systemem jest
SCADA instalowana w przedsię-
biorstwach wodociągowych 
w celu monitorowania przepły-
wów oraz ciśnienia wody w wy-
branych punktach pomiarowych
sieci wodociągowej czy w prze-
pompowniach ścieków kanaliza-
cyjnych. Dzięki temu systemowi
możliwa jest pełna kontrola stanu
pracy sieci i ich najważniejszych
obiektów. Oba systemy są trakto-
wane jako źródła danych dla pro-
gramów modułu obliczenio-
wego. W praktyce uruchomienie
systemu informatycznego złożo-
nego z kilkunastu współpracują-
cych ze sobą programów i za-
adoptowanie go do warunków
danego przedsiębiorstwa wodo-
ciągowego jest kosztowne oraz

czasochłonne. Wdrożenie sys-
temu wymaga dobrego zaplano-
wania logistycznego oraz wy-
maga dobrej współpracy pomię-
dzy naukowcami a zarządem 
i pracownikami danego przedsię-
biorstwa.

Synergia nauki z biznesem na
Górnym Śląsku

W ramach opracowywanego sys-
temu instytut współpracuje z je-
dną z największych spółek wo-
dociągowych w Europie – Gór-
nośląskim Przedsiębiorstwem
Wodociągowym S.A. Bazując na
podstawowej działalności spółki,
jaką jest dystrybucja wody, nau-
kowcy starają się opracować 
i wdrożyć dedykowany system,
który rozwiąże problem nad-
miaru możliwości produkcyjnych
w odniesieniu do zapotrzebowa-
nia odbiorców. Rozwiązanie, któ-
re proponują przedstawiciele
instytutu ma pomóc nie tylko 
w racjonalizacji procesu produk-
cji wody, ale przede wszystkim
zoptymalizowaniu możliwości jej
dystrybucji. Dzięki temu zmniej-
szą się koszty wynikające z eks-
ploatacji sieci wodociągowej, a co
za tym idzie – powinna być moż-
liwa obniżka cen wody. System
ma zostać wdrożony jeszcze 
w tym roku.

Wojciech Grabarczyk

W Instytucie zlokalizowane są
najnowocześniejsze pracownie
technologiczne oraz laboratoria
badawcze wyposażone w ultra-
nowoczesny sprzęt. W latach
2009-2014 w Instytucie realizo-
wano 12 projektów finansowa-
nych ze środków Programu Ope-
racyjnego Innowacyjna Gospo-
darka (POIG). Największym 
z nich był projekt
POIG 01.01.02-00-
008/08, Kwantowe Na-
nostruktury Półprzewo-
dnikowe do Zastoso-
wań w Biologii i Medy-
cynie, realizowany
przez konsorcjum 7
wiodących w Polsce in-
stytutów badawczych, koordyno-
wany przez Instytut Fizyki PAN.
W wyniku realizacji tego projektu
opublikowano ponad 1000 prac
naukowych, w tym w czasopis-
mach o najwyższej cytowalności,
takich jak Science. Badania o cha-
rakterze aplikacyjnym doprowa-
dziły m.in. do złożenia ponad 60
wniosków patentowych. Tylko 
w roku 2014 Instytutowi przy-
znano 12 patentów. Za osiągnię-
cia naukowe i aplikacyjne praco-
wnicy Instytutu uzyskali presti-
żowe nagrody na targach innowa-
cyjnej gospodarki, w tym Grand
Prix targów przyznane w Gdań-
sku w roku 2013 za opracowanie

technologii pokryć antybakteryjnych.

Nauka dla młodych

Instytut szczególną wagę przy-
kłada do rozwoju młodej, wybit-
nej kadry naukowej. W tym celu
w Instytucie prowadzone jest 
4-letnie Międzynarodowe Stu-
dium Doktoranckie IF PAN, któ-

re może poszczycić się ponad 500
absolwentami. – Uczestnicy MSD
prowadzą w czasie trwania stu-
diów badania naukowe, których
ważnym celem jest przygotowa-
nie rozprawy doktorskiej. Uczest-
niczą również w programie stu-
diów zapewniającym zdobycie
wykształcenia stosownego dla
doktora fizyki – mówi dyrektor
Instytut Fizyki PAN, prof. dr hab.
Leszek Sirko.

Projekt wysokich lotów

Aktualnie w Instytucie realizo-
wany jest prestiżowy grant Unii
Europejskiej EAgLE, numer

316014, otrzymany w konkursie
FP7-REGPOT 2012-2013-1.
Uzyskane w ramach projektu do-
finansowanie, o wartości ok. 
5 mln euro, pozwoli na rozwój
kadry naukowej, budowę unika-
towych laboratoriów oraz na
promocję osiągnięć Instytutu 
w kraju i w świecie. Ważnym
celem projektu EAgLE jest orga-

nizacja spotkań z przed-
stawicielami przemysłu 
w celu znalezienia partne-
rów do komercjalizacji
osiągnięć naukowych pra-
cowników Instytutu. Pro-
jekt zakłada również m.in.
tworzenie nowych tech-
nologii wytwarzania na-

nomateriałów wraz z ich wszech-
stronną charakteryzacją na po-
ziomie atomowym, wymianę na-
ukową i zacieśnienie współpracy
z Europejską Przestrzenią Badaw-
czą. – Rozwijamy różne techniki
diagnostyki i charakteryzacji ma-
teriałów i struktur, zarówno te,
które są już w Instytucie upra-
wiane, jak i te wykorzystujące
duże europejskie urządzenia ba-
dawcze. Ostatnim naszym dużym
zakupem, rozszerzającym możli-
wości badawcze IF PAN, jest uni-
katowy rentgenowski spektro-
metr fotoemisyjny – dodaje prof.
Sirko.

