
w
 w

yd
an

iu
 m

.in
.

Z Politechniki prosto na tor Formuły 1
Uczelnia-Firma – problemy z innowacją
Phoenix Contact – światowa rodzinna firma
Nie stawiajmy na ilość





Wydawca:
Politechnika Poznańska 
pl. Marii Skłodowskiej-Curie 5 
60-965 Poznań
Redakcja:  
DOM WYDAWNICZY NETTER 
ul. Czarnieckiego 5, 61-538 Poznań
tel. +48 (0) 501 180 575 
tel. +48 (0) 515 079 888
redakcja@merkuriusz.com.pl
www.merkuriusz.com.pl 
www.motoszybowce.pl
Redaktor naczelna:  
Mariola Zdancewicz
Asystent redakcji:  
Lidia Piechocka
Korekta: Paulina Łabędzka,  
Bogumiła Hyla
Współpraca: Maja Netter, Andrzej 
Wilowski, Elżbieta Dolińska, Irena 
Lisowska, Jarosław Selech, Agnieszka 
Krupa, Piotr Nowak
Foto: Stanisław Wojcieszak, Wojciech 
Jasiecki, Marcin Grześkowiak, 
Archiwa: Politechniki Poznańskiej, 
Phoenix Contact Wielkopolska
Tłumaczenie: Krzysztof Kotkowski

Profesjonalne usługi fotograficzne 
MIGFOTO Mieczysław Grześkowiak 
ul. Marcelińska 96A/205,  
60-324 Poznań, www.migfoto.pl
Okładka: Michał Dumin
Skład: Pre-Press Studio  
Krzysztof Spychał, www.spychal.pl
Druk: Zakład Poligraficzny Moś 
i Łuczak sp.j., ul. Piwna 1,  
61-065 Poznań 3

Na rzecz zbliżenia nauki i gospodarki... 4

 Uczelnia-Firma – problemy z innowacją 
 Universities and Industry – the Trouble with Innovation 5

Zaczarowany ołówek. Inwencja a innowacja 7

 Wzmocnić uczelnie 9

Nie stawiajmy na ilość 
Quality over quantity 10

 Wynalazki i ich wdrażanie 14

Czego wymaga rynek? 16

 A samorządu gospodarczego wciąż brak 17

Nauka i przemysł trudni partnerzy 18

 Inwestycje na Politechnice Poznańskiej 25

Phoenix Contact – światowa rodzinna firma 
Phoenix Contact – a global family company 26

 Centrum Kształcenia Lotniczego 30

Jak w polskim zegarku 32

 Z Politechniki prosto na tor Formuły 1 34

Brokerzy innowacji 35

  O oczekiwaniach, możliwościach, o Formule Student  
i bolidzie Formuły 1, o studiach dualnych,  
o życiowych pasjach i o Crafterze... 
Expectations, opportunities, Formula Student,  
Formula 1 racing cars, two-track studies,  
passions in life and the Crafter van... 36

Spis treści



Ekonomiści i środowiska gospodarcze wska-
zują, że o  rozwoju decyduje innowacyjność 
w gospodarce. Jaką rolę ma do odegrania kie-
rowany przez Pana resort, aby ona się rozwija-
ła i nabrała praktycznego wymiaru?

Naszym priorytetem jest tworzenie przyjazne-
go otoczenia dla biznesu. Wspieramy przedsiębior-
ców, przygotowując dla nich korzystne warunki do funkcjonowa-
nia i zwiększania innowacyjności. Sytuacja gospodarcza stawia 
przed nami duże wyzwania, dlatego monitorując rynek, uprasz-
czamy prawo, dostosowujemy je do wymogów efektywnej go-
spodarki. Przykładem są ustawy deregulacyjne, których celem 
jest m.in. ograniczenie biurokratyzacji oraz likwidacja zbędnych 
procedur. Tworzymy prawo, które zachęca do prowadzenia dzia-
łalności, a nie odstrasza skomplikowanymi procedurami.

Do 2020 główny nacisk położymy m.in. na zapewnie-
nie przyjaznych warunków dla rozwoju i  upowszechnienie 
istniejących już rozwiązań i  ich praktycznych zastosowań 
rynkowych. 

Jedną z naszych propozycji jest Program Rozwoju Przed-
siębiorstw, który zawiera kompleksowy system wsparcia ze 
szczególnym uwzględnieniem aspektu innowacyjności, bo-
wiem tylko nowoczesne technologie mogą zapewnić nam 
konkurencyjność na globalnym rynku. Integralną jego część 
stanowi dokument pt. Krajowa Inteligentna Specjalizacja, 
wskazujący dziedziny działalności ba-
dawczo-rozwojowej i innowacji, w któ-
rych Polska może dysponować dużym 
potencjałem rozwojowym. Będziemy 
także pobudzać współpracę pomiędzy 
firmami i instytucjami otoczenia bizne-
su oraz zachęcać duże firmy do prowa-
dzenia prac badawczych i wdrażania ich 
wyników.
Kiedy było głośno o „niebieskim la-
serze”, czy ostatnio o  grafenie, jed-
nocześnie mówiono o zawiedzionych 
nadziejach, i  że wynalazki te nie przełożą się na polski 
sukces gospodarczy. Jakie muszą być spełnione warunki, 
aby nowe technologie czy odkrycia, znalazły się w sferze 
zainteresowań ministerstwa gospodarki i czy jest tu jakaś 
misja do zrobienia?

Zależy nam, aby nowe wynalazki stały się przedmiotem 
zainteresowań przedsiębiorstw zdolnych do wdrożenia ich 
w  praktyce. Wspólnie z  Ministerstwem Nauki i  Szkolnictwa 
Wyższego działamy na rzecz przybliżenia nauki do potrzeb 
gospodarki. Po stronie biznesu wskazujemy na konieczność 
stałego utrzymywania przewag konkurencyjnych, co po-
winno mieć miejsce z  wykorzystaniem wyników prac B+R, 
tworzonych w  ramach przedsiębiorstwa lub w  jednostce 
naukowej. Chcemy także, w  ramach projektowanych instru-
mentów wsparcia, finansować projekty o  charakterze ba-
dawczo-rozwojowym, zgłaszane wspólnie przez konsorcja 
naukowo-przemysłowe.
Szwajcarzy słyną z  zegarków, scyzoryków, czy zamków 
błyskawicznych, Czesi z przemysłu precyzyjnego, a nawet 
motoryzacji, która powszechnie jest uznawana za spe-
cjalność niemiecką. Tymczasem najwięcej samochodów 

w  Europie montowa-
nych jest w Polsce, ale 
to nie polska specjal-
ność. W  takim razie, 
jaka jest polska wi-
zytówka, marka, czy 
branża rozpoznawana w świecie? A może w epoce globa-
lizacji nie jest ona nam potrzebna do odniesienia sukcesu, 
tylko mamy do wypełnienia jakieś zadania kooperacyjne, 
podwykonawcze?

Stawiając na innowacyjne sektory wybraliśmy piętnaście 
branż, które promujemy na ściśle określonych rynkach. Są to: 
branża meblarska, jubilersko-bursztynnicza, usługi IT i  ITC, 
produkcja jachtów i  łodzi rekreacyjnych, przemysł biotech-
nologiczny i farmaceutyczny, produkcja sprzętu medycznego 
i aparatury pomiarowej, stolarka okienna i drzwiowa, budow-
nictwo, ochrona i zachowanie zabytków, kosmetyki, maszyny 
i  urządzenia górnicze, odzież, dodatki, galanteria skórzana, 
turystyka medyczna, przemysł obronny oraz polskie specjal-

ności żywnościowe. 
Jednym z filarów naszego eksportu są 

z  pewnością produkty spożywcze. W  ra-
mach branżowego programu promocji dla 
tego sektora zaplanowaliśmy liczne działa-
nia, które mają przyczynić się do poprawy 
wizerunku polskich specjalności ekspor-
towych. Wśród nich są m.in. udział przed-
siębiorców w  zagranicznych imprezach 
targowo-wystawienniczych oraz wizyty 
studyjne dziennikarzy reprezentujących 
media branżowe. Tylko w  październiku 

i listopadzie tego roku odbędzie się co najmniej pięć dużych 
międzynarodowych imprez targowych z  udziałem polskich 
producentów żywności m.in. w Emiratach Arabskich, Kazach-
stanie, Meksyku oraz Francji. Wszystkie te działania zostaną 
dodatkowo wsparte kampanią wizerunkową polskiej gospo-
darki w mediach zagranicznych w ZEA, Meksyku, Brazylii, Chi-
nach i Niemczech.

Mówiąc o tworzeniu polskich specjalności, nie sposób nie 
wspomnieć o  Marce Polskiej Gospodarki. Projekt ten stwo-
rzyliśmy na potrzeby spójnej i wiarygodnej promocji naszych 
produktów. Marka Polskiej Gospodarki promuje rodzimych 
przedsiębiorców i ich produkty za granicą, a także buduje po-
zytywny wizerunek Polski na świecie.
Politechnika Poznańska organizuje Forum Gospodarcze, 
jakie przesłanie miałby Pan dla uczestników Forum?

Uczestnikom Forum Gospodarczego, Politechnice, jed-
nostkom naukowym i przedsiębiorcom życzę wielu sukcesów 
w  realizacji wspólnych projektów badawczo-rozwojowych 
oraz przynoszących znaczące profity firm typu start-up. Je-
stem przekonany, że Wasza ciężka praca będzie wzorem i in-
spiracją dla innych. 

Na rzecz 
zbliżenia nauki 
i gospodarki...

Z wicepremierem, ministrem 
gospodarki Januszem Piechocińskim,  
rozmawia Mariola Zdancewicz 
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Słowo innowacja pojawiło się we wszystkich możliwych kon-
figuracjach. Czasem wydawało się, że może to być inaczej za-
wiązany krawat! Czym jest innowacyjność?

Jeśli ktoś zawiązał go w szczególny sposób, zrobił to po raz 
pierwszy i okazało się to skuteczne, a jeszcze spełnia wymagania 
estetyczne, to okazuje się, że to też jest innowacją. Jednak myśli-
my tu raczej o czymś innym. 

Wracając do Pani pytania, jest ona wdrożeniem takiego 
rozwiązania w danej firmie, jakiego dotąd nie miała i które jest 
lepsze niż wszystkie stosowane poprzednio. Powiedzmy jasno za 
innowacje odpowiada firma, która podejmuje ryzyko, akceptuje 
wynalazek i inwestuje żeby wprowadzić go na rynek.
Po czasie euforii związanej z  rzekomą wysoką innowacyj-
nością naszego kraju, przyszedł czas na fakty. Jesteśmy na 
24. miejscu w Unii przed Łotwą, Bułgarią i Rumunią. Czy po-
wodem jest mała ilość środków przeznaczonych na badania, 
a jednocześnie brak dużego przemysłu?

Przyczyny mogą być różne, oczywiście brak dużego przemy-
słu, czyli takiego, który myśli o przyszłości i jest w stanie wydać 
pieniądze, żeby zaskoczyć konkurencję nowymi produktami ma 
tu największe znaczenie. W Polsce 99,8 procent to przedsiębior-
stwa średnie i mikro. Te firmy w większości nie są bogate. Może 
to być i nasza nieumiejętność inwestowania, bo często się zdarza, 
że firmy nie są bogate, ale właściciele tak... Żeby myśleć o inno-
wacjach w  przedsiębiorstwach małych i  średnich, trzeba mieć 
wspierające je programy rządowe, które teoretycznie powinny 
się przełożyć na rynkowy produkt. Niezależne od tego braku-
je środków własnych, które przedsiębiorcy chcą wykorzystać 
wyłącznie na wprowadzenie innowacji i  poszukują konsultacji 
naukowych oraz sięgają do potencjału instytucji badawczych. 
Wówczas nasza rola byłaby służebna.
Głównym wyzwaniem wydaje się być zmiana wzajemne-
go postrzegania firm i  jednostek naukowych. Z  jednej 
strony naukowcy nie są przekonani do swoich możliwo-
ści w zakresie badań i analiz, z drugiej jednostki naukowe 
bywają niechętne z powodu narzucania przez firmy okre-
ślonych wymagań...

To jest bardzo poważny problem. Jesteśmy świadkami uru-
chamiania wielu projektów badawczych, które wymagają wręcz 
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Z prof. Tomaszem Łodygowskim,  
Rektorem Politechniki Poznańskiej, 
rozmawia Mariola Zdancewicz

Interview with Prof. Tomasz Łodygowski, 
Rector of the Poznań University of 
Technology, conducted by Mariola 
Zdancewicz

The word “innovation” has been cropping up in all possi-
ble contexts. Sometimes even a new way of tying a tie is re-
ferred to as innovation! What exactly is innovation?

Someone who ties a tie in a particular way, becoming the 
first person ever to do it that way and who makes a knot that 
really works well, can be described as innovative. Here though 
we are discussing a whole different sort of innovation.

To go back to your question, innovation is about a com-
pany adopting a solution which didn’t exist before and which 
is superior to any other previously adopted solution. Let’s be 
clear about this: responsibility for innovation lies with a given 
enterprise, which takes a risk, adopts an invention, and pays 
to bring it to market.
After the euphoria over Poland’s allegedly high rate of innova-
tion, it’s time for a reality check. Poland ranks 24th, ahead of 
only Latvia, Bulgaria and Romania. Is this because we spend 
so little on research and lack so-called “big business”? 

There could be a  whole number of reasons. Without 
a doubt, the most important of them is having no big busi-
ness, that is corporations which plan for the future and can 
afford to spend money to surprise their competition with 
new products. 99.8% of Polish businesses are mid-sized or 
micro-companies. Most of them are not rich. This may also 
be due to their inability to invest, as despite the businesses 
not being rich, their owners often are… To become innova-
tive, small and mid-sized enterprises need governmental pro-
grams to support them – with such support, they should the-
oretically be able to develop new products. Regardless of this, 
companies lack budgets dedicated exclusively to innovation 
and look to scholars for advice and to research institutions to 
contribute their potential. In such arrangements, the role of 
the academia can only be subordinate.
It seems that the main challenge is to change the mutual 
perceptions between industry and academia. On the one 
hand, scholars lack confidence in their ability to conduct re-
search, on the other, research institutions are reluctant to 
accept the requirements imposed on them by business…

This is a  very serious problem indeed. We are seeing 
a number of research projects being launched which require 
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partnerstwa naukowo-przemysłowego, i które w pozycji lidera 
stawiają partnerów przemysłowych, tzn. tych, którzy powinni 
być odpowiedzialni za wdrożenie rozwiązania innowacyjne-
go i o to aby było ono rynkowo atrakcyjne. W ostatnich latach 
wzajemne zaufanie jest coraz większe, a  nasze możliwości 
w dziedzinie badań podstawowych są szanowane. Gdy wspo-
minamy jak to było dwadzieścia czy trzydzieści lat temu, wi-
dzimy że te światy były kompletnie rozłączne. Z tego punktu 
widzenia bardzo dobrze postrzegam współpracę z  naszymi 
partnerami przemysłowymi, myślę o Solarisie, Volkswagenie, 
Sterze czy o Phoenixie Contact, która ma na celu wykształcenie 
osób potrafiących odpowiedzialnie reprezentować obie stro-
ny. Wtedy współpraca, o której mówiliśmy ma większe szanse 
powodzenia.
Badania ostrzegają przed słabą znajomością przez stu-
dentów osiągnięć własnej uczelni. Pomijanie komunika-
cji w tym zakresie będzie a priori skutkować tym, że jako 
uczestnicy rynku pracy nie będą postrzegać uczelni jako 
partnera w budowaniu innowacyjności. To konkluzja wy-
nikająca z ankiety przeprowadzonej w ramach Programu 
Filary Sukcesu na Politechnice Warszawskiej oraz Akade-
mii Górniczo-Hutniczej w Krakowie...

Pewnie to może być różnie, myślę że ci, którzy uczą u nas 
przedmiotów, które stricte wiążą się z wykonywaniem konkret-
nego zawodu, dzielą się ze studentami tym, co mają na swoim 
warsztacie naukowym, ja to robię. Trochę to też zależy od indy-
widualności wykładowców. Tego się tak łatwo nie przeskoczy, 
aby zmusić wszystkich do przekazywania takich informacji, ale 
to ważne spostrzeżenie i ważne badanie...
Czy sądzi Pan, że mimo tylu trudności rynek wymusi 
wspólne działania „firma-uczelnia”?

Priorytety zdefiniowane przez Instytut Badań i Ekspertyz 
Naukowych będą wymuszać na uczelniach, i przy okazji na fir-
mach, aby badania szły przede wszystkim w stronę wdrażania 
rozwiązań innowacyjnych.
Zgodnie z danymi z Urzędu Patentowego liczba zgłoszeń 
patentowych w  2012 roku w  porównaniu do roku po-
przedniego wzrosła o 10%, a względem 2010 roku jest to 
aż 30%, w tym na 2210 z 5351 wniosków zgłoszono przez 
uczelnie. Do wiodących należą Politechnika Wrocławska 
i Warszawska, Akademia Górniczo-Hutnicza w  Krakowie 
oraz Politechnika Poznańska. Czy będzie lepiej i kiedy?

Dla porównania w zeszłym roku w Polsce było 330 zgło-
szeń międzynarodowych w trybie PCT, a dla Niemiec to jest 16 
tysięcy. To pokazuje dystans dzielący nas od technologicznie 
zaawansowanych krajów.

Lepiej może być tylko wtedy, jeśli będą zgłaszane mię-
dzynarodowe wnioski patentowe. Krajowe bardzo rzadko 
owocują pieniędzmi dla zgłaszającego, czyli na przykład dla 
uczelni, ponieważ patent zastrzeżony tylko w Polsce z regu-
ły nie znajduje kupca. Natomiast trzeba się z nim poważnie 
liczyć, gdy jest zastrzeżony w wielu krajach, w szczególności 
w Stanach Zjednoczonych, Japonii i w wybranych krajach Eu-
ropy. Wtedy, jeśli mamy odpowiedniego kupca, patent może 
przynosić efekty, ale proszę pamiętać, że dla uczelni jest to 
olbrzymie ryzyko finansowe co oznacza, że zaczynamy być 
graczem rynkowym, a to nie jest naszą misją. Oczywiście zda-
rzają się sytuacje, że mamy kontrahentów spoza Polski i wia-
domo, że wynikiem tej kooperacji będą patenty, ale prawo 
do ich wartości materialnej partnerzy zostawiają dla siebie, 
bo to oni też położą pieniądze na opatentowanie, ponieważ 
uczelni po prostu na to nie stać. Patrzmy na duże firmy jak 
Volkswagen, ich patenty zrobione są przez ośrodki badaw-
czo-rozwojowe koncernu. Tak więc trudno powiedzieć, co to 
znaczy „lepiej”. Oczywiście jakbym wiedział, że mamy kilka 
patentów i partnera zewnętrznego, który je kupi i my byśmy 
mu udzielili licencji i  z  użytkowania tej licencji mielibyśmy 
korzyści, to powiedziałbym, że to jest lepiej.

partnerships between academia and industry. The leader in 
such partnerships, that is the party responsible for imple-
menting an innovative solution and making it appeal to the 
market, is industry. The two sides are increasingly more trust-
ful of each other – our potential to engage in basic research 
is being recognized and respected. There is a huge difference 
between now and two or three decades ago when the two 
sides were still worlds apart. All this considered, I  am very 
happy with our partnerships with industry, including Solaris, 
Volkswagen, Ster and Phoenix Contact, which are aimed at 
educating people who will responsibly represent both sides. 
Once we do, partnerships will stand a much better chance of 
being successful. 
Surveys warn that students know very little about the 
accomplishments of their own universities. By neglect-
ing communication on such matters, institutions of ed-
ucation miss an opportunity to have market players 
see them as potential partners in building innovation. 
This conclusion follows from a survey carried out in the 
Pillars of Success Program of the Warsaw University of 
Technology and the AGH University of Science and Tech-
nology of Kraków…

Things are not all that clear. I  think that those faculty 
members who teach subjects directly applicable to specific 
professions offer their students insights into their research 
projects. I know I do that. But the approach is individual and 
varies from one teacher to another. You cannot just force 
everyone to share information, but then again, this is a valid 
observation and an important survey…
Do you think that despite all the difficulties, the market 
will compel enterprises and universities to work together?

The priorities laid down by the Institute for Scientific 
Research and Studies will influence universities, and by the 
same token companies as well to focus their research effort 
on the practical implementation of innovative solutions.
According to the Patent Office, the number of patent ap-
plications rose by 10% in 2012 from the preceding year 
and by as much as 30% from 2010. 2210 applications out 
of the total of 5351 were filed by universities. The lead-
ers here include the Wrocław and Warsaw Universities of 
Technology, the AGH University of Science and Technol-
ogy of Kraków and the Poznań University of Technology. 
Will things improve and, if so, when?

Compare the 330 international patent applications filed 
under the PCT in Poland with the number for Germany which 
is 16,000. This shows just how far behind technologically de-
veloped countries we still remain. 

Things can only improve if the patent applications filed 
are international. National ones rarely bring profits to the ap-
plicants, such as universities, as patents with rights reserved 
in Poland only rarely attract buyers. Patents reserved in many 
other countries, especially the United States, Japan and se-
lected countries of Europe, carry considerably more weight. 
A  good buyer for such patents may well generate a  profit. 
On the other hand, we need to bear in mind what a  huge 
financial risk this is for educational institutions – we are be-
coming a market player, which is not part of our mission. Of 
course, every now and then we do engage with international 
partners, expecting patents to emerge. However, such part-
ners tend to keep the patent rights for themselves, as they 
are the ones who invest in applying for the patents. Univer-
sities simply cannot afford this. Look at large corporations 
such as Volkswagen: their patents are obtained by their own 
in-house R&D departments. It is therefore hard to say how 
things should improve. Obviously, having a few patents and 
an external partner interested in buying them, obtaining our 
license and bringing us the benefits would certainly qualify 
as an improvement. 
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Czy to praw-
da, że NASA wydała 
miliony na długopisy dla 
astronautów? A  tymczasem 
Rosjanie z  powodzeniem używa-
li ołówków za parę kopiejek…? Taką 
anegdotę rozpowszechniała literatura 
popularnonaukowa, a  raczej polityczno-pro-
pagandowa. Powtarzali ją Amerykanie i  Rosjanie. 
Dowodzili w  ten sposób wyższości swojego systemu 
politycznego. Amerykę stać na każdy wydatek, aby ułatwić 
życie człowiekowi, to fundament wolności i demokracji. Rosja-
nie zaś, że człowiek radziecki radzi sobie w każdej sytuacji i nie 
potrzebuje luksusu. 