Wojciech Grabarczyk

Instytut Fizyki Polskiej Akademii Nauk w Warszawie to instytucja 
o ponad 60-letniej tradycji, w której realizowane badania w dziedzinie
nanotechnologii, fizyki półprzewodników, magnetyzmu, fizyki moleku-
larnej i biofizyki są na najwyższym światowym poziomie. 

Dumne „Orły” fizyki
Przedsiębiorstwa wodociągowe w Polsce stoją u progu rewolucji technologicznej.
Dzięki projektowi Instytutu Badań Systemowych Polskiej Akademii Nauk 
w Warszawie, uda się tak zoptymalizować działalność spółki wodociągowej, aby
w jak najbardziej efektywny sposób wykorzystać dostępne możliwości techniczne.

Podziemna rewolucja

Kids Dubaj – Panel z oświetleniem LED na sale dziecięce skonstruowany dla Zjednoczonych 
Emiratów Arabskich

SL30 – Panel z oświetleniem LED - cienki, lekki i zgrabny
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W ubiegłym roku obchodzili
Państwo 60-lecie działalności,
jakie cele stawiają sobie Państwo
w codziennej pracy?
Dr hab. Jacek Rybka: Instytut
Immunologii i Terapii Doświad-
czalnej im. Ludwika Hirszfelda to
przede wszystkim działalność ba-
dawcza, dotycząca podstaw im-
munologii, czyli wiedzy o odpo-
rności organizmu, ale także po-
szukiwanie innowacyjnych me-
tod leczenia, terapii i diagnostyki.
W dużej mierze skupiamy się też
na upowszechnianiu i praktycz-
nym wykorzystaniu wyników na-
szych prac badawczych. Wiele
projektów realizujemy dzięki fi-
nansowaniu z Narodowego Cen-

trum Badań i Rozwoju. Mają one
charakter rozwojowy, z założo-
nym celem praktycznym: np.
opracowanie konkretnej metody
diagnostycznej bądź terapeutycz-
nej, czy stworzenie substancji ma-
jącej działanie medyczne. Prace
badawcze często prowadzimy 
w konsorcjach z naszymi partne-
rami, którymi są instytucje ba-
dawcze i partnerzy biznesowi 
z Polski i z zagranicy. Ważna część
działalności Instytutu to współ-

praca diagnostyczna z klinikami
medycznymi, z którymi często
podejmujemy wspólne problemy
badawcze. 

Instytut prowadzi szereg innowa-
cyjnych badań. Jakimi nowo-
czesnymi i niekonwencjonalnymi
rozwiązaniami mogą się Państwo
pochwalić?
Prof. dr hab. n. med. Andrzej
Górski: Jednym z największych
wyzwań, przed którymi stoi cy-
wilizacja jest problem antybioty-
koodporności bakterii. Wynika
on z braku świadomości właści-
wego ordynowania tych leków
przez lekarzy. Tym bardziej, że an-
tybiotyki przyjmujemy również

wraz z pokarmem (w szczególno-
ści często z produktami mięsnymi
pochodzącymi ze zwierząt otrzy-
mujących antybiotyki w paszy).
W efekcie nasze społeczeństwo
przyjmuje dziesiątki ton leków
rocznie, a problem narasta i nasila
się, tym bardziej, że koncerny far-
maceutyczne przeznaczają niewy-
starczające nakłady finansowe na
badania nad poszukiwaniem no-
wych terapeutyków. Ocenia się,
że na terenie Unii Europejskiej z

powodu powikłań wynikających
z zażywania antybiotyków rocz-
nie umiera ponad 50 tys. osób.
Działalność Instytutu Immunolo-
gii i Terapii Doświadczalnej PAN
w zakresie zwalczania antybioty-
koodporności jest unikalna na
światową skalę. Naszym sukce-
sem jest stworzenie jedynego 
w Europie Ośrodka Terapii Fago-
wej, kompleksowo zajmującego
się metodą leczenia zakażeń bak-
teryjnych wykorzystującą uni-
kalne właściwości bakteriofagów
– wirusów atakujących komórki
bakteryjne. Terapia polega na ko-
rzystaniu z medycyny precyzyjnej
i podawaniu pacjentowi najczę-
ściej tylko jednego, konkretnego

faga. Jesteśmy dumni, że udało
nam się wprowadzić terapię,
która wytrzymała próbę czasu 
i teraz wzorują się na nas inne eu-
ropejskie kraje, próbując wpro-
wadzić tożsame rozwiązania we
własnym systemie leczenia. Nie-
stety nasza terapia ze względów
finansowych nie przeszła jeszcze
badań klinicznych wymaganych
do oficjalnej rejestracji.  Jako in-
stytut mamy szereg bardzo war-
tościowych patentów między-

narodowych, co również świad-
czy o innowacyjności naszej pla-
cówki. Aktualnie opublikowa-
liśmy dwie ciekawe prace badaw-
cze o uzyskaniu możliwości pene-
tracji fagów do określonych na-
rządów w organizmie oraz ich
wpływu na zakażenia wirusowe.
Warto dodać, że w ostatnim nu-
merze renomowanego czasopi-
sma naukowego Future Micro-
biology (maj br.) opublikowano
artykuł czołowych autorytetów
światowych z USA, który w pełni
potwierdza słuszność naszych
działań i zaleca dalszy rozwój te-
rapii fagowej zgodny z naszymi
założeniami.  

Jaka jest historia wynalezienia
bakteriofagów czyli tzw. dobrych
wirusów?
Dr Beata Weber-Dąbrowska: 
W tym roku mija setna rocznica
odkrycia bakteriofagów. Jest to
grupa wirusów związana wyłącz-
nie z komórkami bakteryjnymi.
Ich główną cechą jest to, że wy-
stępują one wspólnie z bakteriami
we wszystkich środowiskach oraz
organizmach ludzi i zwierząt.
Wszędzie tam gdzie bakterie są
ich naturalnymi żywicielami,
przyczyniając się do kontroli li-
czebności populacji bakteryjnej 
w środowisku. Najbardziej „przy-
jaznym” dla nich środowiskiem
są nieoczyszczone ścieki miejskie.
Kilkanaście lat temu nasze bada-
nia skierowaliśmy na zagadnienia
związane z pozyskiwaniem i two-
rzeniem kolekcji fagów prze-
ciwko różnym bakteriom, które
są chorobotwórcze dla ludzi 
i zwierząt. Konieczne jest opraco-
wanie ich charakterystyki: biolo-
gii, budowy genomów, warun-
ków w jakich powinny być prze-
chowywane. W naszym instytu-
cie posiadamy kolekcję 600 róż-
nych fagów pozyskanych głów-
nie z naturalnego środowiska. Se-
gregujemy je według swoistości
gatunkowej. Większość fagów
jest specyficzna ściśle w stosunku
do jednego gatunku bakterii.
Główną zaletą fagów, w przeciw-
ieństwie do antybiotyków, jest to
że nie niszczą naturalnej flory
bakteryjnej człowieka. Jak zostało
wspomniane odporność bakterii,
tzw. patogenów alarmowych, na
antybiotyki dramatycznie wzra-
sta, w związku z tym istnieje pilna
potrzeba opracowania środków

alternatywnych dla antybioty-
ków. Często zdarza się, że pa-
cjenci są zarażani szczepami
odpornymi na antybiotyki, któ-
rych nigdy wcześniej nie dosta-
wali. Nasze działania związane są
z koniecznością potwierdzenia
czy szczep pobrany od chorego,
który mamy zbadać, jest wraż-
liwy na zestaw fagów z naszej ko-
lekcji.

Projekt pt.: "Innowacyjny bakte-
riofagowy preparat ochronny do
stosowania w zespole stopy cuk-
rzycowej", któremu Pani przewo-
dzi, niewątpliwie wyróżnia się 
w skali europejskiej. Skąd wziął
się jego fenomen?

Zajęliśmy się tematem stopy cuk-
rzycowej, ze względu na problem
zakażeń, który tylko w Polsce jest
powodem ponad 15 tysięcy am-
putacji nóg rocznie. Do chwili
obecnej nie opracowano prepa-
ratu opartego o bakteriofagi, któ-
ry mógłby mieć zastosowanie 
w profilaktyce zakażeń bakteryj-
nych w stopie. Chcemy opraco-
wać preparat ochronny, który
będzie skierowany przeciwko
najczęściej izolowanym patoge-
nom od pacjentów ze stopą cuk-
rzycową. Naszym zadaniem jest
ustalenie częstotliwości występo-
wania patogenu w materiałach
badawczych pobranych od pa-
cjentów. Posiadamy ok. 300 pró-
bek pobranych ze środowiska, 
w tym z najdalszych zakątków
świata, w których poszukujemy
nowych fagów i staramy się do-
brać je do pozyskanego szczepu
w celu opracowania nowego pre-

paratu. Instytut jest beneficjentem
projektu, natomiast nasz konsor-
cjant biznesowy, spółka Skotan
S.A., jest odpowiedzialny za
wdrożenie opracowanego przez
nas preparatu.

Terapia fagowa brzmi jak kon-
cepcja leku idealnego. Czy mają
one negatywny wpływ na ludzki
organizm?
Prof. dr hab. n. med. Andrzej
Górski: Właściwie nikt nie wyka-
zał w sposób przekonujący szko-
dliwego działania na organizm
ludzki naszej metody leczenia.
Nie zaobserwowaliśmy również
żadnych skutków ubocznych.
Chorego człowieka interesuje

tylko to, czy dane lekarstwo go
wyleczy. Trzeba pamiętać, że 
w naszym ośrodku leczymy cho-
rych, którzy są w bardzo trudnej
sytuacji, ponieważ przez kilkana-
ście lat byli leczeni bezskutecznie
antybiotykami. Są to bardzo tru-
dni pacjenci. Niektórzy nie są 
w stanie nawet do nas przyjechać,
dlatego otworzyliśmy swoje filie
w Krakowie i Częstochowie. Co
więcej, porównując koszt terapii
fagowej z antybiotykową bardzo
często nasza terapia jest do 10-20
razy tańsza. Nie ma leku na świe-
cie, który wyleczyłby wszystkie
choroby. W zależności od tego 
w jakim stanie jest pacjent, mamy
ok. 40% szansy na pomoc cho-
remu. Mamy nadzieję, że bakte-
riofagi zrewolucjonizują system
leczenia i staną się przyszłością 
w medycynie.
Rozmawiał 
Wojciech Grabarczyk