W  programach kosmicznych obowiązywała rywalizacja 
między Ameryką a  Związkiem Radzieckim. Kompensowała 
ona wyścig zbrojeń. Programy różniło podejście do innowa-
cyjności. Amerykanie rozwijali jakąś technologie tak długo, 
jak się dało. Kiedy dochodzili do wniosku, że nie da się nic wię-
cej zrobić, albo nakłady są niewspółmierne do rezultatów, za-
rzucali taki kierunek i zaczynali prace od nowa. Nowa koncep-
cja doprowadziła do skonstruowania promów kosmicznych, 
podczas gdy Związek Radziecki udoskonalał klasyczną techni-
kę rakietową. Rosjanie, jak coś nie działało tak jak oczekiwali, 
pracowali uparcie tak długo, aż znaleźli sposób. Nie była to ani 
tańsza, ani szybsza podróż do celu. Promy kosmiczne trafiły 
już do muzeów, a przestarzałe technologicznie rakiety, ciągle 
latają. Kto miał rację? Przypomina mi się tu anegdota opowie-
dziana przez Leszka Kołakowskiego. Miał wykład o dialektyce 
i objaśniał studentom koncepcje Hegla, Feuerbacha i Marksa. 
Po wykładzie podszedł student, stypendysta z pewnego eg-
zotycznego kraju i zapytał: To który z nich miał rację? Profesor 
odpowiedział, że każdy i żaden jednocześnie. Podobnie jest 
i w naszej historii z kosmicznym ołówkiem. Jest ona w pew-
nym sensie prawdziwa, ale też nie z tego powodu, że amery-
kańscy astronauci gardzili ołówkami, a rosyjscy kosmonauci 
nie widzieli problemu w pisaniu w stanie nieważkości. Na po-
czątku wszyscy używali zwykłych ołówków, a na koniec i tak 

przekonali 
się do długo-
pisów. Stanisław 
Lem, uważany za naj- 
wybitniejszego futuro-
loga, był twórczy, chociaż do 
końca życia do pisania używał 
wyłącznie mechanicznej maszyny. 

Potrzeba dysponowania mimo do-
stępności najnowszych technologii tradycyj-
nymi materiałami piśmiennymi wynika z pewnej 
tradycji i  praktycznych względów. Każdy doświad-
czony reporter wie, że mimo dyktafonów i masy cyfro-
wych urządzeń rejestracyjnych, koniecznie trzeba mieć pod 
ręką notatnik i ołówek. Sprzęt może zawieść, a notatki pozwo-
lą szybciej uporządkować zebrane, zarejestrowane informacje. 
Ołówki nie zawodzą w każdym klimacie, na równiku i pod bie-
gunem. Wiedzą o tym wszyscy podróżnicy. Od czasów Kolum-
ba i Amerigo Vespucciego dziennik pokładowy był podstawą. 
Dzienniki prowadzą kapitanowie statków morskich, powietrz-
nych i kosmicznych i nie ma powodu, aby to zmieniać. 

Żeby długopis pisał potrzebna jest grawitacja i tarcie. Nie 
trzeba lecieć w  kosmos, żeby się o  tym przekonać, wystar-
czy spróbować podpisać się na kartce przyłożonej do ściany. 

Zaczarowany ołówek
Andrzej Wilowski

Inwencja a innowacja

7



Ołówki okazały się nieza-
wodne w  kosmosie, co nie 
znaczy, że problem został rozwią-
zany. Ołówki, które podczas pierwszych 
lotów kosmicznych były używane zarówno 
przez Amerykanów, jak i przez Rosjan, sprawdza-
ły się, ale miały swoje wady. Okruchy temperowanych 
ołówków nie opadały na podłogę, co było groźne, bo dry-
fując po pomieszczeniach, mogły wpaść astronaucie do oka 
lub do aparatury. Nie potrafiono wyjaśnić dlaczego astronau-
ci twierdzili, że latające w próżni drobiny mogą być niebez-
pieczne. Zauważono dziwne zjawisko polegające na tym, że 
do kawałków drewna dokładnie przylegały płatki grafitu, nie 
rozsypały się, jak w  ziemskich warunkach. Kosmiczne śmie-
ci spakowano i schowano do głębokiej szuflady na wiele lat. 
Dziś już wiemy, że dalsze badania mogły doprowadzić do od-
krycia grafenu. 

W  1965 roku agencja kosmiczna NASA kupiła dla astro-
nautów 34 ołówki automatyczne, za które rzeczywiście zapła-
ciła bardzo słono, bo po 128 dolarów i 89 centów za każdy. 
Dociekliwi dziennikarze nagłośnili sprawę i opinia publiczna 
była zbulwersowana. Niekoniecznie ten, kto ma dobre infor-
macje, musi mieć rację. 

Dodam, że posiadam taką bardziej popularną wersję tego 
automatycznego ołówka, wyrób masowy i  przyznaję, że jest 
wyjątkowo ergonomiczny i posiada kilka rozwiązań mogących 
służyć projektantom i konstruktorom za wzór. Dla wygody, aby 
nie mieć problemu z temperowaniem, zastosowano wyjątkowo 
cienkie grafity, o przekroju 0.7 mm. Nawet w tak prostym urzą-
dzeniu jak ołówek automatyczny można wykazać się inwencją! 

Zwykły ołówek drewniany może też być inspirujący. Zada-
łem kiedyś pytanie studentom, przyszłym artystom, projek-
tantom: Dlaczego łatwiej dostać ołówek o przekroju sześcio-
kątnym niż okrągłym? Odpowiedzieli, że te okrągłe gorzej się 
sprzedają, ponieważ nie są praktyczne. Wystarczy go odłożyć, 
a skulnie się ze stołu. Mieli rację, ale to nie jedyna prawdziwa 
odpowiedź. Jednak jako projektanci powinni też wiedzieć, że 
są bardziej wygodne, nie trzeba ich ściskać, aby nie wysuwały 
się spomiędzy palców. Jest i trzecia prawidłowa odpowiedź – 
technologiczna. Kawałki drewna z jakich produkuje się ołówki 
są małej średnicy, z jednego można wyciąć nie więcej jak

osiem sztuk. 
Pewien producent 
obserwując plaster 
miodu, odkrył, że w ten sam 
okrąg zamiast ośmiu okręgów 
mniejszych może wpisać dziesięć sze-
ściokątów. Oszczędność niebywała. 

Wróćmy do pieniędzy. Jest sprawą oczywi-
stą, że amerykańska opinia publiczna nie pozwoliła-
by zmarnować milionów na banalne wynalazki. Bogate-
mu jednak wszystko wolno. Milion dolarów na wynalezienie 
piszącego w  kosmosie długopisu zainwestował prywatny 
przedsiębiorca Paul Fisher. Bynajmniej nie był ani utracju-
szem, ani szaleńcem, tylko innowatorem. Wiedział czego 
chce. Nad zagadnieniem pracowało wielu chemików, fizyków 
i  techników. Przy okazji opracowano kilkanaście substancji 
zastępujących tradycyjny tusz, o nowych, unikalnych właści-
wościach. Dziś nikogo nie dziwią żele fluorescencyjne, meta-
lizowane, przylegające do każdej powierzchni, wodoodporne, 
a jednocześnie ścieralne. Kosmiczny długopis nie potrzebuje 
grawitacji, bo tusz wypychany jest z niego za pomocą sprężo-
nego azotu. Działa na mrozie, w upale i pod wodą, można nim 
pisać po zatłuszczonym papierze, a nawet do góry nogami. 
Kiedy było wiadomo jak ma działać, pozostało tylko opraco-
wanie technologii masowej produkcji. Gotowy produkt mógł 
sprzedawać bardzo tanio. Po hojnym rabacie zarówno ame-
rykańska, jak i radziecka agencja kosmiczna zapłaciły jedynie 
2 dolary i 39 centów za sztukę. Każdy może sobie kupić taki 
„zaczarowany ołówek”. Najtańsza wersja kosztuje około 30 
złotych. 
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Polscy studenci odnoszą 
sukcesy w  konkursach in-
żynierskich, budują roboty, 
modele lotnicze, ekspery-
mentalne pojazdy. Dostar-
czają aparaturę do badań 
kosmicznych, tworzą uni-
kalne rozwiązania i progra-
my komputerowe. Czy mi-
nisterstwo robi cokolwiek, 
aby przemysł zainteresował 
się tymi nowymi dziedzina-
mi produkcji?

Pytanie jest postawione trochę zbyt ostro, może nawet 
niegrzecznie. Ale można na nie łatwo odpowiedzieć. Sukce-
sy studentów są wspierane specjalnymi programami mini-
stra. Chociażby „Generacja Przyszłości” wsparła kilkadziesiąt 
zespołów studenckich w przygotowaniu do konkursów oraz 
uczestnictwa w nich. Ale od sukcesu studenta w konkursie do 
zainteresowania przemysłu takim osiągnięciem daleka droga. 
Promujemy zwycięzców dosyć szeroko, to przemysł musi prze-
jawić inicjatywę. Jeden robot, model lotniczy, łazik marsjański 
– to dopiero początek. Absolwenci studiów mający na swoim 
koncie takie osiągnięcia łatwiej znajdą pracę od pozostałych. 
Co nie oznacza, że ich świetny konkursowy produkt będzie 
hitem w masowej produkcji. To zbyt dalekie uproszczenie…
Uczelnie, zwłaszcza techniczne, mają coraz lepszą bazę 
dydaktyczną, ale i  naukowo-badawczą, pod wieloma 
względami nie ustępują już innym uczelniom europej-
skim. Jednak główny nacisk kładzie się na dydaktykę, 
a baza badawcza jest przez przemysł prawie niewykorzy-
stana. Czy wynika to z braku motywacji ze strony przed-
siębiorców? Czy są w ministerstwie jakiekolwiek pomysły, 
aby to zmienić? 

W stawianym pytaniu „czuć” intencję, że to Ministerstwo 
powinno mieć pomysły, aby zmienić stan rzeczy. A może jest 
to zadanie dla autonomicznej, bądź co bądź, uczelni tech-
nicznej! „Nacisk na dydaktykę” to wyraz polityki rektora lub 
dziekana. Ministerstwo nie może nakazać, jest odpowiedzial-
ne za ramy prawne i  ewentualnie politykę, którą uprawia 
przy pomocy instrumentów, głównie finansowych. Proszę 
przeanalizować programy Ministra oraz jego agencji wyko-
nawczej – Narodowego Centrum badań i  Rozwoju – w  cią-
gu ostatnich dwóch lat – dziesiątki inicjatyw wsparcia rela-
cji uczelnie-przedsiębiorstwa, procesu transferu technologii, 
ochrony własności intelektualnej, komercjalizacji wyników 
prac badawczych. Dziesiątki konkursów, dziesiątki milionów 
złotych. Cały proces programowania nowej perspektywy jest 
oparty na wsparciu, współuczestnictwie sektora nauki w inno-
wacyjnym, technologicznym rozwoju przedsiębiorstw. Przy-
gotowujemy programy o wolumenie setek milionów euro na 

najbliższe lata. To są po-
mysły Ministerstwa, jak 
poprawić obecny stan 
rzeczy. 
 Również ze względów 
ekonomicznych uczel-
nie powinny szukać 
środków na rozwój 
w gospodarce. Jednym 
z pomysłów są „broke-
rzy innowacji”, jak Pan 
postrzega ich rolę? 

Brokerzy innowacji 
to pomysł na wzmocnienie relacji poszczególnych wydziałów, 
głównie uczelni technicznych z  wybranymi sektorami naszej 
gospodarki. Wsparliśmy działania 30 osób na łączną kwotę pra-
wie 6 mln zł, w ten sposób budujemy także profesjonalną kadrę, 
która ma wzmocnić uczelniane centra transferu technologii. Są 
to osoby, które za konkretne sukcesy dostaną specjalny bonus 
finansowy. Jeśli program się sprawdzi, powtórzymy podobny 
schemat pomocy w ramach IV priorytetu Programu Operacyj-
ny Inteligentny Rozwój.  Po doświadczeniach  pierwszego roku 
realizacji widzimy, że to ma sens, chociaż praktyka wskazuje na 
konieczność modyfikacji. Ale to jest sytuacja typowa…
Kiedy było głośno o  „niebieskim laserze” czy ostatnio 
o  grafenie, jednocześnie mówiono o  zawiedzionych na-
dziejach, i że wynalazki te nie przełożą się na polski suk-
ces gospodarczy. Czy ministerstwo współpracuje z  inny-
mi resortami nad programami przyspieszającymi proces 
wdrażania do gospodarki najnowszych rozwiązań na-
ukowo-technicznych, które mogłyby zrewolucjonizować 
naszą gospodarkę? Jak długo będziemy „odbijać się od 
ściany”? 

Trzeba sobie przypomnieć, że główną rolą sektora na-
uki jest „produkcja” pomysłów, idei, rozwiązań technicznych 
i technologicznych. Nasz główny cel to inwencja. Wdrażanie 
tej inwencja do praktyki gospodarczej to już innowacja i tu-
taj rola sektora nauki jest ograniczona, choć to nie znaczy, że 
wcale jej nie ma. Procesem wdrażania rozwiązań naukowo-
-technicznych do praktyki zajmują się głównie przedsiębior-
cy, czasami instytucje otoczenia biznesu (inkubatory i  parki 
technologiczne) wspierając się programami oferowanymi, dla 
przykładu przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, które 
jest agencją wykonawczą resortu nauki, ale również przez Pol-
ską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości oraz Agencję Rozwo-
ju Przemysłu S.A. A jest tych programów wiele, większość po-
chodzenia europejskiego. W ten proces są też zaangażowane 
instytucje finansowe (banki, fundusze pożyczkowe, poręcze-
niowe, fundusze „seed capital” i „venture capital”). Sensowna 
koordynacja tych działań, ich podział na poszczególnych „ak-
torów” i efektywna współpraca może być receptą na sukces. 

Wzmocnić uczelnie
Z prof. Jackiem Gulińskim, podsekretarzem 
stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa 
Wyższego, rozmawia Andrzej Wilowski
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Nowoczesne przedsiębiorstwa opierają swoją przewagę 
konkurencyjną na wiedzy. Dlatego tak istotnym aspektem 
staje się kreowanie modelu współpracy pomiędzy uczel-
niami a  środowiskiem biznesowym. Czy przemysł może 
liczyć na Politechnikę Poznańską?

Wspólnie z  przemysłem potrafimy w  ramach grantów 
dobrze realizować badania, natomiast takich rzeczy, które 
można natychmiast wdrożyć, czekających na opatentowanie, 
leżących na półkach, nie mamy wiele. Inwencje naszych na-
ukowców nie zawsze są tym, na co czeka przemysł. Wynika 
to zresztą po części z obowiązującego systemu kategoryza-
cji naukowej wydziałów, w  którym 
współpraca z  przemysłem nie ma 
decydującego znaczenia. Zwróciła 
się do nas Amica byśmy wspólnie roz-
wiązali problem energooszczędności 
produkowanej kuchenki. Konkurencja 
– firma Bosch planuje wprowadzenie 
na rynek kuchenki w  klasie energe-
tycznej AAA. Przeprowadzenie odpo-
wiednich badań wymaga czasu i  du-
żych nakładów finansowych, oni ocze-
kiwaliby efektu niemal natychmiast. 
Szybkie reagowanie nie jest domeną 
uczelni, musimy się jej uczyć. Współ-
praca z  przemysłem wymaga dużego 
zdyscyplinowania, terminowości i  sys-
tematyczności działań. 
Minister nauki i szkolnictwa wyższego, pani Lena Kolar-
ska-Bobińska, twierdzi, że naszą słabością jest komuni-
kacja i  współdziałanie różnych jednostek naukowych. 
Dobrym rozwiązaniem tego problemu jest konsolidacja 
uczelni oraz ich wydziałów. Jak to wygląda u Państwa?

W ubiegłym roku na poznańskiej inauguracji roku akade-
mickiego ponowiono propozycję połączenia wszystkich po-
znańskich uczelni w  jeden uniwersytet. Władze Politechniki 
Poznańskiej są przeciwne takiemu rozwiązaniu, co popiera 
cała społeczność naszej uczelni, ponieważ już w  latach 90. 
ubiegłego wieku przeprowadziliśmy decentralizację, a powo-
dem tego były kłopoty finansowe. Decentralizacja polega na 
tym, że wszystkie pieniądze z dotacji podstawowej spływają 
według ustalonych algorytmów jak najniżej, do wydziałów, 
a dziekan zgodnie z przyjętymi zasadami przekazuje je jed-
nostkom będącym w  strukturach wydziału, tzn. katedrom 
i  instytutom. One gospodarują zgromadzonymi środkami 
i  jeśli pojawi się deficyt, dziekan musi ten problem rozwią-
zać. Poszczególne jednostki muszą także same pozyskiwać 
dodatkowe fundusze. Algorytm podziału środków z  dotacji 

   Nie stawiajmy  na ilość
       Quality over quantity 

Z prof. Janem Żurkiem,  
Prorektorem ds. współpracy  
z gospodarką Politechniki Poznańskiej,  
rozmawiają Mariola Zdancewicz  
i Andrzej Wilowski 

Interview with Prof. Jan Żurek, Deputy 
Rector for Industry Relations at the 
Poznań University of Technology, 
conducted by Mariola Zdancewicz and 
Andrzej Wilowski

Advanced enterprises derive their competitive edge from 
knowledge. It is therefore essential for academia to col-
laborate with the business community. Can industry rely 
on the Poznań University of Technology? 

While we know how to engage with industry on research 
projects for which grants have been awarded, we have very 
few solutions readily available for deployment, and very few 
pending patents. The ideas that come from our scholars are 
not always quite what industry wants. This is partly due to 
the current system used to evaluate and rank university de-
partments, which gives little weight to relations with indus-

try. We have been approached by Amica 
for help in making their kitchen stoves 
more energy efficient. Its competitor, 
Bosch, is about to launch an AAA-rated 
stove. While the research required to 
achieve the desired effect would take 
a great deal of time and money, Amica 
wanted to see results almost immedi-
ately. Rapid response is not the Univer-

sity’s strong suit – we still have a lot 
to learn. Collaboration with indus-

try takes much self-discipline, adher-
ence to schedules and regularity. 
Lena Kolarska-Bobińska, Minister 
of Science and Higher Education, 
points to communication and col-
laboration across research insti-

tutions as our major weaknesses. This problem can be 
resolved by consolidating universities and their depart-
ments. Have you been able to find a solution?

At the outset of the last academic year, a suggestion was 
made to merge all of Poznań’s institutions of higher education 
into a single university. The management of the Poznań Uni-
versity of Technology and our faculty members overwhelm-
ingly opposed such a  move. We had actually decentralized 
our organization as early as the 1990s to resolve financial dif-
ficulties. In our decentralized system, the basic state funding 
we receive trickles down through the organization all the way 
to individual departments according to a prescribed formula. 
Subsequently, at the departmental level, deans apply relevant 
rules to allocate funds to the faculties and institutes in their 
care which are expected to make do with the money. Any 
units which find themselves short may request extra appro-
priations from the dean, whose job is to find solutions. Indi-
vidual divisions are also expected to procure their own financ-
ing. The existing indicator-based system of distributing grant 
money is fair and generally accepted without disgruntlement. 
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   Nie stawiajmy  na ilość
       Quality over quantity 

However, to my knowledge, 
Poznań’s other institutions of 
education have remained cen-
tralized and continue to have 
their rectors decide how much 
funding to provide them with 
to satisfy specific expenses 
(such as building operation 
and maintenance and wages). 
But, as is commonly known, it 
is only human to play favorites. 
Back in the days when I  was 
a  junior researcher, I  also ran 
a large enterprise. At the time, 
Rector Eugeniusz Mitkowski 
turned to me for advice on 
how to resolve the University’s 
financial problems. I suggested 
creating cost centers to make 
individual departments draft 
their own budgets (expenses 
and revenues). And it worked. 
Nevertheless, consolidation 
is a  challenge aimed to make 
Polish universities gain signif-
icance and become the kinds 
of giants one sees in the West. 
I  believe that unless the gov-
ernment reforms its policies 
towards universities, includ-
ing the way they are managed, 
one can hardly expect them to 
consolidate any time soon. 
2020, the final year of the 
EU’s current financial per-
spective, will be a  water-
shed for Poland. We need 
social and intellectual capi-
tal to bolster innovation. It 
is therefore critical to invest 
in educating innovative em-
ployees of the future and 
find ways to apply research 
outcomes...

Under the current system, 
the amount of state appropri-
ations is tied to student enroll-
ment. In our education, we put 

oparty na wskaźnikach jest 
uczciwy i  nie budzi złych emo-
cji. Natomiast, według mojej 
wiedzy, na innych poznańskich 
uczelniach decentralizacja nie 
nastąpiła, czyli rektorzy podej-
mują decyzje związane z finan-
sowaniem wydziałów, według 
ich konkretnych potrzeb (kosz-
ty związane z  eksploatacją po-
wierzchni, zatrudnieniem, itd.). 
A  jak wiadomo, ludzkie jest to, 
że jednego się lubi bardziej, 
drugiego mniej. Kiedy byłem 
nieco młodszym pracownikiem 
naukowym i  jednocześnie kie-
rowałem dużym przedsiębior-
stwem, wezwał mnie rektor Eu-
geniusz Mitkowski i  zapytał co 
ma zrobić, w związku z proble-
mami finansowymi uczelni. Do-
radziłem, że powinien stworzyć 
centra kosztów, czyli zmusić 
wydziały do planowania budże-
tów (kosztów i przychodów). I to 
się sprawdziło. Z drugiej strony 
można powiedzieć, że konso-
lidacja jest wyzwaniem, aby 
polskie uczelnie liczyły się i były 
takimi gigantami jak na Zacho-
dzie. Uważam, że jeśli nie zmie-
ni się polityka rządu w stosunku 
do uczelni, w tym także ich za-
rządzanie, konsolidacja w  naj-
bliższym czasie jest nierealna. 
Rok 2020 będzie dla Polski 
cezurą, ponieważ skończy się 
obecna perspektywa finanso-
wa UE. Potrzebne jest stwo-
rzenie kapitału społecznego 
i intelektualnego dla innowa-
cji. Dlatego tak ważne są in-
westycje w kadry, które będą 
myślały innowacyjnie, ale tak-
że o  tym, jak wykorzystywać 
wyniki badań...

Przyjęto taki system, że do-
tacja z budżetu zależy od liczby 
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studentów. Preferujemy kształcenie ilo-
ściowe, a  nie jakościowe. Moim zdaniem 
powinniśmy kształcić jakościowo. Za mo-
ich czasów pięciu, najwyżej dziesięciu 
uczniów z  klasy dostawało się na studia 
i w nich można było inwestować. Dziś ża-
den rektor czy dziekan na to się nie zgo-
dzi, bo pieniądze przepłyną tam, gdzie 
jest więcej studentów. Ponadto dotacje 
celowe związane z  kształceniem od wie-
lu lat pozostają na tym samym poziomie, 
a  koszty systematycznie się zwiększają. 
Kapitał społeczny i potencjał dla innowacji 
stanowią dobrzy studenci, którzy wiedzą 
po co przyszli do uczelni, którzy chcą z niej 
jak najwięcej skorzystać, a takich jest naj-
wyżej 40%. Innowacyjne kształcenie wy-
maga ciągłych inwestycji w infrastrukturę, 
aparaturę. Jeśli nie zwiększą się nakłady 
na szkolnictwo wyższe, będziemy mieli do 
czynienia z taką samą sytuacją jak w służ-
bie zdrowia.