Instytut Immunologii i Terapii Doświadczalnej Polskiej Akademii Nauk
powstał w 1954 roku, jego założycielem oraz pierwszym dyrektorem był
wybitny polski immunolog i mikrobiolog prof. Ludwik Hirszfeld, 
odkrywca praw dziedziczenia grup krwi, oraz twórca współczesnego sys-
temu ich oznaczania. Badania Instytutu skupiają się wokół immunologii,
onkologii, mikrobiologii oraz biotechnologii i farmakologii. Aktualnie 
w IITD PAN funkcjonuje 20 laboratoriów, w których swoje umiejętności
i doświadczenie wykorzystuje około 200 pracowników.

Wirusy, które nas wyleczą
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Siedziba Instytutu Immunologii i Terapii Doświadczalnej PAN

Państwa firma została nomino-
wana do Polskiej Nagrody Inno-
wacyjności. Czym dla Pana jest
to wyróżnienie?
Cieszę się, że tak mała firma jak
nasza, została przez kogoś do-
strzeżona, zwłaszcza, że dopiero
się rozwijamy. Pracujemy już nad
kolejnymi wnioskami o dofinan-
sowanie, ponieważ chcemy wy-
korzystać szansę, którą daje nam
państwo oraz Unia Europejska.
Produkty zmieniają się na na-
szych oczach, podejście do rege-
neracji odpadów, które było sto-
sowane 15 lat temu – również,
dlatego staramy się iść z duchem
czasu i dostosowywać się do
obecnych trendów na rynku.

Jakie były początki działalności
Flukaru?
Spółka powstała w latach 90. 
i zajmowała się przede wszystkim
tradingiem i obrotem towarów 
o charakterze chemicznym i rafi-
neryjnym. W 2013 roku zakupi-
liśmy majątek spółki Lotos Oil,

zlokalizowany w Jaśle. Był to ma-
jątek związany z produkcją środ-
ków i olejów smarowych dla
przemysłu i motoryzacji. Znaj-
dują się tam między innymi linie
konfekcyjne i zbiorniki magazy-
nowe. Od tamtej pory rozpoczęła
się działalność produkcyjna na
większą skalę i powoli spółka Flu-
kar zaczęła się pojawiać na rynku
olejów smarowych oraz płynów
eksploatacyjnych. Nasze pro-
dukty powstają pod marką
JASOL, która została również za-
kupiona od spółki Lotos Oil. 
W 2014 roku wprowadziliśmy
na rynek markę REVLINE, która
reprezentuje segment produktów
o wyższej jakości, dedykowanych
dla motoryzacji i przemysłu. 
W skład Grupy FLUKAR wcho-
dzi także spółka Rafineria w Jaśle,
która zajmuje się przede wszyst-
kim dystrybucją i promocją na-
szych produktów. 

Spółka jest w trakcie realizacji
projektu dotyczącego zagospo-

darowania odpadów chemicz-
nych i rafineryjnych. W jakiej
fazie obecnie znajduje się ten pro-
jekt?
W 2014 roku rozpoczęliśmy
prace nad napisaniem i wdroże-

niem wniosku badawczo-rozwo-
jowego, nakierunkowanego na
wykorzystanie selektywnie wy-
specyfikowanych olejów odpa-
dowych i rozpuszczalników od-
padowych innowacyjną metodą
membranową. Realizacja pro-
jektu rozpoczęła się w czerwcu
2014 i potrwa do końca bieżą-

cego roku. W ramach tego pro-
jektu współpracujemy z Politech-
niką Krakowską. Obecnie je-
steśmy na półmetku, jednak już
teraz, po szeregu badań, nasuwają
się wnioski, że nasze założenia
były i są słuszne. Projekt zakłada
również budowę urządzenia 
w skali półtechnicznej, które po-
winno spełniać określone kryteria
i być alternatywą do stosowanych
dziś metod regeneracji zarówno

rozpuszczalników, jak i se-
lektywnie wybranych odpa-
dów olejowych. W między-
czasie napisaliśmy wniosek
w ramach programu
LIFE+, związany z produk-
cją modyfikowanych emul-
sji asfaltowych. Warto do-
dać, że jest to jeden z dwóch
wniosków z Polski, które
zostały pozytywnie oce-
nione przez Unię Europej-
ską. Projekt powinien się
rozpocząć w sierpniu tego

roku i w jego wyniku ma powstać
instalacja półprzemysłowa, dedy-
kowana do produkcji modyfiko-
wanych asfaltów. 

Jakie korzyści niesie za sobą two-
rzenie synergii nauki z biznesem?
Współpracując z Politechniką
Krakowską widzimy przede

wszystkim możliwość wykorzys-
tania potencjału naukowego
drzemiącego za drzwiami uczelni,
która idzie z duchem czasu i do-
strzega obecny rozwój na ry-
nku. Bardzo cenimy sobie tę
współpracę. Badania pochłaniają
bardzo dużo czasu, ale widzimy
już pierwsze efekty. Zlecając wy-
konanie badań do typowego la-
boratorium otrzymujemy tylko 
i wyłącznie wynik, natomiast
współpraca z instytucją posiada-
jącą odpowiedni sprzęt i doświa-
dczenie, pozwala nam dokładnie
przeanalizować proces badawczy
i reagować w każdym cyklu jego
realizacji. My wiemy, co chcemy
osiągnąć, a naukowcy wiedzą, jak
to zrobić. Dzięki temu uczelnie
wyższe nie pracują nad czysto
teoretycznymi zagadnieniami, ale
wykorzystują swoją wiedzę 
w praktyce. Nadal jednak na po-
dejściu innowacyjnym bardziej
zależy przedsiębiorcom niż nau-
kowcom. 

Czy działalność innowacyjna to
dzisiaj klucz do sukcesu?
Myślę, że tak. W pierwszej fazie
nasza skala działania była taka, jak
możliwość jej optymalnego i ra-
cjonalnego wykorzystania. Tech-
nologię budujemy w oparciu 

o nasz potencjał produkcji 
i chłonność rynku. Staramy
się optymalnie wykorzystywać
naszą pozycję rynkową i ofero-
wać naszym klientom pełną
usługę w zakresie  odbioru i prze-
tworzenia odpadów. Rynek środ-
ków smarowych jest stabilny, 
a nacisk na ochronę środowiska
coraz większy, co pozwala opty-
mistycznie patrzeć w przyszłość 
i realizować zamierzenia.

Jakie mają Państwo plany na
przyszłość w zakresie rozwoju
firmy?
Obecnie kończymy jeden wnio-
sek badawczo-rozwojowy i my-
ślimy o jego kontynuacji już
w fazie inwestycji. Są pewne prze-
słanki ekonomiczne, które nas ku
temu skłaniają. Od sierpnia roz-
poczynamy projekt z programu
LIFE+, który będziemy realizo-
wać do 2019 roku. Projekt ten
zakłada również wybudowanie
instalacji o komercyjnym zastoso-
waniu. Cały czas chcemy poru-
szać się na pograniczu odpadów
przemysłu rafineryjnego i che-
micznego i w tym kierunku bę-
dzie prowadzona dalsza dzia-
łalność firmy.

Dziękuję za rozmowę.

Przetwarzanie odpadów to w naszym kraju temat bardzo aktualny. 
O efektywnym tworzeniu synergii nauki z biznesem w tej dziedzinie, 
z dyrektorem zarządzającym firmy Flukar, Pawłem Szergowiczem, 
rozmawia Sławomir Duda.

Rozwój napędzany technologią
POLSKA NAGRODA INNOWACYJNOŚCI 2015 - NOmINACJA

Fagi niezidentyfikowane, obecne w próbkach wody pochodzących z modelowej  stacji uzdatniania wody w Broniszach
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Marka REVLINE to segment produktów o wyższej jakości
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Projekt "Ecotech-Complex czło-
wiek, środowisko, produkcja"
powstał jako jeden z siedmiu klu-
czowych projektów infrastruktu-
ralnych rozwoju ośrodków o wy-
sokim potencjale badawczym 
w ramach POIG. Wartość inwe-
stycji  to 143,7 mln zł, z czego
85% stanowi dotacja Europej-
skiego Funduszu Rozwoju Regio-
nalnego, a 15% pochodzi z bu-
dżetu państwa. W skład konsor-
cjum realizującego projekt wcho-
dzą najważniejsze ośrodki nauko-
we województwa lubelskiego:
Uniwersytet Marii Curie-Skło-
dowskiej jako instytucja wiodąca,
Uniwersytet Medyczny, Instytut
Agrofizyki im. B. Dobrzańskiego
PAN oraz podkarpackiego: Poli-
technika Rzeszowska im. Igna-
cego Łukasiewicza i Uniwersytet
Rzeszowski. Projekt na niespoty-
kaną dotychczas skalę konsoli-
duje potencjał badawczy i pro-
dukcyjny regionu w zakresie za-
rządzania środowiskiem dla po-
lepszenia jakości życia i wzrostu
konkurencyjności sektora B+R. 

Zakres rzeczowy

W ramach projektu powstaje no-
woczesny budynek Centrum
Analityczno-Programowego Za-
awansowanych Technologii Przy-
jaznych Środowisku w Lublinie,
wyposażony w nowoczesną apa-
raturę badawczą i tzw. Clean
Rooms, czyli specjalne laborato-
ria z absolutnie doskonałymi wa-
runkami czystości, wilgotności 
i temperatury, które pozwalają na
prowadzenie badań i doświad-

czeń w zakresie rozwiązań farma-
ceutycznych, biotechnologicz-
nych i elektronicznych. – Dzięki
wyposażeniu w wysokopolowy
rezonans magnetyczny o induk-
cyjności pola magnetycznego 
7 Tesli, który przeznaczony jest
ściśle do prowadzenia badań, 
a nie rutynowej diagnostyki me-
dycznej, Centrum Ecotech-Com-
plex dołączy do elitarnego śro-
dowiska użytkowników tzw.
Ultra High Field Magnetic Rezo-
nans. Będzie to jedyny ośrodek
naukowy od Berlina po Seul po-
siadający taki rezonans – dodaje
prof. dr hab. Ryszard Dębicki,
Prorektor ds. Badań Naukowych
i Współpracy Międzynarodowej
UMCS.  Projekt zakłada również
utworzenie i wyposażenie 4 no-
wych laboratoriów w pomiesz-
czeniach Politechniki Rzeszo-
wskiej.  