Problem innowacji w  gospodarce 
moim zdaniem jest zagadnieniem poli-
tycznym. Już nauczyliśmy się odtwarzać 
procesy i  wytwarzać dobre wyroby. Za-
chodnie koncerny przyszły tu z  gotowy-
mi rozwiązaniami, a  my dostarczyliśmy 
wykwalifikowanej kadry, która potrafi 
sprostać najwyższym standardom. Po-
trzebne są nakłady na naukę tworzącą na 
rzecz przemysłu, czyli polskie małe i śred-
nie firmy muszą mieć wsparcie finansowe 
i  prawne, aby mogły te innowacyjne roz-
wiązania chłonąć. Inwestowanie w  bada-
nia i  rozwój nie jest łatwe, niesie ze sobą 
duże ryzyko. Jeśli środki unijne będziemy 
wykorzystywać sensowniej i lepiej niż do-
tychczas, to w rankingach innowacyjności 
Polska będzie piąć się do góry (obecnie 72 
miejsce na świecie).
Zdiagnozowanym problemem wielu 
uczelni i instytucji naukowych jest „wy-
ciekanie” wiedzy i tzw. „akademicka sza-
ra strefa”. W wydanej w 2011 roku przez 
Polską Agencję Rozwoju Przedsiębior-
czości publikacji pt. „Rekomendacje 
zmian w  polskim systemie transferu 
technologii i komercjalizacji wiedzy” au-
torzy wskazują, że jest to przede wszyst-
kim konsekwencja braku należytej 
ochrony własności intelektualnej przez 
same uczelnie oraz materialnych korzy-
ści związanych z tworzeniem własności 
intelektualnej, nadającej się do komer-
cjalizacji dla pracowników uczelni.

quantity before quality. I  think it is quali-
ty that should come first. During my high 
school days, only five up to ten students 
per group [of around 25] would make it 
to college – this was the kind of materi-
al one could invest in. Today, no rector or 
dean would accept such an approach, as 
money goes where student numbers are 
the highest. Furthermore, special purpose 
subsidies for education have remained 
unadjusted for years despite a steady rise 
in costs. The students who are of value to 
society and have the potential to innovate 
are those who can see clearly why they 
have chosen their schools and who strive 
to make the most of their education. Less 
than 40% of the current enrollment meet 
this description. Education for innovation 
also requires continuous improvement in 
infrastructure and equipment. A  freeze 
on higher education budgets will put uni-
versities in the same dire state that is cur-
rently being experienced by health care 
institutions.

I think that innovation in the economy 
is a political issue. We have learned to run 
processes and produce good products. 
Western corporations have arrived in Po-
land with ready-made solutions, while 
universities provided competent workers 
prepared to meet the highest standards. 
We now need funding to create a research 
base capable of offering added value to 
industry. Meanwhile, small and mid-sized 
companies require financial and legal sup-
port in absorbing innovative solutions. Re-
search and development is a challenging 
field fraught with huge inherent risks. If 
Poland succeeds in utilizing EU aid more 
sensibly and better than before, it is bound 
to climb in innovation rankings (it is now 
72nd worldwide).
A  widely-recognized problem faced by 
many universities and research institu-
tions is knowledge “leaks” or the “aca-
demic gray zone”. In its 2011 publication 
entitled “Recommendations for Chang-
ing in the Polish System of Technology 
Transfers and Knowledge Commercializa-
tion”, the Polish Agency for the Advance-
ment of Enterprises noted that problems 
result mainly from universities’ failure to 
protect intellectual property and provide 
their faculty members with financial in-
centives to develop intellectual property 
that is fit for commercial use.

   Nie stawiajmy na ilość
     Quality over quantity 
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Dla niektórych kolegów tytuł i stopnie naukowe są tylko 
dodatkiem przed nazwiskiem. Na uczelni prowadzą badania 
i dydaktykę, ale pieniądze zarabiają gdzie indziej. Pod wzglę-
dem wysokości wynagrodzeń nie możemy się równać z  za-
chodnimi uczelniami. To bardzo złożony problem. W firmach 
stosunki pracownika z  pracodawcą reguluje zasada zakazu 
pracy na rzecz konkurenta. Proponowane przez MNiSW zmia-
ny kładą nacisk na podmiotowość praw do innowacji, wyna-
lazków. Naukowiec będzie mógł dużo swobodniej rozporzą-
dzać wynikami swoich prac, ponieważ uczelnia będzie miała 
trzy miesiące na zadeklarowanie chęci skomercjalizowania 
wyników badań. W przeciwnym wypadku własność intelektu-
alna będzie mogła przejść na rzecz naukowca. To nie wróży nic 
dobrego i nie jest z pewnością krokiem naprzód.
Czy uważa Pan, że sprzyjający system prawno-podatko-
wy rozwiązałby Wasze problemy? System, który z jednej 
strony będzie zachęcać naukowców do tego, aby dzielili 
się wiedzą, a z drugiej strony przedsiębiorców, którzy są 
odpowiedzialni za komercjalizację, aby wyniki prac ba-
dawczych zostawały w Polsce. 

Podstawowym zadaniem uczelni jest kształcenie. Od nas 
zależy, czy przygotujemy kreatywnego pracownika, który 
w przyszłości będzie inspirował naukowców do zajmowania 
się obszarami istotnymi dla przemysłu. Przy kształceniu ilo-
ściowym jest to zadanie bardzo trudne. Zgłosił się do mnie 
przedsiębiorca, opowiedział czym się zajmuje i złożył propo-
zycję kupienia na wyłączność jakiegoś konkretnego rozwiąza-
nia. Nawet gdybym czymś takim dysponował, to wystąpiłyby 
liczne ograniczenia wynikające między innymi z praw autor-
skich, czy sposobu lub źródła finansowania projektu, w  ra-
mach którego to rozwiązanie powstało. Sprawa jest prosta 
wtedy, kiedy firma zleci nam na przykład zbadanie termopla-
styczności jakiegoś materiału, a to dlatego, że ich pracownik 
wykształcony przez naszą uczelnię wie, że możemy problem 
rozwiązać. 
W  pierwszym forum wzięło udział kilkadziesiąt firm, 
w części panelowej około 200 uczestników, a w całej im-
prezie około 300 osób. Był to dobry prognostyk. Jakie są 
Pana oczekiwania po tegorocznej imprezie?

Powiem wprost. Do perfekcji opanowaliśmy już umiejęt-
ności miękkie. Potrafimy organizować spotkania, panele dys-
kusyjne o innowacyjności i komercjalizacji, obsługiwać zlece-
nia, pisać opinie o  innowacyjności, wykonywać ekspertyzy. 
Ale nie o  to chodzi. W  przypadku twardego starcia uczelni 
z przedsiębiorstwami przy realizacji dużych tematów komer-
cjalizacyjnych i wdrożeniowych zaczynają się poważne trud-
ności. Mam przy tym umiarkowany entuzjazm do obecności 
oficjeli na takich spotkaniach. Nasi dziekani potrafią przygo-
tować ciekawe wystąpienia, a profesorowie referaty, ale celem 
forum jest wzajemne poznanie się, nawiązanie realnej współ-
pracy, w tym podjęcie badań oraz prac rozwojowych dotyczą-
cych realizowanych przez firmy procesów i wyrobów. Zatem 
ważne jest rozpoznanie potencjału uczelni przez przemysł, ale 
za jeszcze ważniejsze uznaję zrozumienie przez pracowników 
Politechniki Poznańskiej oczekiwań przedsiębiorców. 

Polscy przedsiębiorcy, polskie firmy muszą więcej pienię-
dzy przeznaczać na badania i rozwój, a my w tych działaniach 
chcemy uczestniczyć.

Some of our colleagues see scientific degrees as mere 
letters added to their names. They do their research and 
teach at universities, but go elsewhere to make real mon-
ey. Our salaries are a far cry from those offered by western 
universities. The matter is highly complex. Companies use 
no-competition clauses to bar their employees from work-
ing for competitors. The Ministry of Science and Higher Ed-
ucation has recently proposed to ensure that researchers re-
tain rights to inventions and other outcomes of innovation. 
The Ministry wants scientists to have considerably more say 
about the use of their work, as universities will only have 
three months to claim the results of their research for mar-
keting purposes. Failing that, they will forfeit the title to 
such intellectual property to scholars. This does not bode 
well for the future and certainly is not a  step in the right 
direction.
Do you think that favorable tax legislation could solve 
your problems? Laws which encourage scholars to share 
their knowledge and which motivate the business peo-
ple responsible for commercialization to ensure that re-
search outcomes remain in Poland. 

The prime responsibility of universities is to educate. 
Their job is to produce prospective employees who are cre-
ative and who will some day inspire scientists to focus on 
matters which are of importance to industry. This is a daunt-
ing task indeed in a quantity-oriented system. Were a busi-
nessman to approach me offering to buy a specific solution 
and were I to have what he wants, I would still be bound by 
various limitations having to do with copyrights or project 
financing. Things are much simpler with companies, which 
commission us to do research on e.g. the thermal plasticity 
of materials. This is because their employee, who is likely our 
former student, is well aware that we can handle the job. 
The first forum was attended by dozens of companies. 
The panel debate involved over 200 participants, the 
whole event: approximately 300. This was promising. 
What are your expectations after this year’s event?

I’ll be quite honest. We may have honed our soft skills to 
perfection and learned how to hold meetings and discus-
sion panels on innovation and commercialization, we may 
know how to fulfill orders, assess innovations and conduct 
studies. Yet we are still missing the point. Serious difficul-
ties begin as soon as universities and enterprises engage 
in hard talks over major commercialization and implemen-
tation projects. I am quite reluctant to see officials attend 
such meetings. Our deans may know how to prepare inter-
esting presentations, our professors may be good at deliv-
ering captivating lectures, and yet, the true purpose of the 
forum is to get to know one another, establish partnerships 
on realistic terms and join forces to research the company’s 
processes and products together. The prerequisite therefore 
is for industry to learn about the strengths of universities 
and, even more importantly, in my view, for the employees 
of the Poznań University of Technology to understand the 
expectations of business. 

 Polish entrepreneurs, Polish businesses, need to invest 
more in research and development and we want to become 
part of that effort.
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Co na to 
uczelnia?

Politechnika Poznańska jako pierwsza 
uczelnia w kraju wprowadziła nowoczesny mo-
del funkcjonowania Centrum Innowacji, Roz-
woju i  Transferu Technologii (CIRiTT), łącząc 
zarządzanie własnością intelektualną uczelni 
od etapu przygotowywania wniosków o  dofi-
nansowanie do komercjalizacji wyników badań poprzez zawieranie 
umów licencyjnych.

Od powstania w 2009 roku CIRiTT funkcjonuje jako niezależna, 
międzywydziałowa jednostka podlegająca prorektorowi ds. współ-
pracy z gospodarką. Centrum realizuje misję łączenia nauki i biznesu 
poprzez wspieranie innowacyjnych rozwiązań i projektów nakiero-
wanych na podniesienie konkurencyjności polskich przedsiębiorstw 
poprzez badania i rozwój. Oferuje kompleksową obsługę doradczą, 
informacyjną, szkoleniową i  promocyjną m.in. w  zakresie ochrony 
własności intelektualnej, wdrażania wyników badań, działalności in-
nowacyjnej oraz transferu wiedzy i technologii do gospodarki. 

Ośrodek Informacji Patentowej przy CIRiTT PP oferuje pomoc 
w zakresie: współpracy z rzecznikiem patentowym PP, wykonywania 
badań w stanie techniki, doradztwa w wyborze formy ochrony, przy-
gotowania wniosków patentowych oraz wszelkiej dokumentacji nie-
zbędnej w procesie ochrony własności intelektualnej, a także szkoleń 
w sprawach związanych z ochroną własności intelektualnej.

W  2013 roku uczelnia zgłosiła do Urzędu Patentowego RP 88 
wynalazków, w  tym 3 zagraniczne i  uzyskała 81 patentów, 1 pra-
wo ochronne na znak towarowy oraz 1 prawo z rejestracji na wzór 
przemysłowy.

W okresie 2010-2012 uzyskała 131 praw wyłącznych na wynalaz-
ki, a utrzymywała w mocy 21 patentów, w tym 2 zgłoszone w Euro-
pejskim Urzędzie Patentowym (EPO) w 29 państwach oraz na terenie 
USA. W latach tych zgłoszono do Urzędu Patentowego odpowiednio:
2010 – 66 wynalazków, 2 znaki towarowe i 1 wzór przemysłowy
2011 – 78 wynalazków, 3 znaki towarowe i 2 wzory przemysłowe
2012 – 106 wynalazków
oraz uzyskano:
2010 – 29 patentów i 1 prawo ochronne dla znaku towarowego
2011 – 40 patentów i 1 prawo ochronne dla wzoru użytkowego
2012 – 62 patenty i 2 prawa z rejestracji topografii układów scalonych

W roku bieżącym, na dzień 30 czerwca, zgłoszono 16 patentów 
krajowych i 3 zagraniczne.

Wynalazki opracowane na Politechnice Poznańskiej promowane 
przez Centrum Innowacji, Rozwoju i Transferu Technologii otrzymały 
liczne nagrody na międzynarodowych wystawach i targach, m.in. na 
wystawach IWIS w Warszawie, Inventions Geneva, Brussels Innova, 
iENA w Norymberdze, Concours Lépine w Paryżu, SIIF w Seulu, INST 
na Tajwanie oraz INPEX w USA.

Wynalazki i ich wdrażanie
Witold M. Orłowski – główny doradca ekonomiczny PwC Polska: Jak do tej pory polskiej gospodarce w nie-
znacznym stopniu udało się wejść na ścieżkę rozwoju opartego na innowacjach i wiedzy – jedynej ścieżki, która może prowadzić do 
sukcesu rozwojowego kraju i dołączenia do grupy zamożnych krajów wysoko rozwiniętych. Kluczową rolę w tym zjawisku odgrywa 
rozpaczliwie niskie zainteresowanie gospodarki działaniami innowacyjnymi i komercjalizacją badań naukowych, stawiające Polskę 
nie tylko na jednym z ostatnich miejsc wśród członków OECD i UE, ale również daleko w tyle za znajdującymi się na zbliżonym pozio-
mie rozwoju gospodarkami większości krajów Europy Środkowej. Bez stopniowej zmiany w tej dziedzinie nie jest możliwe przestawie-
nie polskiej gospodarki na tory konkurencji czynnikami innymi, niż niskim kosztem pracy, a w ślad za tym niemożliwe jest na długą 
metę wyrwanie się Polski z „pułapki średniego poziomu dochodu”.

To tylko niektóre z nich:

System do szybkiej oceny i optymalizacji obróbki 
odlewów (WBMiZ PP)
Brussels Innova, Belgia – złoty medal z wyróżnieniem
Brussels Innova, Belgia – nagroda Ministra Gospodarki RP
INPEX, USA – złoty medal 
SIIF, Korea – srebrny medal
Concours Lepine, Francja – złoty medal

Seria stołów obrotowych CNC z przekładniami 
spiroidalnymi typu dupleks (WBMiZ PP)
Brussels Innova, Belgia – srebrny medal
SIIF, Korea – brązowy medal
SIIF, Korea – nagroda stowarzyszenia „Russian 
House for International Scientific and Technological 
Cooperation”
INPEX, USA – nagroda specjalna „Taiwan Invention 
Association”

Sposób lokalizacji zmian nowotworowych 
i miażdżycowych metodą obrazowania EPRI oraz 
układ do stosowania tego sposobu (WBMiZ PP)
INPEX, USA – złoty medal 
INST, Tajwan – złoty medal
Geneva Inventions, Szwajcaria – złoty medal 
z wyróżnieniem

Elektronicznie sterowany system rzędowego 
wysiewu do zbóż i innych roślin uprawnych dla 
rolnictwa precyzyjnego (WMRiT PP)
Brussels Innova, Belgia – złoty medal

Przyrząd do badania mięśni poprzecznie 
prążkowanych oraz metoda diagnozowania bólu 
mięśniowo-powięziowego z wykorzystaniem 
wynalazku (WMRiT PP + Uniwersytet Medyczny 
w Poznaniu + Akademia Wychowania Fizycznego 
w Poznaniu) 
Brussels Innova, Belgia – srebrny medal
Concours Lepine, Francja – brązowy medal
EUROINVENT, Rumunia – złoty medal

Wielobiegowy i dźwigniowy napęd ręcznych 
wózków inwalidzkich (WMRiT PP)
Brussels Innova, Belgia – brązowy medal

Szafa kuchenna zawierająca mobilne moduły 
wewnętrzne, szczególnie dla osób starszych oraz 
osób z niepełnosprawnością (WA PP)
EUROINVENT, Rumunia – złoty medal14



Przybliżymy trzy  
z tych projektów.

Przyrząd do badania mięśni 
poprzecznie prążkowanych oraz 
metoda diagnozowania bólu 
mięśniowo-powięziowego 
Wynalazek jest związany z  opracowaną przez zespół pra-

cowników Politechniki Poznańskiej, Uniwersytetu Medycznego 
w Poznaniu oraz Akademii Wychowania Fizycznego w Poznaniu 
w  pełni obiektywną metodą diagnozowania bólu mięśniowo-
-powięziowego, który występuje u 30-50% pacjentów z bólem 

przewlekłym (wg danych podawanych z  literatury oraz przez 
szpitalne statystyki medyczne). Ponieważ ból dotyka tak licznej 
grupy pacjentów, dlatego jest to zagadnienie niezwykle ważne. 
Wdrożenie wynalazku do codziennej praktyki lekarskiej spowo-
duje zdecydowane zwiększenie skuteczności diagnozowania, 
a tym samym leczenia bólu.

Do tej pory samo zjawisko wykorzystywane w  wynalazku 
było potwierdzone na pojedynczych przypadkach na poziomie 
naukowym, jednak nigdy nie było ono opracowane i dostępne 
na poziomie klinicznym. Nie istniały żadne wytyczne ani para-
metry określające zakwalifikowanie danego przypadku jako: 
chory, nie chory, ani oceny stopnia rozwoju schorzenia. Jest to 
metoda obiektywna całkowicie niezależna od subiektywnych 
odczuć pacjenta lub lekarza. Zaobserwowana reakcja organi-
zmu zachodzi w obszarze występowania bólu u pacjenta.

Rynek zastosowań bioinżynierii jest na tyle rozwojowy, no-
woczesny i prestiżowy dla uczelni, bowiem zazwyczaj zajmują 
się tą tematyką uczelnie o  najwyższym rozwoju technicznym 
i dorobku intelektualnym. Wszelkie rozwiązania pojawiające się 
w tej tematyce są też niezwykle pożądane, ponieważ rynek me-
dyczny jest bardzo otwarty na wszelkiego rodzaju usprawnienia 
techniczne.

Obecnie autorzy wynalazku pracują nad upowszechnieniem 
uzyskanych wyników, co przekłada się na publikacje z „Impact 
Factor”. Trwają także prace nad przygotowaniem wniosków 
aplikacyjnych do grantów, których celem będzie opracowanie 
jeszcze jednego przyrządu diagnostycznego oraz wdrożenie do 
„liniowej” praktyki lekarskiej opracowanych rozwiązań diagno-
stycznych. Nie chodzi tutaj tylko o  lokalny ośrodek kliniczny, 
a przede wszystkim o szersze włączenie do wielu ośrodków me-
dycznych w kraju i na świecie. 

Elektronicznie sterowany system rzędowego 
wysiewu do zbóż i innych roślin uprawnych dla 
rolnictwa precyzyjnego

Opracowano, wykonano prototypy i zbadano w warunkach labo-
ratoryjnych i polowych mikroprocesorowy system do kontroli i stero-
wania wysiewu szczególnie dla siewników mechaniczno-pneumatycz-
nych z centralnymi zespołami dozującymi wałeczkowymi i szczelino-
wo-wibracyjnymi, oparty na nowoczesnych mikrosterownikach typu 
RISC programowalnych w układzie. System ten pozwala na precyzyjne 
dozowanie ziarna na podstawie pomiaru drogi (prędkości) siewnika 
i  jego położenia geograficznego wyznaczanego za pomocą odbior-
nika GPS, według zadanej mapy gęstości siewu, ponadto eliminację 
zastosowania w siewniku bezstopniowych przekładni mechanicznych, 
ciągłą kontrolę aktualnej liczby wysiewanych nasion na podstawie po-
miarów zmiany masy zbiorników ziarna oraz zliczania wysianych na-
sion we wszystkich przewodach nasiennych, a  także pełną kontrolę 
obsianej powierzchni i zapasu nasion w zbiornikach oraz wykrywanie 
przerw wysiewu za pomocą innowacyjnych, optoelektronicznych czuj-
ników ziaren. 

System może być łatwo adaptowany do dowolnego siewnika rzę-
dowego mechanicznego i  mechaniczno-pneumatycznego, zwłasz-
cza wchodzącego w  skład agregatów uprawowo-siewnych o  znacz-
nej szerokości roboczej. Możliwość wymiany programu sterownika 
zamontowanego na maszynie pozwala na rozwój systemu w trakcie 
produkcji. Sterownik może pracować autonomicznie lub pod kontro-
lą uniwersalnego komputera pokładowego z systemem operacyjnym 
Windows, zamontowanego na ciągniku, połączonego przez przewodo-
we lub bezprzewodowe łącze szeregowe. Odłączenie komputera nad-
rzędnego powoduje automatyczne przejście sterownika w tryb pracy 
autonomicznej.

Stanowisko laboratoryjne do badania poprzecznej i  podłużnej 
nierównomierności wysiewu siewników rzędowych i  precyzyjnych, 
pracujące w cyklu zautomatyzowanym pod kontrolą programu kom-
puterowego może znaleźć zastosowanie w  laboratoriach zaplecza  
naukowo-technicznego przemysłu maszyn rolniczych.

O  potencjale komercjalizacyjnym uczelni świadczy także 
baza ofert zawierająca wykaz ponad 70 technologii w fazie de-
monstracyjnej przeznaczonych do komercjalizacji. Została ona 
stworzona w ramach „Programu Wspierania Projektów Innowa-
cyjnych” Urzędu Miasta Poznania.

Informacje do materiału dostarczyło Centrum Innowacji, 
Rozwoju i Transferu Technologii PP.

Szafa modułowa zwłaszcza dla osób 
niepełnosprawnych 

Pat/1681 P.407038 i otrzymane pozytywne sprawozdanie 
o stanie techniki z dnia 18 marca br.

Zawiera w swoim wnętrzu dwa poziomy modułów składo-
wania z możliwością zsunięcia górnych na poziom niższy. Rozwiązanie 
ma na celu umożliwienie osobom poruszającym się na wózku inwalidz-
kim lub o ograniczonym zakresie ruchów wygodny dostęp i korzysta-
nie z przestrzeni składowania zlokalizowanych w wyższych partiach, 
które zwykle są dla nich niedostępne.

2

3

1

15



Rozwój współczesnych gospodarek, postępująca globa-
lizacja oraz wzrost znaczenia wiedzy w kreowaniu biznesem 
stały się głównym bodźcem postępujących zmian w relacjach 
szkół wyższych ze środowiskiem biznesowym. Coraz częściej 
przedsiębiorstwa i uczelnie widząc wzajemne korzyści  z wy-
miany  wiedzy i doświadczeń  podejmują  współpracę.

Nie ulega wątpliwości, iż współczesny rynek pracy wyma-
ga coraz większej specjalizacji oraz elastycznego dostosowy-
wania się do aktualnej sytuacji. Stąd tak ważne jest przygoto-
wanie merytoryczne przyszłych pracowników, ich kwalifikacje 
i kompetencje. Postęp technologiczny z jakim mamy do czy-
nienia, wiąże się nierozerwalnie z potrzebą kreowania inno-
wacyjnych rozwiązań. Podejmowana przez uczelnie i przed-
siębiorstwa współpraca koncentruje się na wspólnym kształ-
towaniu kierunku wiedzy i umiejętności studentów poprzez 
inicjatywy edukacyjne, a także na obustronnym podejmowa-
niu prac badawczo-rozwojowych. Rezultaty współpracy stwa-
rzają uczelniom możliwości zwiększenia potencjału naukowe-
go i dydaktycznego, zaś po stronie przedsiębiorstw przyczy-
niają się do zwiększenia udziału wiedzy w tworzeniu wartości 
przedsiębiorstwa oraz zdobywaniu przewagi konkurencyjnej.