Postępy prac 

Umowa o realizację projektu zos-
tała podpisana w listopadzie
2010 roku,  a okres wykonania
zaplanowany jest do końca 2015
roku. – Jesteśmy na etapie koń-
cowym i wszystkie założenia pro-
jektu realizujemy zgodnie z ha-
rmonogramem. Budynek cen-
trum jest gotowy od strony bu-
dowlanej, aktualnie trwają odbio-
ry poszczególnych instalacji. Bu-
dynek jest bardzo mocno za-
awansowany technologicznie,
posiada wiele niestandardowych
instalacji technicznych, dlatego
wymagają one większego zaanga-
żowania specjalistów i czasu.

Chcemy aby budynek
był dopuszczony do
użytkowania w połowie
roku. Równolegle trwa-
ją prace wyposażenio-
we aby do końca roku
uruchomić Centrum
Ecotech-Complex –
mówi dr inż. Andrzej
Stępniewski, Kierownik
Projektu, Dyrektor Za-
rządzający Centrum
Analityczno-Programo-
wego Zaawansowanych Techno-
logii Przyjaznych Środowisku. 

Zakres badawczy

Uwzględniając charakterystyczne
obszary potencjału naukowego,
edukacyjnego i przemysłowego
południowo-wschodniej Polski
zakres badawczy  określony zos-
tał w czterech priorytetowych
grupach: AGRO (zrównoważone
rolnictwo),  ECO (ochrona śro-
dowiska),  BIO-MED (ochrona
zdrowia)  FOOD (bezpieczna ży-
wność).  Celem jest opracowanie
nowych technologii inżynierskich
i biologicznych utrzymujących
równowagę ekologiczną ekosys-
temów rolniczych i leśnych z za-
chowaniem bioróżnorodności,
wprowadzanie ekologicznych te-
chnologii, źródeł energii i napę-
dów transportowych, wyko-
rzystanie nieskażonych obszarów
w kierunku produkcji surowców
dla zdrowej żywności oraz natu-
ralnych preparatów farmaceu-
tycznych,  zwiększenie efekty-
wności rolnictwa i przemysłu
rolno-spożywczego w regionie.

– Poprzez projekt Ecotech-Com-
plex udowadniamy, że jesteśmy
uczelnią otwartą na rozmowy 
o innowacyjności, a jednym 
z efektów realizacji przedsięwzię-
cia zawartym we wskaźnikach re-
zultatów tego projektu jest two-
rzenie nowych technologii i pro-
duktów we współpracy z firmami
z sektora MŚP, dla których będzie
to szansa na pozyskanie dofinan-
sowania w nowej perspektywie
finansowej Unii Europejskiej na
tworzenie innowacyjnych pro-
duktów. Wśród naszych projek-
tów badawczych próbujemy za-
wsze znaleźć i wyłowić te, które
są innowacyjne w produkcie
końcowym. Jesteśmy przygoto-
wani do budowy synergii nauki
z biznesem infrastrukturalnie, ad-
ministracyjnie i proceduralnie.
Powołaliśmy Centrum Innowacji
i Komercjalizacji Badań, przygo-
towaliśmy ofertę dla biznesu,
uchwaliliśmy regulamin zarzą-
dzania i ochrony własności inte-
lektualnej, organizujemy również
seminaria i warsztaty branżowe –
podsumowuje prof. dr hab. Ry-
szard Dębicki.

Jakub Laskowski

Wzrost konkurencyjności polskiej nauki dzięki konsolidacji oraz modernizacji infrastruktury nau-
kowo-badawczej i informatycznej najlepszych jednostek naukowych działających w Polsce – 
to cel finalizowanego projektu, którego liderem jest Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej.

Wschodnia Polska otwarta na innowacje
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Miasto Częstochowa zostało no-
minowane do nagrody Lider
Rozwoju Regionalnego 2015.
Co dla Państwa oznacza to wy-
różnienie?
To potwierdzenie, że jako lider
subregionu przyjęliśmy właściwe
priorytety rozwojowe, że nasze
wysiłki związane z otwarciem na
inwestorów, wspieraniem przed-
siębiorczości, pozyskiwaniem śro-
dków unijnych, poprawą infra-
struktury i warunków życia 
w mieście są widoczne. Nasze
standardy zarządzania potwier-
dzają m.in. certyfikaty ISO, ko-
lejne nagrody w konkursie Naj-
wyższa Jakość – Quality Interna-
tional, czy stabilny – w ocenie
agencji Fitch – rating finansowy.
Nominacja to także zwrócenie
uwagi potencjalnych inwestorów
na to, że Częstochową warto się
interesować, że jest tu dobry kli-
mat dla biznesu. 