W Poznaniu możemy 
poszczycić się 
uczelniami, które od lat 
praktykują współpracę 
ze środowiskiem 
przedsiębiorców. 

Przy Uniwersytecie Ekonomicznym działa Klub Partnera 
Uniwersytetu Ekonomicznego, natomiast przy Politechnice 
Poznańskiej Konwent Politechniki Poznańskiej, Centrum Prak-
tyk i Karier, Centrum Innowacji, Rozwoju i Transferu Technolo-
gii, czy też Wiedza dla Gospodarki. Uczelnie w ramach swoich 
programów oferują świadczenie usług badawczych, patenty 
i własność intelektualną, praktyki zawodowe w przedsiębior-
stwach oraz forum wymiany myśli i doświadczeń zorientowa-
nych na innowacyjność.

Również instytucje pozauczelniane, na przykład Wiel-
kopolski Klub Kapitału, któremu przewodniczę zaprasza do 
współpracy i aktywnego współdziałania wielkopolskie szko-
ły, pracodawców, instytucje samorządowe oraz przedsię-
biorstwa. Jedną z  takich inicjatyw są tzw. klastry. Wymienić 
tu można choćby Wielkopolski Klaster Medyczny powołany 
przez wielkopolskich przedsiębiorców zrzeszonych w Wielko-
polskim Klubie Kapitału oraz Polskiej Izbie Importerów, Eks-
porterów i Kooperacji, który powstał  w odpowiedzi na zapo-
trzebowanie społeczne. Celem działalności Wielkopolskiego 
Klastra Medycznego jest stworzenie platformy współpracy 
w obszarze praktyki i nauk medycznych umożliwiającej efek-
tywne połączenie i wykorzystanie potencjału osób, przedsię-
biorstw, uczelni wyższych, jednostek naukowo-badawczych, 
instytucji otoczenia biznesu we współpracy z władzami lokal-
nymi i regionalnymi w Wielkopolsce.

Sporym wyzwaniem dla polskiej gospodarki jest innowa-
cyjność zmierzająca do wypracowania przewagi technologicz-
nej i do dynamiczniejszego rozwoju przedsiębiorstw. Uczelnie 
i instytucje pozarządowe coraz częściej stwarzają sprzyjające 
warunki do jej rozwoju, lecz w Polsce popyt jest jeszcze sto-
sunkowo mały, dlatego w najbliższej przyszłości należy poło-
żyć szczególny nacisk na stworzenie właściwej koniunktury 
dla nowoczesnych  rozwiązań dla firm, które chcą zaistnieć 
nie tylko na  polskim rynku.

Dr Szczepan Gawłowski jest Prezydentem Wielkopolskie-
go Klubu Kapitału, Prezesem Zarządu KREISEL Technika 
Budowlana

Czego 
wymaga 
rynek?

Szczepan Gawłowski
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BCC prowadzi aktywny lobbing gospodarczy 
na rzecz rozwoju gospodarki wolnorynko-
wej, tworzenia dobrego prawa, obrony inte-
resów polskich przedsiębiorców. Z członkami 
klubu konsultowali się dotychczas wszyscy 
prezydenci i szefowie rządu RP. Eksperci BCC 
współtworzą i opiniują ustawy gospodarcze, 
uczestniczą w pracach komisji parlamentar-
nych, przekonują do swoich rozwiązań mini-
strów i posłów. Do jakich rozwiązań udało się 
Państwu przekonać rządzących? Czy inicjaty-
wa samorządu gospodarczego będzie kiedyś 
realna?

Nasz projekt ustawy o  samorządzie go-
spodarczym z  kilkoma tysiącami podpisów 
firm małych, średnich, dużych złożyliśmy 
w  Parlamencie jakieś dwa i  pół, a  właściwie 
już trzy lata temu. Do inicjatywy weszły róż-
ne organizacje, jak Krajowa Izba Gospodarcza. Po Forum Gospo-
darczym w Katowicach zaapelowaliśmy o uchwalenie tej ustawy. 
Spotykałem się z  szefami klubów parlamentarnych, z  szefami 
partii, przekazałem nasz projekt ówczesnemu marszałkowi sejmu 
i  trwa cisza nad tą sprawą. Wydaje mi się, że powodem jest to, 
iż państwo nie chce oddać części władzy publicznej, na przykład 
nad sądownictwem polubownym, ale też nie chce za ten projekt 
płacić. Zaproponowaliśmy finansowanie, podobnie jak to bywało 
w Polsce przedwojennej i jak funkcjonuje to w Niemczech, z od-
pisu od podatku VAT. Nie byłby to duży procent, ale pozwoliłby 
na utrzymanie samorządu gospodarczego. Przedsiębiorcy, a więc 
osoby prowadzące działalność gospodarczą, uczestniczyliby w tej 
organizacji, tak jak wszyscy obywatele uczestniczą w  samorzą-
dzie terytorialnym, a więc także w czynnym prawie wyborczym. 
Tak jak powiedziałem, projekt został złożony i szczerze mówiąc, 
nie zauważa się przekonania polityków do niego, a  przecież ta 
organizacja jest ważna dla gros przedsiębiorców, zwłaszcza dla 
mikroprzedsiębiorców, dla małych i średnich firm, które nie są re-
prezentowane, czyli nie są zrzeszone w takich organizacjach jak 
Business Centre Club, Krajowa Izba Gospodarcza czy Lewiatan. 
Pracodawcy Rzeczypospolitej Polskiej są w Komisji Trójstronnej, 
czyli negocjują ze związkami zawodowymi i rządem w różnego 
rodzaju sprawach powiązanych z przedsiębiorczością. Utworzy-
liśmy także Radę Przedsiębiorczości zrzeszającą przedsiębiorców 
i złożoną z kilkunastu różnych organizacji o ogólnopolskim zasię-
gu, ale to nie jest samorząd gospodarczy. Więc dzisiaj pozostaje 
nam doradzanie rządowi, przekazywanie wyliczeń, propozycji, 
udokumentowanych wniosków za pośrednictwem uprawnień 
wynikających czy to ze strony komisji czy z ustawy o organiza-
cjach pracodawców.
W Wielkopolsce miała już miejsce pierwsza inicjatywa powo-
łania arbitrażu właśnie dla małych i średnich przedsiębiorstw. 
Myślę, że to jest krok w dobrym kierunku. Warto byłoby pójść 
tym śladem, również dlatego, że inicjatorzy otrzymali na swo-
ją działalność pieniądze unijne.

Oczywiście, arbitraż jak najbardziej. Są mediacje, są sądy polu-
bowne, co okazuje się konieczne dlatego, że przewlekłość postę-
powania sądowego jest dramatyczna. Zanim zapadnie wyrok, fir-
my w międzyczasie bankrutują. Tutaj trzeba zmienić bardzo dużo...
W 2006 roku BCC powołało Komisję ds. Szkolnictwa Wyższego, 
której zadaniem jest m.in. opracowywanie propozycji działań 
mających na celu zwiększenie współpracy uczelni wyższych 
i biznesu. Mówi Pan, że w Polsce nadal brakuje dialogu przed-
siębiorców, ekonomistów, polityków i ludzi nauki. Czy kiedyś 
się to zmieni?

Doskwiera ten niedostatek dialogu między nauką a przed-
siębiorcami, bo przecież naszym zadaniem jest budowanie spo-
łeczeństwa obywatelskiego. Tymczasem mamy do czynienia 

z  bardzo słabą wymianą informacji. Mini-
malna jest wiedza obydwu środowisk o so-
bie, występuje niedostatek różnego rodzaju 
ofert kierowanych do siebie nawzajem. Na-
uka chciałaby przedstawić własną ofertę ja-
kiegoś rozwiązania, nową technologię pro-
duktu, natomiast świat biznesu nie wycho-
dzi naprzeciw polskim uczelniom, dlatego, 
że są często zbyt wolne i  drogie. Uczelnie 
mają granty, prowadzą różnego rodzaju ba-
dania, ale często nie są to badania aplika-
cyjne, które można wdrożyć. Wciąż żyjemy 
obok siebie, podczas gdy istnieje ogromna 
potrzeba skrzyżowania naszych dróg. Ob-
serwuję to już od dłuższego czasu, a ponie-
waż zostałem powołany w 1993 roku przez 
rektora Politechniki Warszawskiej profesora 
Marka Dietricha na członka zarządu Polskie-

go Forum Akademicko-Gospodarczego, funk-
cjonującego do dzisiaj, muszę powiedzieć, że 
poprzez nie staraliśmy się te mankamenty, 
o  których wspomniałem, wypełniać i  na nie-
których uczelniach widać tego efekty, choćby 
na Akademii Górniczo-Hutniczej czy na Po-
litechnice Warszawskiej. Dotyczy to głównie 
kierunków inżynierskich i  one rzeczywiście 
wychodzą coraz bardziej ku przedsiębiorcom, 
wspólnie zakładają inkubatory, parki techno-
logiczne czy klastry, ale to jest ciągle kropla 
w morzu potrzeb.
Nie ma odpowiednich nawyków...

...i  właściwej praktyki. Przedsiębiorstwa 
polskie wciąż są za biedne, żeby za przykła-

dem chociażby Polpharmy tworzyć instytuty 
badawcze, gdzie zatrudnia się naukowców, którzy ekspe-

rymentują i prowadzą badania będące początkiem nowych 
produktów, nowych technologii. Rozwiązaniem są odpisy 
innowacyjne, które niby u  nas funkcjonują, jednak są tak 
niejasne, że ani przedsiębiorcy ani naukowcy w gruncie rze-
czy nie chcą z nich korzystać. Komisja Szkolnictwa Wyższego 
próbuje coś robić w tym względzie, rozmawiamy z kolejny-
mi ministrami, ale mimo że ministrowie nauki popierają ten 
pomysł, to minister finansów umywa ręce, ponieważ nasz 
plan uważa się za pewien ubytek dla budżetu, mniejsze są 
podatki, bo przecież odpisy inwestycyjne wchodzą w koszty, 
i tu zatacza się błędne koło, które trzeba przerwać i na coś 
postawić.
Organizacje przedsiębiorców na całym świecie zaintereso-
wane innowacyjnością partycypują w rozwoju nauki. Fun-
dują stypendia badawcze, finansują badani,  powołują fun-
dacje dla rozwiązania trudnych problemów, nie dających 
się zrealizować w krótkim cyklu inwestycyjnym. Nie zawsze 
się to opłaca i szybko zwraca, ale w dłuższej perspektywie 
decyduje o rozwoju. Jak wytłumaczyłby Pan pasywność pol-
skich przedsiębiorców poprzestających na deklaracjach?

Polskie firmy są ciągle za ubogie na to, żeby zdecydowanie 
wpływać na rozwój nauki. Brak informacji, brak wymiany pro-
pozycji i doświadczeń jest zatrważający. Te środowiska odstają 
od siebie, utrzymują się dzięki pomysłowości i nie są specjalnie 
zainteresowane wzajemną współpracą. W tym miejscu trzeba 
stworzyć system zachęt. 
Jakie są Pana oczekiwania po takich inicjatywach jak Forum 
Gospodarcze Politechniki Poznańskiej?

Takie przedsięwzięcia stanowią o  promowaniu i  wypra-
cowywaniu pewnych postaw, które później będą owocować 
niwelowaniem tych wszystkich mankamentów, o  których 
mówiłem.
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W jaki sposób nawiązywane są kontakty z przedsiębior-
stwami? Czy pracownicy wydziału sami poszukują przed-
siębiorstw, które mogą być zainteresowane ich badania-
mi? Czy istnieje jakaś instytucja lub organizacja, która 
takie kontakty umożliwia, ułatwia, bądź pośredniczy 
w nich? 

prof. dr hab. inż. Hanna Bogucka, prodziekan ds. nauki 
na Wydziale Elektroniki i Telekomunikacji: Kontakty są na-
wiązywane przez pracowników wydziału, członków zespołów 
działających w obszarach nauki interesujących dla firm. 

prof. dr hab. inż. Janusz Wojtkowiak, dziekan Wydziału 
Budownictwa i Inżynierii Środowiska: Moje koleżanki i kole-
dzy oprócz pracy naukowo-badawczej prowadzą własną działal-
ność gospodarczą, w ramach której wykonują rozmaite zlecenia. 
Mamy też sformalizowane kontakty z  takimi instytucjami jak: 
Wielkopolska Okręgowa Izba Budownictwa, jesteśmy członkiem 
Leszczyńskiego Klastra Budowlanego, członkiem założycielem 
Klastra EuroPolBudAtom. Przez te instytucje pozyskujemy zle-
cenia. W ostatnim czasie obserwujemy rosnące zainteresowanie 
firm związanych z budownictwem współpracą z nauką.

prof. nadzw. dr hab. inż. Robert Wrembel, prodziekan 
ds. współpracy z przemysłem na Wydziale Informatyki: We-
dług mnie, to dobre kontakty osobiste decydują o możliwości 
nawiązania współpracy. Trzeba wiedzieć z kim rozmawiać po 
stronie przedsiębiorstw i jak wzbudzić zainteresowanie wspól-
nymi projektami. Odbyłem kilkadziesiąt oficjalnych spotkań 
z przedsiębiorcami, niestety firmy są bardziej zainteresowane 
zatrudnianiem naszych studentów, niż wspólnymi projektami. 
Nasi studenci są poszukiwani na rynku pracy ze względu na 
wysoką jakość kształcenia na kierunku informatyka i nauczanie 
technologii, które są wykorzystywane w praktyce. Studenci są 
kształceni przez uznaną w świecie kadrę naukową. 

dr hab. inż. Paweł Pawlewski z  Katedry Zarządzania 
Produkcją i Logistyki na Wydziale Inżynierii Zarządzania: 
Decydują wypracowane przez nas kontakty osobiste. Nawią-
zane przez naszych studentów, którzy odbywają praktyki oraz 
absolwentów, którzy z własnej inicjatywy nas wspierają.

Nauka 
i przemysł 
trudni 
partnerzy

Prorektor ds. współpracy 

z gospodarką, prof. dr hab. inż. 

Jan Żurek powiedział: „Nie 

zdajecie sobie Państwo sprawy 

z tego, jak trudnymi ludźmi 

potrafią być profesorowie. 

Kiedy pracowałem w przemyśle 

z pracownikami nie było 

lżej. Inne wymagania i inne 

oczekiwania”. Przygotowaniom 

do Forum Gospodarczego na 

PP towarzyszył niepokój, czy 

uda się znaleźć płaszczyznę 

porozumienia. 

Publikowany przez nas wykaz 

osiągnięć we współpracy PP 

z przemysłem dowodzi, że ta 

się udaje. Fakt, że Politechnika 

potrafi odpowiedzieć na 

pytania przemysłu nie dowodzi 

jeszcze tego, że odbywa się 

to w relacjach partnerskich. 

Przy różnych okazjach 

politycy wszystkich formacji 

powtarzają hasło „o konieczności 

innowacyjności polskiej 

gospodarki”. Innowacyjność 

ma zapewnić nauka. Jak ma 

to wyglądać w praktyce i jak 

budować partnerstwa nauki 

z przemysłem? O opinie na 

ten temat, przed Forum, 

poprosiliśmy naukowców 

PP mających kontakty 

z przedsiębiorstwami lub 

odpowiedzialnych za ich 

nawiązywanie.
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prof. dr hab. Ryszard Czajka, dziekan Wydziału Fizyki 
Technicznej: Jako pośrednik w kontaktach służy nam Centrum 
Innowacji, Rozwoju i Transferu Technologii (CIRiTT), które po-
trafi skierować zainteresowane przedsiębiorstwo do właściwej 
komórki na uczelni. Firmy AMICA Wronki S.A. i  Euromarket 
trafiły do nas tą drogą. Dużą rolę odgrywają też bezpośrednie 
kontakty naszych pracowników. Wymieniamy informacje na 
konferencjach naukowych. Do tej pory zajmowaliśmy się głów-
nie nanotechnologią, specyficznymi materiałami. Przez wiele 
lat ograniczało nas to do badań podstawowych. Przemysł, 
który mógłby wykorzystać te badania praktycznie nie istniał, 
on dopiero teraz się buduje. Dzięki kontaktom między innymi 
z  firmami zachodnimi pracujemy obecnie nad stanowiskiem 
do wytwarzania ultra cienkich molekularnych warstw, które 
mogą być na przykład wykorzystywane w optoelektronice.

dr hab. inż. Olaf Ciszak, dziekan Wydziału Budowy Ma-
szyn i Zarządzania: Na przykładzie wielu projektów realizo-
wanych w  i dla przemysłu mogę powiedzieć, że równolegle 
składaliśmy wnioski o granty i poszukiwaliśmy partnerów do 
utworzenia konsorcjum zainteresowanego wdrożeniem ta-
kiego rozwiązania. Dziś wskazanie przedsiębiorstwa zainte-
resowanego wdrożeniem efektów projektu jest warunkiem 
koniecznym przy składaniu wniosku.

dr inż. Ewa Dostatni, prodziekan ds. rozwoju na Wy-
dziale Budowy Maszyn i Zarządzania dodaje: Kiedyś było 
inaczej. Najpierw my coś opracowywaliśmy i potem szukali-
śmy miejsc, gdzie można by to wdrożyć. W  ostatnim czasie 
firmy się zaktywizowały i poszukują partnerów do współpra-
cy. We współpracy z uczelnią widzą szanse dalszego rozwoju.

prof. nadzw. dr hab. inż. Zbigniew Nadolny, dziekan 
Wydziału Elektrycznego: Kontakty Wydziału Elektrycznego 
z szeroko rozumianą branżą elektryczną regionu Wielkopolski 
i Europy, czy świata są już od dawna nawiązane i cały czas pie-
czołowicie pielęgnowane.

prof. nadzw. dr hab. inż. arch. Jerzy Suchanek, dzie-
kan Wydziału Architektury: Na Politechnice Poznańskiej in-
stytucją wspomagającą komercjalizację badań jest Centrum 

Innowacji, Rozwoju i Transferu Technologii (CIRiTT). Specyfika 
wdrożeń w  dziedzinie architektury i  urbanistyki sprawia, że 
stroną zainteresowaną wynikami badań są często samorządy 
lokalne. Kontakty między Wydziałem Architektury a  przed-
stawicielami władz miast i  gmin wynikają z  obustronnej 
aktywności.

prof. nadzw. dr hab. inż. Krzysztof Alejski, dziekan Wy-
działu Technologii Chemicznej: Główny sposób nawiązy-
wania współpracy to indywidualna aktywność pracowników 
wydziału. Istotne są także panele dedykowane dla przedsię-
biorców, gdzie następuje bezpośrednia wymiana informacji 
o potencjale wydziału i zapotrzebowaniu z jednostek działal-
ności gospodarczej.

prof. dr hab. inż. Krzysztof Wisłocki, prodziekan ds. 
rozwoju i współpracy z zagranicą Wydziału Maszyn Robo-
czych i Transportu: Pracownicy wydziału wykorzystują wła-
sne kontakty naukowe i badawcze, które umożliwiają podej-
mowanie nowych badań. Wiele firm regionalnych i krajowych 
utrzymuje już wieloletnią współpracę z  wydziałem. W  wielu 
przypadkach nowe kontakty powstają w  wyniku informacji 
internetowych i prasowych. Znaczną pomoc w tym zakresie 
wykazują także absolwenci, którzy są wysoko cenieni na ryn-
ku pracy.
W jaki sposób wydział prezentuje możliwości swojego po-
tencjału, aparatury badawczej, laboratoriów, kadry, aby 
zainteresować nimi przemysł? 

Hanna Bogucka: Wydział okresowo wydaje broszurę in-
formacyjną w języku angielskim na temat prowadzonych ba-
dań oraz oferty dla firm. Pracownicy biorą też udział w targach 
tematycznie związanych z elektroniką i telekomunikacją.

Janusz Wojtkowiak: Korzystamy z pomocy wspomniane-
go Centrum Transferu Innowacji i Technologii PP.

Paweł Pawlewski: Odbyła się piąta, jubileuszowa „Gala 
Logistyki”. Jak pokazują statystyki w ciągu pięciu lat zrealizo-
waliśmy 55 projektów w  28 przedsiębiorstwach. Ważne też 
są takie imprezy jak „Forum Gospodarcze PP”. Promujemy nie 
tylko siebie, wydział, ale i  sposób funkcjonowania uczelni. 

prof. dr hab. inż. Hanna Bogucka, 
prodziekan ds. nauki na Wydziale 
Elektroniki i Telekomunikacji

prof. dr hab. inż. Janusz Wojtkowiak, 
dziekan Wydziału Budownictwa 
i Inżynierii Środowiska

prof. nadzw. dr hab. inż. Robert 
Wrembel, prodziekan ds. współpracy 
z przemysłem na Wydziale Informatyki
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Zgodnie z zasadą „win win”, studenci są podwójnie wygrani, 
bo tworząc zespoły na zasadach quasi firm, które realizują 
swoje projekty nie w klasach, na zajęciach, ale w konkretnych 
przedsiębiorstwach. Centrum Symulacji i Optymalizacji Proce-
sów Produkcyjnych i Logistycznych w tym roku debiutowało 
na targach „Logistic 2014”, liczącej się imprezie komercyjnej.

dr hab. Tomasz Runka z Katedry Spektroskopii Optycz-
nej na Wydziale Fizyki Technicznej: Przygotowaliśmy kata-
log, prezentujący naszym zdaniem najlepszą aparaturę po-
miarową jaką dysponujemy. Przeglądając go zainteresowani 
mogą zapoznać się z  metodami pomiarów jakie oferujemy. 
Będzie on dostępny na stronach internetowych wydziału 
i uczelni. 

Ryszard Czajka: Zdecydowaliśmy się na taki eksperyment 
na wydziale i zatrudniliśmy na pół etatu pracownika, którego 
zadaniem jest nawiązywanie kontaktów i  wsparcie naszego 
zespołu w przygotowywaniu rozmaitych projektów w ramach 
programu „Horyzont 2020” i  innych. W przypadku programu 
„Horyzont 2020” pieniądze kierowane są do przemysłu i  to 
on musi sobie znaleźć partnera do badań i wdrożeń, więc my 
o swoim potencjale musimy przemysł informować.

Olaf Ciszak: Prezentujemy się na targach przemysłowych, 
krajowych i  zagranicznych, na przykład w  Poznaniu i  Hano-
werze. Organizujemy konferencje dla przemysłu, na których 
przedstawiamy nasze rozwiązania. Standardowo wydajemy 
katalogi i foldery reklamowe.

Zbigniew Nadolny: Wydział przede wszystkim prezentuje 
swoje możliwości w trakcie konferencji, szczególnie tematycz-
nych czy branżowych, na których jest wielu przedstawicieli 
przemysłu. Prezentują też wyniki badań, jak również możli-
wości swoich laboratoriów.

Jerzy Suchanek: Przygotowaliśmy ofertę dla przemysłu 
i samorządów lokalnych, która jest prezentowana w folderach, 
na stronie internetowej, a także w formie wystaw i pokazów 
m.in. na Międzynarodowych Targach Poznańskich podczas 
takich cyklicznych imprez jak Arena Design, Budma, czy Insta-
lacje. W trakcie Arena Design zaprezentowano prace w trzech 

grupach tematycznych: technologia nowoczesnych form sani-
tarnych przeznaczonych dla służby zdrowia, trendy i tenden-
cje w życiu codziennym oraz technologie przyszłości inspiro-
wane naturą. Na wystawie było 130 wyróżniających się projek-
tów, które wzbudziły szerokie zainteresowanie zwiedzających. 
Podczas Budmy studenci wydziału zaproponowali w  swych 
projektach nowoczesne technologie oraz rozwiązania mate-
riałowe, które doskonale korespondowały z prezentowanymi 
prototypami i najnowszymi wzorami armatury i ceramiki ła-
zienkowej. W trakcie Targów „Instalacje” zaprezentowano pra-
ce, które wyróżniały się nowoczesnym podejściem do kwestii 
doboru materiałów, kształtowania formy, ale także innowacyj-
nymi rozwiązaniami problemów retencji i uzdatniania wody 
czy pozyskiwania ciepła.

Krzysztof Alejski: Wydział Technologii Chemicznej pro-
wadzi popularyzację swojego potencjału w formie wykładów, 
paneli, w  ramach programów promocyjnych wydziału, pro-
jektów współfinansowanych ze środków krajowych i  zagra-
nicznych oraz w formie elektronicznej – strony internetowej. 
Dodatkowym, ważnym uzupełnieniem promocji jest katalog 
informacyjny o infrastrukturze i potencjale PP.

Krzysztof Wisłocki: Systematycznie prezentujemy swoje 
osiągnięcia i możliwości badawcze na konferencjach nauko-
wych, zwykle z udziałem przedstawicieli przemysłu. O pozio-
mie i możliwościach aparatury badawczej świadczą liczne pu-
blikacje na forum międzynarodowym, a jej opis znajduje się 
także na wydziałowej stronie internetowej. Możliwości badaw-
cze prezentowane są także w ramach Forum Gospodarczego, 
akcji „Otwarte Drzwi” i częstych wizyt przedstawicieli różnych 
firm przemysłowych.
Jak wyglądają relacje między naukowcem, badaczem 
a przedsiębiorcą. Czy jest on twórcą, poszukującym moż-
liwości praktycznej realizacji swojej inwencji, czy eksper-
tem rozwiązującym przedstawiony problem? 

Zbigniew Nadolny: To drugie, jesteśmy raczej eksperta-
mi. Mój wydział ma tę zaletę, że jest bardzo mocno powią-
zany z przemysłem od wielu dziesięcioleci, a  rola naukowca 

Nauka i przemysł 
trudni partnerzy

…relacje oraz rola naukowca 
zależą od zapotrzebowania 
przedsiębiorców na konkretne 
rozwiązanie problemu bądź 
ekspertyzy…
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sprowadza się do rozwiązywania problemów, z jakimi boryka 
się przemysł.

Hanna Bogucka: Uważamy, że relacje oraz rola naukow-
ca zależą od zapotrzebowania przedsiębiorców na konkretne 
rozwiązanie, problemu bądź ekspertyzy. W  niektórych przy-
padkach funkcjonujemy jako eksperci opracowując eksper-
tyzy technologii, wymagań technicznych i eksploatacyjnych, 
propozycji firm, danych do przetargów itp. W innych działa-
my jako pomysłodawcy, twórcy i dostawcy własnych opraco-
wań, w  tym urządzeń telekomunikacyjnych oraz systemów 
pomiarowych.

Janusz Wojtkowiak: Dotychczas dominowała działal-
ność doradczo-ekspercka. Od roku firmy szukają nowych kie-
runków działalności, a jest to związane z nową perspektywą 
finansową w UE na lata 2014-2020, gdzie kładzie się nacisk na 
konkretne innowacyjne wdrożenia.

Robert Wrembel: Większość firm widzi w nas instytucję 
kształcącą ich przyszłych pracowników, a nie partnerów do re-
alizacji wspólnych projektów badawczo-wdrożeniowych. Kon-
cerny międzynarodowe mają własne centra badawczo-rozwo-
jowe, w których prowadzą badania i w większości przypadków 
nie potrzebują know-how uczelni.

dr inż. Maciej Szafrański z Katedry Marketingu i Ste-
rowania Ekonomicznego na Wydziale Inżynierii Zarządza-
nia: Wspólnie z koleżankami i kolegami podejmujemy działa-
nia, w tym projektowe, na rzecz akceleracji wiedzy technicznej 
i matematyczno-przyrodniczej. Naszą intencją jest przyspie-
szenie jej rozwoju w przedsiębiorstwach. Jedną z inicjatyw ak-
celeratora jest uruchomiony w 2012 roku „System Zawodow-
cy”, w ramach którego nawiązaliśmy współpracę z siedmiuset 
przedsiębiorstwami. Tworzymy sieć między szkołami, przed-
siębiorstwami, a uczelnią. Chodzi o dostosowanie systemów 
kształcenia na każdym szczeblu do potrzeb gospodarki.

Paweł Pawlewski: Kiedy idę do przedsiębiorstwa, to nie 
mówię: jestem wynalazcą i mogę dla was coś wynaleźć, albo, 
że jestem badaczem i mogę problem zbadać. Relacja z przed-
siębiorcą jest zbudowana na tej zasadzie, że jeśli ma on jakąś 

potrzebę i jeśli pokrywa się ona z zakresem moich kompeten-
cji, jest to podstawą do dalszych działań.  

Ryszard Czajka: Zgłosiła się do nas firma z  produktem 
kosmetycznym i chciała się przekonać czy jeden ze składni-
ków ma odpowiednią przenikalność przez błony. Spełnienie 
tego warunku decydowało o aplikacji jako produkt medyczny. 
To zagadnienie z dziedziny badań molekularnych, w których 
mamy doświadczenie, ale badania wymagają zaplanowania 
pod kątem znalezienia dowodów, że takie zjawisko rzeczywi-
ście występuje. Przychodzą też przedsiębiorcy z pozornie pro-
stymi zadaniami, chcą zbadać właściwości jakiegoś materiału 
na przyrządzie, którym nie dysponują. W takich przypadkach 
trzeba też opracować metodologię badań, tak, aby uzyskać 
właściwą interpretację wyników pomiarów. Najczęściej po-
strzegają nas jako ekspertów, którzy znajdą odpowiedź na za-
dane pytanie, ale wcale nie polega to na rutynowym działaniu. 
Nasze podejście musi być twórcze.

Olaf Ciszak: Wszystko zależy od skali przedsięwzięcia. Są 
projekty mniejsze i większe i zależnie od tego wymagają in-
nego podejścia. Budowa kombajnu górniczego a obrabiarki 
dla małego przedsiębiorstwa nie może być porównywalna, 
wymaga innego zaangażowania. Zależy to też od środków, 
czy to z  ministerstwa, Narodowego Centrum Badań i  Roz-
woju, czy przemysłu. Projekty na mniejszą skalę polegają na 
prowadzeniu badań, przygotowywaniu opracowań, wykony-
waniu ekspertyz w ramach własnej działalności gospodarczej 
Politechniki. 

Jerzy Suchanek: Na Wydziale Architektury wielu naukow-
ców-badaczy jest równocześnie twórcami, którzy wykorzystu-
ją w praktyce projektowej i realizacyjnej swoje osiągnięcia. Po-
łączenie wiedzy teoretycznej i  doświadczenia praktycznego 
umożliwia eksperckie podejście do rozwiązywania przedsta-
wianych problemów.

Krzysztof Alejski: W praktyce występują oba przypadki. 
Jesteśmy otwarci na każdą formę współpracy. Obecnie relacje 
między naukowcami-badaczami a przedsiębiorcami intensy-
fikują się, co wynika z większego zapotrzebowania przemysłu 

dr hab. inż. Olaf Ciszak,  
dziekan Wydziału Budowy Maszyn 
i Zarządzania

prof. dr hab. Ryszard Czajka,  
dziekan Wydziału Fizyki Technicznej

dr hab. inż. Paweł Pawlewski  
z Katedry Zarządzania Produkcją 
i Logistyki na Wydziale Inżynierii 
Zarządzania
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na proekologiczne i innowacyjne rozwiązania technologiczne 
i analityczne.

Krzysztof Wisłocki: Jesteśmy otwarci na wszelkie kon-
takty z  przemysłem. Przedstawiciele firm, z  którymi wydział 
najintensywniej współpracuje zostali zaproszeni do udziału 
w Radzie Partnerskiej powołanej przez Wydział Maszyn Robo-
czych i Transportu. Celem jest wzajemna wymiana informacji, 
doświadczeń oraz kreowanie profilu specjalności prowadzo-
nych na wydziale.
Czy w  szafach i  szufladach są jakieś patenty, wynalazki, 
opracowania czekające na realizacje w  przemyśle? Jeśli 
tak, to jakie są oczekiwania związane z wdrożeniem, lub 
jakie są przeszkody, które to uniemożliwiają? 

Hanna Bogucka: Działalność patentowa w kraju nie za-
wsze przynosiła oczekiwane rezultaty. Czasami korzystniej-
szym rozwiązaniem okazywała się komercjalizacja know-how 
we współpracy z  firmami pełniącymi rolę dostawców naj-
nowszych technologii oraz dystrybutorów rozwiązań opra-
cowywanych na wydziale. Obecnie prowadzimy wieloletnią 
już współpracę z  amerykańską firmą elektroniczną Mentor 
Graphics w zakresie metod testowania układów VLSI niezbęd-
nych do ich projektowania i produkcji.

Janusz Wojtkowiak: Wiele naszych pomysłów nie spo-
tkało się z  zainteresowaniem ze strony dużych koncernów. 
Rozmowy kończyły się na etapie, kiedy decyzja miała zapaść 
w centrali. Inaczej przedstawia się sytuacja, gdy mamy do czy-
nienia bezpośrednio z właścicielem, polskim przedsiębiorcą.

Robert Wrembel: Wydział opracował wiele unikalnych 
rozwiązań w  różnych dziedzinach informatyki. Problem 
w tym, że po pierwsze, zgłoszenie i utrzymanie patentu mię-
dzynarodowego jest bardzo drogie. Po drugie, procedura 
patentowa trwa długo. Znane są mi przypadki przyznania 
patentu po pięciu latach. W  dziedzinie zaawansowanych 
technologii nie można czekać tak długo, bo dane rozwiąza-
nie może się okazać bezużyteczne. Po trzecie, bardzo dużo 
rozwiązań informatycznych to algorytmy i oprogramowanie, 
które można opatentować jedynie w powiązaniu z konkret-
nym urządzeniem. 

dr Hanna Włodarkiewicz-Klimek, prodziekan na Wy-
dziale Zarządzania Inżynierii: Leży w  szufladzie ze wzglę-
du na bariery organizacyjne na uczelni, patent na podest do 
przemieszczania osób z niepełnosprawnościami lokomocyjny-
mi. Mimo że mamy brokerów innowacji, inkubator przedsię-
biorczości, rozmaite gremia odpowiedzialne za pompowanie 
pomysłów do praktyki, nie udało się znaleźć wykonawcy, pro-
ducenta. Istnieje tylko prototyp. Trzeba jeszcze zainwestować 
w atesty i wdrożenie.

Ryszard Czajka: Mamy pomysł na pewien materiał, któ-
rego molekuły zmieniają własności optyczne pod wpływem 
temperatur. Może on mieć szerokie zastosowanie. Jednak opa-
tentowanie go wymaga nakładów, na które wydziału nie stać. 

Olaf Ciszak: Sytuację może poprawić skrócenie czasu roz-
patrywania wniosków o dofinansowanie w Narodowym Cen-
trum Badań i Rozwoju i w Ministerstwie Szkolnictwa Wyższe-
go. Dziś firmy nie mogą sobie pozwolić na czekanie na decyzje 
przez rok i dłużej. Zachętą dla przedsiębiorców byłby jedno-
procentowy odpis od podatku CIT na badania. 
Jest grupa naukowców zajmujących się stołami obrotowy-
mi, rozszerzającymi możliwości obrabiarek sterowanych 
numerycznie. Część tych rozwiązań została opatentowana 
i sprzedana, ale jest jeszcze kilka, które czekają.

Jerzy Suchanek: Archiwa wydziału zawierają setki zna-
komitych pomysłów, rozwiązań projektowych dotyczących 
zagospodarowania przestrzennego całych regionów, miast 
i  dzielnic, rozwiązań architektonicznych budynków, wnętrz, 
a nawet projektów mebli i przedmiotów użytkowych. Część 
z  nich została wykorzystana, ale znikomy procent doczekał 
się wdrożeń lub zgłoszeń patentowych. Na przeszkodzie sto-
ją przede wszystkim wysokie koszty patentów i brak wspar-
cia organizacyjno-prawnego oraz specyfika projektowania 
w  dziedzinie architektury i  urbanistyki, w  której innowacyj-
ność dotyczy często rozwiązań indywidualnych, odnoszących 
się do konkretnego miejsca i niemożliwych do zastosowania 
na skalę masową.

Krzysztof Alejski: Wydział Technologii Chemicznej ma 
bardzo duży dorobek w zakresie opracowywania wynalazków 
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prodziekan ds. rozwoju na Wydziale 
Budowy Maszyn i Zarządzania

Nauka i przemysł 
trudni partnerzy

Sytuację może poprawić skrócenie 
czasu rozpatrywania wniosków 
o dofinansowanie w Narodowym 
Centrum Badań i Rozwoju 
i w Ministerstwie Szkolnictwa 
Wyższego.
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opatentowanych w kraju i zagranicą. Najistotniejszą przeszko-
dą w komercjalizacji badań czy transferze technologii jest brak 
systemowych rozwiązań prawno-legislacyjnych, również w za-
kresie własności intelektualnej. Dodatkowo bardzo duże za-
angażowanie pracowników w  proces dydaktyczny utrudnia 
działalność w tym obszarze.

Krzysztof Wisłocki: Wydział nie trzyma w szufladach no-
wych rozwiązań patentowych, gdyż powstają one zwykle we 
współpracy z jednostkami przemysłowymi i są dostosowane 
do bieżących potrzeb. 
Jakie zlecenie, projekt, opracowanie dla przemysłu jest 
najbardziej znaczące, satysfakcjonujące dla wydziału?

Hanna Bogucka: Trudno wskazać jeden konkretny projekt 
czy zlecenie. Wydział Elektroniki i  Telekomunikacji prowadzi 
współpracę z wieloma znanymi firmami światowymi i krajowy-
mi. Wspomniałam o Mentor Graphics, celem tej współpracy jest 
tworzenie niezawodnych układów elektronicznych o  wielkiej 
skali integracji, a  zaowocowała ona patentami i  nowymi tech-
nologiami nagradzanymi przez prestiżowe czasopisma między-
narodowe. Dzięki bliskiej współpracy z  wydziałem firma Men-
tor Graphics otworzyła swój oddział w  Poznaniu, a  nasi absol-
wenci znajdują w niej pracę. Podpisaliśmy też umowę ramową 
o  współpracy z  firmą Nokia Siemens Networks (NSN, obecnie 
Nokia). W ramach współpracy z Nokią R&D Center we Wrocławiu 
realizowane są kolejne nowatorskie projekty naukowe z zakresu 
rozwoju telefonii komórkowej obecnej i  przyszłych generacji, 
a Politechnika Poznańska jest tzw. oficjalnym dostawcą usług dla 
Nokii. Z kolei współpraca z firmą Samsung zaowocowała utwo-
rzeniem na uczelni laboratorium badawczego tej firmy dla dok-
torantów i studentów. Firma Samsung zgłosiła chęć utworzenia 
oddziału badawczo-rozwojowego w  Poznaniu i  zatrudnieniu 
w najbliższym czasie ponad 300 inżynierów. Zespoły działające 
na wydziale wykonywały również znaczące projekty innowacyj-
ne dla tej firmy. Bezterminowa umowa ramowa o  współpracy 
z Telekomunikacją Polską, obecnie Orange, podpisana została 
w  2010 roku. W  ramach tej umowy wykonano prace na rzecz 
Orange o wartości kilku milionów złotych. Pracownicy wydziału 
biorą też udział w targach tematycznie związanych z elektroniką 

i  telekomunikacją. W  ubiegłym roku pracownicy z  Katedry Te-
lekomunikacji Multimedialnej i  Mikroelektroniki uzyskali m.in. 
Złoty Medal w konkursie „Innowacje 2013”  Targów „Technicon-
-Innowacje” w Gdańsku za stereoskopowy system automatycz-
nego pomiaru gabarytów pojazdów oraz nagrodę specjalną 
Marszałka Województwa Pomorskiego na IX Targach Techniki 
Przemysłowej, Nauki i  Innowacji za system automatycznej de-
tekcji zachowań osób.

Olaf Ciszak: Są to m.in.: rodzina precyzyjnych stołów ob-
rotowych, zrobotyzowane stanowisko do prac tapicerskich, 
frezarka narzędziowa, pneumatyczne układy do pomiaru dłu-
gości i średnicy oraz odchyłki okrągłości, promieniowa pom-
pa wielotłokowa, modułowy system zszywaczy tapicerskich 
i  wiele innych. Przykładowo rozwiązanie zrobotyzowanego 
stanowiska tapicerskiego zostało wyróżnione na międzyna-
rodowych targach, wystawach i konkursach innowacji: IWIS, 
Brussels Innova, Seoul International Invention, nominowane 
do finału IV edycji konkursu o Nagrodę Marszałka Wojewódz-
twa Wielkopolskiego „i-Wielkopolska – Innowacyjni dla Wiel-
kopolski” w  kategorii „Innowacyjna Inwencja”. Zespół został 
wyróżniony nagrodą Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego 
za Międzynarodowe Osiągnięcia Wynalazcze 2012.

Wymienię też rodzinę precyzyjnych, dyskretnych pozycjo-
nerów obrotowych typu Fd: 125/160/250i. Rozwiązanie wyróż-
nione na MTP, IWIS, Brussels Innova, Seoul International Inven-
tion. Zespół wyróżniono nagrodą Ministra Nauki i Szkolnictwa 
Wyższego za Międzynarodowe Osiągnięcia Wynalazcze 2011.

Tomasz Runka: Euromarket, firma, która wytwarza różne-
go rodzaju folie na urządzenia przenośne, np. smartfony. Ba-
daliśmy parametry takie jak: przezroczystość, lustrzane odbi-
cia, refleksy świetlne, efekt starzenia i wpływ krawędzi ciętych 
sztancowanych i wycinanych laserowo na jakość obrazu. Usta-
liliśmy parametry dla tych folii, umożliwiające ich certyfikację, 
oraz pozycję jakości na tle konkurencji. Efektem tej współpra-
cy jest wystąpienie o  opatentowanie naszej metody testów 
i badań spektroskopowych.

Wydział Fizyki Technicznej prowadzi prace o charakterze 
konsultacyjnym i  eksperckim, wiążące się z  zagadnieniami 

prof. nadzw. dr hab. inż. arch. 
Jerzy Suchanek, dziekan Wydziału 
Architektury

prof. nadzw. dr hab. inż. Krzysztof 
Alejski, dziekan Wydziału Technologii 
Chemicznej

prof. nadzw. dr hab. inż. Zbigniew 
Nadolny, dziekan Wydziału 
Elektrycznego
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optymalizacji urządzeń grzewczych powszechnego użytku. 
Prace prowadzone są dwutorowo: oparte na symulacjach 
komputerowych za pomocą zaawansowanych pakietów nu-
merycznych pozwalających na teoretyczne przewidywanie 
właściwości elektrycznych i  cieplnych urządzeń, oraz prace 
eksperymentalne pomiarów realnych elementów i gotowych 
produktów firmy Amica Wronki S.A. W ramach prac dyplomo-
wych, inżynierskich i magisterskich wykonywane są oblicze-
nia numeryczne oraz wytwarzane są urządzenia testujące, na 
których prowadzone są pomiary w  warunkach laboratoryj-
nych i normalnego użytkowania. Uzyskane dotychczas wyniki 
wskazują na duże zbieżności obliczeń komputerowych z real-
nymi pomiarami. Wyniki dwustronnej współpracy prezento-
wane są na roboczych seminariach organizowanych w siedzi-
bie firmy we Wronkach i na terenie Politechniki Poznańskiej.

Robert Wrembel: Projekt dla firmy Roche dotyczący testo-
wania oprogramowania, który rozpoczął się w 2009 roku i jest 
kontynuowany do dziś. W 2013 roku wykonaliśmy w konsorcjum 
z AGH i Cyfronet dla firmy Samsung projekt polegający na testo-
waniu wydajności chmury obliczeniowej. Efektem tej współpra-
cy jest kolejny projekt, realizowany w 2014 roku w tym samym 
konsorcjum. Dotyczy on chmur mobilnych, hybrydowych i prze-
twarzania dużych wolumenów danych, tzw. Big Data. Od 2011 
roku świadczymy usługi eksperckie dla GEOPOZ-u  w  zakresie 
budowy systemu rozproszonych baz danych. 

Janusz Wojtkowiak: Na zlecenie Narodowego Centrum 
Badań i Rozwoju wykonaliśmy projekt zintegrowanego syste-
mu zwiększania eksploatacyjnej energooszczędności budyn-
ków. W  ramach projektu opracowano typowe rozwiązania 
strukturalno-materiałowe oraz instalacyjne, optymalne pod 
względem energooszczędności. 

Zbigniew Nadolny: Trudno wymienić takie zlecenia, 
ponieważ każdy Instytut na Wydziale Elektrycznym realizuje 
mnóstwo projektów dla przemysłu. Sądzę, że każdy taki pro-
jekt jest ważny niezależnie od jego wielkości.

Jerzy Suchanek: Najliczniejszym typem zleceń są różne-
go rodzaju ekspertyzy, w tym ekspertyzy o innowacyjności, 

opinie sądowe itp. Najbardziej satysfakcjonujące są jednak 
opracowania projektowe, takie jak np. studium uwarunko-
wań i  kierunków zagospodarowania przestrzennego gmi-
ny Kleczew oraz analityczne, jak np. analiza przestrzeni pu-
blicznych miasta Poznania pod kątem możliwości lokalizacji 
pomników i elementów wodnych, nagrodzona w 2008 roku 
przez Ministra Infrastruktury Nagrodą II stopnia za wybitne 
osiągnięcia twórcze w dziedzinie planowania przestrzennego 
i urbanistyki.

Krzysztof Alejski: Przykładem mogą być opracowane 
i wdrożone z udziałem pracowników wydziału projekty, któ-
re uzyskały wyróżnienia na targach innowacji i  wdrożeń. To 
np. sposób otrzymywania paliwa odnawialnego do napędu 
silników z zapłonem samoczynnym z olejów roślinnych i wy-
twórnia do jego produkcji. Został on zastosowany według wy-
nalazku w wytwórni paliwa silnikowego z olejów roślinnych 
produkowanych przez firmę Promar w  Poznaniu. Autorzy 
Ireneusz Miesiąc z  Politechniki, Paweł Frąckowiak z  Przemy-
słowego Instytutu Maszyn Rolniczych w Poznaniu otrzymali: 
srebrny medal Concours-Lepine 2009, złoty medal Między-
narodowych Targów Energii Odnawialnej Greenpower 2009, 
złoty medal Międzynarodowych Targów Innowacje–Techno-
logie–Maszyny Polska 2009 oraz srebrny medal Salon Inter-
national des Inventions Geneve 2010.