Częstochowa posiada bardzo at-
rakcyjne tereny inwestycyjne. Jak
udaje się Państwu pozyskiwać
nowych inwestorów do urucho-
mienia działalności firmy na tere-
nie miasta?
Mamy dwie strefy ekonomiczne
z przygotowanymi terenami in-
westycyjnymi, sukcesywnie po-
prawiamy ich skomunikowanie.
Oferujemy ulgi dla firm inwestu-
jących, tworzących nowe miejsca
pracy, zapewniamy im wsparcie
logistyczne. Konkurencyjne są 
u nas koszty prowadzenia działal-

ności biznesowej, m.in. koszty
pracy, ceny działek, wynajmu hal,
powierzchni biurowych czy mie-
szkań.    

Miasto jest jednym z liderów 
w pozyskiwaniu dotacji unij-
nych. Jakie największe inwestycje
udało się zrealizować przy wspa-
rciu Unii Europejskiej w ostatnim
czasie, a na jakie inwestycje Częs-
tochowa liczy w perspektywie
unijnej 2014-2020?
Dzięki dużym projektom drogo-
wym znacząco usprawniliśmy
ruch tranzytowy i połączenia
międzydzielnicowe. Mamy też
m.in. nową linię tramwajową,
wielofunkcyjną halę sportową,
rozbudowaną Filharmonię Czę-
stochowską, zrewitalizowaną wi-
zytówkę miasta – Aleję Najświę-
tszej Maryi Panny. Chcemy in-
westować w transport niskoemi-
syjny, rozbudowę sieci drogowej,
ścieżki rowerowe, termomoder-
nizację budynków i rewitalizację. 

Jakie wyzwania stoją przed mias-
tem w najbliższym czasie?
Priorytetem jest gospodarka 
w powiązaniu z zapleczem aka-
demickim, dająca nowe miejsca
pracy dla mieszkańców oraz mo-
dernizacja i budowa dróg.

Dziękuję za rozmowę.

O tym, jak ważna dla rozwoju regionalnego jest rola
lidera, z prezydentem Częstochowy Krzysztofem 
Matyjaszczykiem rozmawia Sławomir Duda.

Częstochowa
frontem do biznesu
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Państwa firma została nomino-
wana do Polskiej Nagrody Inno-
wacyjności. Co oznacza dla
Państwa to wyróżnienie?
Od początku byliśmy przeko-
nani, że nasze pomysły noszą zna-
miona innowacyjności. Nasza
instalacja działa nie tylko w teorii,
ale również w praktyce. Cie-
szymy się, że nasze działania zos-
tały docenione, tym bardziej, że
udało nam się połączyć efekt
ochrony środowiska z efektem fi-
nansowym.

Jak wyglądały początki Państwa
działalności w dziedzinie prze-
twarzania odpadów polimero-
wych?
W 2012 roku powstała spółka
celowa – EcoHydroCarbon,
w ramach której realizowany jest
projekt, dotyczący degradacji od-
padów polimerowych metodą
termiczną. Sama degradacja od-
padów nie jest niczym nowym,
natomiast my wprowadziliśmy
nową technologię jej realizacji.

W jaki sposób Państwa działania
przyczyniają się do ochrony śro-
dowiska?

W ramach badań opracowaliśmy
bezodpadową technologię degra-
dacji odpadów polimerowych,
której produktami będą węglo-
wodory ciekłe i koksik piroli-
tyczny. Obecnie budujemy zakład
w Tomaszowie Mazowieckim,
który chcemy uruchomić jeszcze
w tym roku. Naszą technologię
można wykorzystać także do
przetwarzania zaolejonych odpa-
dów hutniczych.

Na czym polega innowacyjność
Państwa metody?
Opracowaliśmy własną technolo-
gię w zakresie degradacji odpa-
dów, która polega na tym, by do
jednostkowej masy odpadu po-
trzebną ilość energii dostarczyć 
w jak najkrótszym czasie. Jest to
realizowane poprzez stworzenie
jak największej powierzchni prze-
kazana energii do odpadu oraz
przez fakt, że energia w 70 pro-
centach przekazywana jest w po-
staci promieniowania cieplnego.
Pozwala to na osiągnięcie wyso-
kiej wydajności, gwarantującej
dodatni efekt finansowy.

Dziękuję za rozmowę. 

O innowacyjnej technologii przetwarzania 
odpadów, z prezesem firmy EcoHydroCarbon – 
Sławomirem Posiadało, rozmawia Sławomir Duda.

Przełom w przetwa-
rzaniu odpadów

Jaka jest historia firmy?
Firma powstała z mojej inicja-
tywy w 1990 roku, tuż po ukoń-
czeniu studiów, aby móc reali-
zować pasje pracy naukowej i być
niezależnym finansowo. Pierwo-
tnym celem było tworzenie opro-
gramowania dla geodetów. By-
liśmy z wykształcenia geodetami,
a informatykami z pasji. Nie ist-
niał nigdy gotowy program do
prowadzenia polskiego zasobu
geodezyjnego, który można by-
łoby sprowadzić z zachodu 
i wdrożyć, ze względu na to, że
geodezja w Polsce ma swoją spe-
cyfikę. Tak więc podstawowym
zakresem naszej działalności jest
informatyzacja urzędowych reje-
strów związanych z geodezją i au-
tomatyzacją obsługi geodetów.
Drugim istotnym zakresem dzia-
łalności jest oprogramowanie dla
jednostek samorządowych zwią-
zane ze spełnianiem ich obowiąz-
ków ustawowych w zakresie da-
nych przestrzennych, np. prowa-
dzenie danych adresowych, czy
planów zagospodarowania prze-
strzennego. Naszymi partnerami
jest obecnie ponad 1400 gmin, co
stanowi blisko 60% samorządów
z całego kraju.

Jak udało się osiągnąć tak impo-
nująca liczbę gmin?
W ramach niskiej opłaty licencyj-
nej dostarczamy dobry produkt 
i wysokiej jakości usługi wsparcia,
a nasi klienci mogą zawsze na nas
liczyć bez dodatkowych opłat –
takie swoiste „All Inclusive”.
Przez współpracę z dużą liczbą
gmin mamy rzeczywisty obraz

oczekiwań urzędów. Naszą naj-
większą konkurencją są parado-
ksalnie niektóre urzędy obie-
cujące powstanie różnych aplika-
cji z funduszy unijnych, które nie-
stety albo wcale nie działają, albo
mają trudności ze spełnieniem
oczekiwań użytkowników. 
W efekcie, oprócz rozwiązywania
problemów technicznych, mu-
simy się dodatkowo borykać 
z ciągłymi obietnicami urzędów,
że coś komuś dadzą za darmo.
Skutkiem tego są już 3 doniesie-
nia do prokuratury (na Marszałka
Województwa Mazowieckiego 
i GUGiK).

Jak wygląda korzystanie z Pań-
stwa rozwiązań dla zwykłego
obywatela?
Nasze portale mapowe integrują
dane z różnych instytucji i ogól-
nodostępnych serwisów odpo-
wiedzialnych za ich wytwarzanie
np.: gminy, powiaty, GDOŚ.
Portale są intuicyjne i nawet nie-
doświadczonemu użytkowni-
kowi pozwalają znaleźć potrze-
bne informacje. Innowacyjność
zobowiązuje, dlatego ciągle się
rozwijamy.

Dziękuję za rozmowę.

Z prezesem firmy Geosystem Sp. z o.o., dr hab. inż.
Waldemarem Izdebskim, rozmawia Paulina Jaworska.

Innowacyjność
to zobowiązanie

Aby to wyjaśnić, o zdanie należy
zapytać społeczeństwo, które co-
dziennie domaga się od środo-
wisk naukowych efektów swych
działań, ponieważ pochłaniają
one pieniądze podatników. Takie
dowody istnieją – polskie osią-
gnięcia w zakresie nauk ścisłych
(zwłaszcza technologii informa-
cyjnej) zauważane są na świecie 
i coraz częściej są skutecznie ko-
mercjalizowane. To właśnie re-
alne odpowiedzi na potrzeby gos-
podarki, która przynosi zyski
przedsiębiorcom, a przez to Skar-
bowi Państwa. Dzięki współdzia-
łaniu firm zlecających badania
oraz placówek naukowych je rea-
lizujących inwestycje stają się
opłacalne, dlatego że efekt jest
większy niż suma sił i środków
włożonych w projekt przez obie
strony. 

Taka synergia nauki z biznesem
rodzi innowacje, czyli to, czego
pożądają klienci. Obecnie nowe
rozwiązania zajmują więcej
miejsca w życiu przeciętnego
człowieka, niż miało to miejsce
kilkadziesiąt, czy nawet kilkana-
ście lat temu. Można powiedzieć,
iż spodziewamy się ich, uznajemy
je za coś, co nam się należy – tak
jest w telekomunikacji, przemyśle

farmaceutycznym, komputero-
wym i nie tylko.

Warto wspomnieć, iż doskonałą
okazją do zaprezentowania pol-
skich innowacji będzie tego-
roczny Polski Kongres Prze-
dsiębiorczości, a konkretnie kon-
ferencje: „Siła Polskich Innowa-
cji”, „Nauka i medycyna na miarę
XXI wieku”, „Biotechnologia 
i inżynieria biomedyczna”, „In-
nowacje w branży automotive”,
„Pozyskiwanie funduszy z Unii
Europejskiej” i wreszcie „Syner-
gia nauki z biznesem – perspek-
tywa 2014-2020 dla MŚ. 

To doskonała okazja dla przedsię-
biorców do wymiany poglądów
i zorientowania się w sytuacji na
rynku, dzięki czemu firmy efek-
tywnie realizują swoje działania,
a więc lepiej wypadają na polu
międzynarodowym. Podczas
Kongresu zostaną też zaprezento-
wane najciekawsze z opisywa-
nych na naszych łamach pro-
jektów oraz odbędzie się wręcze-
nie Polskiej Nagrody Innowacyj-
ności 2015 dla najciekawszych 
i najbardziej innowacyjnych tego-
rocznych inicjatyw. 

Adam Michniewicz

Najnowsze wydanie Forum Przedsiębiorczości doty-
czy innowacji gospodarczych, a także synergii nauki 
z biznesem, stąd istotne wydaje się zastanowienie, dla-
czego tak jest. Odpowiedź tkwi w potrzebach, przy-
glądaniu się im oraz właściwemu na nie reagowaniu.

Współpraca nauki
z biznesem buduje

OD REDAKCJIPOLSKA NAGRODA INNOWACYJNOŚCI 2015 - NOmINACJA POLSKA NAGRODA INNOWACYJNOŚCI 2015 - NOmINACJA

Budynek innowacyjnego centrum jest już właściwie gotowy.
Trzeba jedynie zakończyć odbiór instalacji
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