Krzysztof Wisłocki: Udział w projekcie badawczym POW-
ERFUL w  ramach 7 Programu Ramowego Unii Europejskiej 
w  zespole z  firmą Volkswagen, Instytutem Badawczym FEV 
oraz uczelnią RWTH z Aachen, w ramach konsorcjum z firma-
mi Fiat, Renault, Instytutem IFP z Francji, AVL z Austrii i innymi. 
Efektywna współpraca z poznańską firmą Solaris w opracowa-
niu i badaniach nowoczesnego autobusu hybrydowego. Re-
alizacja projektu naukowo-badawczego w ramach 7 Programu 
Ramowego UE. To kilka przykładów, wymienionych jednym 
tchem.

Rozmawiał Andrzej Wilowski 
współpraca Paulina Łabędzka

dr inż. Maciej Szafrański  
z Katedry Marketingu i Sterowania 
Ekonomicznego na Wydziale Inżynierii 
Zarządzania

dr hab. Tomasz Runka  
z Katedry Spektroskopii Optycznej na 
Wydziale Fizyki Technicznej

prof. dr hab. inż. Krzysztof Wisłocki, 
prodziekan ds. rozwoju i współpracy 
międzynarodowej na Wydziale Maszyn 
Roboczych i Transportu
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W ostatnich latach Politechnika Poznańska przeprowadzi-
ła szereg inwestycji mających na celu unowocześnienie istnie-
jącej i  poszerzenie posiadanej bazy naukowo-dydaktycznej. 
Pierwszą realizacją zapoczątkowującą ten proces była budo-
wa Centrum Wykładowego i Biblioteki Technicznej, przy ulicy 
Piotrowo. Realizacja tej inwestycji została podzielona na dwa 
etapy: w latach 2000-2004 wybudowano gmach Centrum Wy-
kładowego i następnie w latach 2006-2010 budynek Bibliote-
ki Technicznej. Oba budynki stanowią zwarty kompleks o łącz-
nej powierzch ni 37 525 m2.

Kolejna inwestycja budowlana, to zrealizowany w  2007 
roku, przy ulicy Polanka, budynek Wydziału Elektroniki i Tele-
komunikacji o łącznej powierzchni 4027 m². 

W roku 2012 Politechnika Poznańska oddała do użytku ko-
lejną realizację budowlaną, tym razem o charakterze między-
wydziałowym, Centrum Mechatroniki Biomechaniki i Nanoin-
żynierii. Łączna powierzchnia tego budynku, zlokalizowanego 
u zbiegu ulic Jana Pawła II i Berdychowo, wynosi 15 610 m2. 

W rozpoczynającym się roku akademickim 2014/2015 stu-
dentom został udostępniony budynek Centrum Dydaktyczne-
go Wydziału Technologii Chemicznej, o  łącznej powierzchni 
25 331,74 m2. Zlokalizowany na działkach przy ulicy Berdy-
chowo 4, stanowi on, obok budynku Centrum Wykładowego 
i Biblioteki Technicznej, kontynuację zabudowy pierzei wido-
kowej wzdłuż wschodniego brzegu rzeki Warty.

Ten nowoczesny, zarówno w swej formie architektonicz-
nej, jak i  pod względem zastosowanych 

w  nim 

innowacyjnych 
technologii proekologicznych, bu-

dynek, jest od października miejscem kształcenia studen-
tów Wydziału Technologii Chemicznej oraz Instytutu Inżynierii 
Środowiska Wydziału Budownictwa i Inżynierii Środowiska.

Nowoczesna, niekonwencjonalna architektura z  elewa-
cjami z  trawertynu i  szkła, zielony dach, wdrożenie algoryt-
mów optymalizujących zużycie energii, ukryte w kolorowych 
kasetach elewacji południowej żaluzje, systemy grzewczo-in-
stalacyjne i oświetleniowe sterowane BMS-em, niskotempe-
raturowe instalacje grzewcze, zasilane z układu pomp ciepła 
sondami gruntowymi sięgającymi 170 metrów głębokości, 
jak też zdecentralizowane układy wentylacji dopasowujące 
strumienie powietrza do rzeczywistego zapotrzebowania, 
z  szeregiem czujników sygnalizujących obecność i  stężenie 

dwutlenku węgla, to cechy charakterystyczne dla tego budyn-
ku stanowiące o jego nowoczesności, „inteligencji” i proeko-
logiczności. Wszystko to wpływa na znaczne obniżenie kosz-
tów eksploatacji i pozytywne oddziaływanie tego budynku na 
środowisko naturalne. Zainstalowane w laboratoriach układy 
wentylacji poddane zostały certyfikacji w oparciu o zintegro-
wane normy europejskie.

A zaczęło się w roku 2008, kiedy to na Wydziale Techno-
logii Chemicznej zrodziła się idea wybudowania własnego, 
nowoczesnego budynku, który spełniłby wymagania i oczeki-
wania jednej z prężniej rozwijających się jednostek na Uczel-
ni. Opracowano wtedy pierwszą koncepcję architektoniczną, 
z której do dziś pozostała tylko idea rzutu, w kształcie litery „H”.

W  roku 2010, z  programu Infrastruktura i  Środowisko, 
Politechnika Poznańska pozyskała na budowę tego nowo-
czesnego Centrum fundusze unijne. W  tym też czasie po-
wstała ostateczna i  zrealizowana w  latach 2012-2014, wizja 
architektoniczna.

Budynek ma jedną kondygnację podziemną z garażem na 
158 samochodów oraz cztery kondygnacje nadziemne. Część 
nadziemna składa się z dwóch, równoległych do siebie, zapro-
jektowanych na rzucie prostokąta skrzydeł, które spina prze-
szklony łącznik. Są tu dwie amfiteatralne sale wykładowe z 248 
miejscami dla studentów i laboratorium pokazowym umiesz-
czonym pośrodku, oraz 12 sal seminaryjnych i komputerowych, 
łącznie dla 321 słuchaczy. Łącznik pełni też funkcję rekreacyjną 
i  wypoczynkową dla studentów oczekujących na zajęcia. Na 
każdej kondygnacji zaprojektowano wygodne siedziska w zie-

leni oraz miejsca do pracy z dostę-

pem do Internetu. Na 
trzeciej kondygnacji znajduje się świetlica, 

z  możliwością wyjścia na taras znajdujący się na dachu hali 
technologicznej. Wzdłuż elewacji zachodniej, zwróconej w kie-
runku rzeki i Bulwaru Nadwarciańskiego, znajdują się siedziska 
zrealizowane w  formie amfiteatralnej. Z  tego miejsca można 
rozkoszować się widokiem na rzekę Wartę i Stare Miasto.

Centrum wyposażone jest w 69 specjalistycznych labora-
toriów oraz halę technologiczną, w której będzie możliwość 
prowadzenia zajęć obejmujących najnowocześniejsze pro-
cesy produkcyjne (syntezy w skali ćwierćtechnicznej czy pół-
technicznej zaawansowanych materiałów, przetwórstwo two-
rzyw polimerowych, charakterystyki wytworzonych związków 
i/lub materiałów, optymalizacji procesów technologicznych, 
realizację operacji jednostkowych, itp.). Unikatowym rozwią-
zaniem w hali technologicznej jest możliwość pełnej wizuali-
zacji, archiwizacji i alarmowania wszystkich systemów stero-
wania urządzeń zainstalowanych w jej obszarze. 

Inwestycje na 
Politechnice Poznańskiej

Elżbieta Dolińska
Irena Lisowska
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Co się kryje pod nazwą Phoenix Contact i Phoenix Contact 
Wielkopolska? 

Phoenix Contact to przedsięwzięcie rodzinne, które powsta-
ło w Essen w 1923 roku, jako niewielkie przedsiębiorstwo han-
dlujące zaciskami przyłączeniowymi do transformatorów. Trzy-
osobowa wówczas firma produkowała wyłącznie dla elektrow-
ni. Założył ją ojciec obecnego właściciela, który jest aktywnym 
szefem zarządu, mimo że to już ponad osiemdziesięcioletni pan. 
Natomiast to, co jest ważne, to kultura przedsiębiorstwa, która 
jest ciągle kulturą firmy rodzinnej przy zatrudnieniu na całym 
świecie ponad siedemnastu tysięcy pracowników. Oferuje dwa-
dzieścia pięć tysięcy różnych produktów, które sprzedaje poprzez 
siedemdziesiąt firm sprzedażowych i generuje obroty rzędu mi-
liarda sześciuset milionów euro. Jest to bardzo duża organizacja.

W  tym roku mija dwadzieścia lat obecności na polskim 
rynku. Jakie miejsce w  skali korporacji zajmuje polski 
oddział?

W tej chwili w Polsce mamy dwie firmy będące członka-
mi grupy. Są to Phoenix Contact Wielkopolska, która powstała 
w 1994 roku oraz działająca od 1997 roku jednostka handlowa 
z siedzibą we Wrocławiu. My wyłącznie produkujemy, a to co 
wytworzymy firma-matka dystrybuuje na cały świat. 
Co więc Państwo produkujecie?

Jeśli Pani sobie wyobrazi wszystkie miejsca, w których na-
leży przyłączyć, dołączyć, rozłączyć, przełączyć prąd, to wszę-
dzie tam jesteśmy. W mieszkaniach i przemyśle. Są to złącza 
do rozdzielnic, tak zwane złącza szynowe, przyłącza do róż-
nych urządzeń elektrycznych. Inną gałęzią są zabezpieczenia 
przeciwprzepięciowe, coś, co chroni odbiorniki elektryczne 
przed wyładowaniami elektrycznymi. Jeszcze inną są „elektro-
niczni tłumacze”, na przykład urządzenia przekształcające sy-
gnały prądu stałego na zmienny. Wszelkiego typu interpretery 
elektroniczne, również urządzenia automatyki, które sterują 

Phoenix Contact – 
światowa rodzinna firma
a global family company

Z Jarosławem Dziubą, Prezesem Zarządu Phoenix Contact Wielkopolska,  
rozmawia Mariola Zdancewicz
Interview with Jarosław Dziuba, President of the Management Board of Phoenix 
Contact Wielkopolska, conducted by Mariola Zdancewicz

What do the names Phoenix Contact and Phoenix Contact 
Wielkopolska stand for?

Phoenix Contact is a  family undertaking established in Es-
sen, Germany in 1923. It started out as a small company selling 
contact terminals. Comprised of just three persons at the time, 
the company made products exclusively for power plants. It was 
established by the father of its current owner, who still actively 
serves on the Management Board despite being in his 80s. What 
counts most is the corporate culture, which has remained much 
like a family business despite a headcount today of over 17,000 
workers employed all across the globe. Phoenix Contact makes 
25,000 distinct products sold through seventy distributors. Its 
sales amount to one billion six hundred thousand euros. It’s an 
enormous organization indeed.
Phoenix Contact has been in Poland for over two decades 
now. What is the status of the Polish company within the 
group?

We currently have two member companies in Poland. These 
are Phoenix Contact Wielkopolska, established in 1994, and 
a Wrocław-based trading entity in operation since 1997. We are 
strictly a manufacturer – our goods are distributed throughout 
the world by our parent company. 
What is it that you make?

Think of all the places where electricity needs to be connect-
ed, disconnected or switched. Anywhere, whether in house-
holds or industrial facilities. This includes switchgear connectors, 
so-called bus connectors, and the terminals of various electrical 
devices. Another of our product lines is surge protectors, which 
keep electrical devices safe from discharges. We also make 
“electronic converters”, an example of which are devices which 
convert from direct to alternating current, as well as all sorts of 
electronic relay and automation equipment which control ma-
chines and robots, even the most complex, used e.g. in automo-
bile manufacturing. Interestingly, we work closely together with 
Volkswagen in the production of electric vehicles. Our speciali-
zation is electrical car battery chargers as well as the associated 
plugs and the sockets fitted in cars. 
What is the status of the Wielkopolska member company 
in the group?

We are one of the Phoenix Group’s ten production plants 
worldwide. Four of them are located in Germany, others oper-
ate in India, China, Brazil, Turkey and the United States. We are 
the third largest of these in terms of headcount and production 
output by value. We make more than 100 million euros worth 
of goods and employ 800 workers. Together with the German 
plants, we make up the European Association of Manufactur-
ers. We make electromechanical components which, as men-
tioned earlier, are in fact all types of connectors. We specialize in 
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wszystkimi, nawet bardzo skomplikowanymi maszynami lub 
robotami, które produkują na przykład samochody. Jako cie-
kawostkę mogę powiedzieć, że bardzo blisko współpracu-
jemy z  koncernem Volkswagena przy produkcji samochodu 
z napędem elektrycznym. Mówiąc konkretnie, uczestniczymy 
w produkcji niektórych części do samochodu elektrycznego. 
Specjalizujemy się w  stacjach do ładowania akumulatorów 
tych samochodów, łącznie z wtyczką i gniazdem do ładowa-
nia zamontowanym w samochodzie. 
Jaka jest pozycja wielkopolskiego oddziału w  całym 
koncernie? 

Jesteśmy jedną z dziesięciu fabryk Grupy Phoenix na świe-
cie. Cztery ulokowane są w Niemczech, kolejne w Indiach, Chi-
nach, Brazylii, Turcji, Stanach Zjednoczonych. Pod względem 
wielkości zatrudnienia i wartości produkcji znajdujemy się na 
trzecim miejscu. Produkujemy wyroby o wartości ponad stu 
milionów euro, a zatrudniamy tysiąc ośmiuset pracowników. 
Wraz z niemieckimi fabrykami tworzymy Europejski Związek 
Produkcyjny. Produkujemy elementy elektromechaniczne, 
czyli jak już wspominałem wszelkiego typu złącza. Specjali-
zujemy się w  rozwiązaniach elektromechanicznych. Jeste-
śmy wyłącznymi producentami dla około dziesięciu tysięcy 
produktów. 
Jak sobie radzicie z  produkcją tak dużego asortymentu 
w średniej wielkości fabryce? 

Historycznie rzecz biorąc, firma zdecydowała się na relo-
kację części produkcji do Polski z bardzo prostego powodu, 
w 1994 roku tutaj była tańsza siła robocza. Można było łatwiej 
produkować krótkie serie niewymagające automatyzacji. Naj-
częściej cykl życia produktu jest taki, że rozpoczyna się nie-
wielkimi ilościami. Jeśli zapotrzebowanie na produkt wzra-
sta następuje automatyzacja. Potem produkt się starzeje, nie 
opłaca się produkować go w cyklu automatycznym i powra-
ca się do produkcji ręcznej. Dla takich potrzeb, pierwszego 
i  trzeciego cyklu, ta fabryka została stworzona. Oczywiście 
w ciągu tych dwudziestu lat profil zdecydowanie się zmienił. 
Zaczęliśmy produkować elementy z tworzyw sztucznych, jak 
i części z metalu. Opanowaliśmy też nowe technologie. Wraz 
z rozwojem kompetencji przejęliśmy półautomatyczne i auto-
matyczne cykle produkcji. W samym montażu opanowaliśmy 
produkcję zautomatyzowaną. Następnie zaczęliśmy sami dla 
siebie wytwarzać formy do produkcji części z tworzyw sztucz-
nych oraz własne maszyny. Stworzyliśmy dział narzędziowy 
i budowy maszyn. Weszliśmy w obszary, które wymagają po 
pierwsze dużo wyższej myśli technicznej, po drugie dużo 
większej innowacyjności. Kończymy też tworzenie działu roz-
woju produktu, który już zatrudnia czterdziestu inżynierów. 
To jest ostatnia faza rozwoju technologicznego fabryki, z wła-
sną myślą techniczną, zarówno w  technologii produkcji, jak 
i w samym produkcie. Na lata 2015-2017 planujemy zbudo-
wanie dwóch hal o łącznej powierzchni ponad 18.000 m², co 
stanowi prawie podwojenie powierzchni produkcyjnej firmy. 
Pierwsza z nich to w pełni zautomatyzowany magazyn mate-
riałów. Będzie to centrum logistyczne firmy, które pozwoli na 
optymalizację wszystkich procesów logistycznych. Drugi bu-
dynek, to największa z  dotychczasowych hala produkcyjna, 
w której umieścimy również centrum rozwojowe produktów 
wraz z laboratoriami.
Jak w tym kontekście wygląda współpraca z Politechniką 
Poznańską w pozyskiwaniu kadry? 

Musimy mieć dobrze wykształconych pracowników 
w produkcji, dobrych techników, którzy zapewnią popraw-
ną pracę urządzeń produkcyjnych oraz kadrę inżynieryjno-
-techniczną tworzącą i nadzorującą wszystkie procesy. Na 
wszystkich poziomach współpracujemy ze szkolnictwem, 
zawodowym – tu na miejscu w  Nowym Tomyślu i  Poli-
techniką Poznańską. Staramy się aktywnie współtworzyć 

electromechanical solutions. We are the exclusive producers of 
several thousand different products.
How does a  mid-sized plant handle such an enormous 
product range?

Historically, the company chose to move some of its produc-
tion to Poland for one simple reason – in 1994, the country of-
fered the cheapest labor in the region. It started by making short 
production runs which required little automation. Product life 

cycles usually begin with small quantities. Where demand for 
a given product rises, production becomes more automated. As 
a product matures and grows old, it no longer makes business 
sense to produce it automatically and so, production returns to 
the manual mode. It is precisely for such purposes that the fac-
tory was set up. Of course, our profile has changed radically over 
the two decades. We started out making plastic items and metal 
parts, as well as developing new technologies. As we acquired 
more competencies, we took over semi-automatic and automat-
ic production cycles. Our assembly became automated. We be-
gan to produce machinery and molds for the internal production 
of plastic items. We set up tool and machine building units. We 
ventured into areas which require considerably more technical 
expertise and a great deal of innovation. We are finalizing the 
formation of a product development department which today 
already employs forty engineers. All this has brought the plant to 
the final phase of its technological development – it now relies 
on its own technological ideas for its manufacturing and product 
development. Our plan for 2015-2017 includes the construction 
of two buildings with a total area of 18,000 sq. meters – this will 
help us nearly double the company’s production space. One of 
the buildings will house a fully-automated materials warehouse, 
which will serve as the company’s logistics hub and help us 
streamline all logistics processes. The other is a production fa-
cility larger than any other production building in the company. 
The facility will additionally be the site of a product development 
center and laboratories.
How, within this framework, are you working with the 
Poznań University of Technology to acquire new workers?

We need well educated production workers, good techni-
cians to ensure that our production equipment runs properly, 
and an engineering and technical team to develop and oversee 
processes. At each level, we are working with Nowy Tomyśl’s local 
vocational schools and with the Poznań University of Technolo-
gy. We want to actively contribute to the development of educa-
tional initiatives. Only a few years ago, no one in Poland trained 
plastics processing machine operators. We have supported the 
ministry in expanding curricula, and we were the first company 
to offer internships for such experts. For a number of years now, 
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systemy kształcenia. Jeszcze kilka lat temu nie było w Pol-
sce zawodu operatora maszyn przetwórstwa tworzyw 
sztucznych. Wystąpiliśmy do ministerstwa szkolnictwa 
z inicjatywą jego stworzenia. Wspomogliśmy ministerstwo 
w stworzeniu ram programowych i byliśmy pierwszą firmą, 
w której kształcili się tacy fachowcy. Od wielu lat prowadzi-
my własny warsztat szkolny. Kilka lat temu rozpoczęliśmy 
też współpracę z  Politechniką. Zmieniając firmę z  czysto 
produkcyjnej na technologiczno-produkcyjną, musieliśmy 
mieć pewność, że będziemy mieli wsparcie ze strony pra-
cowników z wystarczającym wykształceniem technicznym. 
Czy to były początki studiów dualnych?

Zanim doszliśmy do studiów dualnych było kilka etapów. 
Staraliśmy się zachęcać studentów do odbywania u nas prak-
tyk i pisania prac dyplomowych. Prowadzimy wspólnie z Po-
litechniką projekty rozwojowe częściowo finansowane przez 
Unię Europejską. Zrealizowaliśmy już dwa i w trakcie definio-
wania jest kolejny. Po kilku latach pracy udało się nam dopro-
wadzić do tego, że wystartowały studia dualne. Aktualnie, to 
drugi rok pierwszego rocznika, jednocześnie tworzymy też 

drugi kierunek. Można powiedzieć, że jest to coś innowacyj-
nego na skalę ogólnopolską. Politechnika dostała grant z mi-
nisterstwa na rozwój tego typu studiów. 
Jakie to kierunki? 

Mechatronika, kierunek, który stworzyliśmy wspólnie 
z Volkswagenem oraz konstrukcja i  inżynieria przemysłowa, 
która miała szansę wystartować w tym roku dzięki włączeniu 
się dwóch innych partnerów z przemysłu. Mamy nadzieję, że 
ten sposób organizacji studiów znajdzie uznanie zarówno 
wśród studentów, jak i  wśród zakładów przemysłowych, co 
pozwoli na jego upowszechnienie.
W  ubiegłym roku otrzymaliście nagrodę „Lidera Pol-
skiego Eksportu” w  rankingu „Rzeczpospolitej”. Czy jest 
coś, co może być uznane za polską specjalność w waszej 
produkcji? 

Wszystkie nasze produkty są całkowicie wytwarzane 
w  Polsce. Jeśli chodzi o  polską myśl techniczną, to dopiero 
wchodzimy na rynek z własnymi rozwiązaniami. Od sześciu lat 
budujemy dział konstrukcji i projektowania. W tej chwili raczej 
rozwijamy produkty już istniejące na rynku. Jest to związane 
z tym, że nie mamy bezpośredniego kontaktu z rynkiem, to 
firma-matka projektuje wyroby, które my produkujemy. Jed-
nak niewątpliwie naszą przyszłością jest tworzenie bezpośred-
nio na potrzeby klienta. Nasi koledzy z Wrocławia również są 
twórcami innowacyjnych rozwiązań. Oddział wrocławski to fir-
ma handlowa, ale pracujący tam inżynierowie mając kontakt 
z klientami mogli zareagować na ich potrzeby. Stworzyli sys-
tem monitorowania zużycia energii, który nazywa się EMwise 
i jest stosowany w wielu zakładach przemysłowych w Polsce. 
Na czym polega współpraca Politechniki z centrum szko-
leniowym firmy w Niemczech? 

Opiera się na systemie EduNet. Grupa naszych firm posta-
wiła na współpracę z wyższymi uczelniami i zaproponowała 
wyposażenie laboratoriów uczelnianych w urządzenia produ-
kowane przez firmę i  szkolenie kadr w  zakresie ich obsługi. 

we have been running our own trainee workshop. Several years 
ago, we also began cooperating with the University of Technolo-
gy. As we turned a purely manufacturing company into a techno-
logical development and manufacturing enterprise, we needed 
assurance that we would be able to secure employees with the 
proper technical education. 
Was that when the two-track programs were first offered?

Before we got to that point, we had to go through several 
stages. We encouraged students to join us for internships and to 
write their Master’s theses. Together with the University of Tech-
nology, we also carried out development projects financed par-
tially by the European Union. We’ve concluded two such projects 
and are preparing a third one. Several years later, we launched 
our first two-track programs. Currently, students from the ini-
tial enrollment are in their second year, and we are establishing 
a second major. The program is the only one of its kind in Poland. 
The University has received a ministerial grant to develop such 
studies.
What majors are we talking about?

Mechatronics, a program developed together with Volkswa-
gen, and industrial design and engineering, launched this year 
thanks to two other industrial partners who have joined in. We 
hope that such programs will be appreciated by students as well 
as industry, allowing us to make them more common. 
Last year, you received the “Polish Exports Leader” award 
in the ranking of the Rzeczpospolita daily. Is there any-
thing in your manufacturing you can describe as a Polish 
specialty?

All of our products are made fully in Poland. As for Polish 
technical inventions, it is only now that we are bringing our ideas 
to market. Over the last six years, we have been building a de-
sign department. The majority of the products we are currently 
developing already exist on market in a more basic form. This is 
because we are not directly in contact with end customers – it 
is our parent company that designs the products we produce. 
Without a doubt, our future is to design products to customer re-
quirements. Our Wrocław colleagues have also created a number 
of innovative solutions. Although the Wrocław company is a trad-
ing enterprise, its engineers have been in touch with customers, 
and therefore were in a position to respond to their needs. They 
established a system for monitoring power consumption, known 
as EMwise, which is used in many industrial plants across Poland. 
How is the University of Technology cooperating with the 
company’s training center in Germany?

Our relationship relies on the EduNet system. Some of our 
member companies have chosen to work with universities and 
proposed to equip their laboratories with the devices we make, 
and to train their staff in their operation. The devices that come 
out of Phoenix Contact are innovative. We are an innovation lead-
er in our field. As part of the EduNet program, we equipped a lab-
oratory at the Poznań University of Technology and are training 
its faculty members at our training center in Germany.
What percentage of your workforce stem from the Poznań 
University of Technology?

Out of the total of 1800 workers we employ, 1200 work di-
rectly on production floor. However, we need ever more engi-
neering and technical workers – 77 of the those we employ today 
are graduates of the Poznań University.
What is the education of your employees?

The educational level of our workers exceeds our current 
needs. This applies in particular to production. The reason for 
this lies in the design of the educational system, which produces 
too many holders of undergraduate and graduate degrees. Such 
degrees are held by every second production worker we employ. 
While they work below their qualifications, the company benefits 
by having a handy pool of workers from whom to recruit manag-
ers. But the majority of the employees end up being frustrated. 
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Urządzenia, które produkuje Phoenix Contact są innowacyjne. 
Mogę powiedzieć, że jesteśmy liderem na świecie w innowa-
cyjności w naszej dziedzinie. W ramach programu EduNet wy-
posażyliśmy jedno z laboratoriów na Politechnice Poznańskiej 
i szkolimy nauczycieli akademickich w naszym centrum szko-
leniowym w Niemczech. 
Jaki procent waszej kadry stanowią absolwenci Politech-
niki Poznańskiej. 

Na 1800 pracowników 1200 to pracownicy zatrudnieni 
bezpośrednio w produkcji. Jednak potrzebujemy coraz więcej 
kadry inżynieryjno-technicznej, wśród niej 77 to absolwenci 
Politechniki Poznańskiej. 
Jak wygląda profil wykształcenia kadry? 

Wykształcenie naszych pracowników przekracza zapo-
trzebowanie. Głównie dzieje się tak w  sferze bezpośredniej 
produkcji. Wynika to ze struktury szkolnictwa, bowiem mamy 
nadprodukcję absolwentów z  licencjatami i  wyższymi stu-
diami. Połowa ludzi w produkcji ma licencjat lub wyższe wy-
kształcenie. To nie jest zbyt korzystne, ale z punktu widzenia 
naszej firmy to dobrze, bo mamy skąd czerpać kandydatów 
do kadry zarządzającej. Jednak u większości budzi to frustra-
cje. Przyznajmy, kto z wyższym wykształceniem chce do końca 
życia siedzieć przy stole montażowym? Chyba, że mamy do 
czynienia ze skomplikowanymi maszynami, wymagającymi 
wysokich kompetencji i praca przy nich nie polega wyłącznie 
na rutynie. 
Czego się Pan spodziewa po jesiennym Forum Gospodar-
czym na Politechnice Poznańskiej? 

Muszę sięgnąć do historii. Kilka lat temu byliśmy gośćmi 
podobnego forum, na którym Politechnika szukała kontak-
tów z  przemysłem. Byłem wówczas zdziwiony, słysząc wiele 
oczekiwań ze strony przemysłu i później słowa, że nie da się, 
nie można, to nie w naszym systemie szkolnictwa wyższego. 

Pierwsze konkretne spotkanie między nami a Politechni-
ką, Volkswagen dołączył do tego projektu później, odbyło się 
cztery lata temu. Za namową naszego partnera z firmy-matki, 
który prowadzi centrum szkoleniowe, zwróciliśmy się do Po-
litechniki z taką propozycją. Wówczas myślałem, że przy sko-
stnieniu naszego systemu szkolnictwa nie da się tego zrobić. 
Okazało się jednak już na pierwszym spotkaniu na Politech-
nice, że istnieją pewne możliwości, pewna elastyczność, któ-
ra umożliwi dostosowanie programu nauczania tak, aby był 
on w większym stopniu powiązany z praktyką. W ciągu tych 
trzech lat obserwowałem zmianę podejścia ze strony uczelni, 
szczególną otwartość na przemiany i potrzeby przemysłu. To 
forum widzę jako jeden z elementów tej układanki, współpra-
cy z przemysłem. Politechnika przejmuje inicjatywę.
Mówimy cały czas o kształceniu kadr, a  jak może wyglą-
dać współpraca w dziedzinie badań, innowacji, wdrożeń, 
patentów? 

Jesteśmy w trakcie trzeciego projektu badawczego. W za-
sadzie nie jest to czysto badawcza praca, raczej wdrożeniowa 
polegająca na poprawie jakości produkowanych przez nas 
wyprasek, dzięki wprowadzeniu grzania indukcyjnego do 
form wtryskowych. Wyniki tego projektu są bardzo obiecują-
ce, a produkt zbudowany w ramach podpisanej z Politechniką 
umowy o konsorcjum PHOENIXTECH i dotowanej przez Naro-
dowe Centrum Badań i Rozwoju już został wyróżniony Złotym 
Medalem Międzynarodowych Targów Poznańskich.
Jakie zadania powinien stawiać przemysł Politechnice? 

Dziedzina praktycznych zastosowań teoretycznych roz-
wiązań to ciągle jeszcze słabość polskiego systemu kształ-
cenia. Związki pomiędzy przemysłem a  myślą wytwarzaną 
w  ramach ośrodków naukowych pozostawiają wiele do ży-
czenia. To forum i  w  tym zakresie ma więc wiele zadań do 
wypełnienia. 

Honestly, how many university graduates can be happy spend-
ing the rest of their careers on an assembly line? Unless they are 
dealing with sophisticated machinery which requires high com-
petencies and keeps the work from becoming rote. 
What do you expect of the autumn economic forum to be 
held at the Poznań University of Technology?

I’ll answer with a reference to history. A few years ago, we 
attended another, similar forum in which the University of Tech-
nology sought to establish relations with industry. At that time, 
after industry expressed its many expectations, the response, to 
my surprise, was that none of the requests can be fulfilled in this 
educational system.

The first fruitful meeting between us and the University of 
Technology took place four years ago. Volkswagen joined the 
project some time later. Persuaded by a  partner in the parent 
company which runs a  training center, we turned to the Uni-
versity of Technology with a suggestion. At the time, I thought 
we would fail given how inflexible our system of education was. 
However, even at that first meeting at the University of Technol-
ogy, it turned out that certain possibilities were there, there was 
enough leeway to allow us to modify the curriculum to bring 
it closer to the real needs. Over the three years that followed, 
I watched the University alter its approach, open up to change 
and accommodate the needs of industry. In my view, the forum 
is yet another piece of the puzzle which helps establish a work-
ing relationship with business. The University is taking initiative. 
So far, we have been focusing on training graduates for 
future employment. What can be done to foster research, 
innovation, product deployments and patents?

We are currently working on our third research project. This, 
in fact, is not pure research but rather deployments designed to 
improve the quality of the molded items we make by fitting in-
jection molds with induction heaters. The results are very promis-

ing – the product has been developed under a contract between 
the University and the Phoenixtech consortium. Supported by 
a grant from the National Research and Development Centre, the 
project has already won a gold medal awarded by the Poznań 
International Fair. 
What should industry expect of the University?

The practical application of theoretical solutions continues to 
be a weakness of the Polish system of education. Links between 
the industry and the ideas coming out of research institutions 
leave a lot to be desired. It appears that it is also in this area that 
the forum has its work cut out for it. 
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31 stycznia 2014 roku zarządzeniem rektora prof. dra 
hab. inż. Tomasza Łodygowskiego działalność rozpoczę-
ło Centrum Kształcenia Lotniczego Politechniki Poznań-
skiej, reprezentowane przez dyrektor dr inż. Agnieszkę 
Wróblewską. W dniu 8 października, podczas uroczysto-
ści Inauguracji Roku Akademickiego, na ręce rektora zo-
stał przekazany przez Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilne-
go pana Piotra Ołowskiego Certyfikat Ośrodka Szkolenia 
Lotniczego.

To ważne wydarzenie, bo na uczelni prawdziwych 
pasjonatów nie brakuje. Warto wspomnieć, że samo-
dzielnie zbudowali bezzałogowy statek powietrzny, 
który wystawiony został na wrześniowych Międzyuczel-
nianych Inżynierskich Warsztatach Lotniczych w Bezmie-
chowej. Grupa zajęła trzecie miejsce i to nie pierwsza re-
prezentacja na tych zawodach Politechniki Poznańskiej. 
Kilka lat wcześniej studenci wywalczyli piąte miejsce, 
przy czym budżet jakim dysponowali wynosił jedynie 
cztery tysiące złotych, podczas gdy zawodnicy z  Poli-
techniki Warszawskiej czy Rzeszowskiej mieli do dyspo-
zycji dziesięć razy większy. 

Warunki do rozwoju lotniczych zainteresowań są co-
raz lepsze. Na terenie Politechniki Poznańskiej znajdują 
się odpowiednie laboratoria lotnicze, umożliwiające 
przeprowadzenie szeregu badań. W ofercie jest specjal-
ność „Silniki lotnicze” i „Transport lotniczy” oraz studia 
podyplomowe „Mechatronika i  diagnostyka silników 
lotniczych”. Jak podkreśla dyrektor Wróblewska dzięki 
profesorowi Michałowi Ciałkowskiemu, kierownikowi Ka-
tedry Techniki Cieplnej na Wydziale Maszyn Roboczych 
i  Transportu, Politechnika obraca się w  lotniczym środo-
wisku i stara jak najgłębiej wejść w ten świat. W maju bie-
żącego roku uczelnia przystąpiła do Bydgoskiego Klastra 
Lotniczego w związku ze współpracą z Wojskowymi Zakła-
dami Lotniczymi nr 2 w Bydgoszczy, będącymi inicjatorami 
tamtejszego Klastra. 

W  tym lotniczym kontekście istotna jest też data 
11 października 2013 roku, kiedy to dzięki dofinanso-
waniu przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju oraz 
wsparciu Unii Europejskiej wystartował projekt Aero-
SafetyShow Demonstrator+PL, którego celem jest stwo-
rzenie inteligentnego systemu nadzoru i bezpieczeństwa 
operacji lotniczych w  czasie rzeczywistym. Jego wyko-
nawcą jest Politechnika poznańska wraz z  firmą „Żela-
ny6” Wojciech Krupa. Centrum podpisało także umo-
wę z  Aeroklubem Poznańskim. Współpraca ma szerszy 

zasięg, bowiem Aeroklub udostępnia też infrastrukturę, 
instruktorów oraz pilotów do wykonywania badań.

Poznańska uczelnia skupia się na weryfikacji pracy 
modułów zamontowanych w  statkach powietrznych 
– samolocie akrobacyjnym EXTRA 330LX, samolocie 
ZLIN Z242L oraz szybowcu MDM-1 FOX, których na 
razie jest ich lizingobiorcą, ale po zakończonym pro-
jekcie stanie się właścicielem. Badany jest sygnał i od-
ległość przekazu, sprawdzane są zakłócenia, nawiga-
cja oraz pomiar ciśnienia i temperatur oraz wysokości 
położenia statku powietrznego. Jednoznaczna wery-
fikacja parametrów pochodzących z samolotu wypo-
sażonego w  platformę ASSD+PL pozwali na znaczne 
podniesienie poziomu bezpieczeństwa lotów, między 
innymi poprzez wymuszenie na pilotach bezwzględ-
nego stosowania się do obowiązujących zasad ruchu 
powietrznego w  czasie zawodów lotniczych. Oprócz 
tego możliwa będzie stała kontrola przebiegu lotów 
i  sprawowanie bezpośredniego nadzoru. Jednocze-
śnie system pozwalać będzie na automatyczną doku-
mentację. Przyczynić się może do poprawy jakości sę-
dziowania zawodów lotniczych, eliminując całkowicie 
ryzyko błędów oceny wzrokowej!

Początek września tego roku był okresem wytężo-
nej pracy dla zespołu badawczego. Doskonałe rezultaty 
testów systemu podczas Mistrzostw Świata w  Akroba-
cji Szybowcowej w Toruniu sprawiły, że zaproszono ich 
do uczestniczenia w  Mistrzostwach Polski w  Akrobacji 
Samolotowej w  Radomiu. Analiza danych zebranych 
w trakcie trwania obu imprez wskazuje na pięćdziesię-
cioprocentową poprawę jakości funkcjonowania syste-
mu ASSAD+PL, a członkowie zespołu są dumni z  tego, 
że dzięki nim po raz pierwszy w historii zawodów w akro-
bacji samolotowej możliwe było dokonanie obiektywnej 
oceny wysokości lotu i utrzymania miejsca w strefie.

Czas trwania projektu przewidziany jest do września 
2016 roku, wówczas ma być gotowych około pięćdzie-
siąt takich modułów. Warto też dodać, że AeroSafetyS-
how Demonstrator+PL uzyskał wsparcie i rekomendację 
wielu urzędów administracji publicznej i instytucji zwią-
zanych z branżą lotniczą, m.in. Urzędu Lotnictwa Cywil-
nego, Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej, Państwowej 
Komisji Badania Wypadków Lotniczych, a  jego twórcy 
wierzą, że narzędzie to znajdzie uznanie na rynkach ca-
łego świata. Zachęcamy do śledzenia tego projektu na 
stronie www.aerosafetyshow.com.

Centrum  
Kształcenia Lotniczego
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Koncepcja stworzenia projektu ASSD+PL powstała po 
latach aktywnego uczestniczenia w  wydarzeniach lotni-
czych (pokazy, mistrzostwa, szkolenia) w Polsce i na świe-
cie, na których dochodziło do incydentów z udziałem stat-
ków powietrznych. Naszą ideą było stworzenie systemu 
pozwalającego zarówno pilotowi jak i obsłudze naziem-
nej na całkowity wgląd w  parametry lotu, dzięki czemu 
wszelkie przekroczenia mogłyby zostać od razu korygo-
wane. Na przykład podczas zawodów w akrobacji samo-
lotowej oprócz niezwykle istotnego utrzymania samolotu 
w tzw. strefie, którą wyznacza kwadrat o wymiarze 1000 x 
1000 metrów, ważne jest także przestrzeganie minimal-
nych i maksymalnych wysokości. System ASSD+PL może 
ostrzegać  pilotów o  zbliżaniu się do skrajnych parame-
trów sygnałem dźwiękowym, a sędziom daje możliwość 
bardzo precyzyjnego odczytu danych lotu (wcześniej wy-
niki uzależnione były jedynie od oceny wzrokowej).

Wszystkie osoby zaangażowane w  AeroSafetyShow 
Demonstrator+PL są pasjonatami lotnic-
twa, co w bardzo istotny sposób wpływa 
na efekty prac przy projekcie. Mamy na-
dzieję, że w przyszłości nasz system przy-
czyni się do rewolucji w bezpieczeństwie 
lotniczym i  zachęci większą liczbę osób, 
szczególnie młodych, do rozpoczęcia swo-
jej przygody w przestworzach.

Zespół projektu ASSD+PL
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Andrzej Wilowski

Jak w polskim zegarku

Polska nie słynie z  mechaniki precyzyjnej, zwłaszcza ze-
garków, ale jest jeden o  polskim rodowodzie. Nim pozna-
my jego historię, prześledźmy losy pewnego powstańca 
listopadowego. 

Antoni Norbert Patkowski, herbu „Prawdzic”, urodził się 
w 1812 roku w Piaskach Szlacheckich. Rodzice postanowili za-
dbać o staranne wykształcenie jedynaka i w tym celu przepro-
wadzili się do Warszawy. Majątek rodzinny był jednak skromny 
i po śmierci ojca piętnastoletni Antek musiał przejąć obowiąz-
ki utrzymania rodziny. Synom biednej szlachty pozycję spo-
łeczną i stabilną sytuację majątkową zapewniała kariera woj-
skowa. Tak więc w wieku lat siedemnastu wstąpił do 1. Pułku 
Strzelców Konnych. Kariera dobrze się zapowiadała, ale nie 
rozwinęła, bo po roku służby wybuchło powstanie listopado-
we, do którego Antoni się przyłączył i  w  powstańczych po-
tyczkach został dwukrotnie ranny. Wsławił się inwencją w tak-
tyce i bohaterstwem w walce. W kilka miesięcy awansował do 
stopnia podporucznika Jazdy Augustowskiej. W październiku 
1831 roku został odznaczony Złotym Krzyżem Virtuti Milita-
ri. Po upadku powstania, z polecenia generała Józefa Bema, 
udał się do Prus, gdzie organizował przerzuty powstańczym 
weteranom do Francji. Po zakończeniu misji dołączył do grona 
Wielkiej Emigracji w Paryżu.

Wielka Emigracja była rozpolitykowana i wiecznie pijana, 
do tego biedna, jednak całe polskie życie artystyczne i umy-
słowe tam się przeniosło, do Paryża. Miejscowym drukarzom 
przybywało zleceń na druki ulotne dla kraju, broszury z poli-
tycznymi rozprawami, książki z literaturą wszelkiego rodzaju. 
Patkowski w jednej z takich drukarń zdobył posadę zecera. Nie 
było to zajęcie intratne, ale należał do grona tych szczęśliw-
ców, którzy mieli pewne i stałe źródło dochodu. Wiedział, że 
nie ma tu zbyt wielkich perspektyw, dlatego wkrótce dał się 
namówić na wyjazd do Genewy, gdzie osiadł na stałe. 

Polska emigracja w  Szwajcarii nie traciła ducha patrio-
tycznego, ale zajmowała się kompletnie różnymi sprawami 
od paryskich salonów. Tu robiono interesy, zakładano firmy, 
kombatanci zdobywali cywilne zawody i  umiejętności. Po-
wstańcze bohaterstwo, talenty i  chęć zdobywania wiedzy, 
były wystarczającą rękojmią, aby inwestować w  młodego 
człowieka. Dzięki pomocy finansowej genewskiej Polonii, Pat-
kowski mógł studiować sztuki piękne. Szybko przekonał się, że 
klasyczne malarstwo nie cieszy się dużym zainteresowaniem 
na miejscowym rynku. Genewa w połowie XIX wieku była sto-
licą sztuki jubilerskiej. Niezliczone warsztaty zatrudniały jubi-
lerów, emalierów, grawerów, miniaturzystów, złotników, a czę-
sto anonimowi rzemieślnicy wykazywali najwyższy kunszt 
w tych dziedzinach. Antoni Patkowski postanowił włączyć się 
w nurt tej użytkowej sztuki. Projektował na indywidualne za-
mówienia ozdobne koperty do zegarków, których wykonanie 
zlecał miejscowym jubilerom, a wewnątrz ich umieszczał me-
chanizmy zegarków kupowane w renomowanych warsztatach 
zegarmistrzowskich. 

Tradycja produkcji zegarków w  alpejskich dolinach się-
ga XVI wieku, kiedy to na fali reformacji popularność w Ge-
newie zdobyła nauka Jana Kalwina. Zgodnie z jednym z jego 
religijnych nakazów wytwarzanie biżuterii uznano za grzech. 
Przedsiębiorczy Szwajcarzy szybko zakaz obeszli, skupiając 
się na nowym wynalazku norymberskiego konstruktora Pe-
tera Henleina – mechanizmie sprężynowym, napędzającym 
wskazówki w przenośnym pudełku. W ten sposób helweccy 
rzemieślnicy szybko zmonopolizowali produkcję zegarków 
kieszonkowych. Kolejnym krokiem dla Antoniego Patkowskie-
go na drodze od sztuki jubilerskiej do sztuki inżynierskiej było 
spotkanie Franciszka Czapka. Czapek, polski emigrant czeskie-
go pochodzenia zaangażowany w niepodległościowe spiski, 
znalazł się w Genewie wcześniej i zdobył już koneksje wśród 
wpływowych szwajcarskich rodzin. Pasjonował się mechani-
ką precyzyjną i zdobył w tej dziedzinie spore doświadczenie. 
W 1839 roku zakładają firmę Czapek-Patek manufaktura arty-
stycznych zegarków. Patkowski postanowił skrócić nazwisko 
do dwusylabowego na wzór wspólnika i dla dopełnienia for-
malności urzędowo zmienił nazwisko. Od tej pory nazywa się 
Antoni Patek. 

Dzięki Czapkowi Antoni Patek zbliżył się z rodziną Moreau 
i poznał ich siostrzenicę Marie Adelaide Elisabeth Thomasine 
Dénizart, córkę francuskiego kupca Louisa Dénizarta z Turynu, 
którą pojął za żonę w 1839 roku. Patkowie mieli troje dzieci. 

Wkrótce dojdzie między wspólnikami do konfliktu. Nie 
wiadomo, czy przyczyną była zazdrość Czapka o udany mariaż 
Patka, czy pomysły na rozwój firmy. Ambicją Antoniego Patka 
było stworzenie prestiżowej marki, znanej i  rozpoznawanej, 
dzięki wyrafinowanej arystokratycznej klienteli. Wytwórcy ze-
garków poszukiwali możliwości umieszczania miniaturowych 
mechanizmów w  najróżniejszych przedmiotach, porcelano-
wych figurkach, rzeźbach, w biżuterii, broszach, naszyjnikach. 
Jeden z genewskich rusznikarzy umieścił zegarek w rękojeści 
damskiego pistoletu. 

W połowie XIX stulecia nazwanego epoką pary i kolei nie-
zwykłą karierę zaczęły robić zegarki kieszonkowe, umieszcza-
ne w kopercie zamykanej, na łańcuszku. Do tej popularności 
przyczyniła się kolej. Nie tylko urzędnicy kolejowi, maszyni-
ści, ale też podróżni zaopatrywali się w kieszonkowe zegarki, 
aby nie spóźnić się na odjazd pociągu. Wpłynęło to też na styl 
życia, coraz bardziej liczono się z czasem, a genewskie fabry-
ki liczyły zyski z  powodu nowych zamówień. Czapek chciał 
wprowadzić na rynek wyrób dobrej jakości, ale masowy. Mimo 
wszystko zegarek kieszonkowy ciągle jest luksusem. Nawet 
kiedy pod koniec stulecia firma Levi Strauss powyżej prawej 
kieszeni jeansów doszyła małą kieszonkę na zegarek uznano 
to za dziwactwo, bo po co kowbojowi zegarek. 

W 1844 roku podczas wystawy w Paryżu, gdzie firma Cza-
pek-Patek prezentowała swoje wyroby, Antoni Patek poznał 
francuskiego zegarmistrza Adriena Philippe’a, który skonstru-
ował mechanizm naciągowy z  koronką, dzięki któremu nie 
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potrzeba już było używać kluczyka do nakręcania zegarka. To 
rozwiązanie stanie się standardem, obowiązującym do dziś 
dla wszystkich zegarków mechanicznych. 

Gdy w  1845 roku wygasła umowa spółki, Patek rozstał 
się z Czapkiem i założył własną firmę. Na stanowisku dyrek-
tora technicznego zatrudnił właśnie Philippe’a. Przeobraził 
on całkowicie firmę i nie tylko oprawa była biżuterią, ale sam 
mechanizm zegarków stał się biżuterią inżynierską. Natural-
ną koleją rzeczy w 1851 roku firma zmieniła nazwę na Patek 
Philippe, a wspólnicy wyznaczyli sobie za cel produkcję ze-
garków pięknych i niezawodnych. Zamierzenia udawało im 
się skutecznie realizować. W tym samym roku, na Wystawie 
Światowej w Londynie, ich zegarek zakupiła królowa Wikto-
ria, by nosić go jako broszkę przy sukni, a  firma otrzymała 
złoty medal. W latach następnych zdobyli kilkaset międzyna-
rodowych nagród i szybko stali się ulubioną marką światowej 
arystokracji.

Nic nie zapowiadało, że zamówienie w 1868 roku węgier-
skiej księżnej Kocewicz zrewolucjonizuje branżę zegarmi-
strzowską. Firma Patek Philippe wykonała pierwszy na świecie 
zegarek na rękę. Chociaż zegarki kieszonkowe w zamykanej 
kopercie na łańcuszkach produkowano do II wojny światowej, 
to znacznie wcześniej uznano je za niepraktyczne. Nie tylko 
wygląd i  forma użytkowa decyduje o  sukcesie. Na przykład 
przed producentami stanęło wiele nowych wyzwań wynika-
jących z tego pomysłu, takich jak pyłoszczelność koperty, czy 
odporność na zarysowania szkiełka. Koperty dla zegarków 
ręcznych, noszonych na pasku czy bransolecie musiały być 
wykonane nie z miękkich metali, ale trwałych stopów. Zegar-
kowe szkiełka do dziś są szafirowe. Takim wyzwaniom mogły 
sprostać najlepsze firmy, takie, jak Patek Philippe. 

 Antoni N. Patek choć na emigracji pozostał do końca ży-
cia, nie zaprzestał interesować się sprawami polskimi. Wspie-
rał wydarzenia Wiosny Ludów, opiekował się uchodźcami po 
klęsce powstania styczniowego i do końca swoich dni pozo-
stał działaczem katolickim. Dlatego został wyróżniony tytułem 

hrabiowskim przez papieża Piusa IX. Zmarł w Genewie w 1877 
roku. Po jego śmierci firma kilkakrotnie zmieniała właścicieli. 
Od 1929 roku należy do rodziny Sternów.

Firma od początku prowadzi księgę, rejestr posiadaczy 
swoich wyrobów. Wśród nich jest wspomniana królowa Wik-
toria i książę Albert, Zygmunt Krasiński, Piotr Czajkowski, Lew 
Tołstoj, Maria Skłodowska-Curie, Albert Einstein, Niels Bohr, 
papież Pius XII, Walt Disney, Josip Broz Tito, Józef Stalin. Za-
mówienie tego ostatniego klienta było nietypowe. Zażyczył 
sobie, aby zegarek był w  całości wykonany ze stopów stali 
szlachetnej. Na tej liście nie ma byłego ministra Sławomira No-
waka, ostatnio bodaj najsłynniejszego kolekcjonera zegarków, 
ale zdaje się, że on gustuje raczej w złotych Rolexach. 

W Polsce, przy okazji kilku rocznic przypomniano postać 
Antoniego Patka, ale wyłącznie w kontekście niezwykłej karie-
ry weterana, bohatera Powstania Listopadowego. Poczta Pol-
ska chcąc uczcić dokonania Polaków na świecie wprowadziła 
w  2009 roku do obiegu cztery znaczki. Na znaczku o  nomi-
nale 1,55 zł. przedstawiono podobiznę Antoniego Norberta 
Patka. Jest on też patronem Gimnazjum nr 1 w Piaskach w wo-
jewództwie lubelskim. Polskie Radio upamiętniło Antoniego 
Patka w audycji radiowej pt. „Słowo mistrza o patronie bezcen-
nym” nadanej w programie pierwszym 19 lutego 2013 roku.

Każdego roku w  Szwajcarii powstaje około 30 milionów 
zegarków. Wykonanie tylko jednego, zbudowanego z ponad 
trzystu elementów mechanizmu wymaga aż 150 godzin pre-
cyzyjnej pracy. Pozornie nic się nie zmieniło od XIX stulecia, 
ale to firma Patek Philippe przeobraziła dawne manufaktury, 
warsztaty zegarmistrzowskie w  inżynierskie laboratoria me-
chaniki precyzyjnej. Nadal poszukuje się nowych stopów, ma-
teriałów z których można wykonać miniaturowe, precyzyjne 
i niezawodne mechanizmy.

Do dziś szwajcarskie zegarki słyną z wytrzymałości i pre-
cyzji. Czy dzisiejsi polscy inżynierowie znajdą tyle wytrwałości 
i inwencji, jak Antoni Patek, by można było mówić, że coś jest 
tak doskonałe, jak w polskim zegarku? 
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Grupa czterdziestu studentów podjęła wyzwanie i zade-
klarowała, że do czerwca przyszłego roku zbuduje profesjo-
nalny wyścigowy bolid. Jeśli im się uda, razem z drużynami 
z całego świata będą się ścigać na torze Formuły 1 w Silversto-
ne. Prace nad maszyną już się rozpoczęły, a postępy można na 
bieżąco śledzić w Internecie. 

PUT Motorsport to zespół studentów 
Politechniki Poznańskiej budujących bo-
lid, który będzie ścigać się w międzynaro-
dowych zawodach Formula Student. Dru-
żyna składa się z czterdzieści osób tworzą-
cych osiem grup projektowych z czterech 
wydziałów uczelni. Wszyscy mają jeden 
cel – stworzenie jak najlepszego bolidu 
na zawody organizowane przez Między-
narodowy Instytut Inżynierów Mechani-
ków. – Co roku startuje w nich średnio sto 
zespołów z  całego świata – mówi Mikołaj 
Zygmański, jeden z  członów PUT Mo-
torsport. – Jeśli wszystko pójdzie zgodnie 
z  planem za rok, po przejściu przez fazy 
projektowania, budowania oraz promocji, 
a także po testach statycznych i dynamicz-
nych dołączy do nich nasz bolid i będzie go-
towy do startu w zawodach. Co prawda za 
kierownicą nie zasiądzie jeszcze Räikkönen, 
Hamilton ani Schumacher, ale i tak liczymy 
na zwycięstwo – dodaje. 

Projekt to dla studentów prawdziwy 
sprawdzian umiejętności pracy zespo-
łowej, a  także wykorzystania w  praktyce 
wiedzy, bo poznańska drużyna wykonuje 
zadania, z jakimi muszą mierzyć się twór-
cy produktów gotowych do wprowadze-

nia na rynek. Studenci swój pomysł od początku 
realizują samodzielnie, zaczynając od budowy 

biznesplanu, kosztorysu oraz strategii marke-
tingowej, poprzez projek-

towanie, konstruowa-
nie i  testowanie 

 pojazdu. 

– Niektórym może wydawać się, że to tylko zabawa kilkudzie-
sięciu pasjonatów, jednak tak naprawdę jest to przedsięwzięcie 
na ogromną skalę, z doskonałymi partnerami, dające możliwość 
wykorzystania naszej pasji oraz kreatywności przy tworzeniu 
niesamowitego pojazdu, który będziemy mogli z  dumą poka-

zywać światu motoryzacji – mówi Mikołaj 
Zygmański. Do tej pory inicjatywę stu-
dentów wsparły już takie marki jak: Vol-
kswagen, Red Bull i Pachura Moto Center, 
ale lista partnerów ciągle się powiększa. 
Patronat nad projektem objął Rektor Po-
litechniki Poznańskiej. 

Postępy prac zespołu można śledzić 
na www.facebook.com/put.motorsport

W dniach od 29 lipca do 3 sierpnia dzię-
ki uprzejmości i  wsparciu firmy Volkswa-
gen Poznań reprezentacja poznańskiego 
zespołu była gościem podczas zawodów 
Formuły Student na torze F1 w niemieckim 
Hockenheim. Zawody trwały aż pięć dni, 
podczas których bolidy przechodziły ko-
lejne testy, a  drużyny prezentowały swoje 
projekty biznesowe. Uczestnicy mogli się 
zmierzyć w dwóch kategoriach – pojazdów 
z silnikami spalinowymi oraz elektrycznymi. 
Pierwszy dzień był dniem kontroli technicz-
nych, w  czasie których wykonywano testy 
przechyłu, hamulców oraz hałasu. Ci, któ-
rym kontrole się nie powiodły, mieli szansę 
podejść do nich ponownie dnia drugiego. 
Wtedy też drużyny z  pojazdami elektrycz-
nymi prezentowały się w  konkurencjach 

statycznych, takich jak: analiza kosztów, design oraz prezentacja 
biznesowa. Ta sama konkurencja dla bolidów z silnikami spali-
nowymi odbyła się dnia kolejnego. Wtedy też ekipy mogły się 
pokazać w konkurencji Skid Pad, testując przyczepność bolidów 
na mokrej nawierzchni i boczne przyspieszenie. W dniu czwar-
tym zadaniem było zmierzenie się w konkurencji Autocross oraz 
przejście testów przyspieszenia. Najtrudniejsze zadanie – test 
wytrzymałościowy  Endurance był konkurencją piątego i zara-
zem ostatniego dnia zawodów. 

Wyjazd był dla studentów 
szansą na zdobycie wiedzy, 
którą będą mogli zastoso-
wać w  praktyce przy wła-
snym projekcie. Poczuli nie 
tylko sportowego ducha za-
wodów, ale i podejrzeli pra-
ce innych zespołów, które 
z  entuzjazmem dzieliły się 
swoją wiedzą i  pasją, cier-
pliwie odpowiadając na ich 
pytania.

 

Z Politechniki 
prosto na tor 
Formuły 1
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Celem programu jest uproszczenie komunikacji między 
środowiskiem naukowym a  światem biznesu. Chodzi o  po-
prawę efektywności procesu komercjalizacji wyników badań 
naukowych poprzez utworzenie odpowiedniej infrastruktury 
wspierającej ten proces poprzez integrację środowisk nauko-
wych z biznesem. 

Dyrektor Narodowego Centrum Badań i  Rozwoju, 
prof. Krzysztof Kurzydłowski, który poparł ideę przedsięwzię-
cia i  zadeklarował wsparcie 
działalności „Brokerów Innowa-
cji” powiedział: Mamy programy 
wspierające współpracę nauki 
z  biznesem, ale brakowało nam 
na uczelniach osób zajmujących 
się bezpośrednio komercjalizacją 
wyników badań. Program „Bro-
kerzy innowacji”  wychodzi do-
skonale naprzeciw temu zapo-
trzebowaniu. Narodowe Centrum 
Badań i  Rozwoju gotowe jest 
wspierać działalność brokerów.

Na Politechnice Poznań-
skiej brokerzy zostali przypisani 
do poszczególnych wydziałów, 
na których w  sposób szczegól-
ny realizują swoją działalność, 
przy czym Wydział Informatyki 
jest wspólny. Dr. Jarosławowi 
Selechowi przypadły kolejno 
Wydziały: Maszyn Roboczych 
i  Transportu, Technologii Che-
micznej i  Elektryczny, dr. Mar-
kowi Mądowiczowi: Inżynierii 
Zarządzania, Fizyki Technicznej 
i Architektury, a mrg. Dariuszo-
wi Przybyłowi: Budowy Maszyn 
i Zarządzania, Elektroniki i Tele-
komunikacji oraz Budownictwa i Inżynierii Środowiska.

Ponieważ naukowcy potrzebują wysokiej klasy specjali-
stów w dziedzinie zarządzania innowacyjnymi projektami, 
dlatego brokerzy pełnią funkcję interdyscyplinarne, w któ-
rych wymagane są od nich określone kompetencje zarów-
no miękkie jak i twarde. Ważna jest otwartość, kreatywność, 
łatwość nawiązywania kontaktów, ale też wiedza dotyczą-
ca ochrony własności intelektualnej, aspektów prawnych 
i  komercjalizacji, dobre podejście handlowe i  menedżer-
skie do projektów. Ponadto broker powinien być dobrze 

zorientowany w możliwych do przeprowadzenia na swojej 
uczelni modelach transferu technologii, zarówno poprzez 
licencje czy też spółki typu spin lub start up. Dobrze jest, 
gdy posiada odpowiednią wiedzę biznesową, a  nawet in-
westycyjną. Bardzo istotnym atutem są szerokie kontakty 
w świecie biznesu, funduszy typu VC/PE oraz innych Insty-
tucji Otoczenia Biznesu (IOB). Dobry broker powinien być 
specjalistą w  danej dziedzinie naukowej, choć wykorzy-

stywana przez niego wiedza 
jest wymagana na pewnym 
poziomie ogólności. W  przy-
padku specjalizacji, w  której 
nie posiada odpowiednich 
kwalifikacji do przeprowadze-
nia procesu komercjalizacji, 
wówczas wykorzystuje sieć 
powiązań z  innymi brokerami 
specjalizującymi się w  danej 
dziedzinie. Na bazie posiada-
nych umiejętności powinien 
zbudować zaufanie w  relacji 
z naukowcami, będące często 
wyznacznikiem sukcesu prze-
kładającego się na wyłonienie 
wynalazków mających poten-
cjał komercyjny.

Podsumowując zadaniem 
brokerów innowacji jest uła-
twienie komunikacji pomiędzy 
nauką a  biznesem poprzez na-
kłanianie naukowców do ko-
mercjalizacji swoich prac oraz 
nawiązywania szerokiej współ-
pracy z  gospodarką. Nawiązu-
jąc kontakty, dzięki którym in-
nowacje stają się dostępne dla 
przemysłu, generują znaczne 

oszczędności dla firm poprzez zmniejszenie nakładu pracy 
potrzebnej dla zidentyfikowania i wdrożenia innowacyjnych 
technologii. Należy także dodać, iż brokerzy swoje działa-
nia realizują w porozumieniu z Centrum Innowacji, Rozwoju 
i  Transferu Technologii Politechniki Poznańskiej. Założenie 
MNiSW wynikające także z realizacji projektu „Brokerzy Inno-
wacji” jest takie, że Centra Transferu Technologii, jako jednost-
ki organizacyjne uczelni, staną się w przyszłości skutecznymi 
instytucjami wsparcia procesów innowacji i  komercjalizacji 
badań naukowych.

W dniu 19 września 2013 roku Ministerstwo Nauki 
i  Szkolnictwa Wyższego przedstawiło listę trzy-
dziestu laureatów programu „Brokerzy Innowacji”. 
W tym gronie znalazły się trzy osoby z Politechniki 
Poznańskiej, co świadczy o sukcesie uczelni. 

Brokerzy 
innowacji

dr inż. Jarosław Selech
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Mariola Zdancewicz: Powiedział Pan kiedyś, że bardzo 
ceni jakość kształcenia na Politechnice Poznańskiej, a  także 
charakter i  zaangażowanie polskich pracowników. Jaki więc 
procent kadry kierowniczej w  fabryce stanowią absolwenci 
PP?

Jens Ocksen: Aktualnie ponad dwadzieścia procent kadry 
kierowniczej na różnych szczeblach to absolwenci Politechniki 
Poznańskiej.

Stypendia dla studentów, organizowanie praktyk, inten-
sywne kursy języka niemieckiego i przede wszystkim studia 
dualne, które praktycznie przygotowują studentów do pracy 
– to funkcjonuje już prężnie. W  ubiegłym roku zarząd kon-
cernu podjął decyzję, że w Poznaniu powstanie oddział firmy 
zajmujący się projektowaniem samochodów użytkowych. Ma 
być oparty m.in. na absolwentach Politechniki Poznańskiej. Na 
jakim etapie jest ten projekt?

Pierwszych dwudziestu polskich kolegów, inżynierów, 
zostało już zatrudnionych. Niemiec, kierownik tego działu, 
jest w Poznaniu. Tematy, którymi się zajmują to przebudowa 
Craftera. Chodzi o to, aby uczynić go bardziej interesującym 
dla klienta. Wkrótce zorganizujemy spotkanie z rektorem Ło-
dygowskim, gdyż chciałbym przedstawić mu pana Büttner’a, 
który jak już wspomniałem jest szefem tego działu. Najnowszy 
projekt, nad którym w  tej chwili pracujemy to Formuła Stu-
dent i  chciałbym właśnie na tym spotkaniu poznać studen-
tów, którzy byli w Hockenheim i w przyszłym roku wystartują 
w zawodach.

Jeśli do czerwca przyszłego roku grupie poznańskich stu-
dentów uda się zbudować profesjonalny bolid Formuły 1, 
będą mogli się nim ścigać z  drużynami z  całego świata na 
torze w  Silverstone. Dzięki wsparciu Volkswagena studenci 

wyjechali do Niemiec, by tam, na torze Hockenheim, przyglą-
dać się zmaganiom przyszłych konkurentów. Trzymamy też 
kciuki za silniki Volkswagena w tej „prawdziwej” Formule 1...

Na wstępie opowiem nieco o  Formule Student. Ten ele-
ment, przedstawiony przez rektora Łodygowskiego najbar-
dziej mnie zachwycił. W programie studenci nie tylko muszą 

10 września na zaproszenie 
prezesa Volkswagen  
Poznań Sp. z o.o.  
Jensa Ocksena odbyło 
się w siedzibie Zarządu 
spotkanie ze studentami 
studiów dualnych: Joanną 
Wesołowską, Łukaszem 
Bromberkiem, Borysem 
Pawlakiem i z redaktorami 
Mariolą Zdancewicz i Lidią 
Piechocką. Spotkanie 
tłumaczył Pan Piotr 
Danielewicz rzecznik VW.  
Całość uwiecznił na 
zdjęciach Marcin 
Grześkowiak.

O oczekiwaniach, 
możliwościach, 
o Formule Student 
i bolidzie Formuły 1, 
o studiach dualnych, 
o życiowych pasjach 
i o Crafterze...

Rozmawialiśmy ...
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Mariola Zdancewicz: You once mentioned you highly val-
ued the quality of education offered by the Poznań University 
of Technology as well as the character and dedication of Pol-
ish workers. What percentage of workers at your plant come 
from the University?

Mr. Jens Ocksen: More than twenty percent of our cur-
rent managerial personnel graduated from the Poznań Uni-
versity of Technology. 

Student scholarships, internships, intensive language 
courses in German and, above all, two-track programs offering 
hands-on job training, these have all proven successful. Last 
year, your company’s management resolved to set up a utili-
ty vehicle design department in Poznań. It’s expected to be 
staffed in part by graduates of the Poznań University of Tech-
nology. What is your progress so far on this project?

We have already recruited the twenty colleagues who are 
Polish engineers. Our German department head has already 
moved to Poznań. Their main responsibility will be to reengi-
neer Crafter to make it more appealing to customers. We will 
soon meet Rector Łodygowski to introduce our department 
head – Mr. Büttner. Our latest project is the Formula Student 
competition. I hope that at the meeting, I will meet the stu-
dents who have been to Hockenheim and who are going to 
compete in next year’s competition.

If a team of Poznań students manage to construct a pro-
fessional Formula 1 race car, they will get to race it in the Sil-
verstone circuit against teams from around the world. With 
Volkswagen’s support, the students were able to go to Ger-
many and see their would-be opponents compete in the 
Hockenheim circuit. We’re holding our fingers crossed for the 
Volkswagen engines in this “genuine” Formula 1 event...

Let me begin with a  few words about Formula Student. 
I  found the competition to be the most exciting of the pro-
jects described by Rector Łodygowski. The participating stu-
dents are expected to do more than merely tighten bolts and 
fit parts together. They also need to work out a sponsorship 
program to raise funds. They need to think about car perfor-

mance and specifically engine horsepower. They have to de-
sign a marketing campaign to sell their product once it has 
been made and after the race has been won. The students re-
ally enjoy the challenge. Since our shared brand in Hanover 

On September 10, on 
invitation from Jens Ocksen, 
Managing Director of 
Volkswagen Poznań Sp. 
z o.o., a meeting with the 
two-track-program students 
Joanna Wesołowska, 
Łukasz Bromberek, Borys 
Pawlak and Editors Mariola 
Zdancewicz and Lidia 
Piechocka was held at the 
company’s Management 
Board offices. The meeting 
was interpreted by Piotr 
Danielewicz, the Volkswagen 
Spokesman. A photographic 
record of the occasion 
was made by Marcin 
Grześkowiak.

We discussed...

Expectations, 
opportunities, 
Formula Student, 
Formula 1 racing 
cars, two-track 
studies, passions in 
life and the Crafter 
van...
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przykręcać śrubki i  łączyć części. Muszą również opracować 
program sponsoringu, czyli skąd mogliby pozyskać pienią-
dze. Muszą się zastanowić nad designem tego samochodu, 
nad tym ile będzie miał koni mechanicznych. Muszą opraco-
wać program marketingowy, jeśli to wszystko stworzą i wy-
grają, jak to później sprzedać. Studentom sprawia to wielką ra-
dość, a ponieważ nasza wspólna marka w Hanowerze również 
wspiera takie przedsięwzięcia, jest dla mnie ogromną zachętą, 
żeby to nasza drużyna z Poznania wygrała.

Przygotowywana jest rozbudowa fabryki tak, aby mogła 
produkować tysiąc samochodów na dobę. Do tego we Wrze-
śni powstaje nowy zakład, w  którym w  2016 roku urucho-
miona zostanie produkcja Volkswagena Craftera. To 2300 no-
wych miejsc pracy. Przypomnijmy, że dotychczasowy Crafter 
jest wytwarzany w  zakładach Daimler-Benz w  Düsseldorfie, 
a umowa dotycząca wspólnej produkcji tego auta wygasa za 
dwa lata...

Jedną rzecz chciałbym wyjaśnić mianowicie  fabryka 
w Antoninku nie będzie rozbudowana i nie będzie produko-
wała tysiąca samochodów. Jeżeli chodzi o Caddy’ego, otrzy-
ma w  przyszłym roku nowe oblicze, zostanie podrasowany, 
„wstrzykniemy mu trochę botoksu”. (śmiech) Pod maską też 
musi być piękniejszy. Zdolności produkcyjne tej fabryki to 
720 samochodów na dobę. Więcej na razie nie będzie. Jeste-
śmy ograniczeni ulicami Warszawską, Bałtycką, od północnej 
strony jest las, więc zasadniczo możliwości dobudowy nie 
ma.  Trzeba by zainwestować potężne pieniądze, żeby zwięk-
szyć zdolności tej fabryki z 720 do 1000. Poczekajmy aż przyj-
dzie kolejna generacja Caddy, a potem możemy zastanowić 
się nad tym czy  ten zakład będzie mógł być rozbudowany. 
Jeśli chodzi o naszą umowę z Daimlerem dotyczącą produk-
cji Craftera, to rzeczywiście kończy się w grudniu 2016 roku, 
w związku z tym nowa fabryka musi rozpocząć produkcję za 
dwa lata we wrześniu. 

Mam najpiękniejsze zadanie jakie może być na świecie, 
aby to wprowadzić w życie. Wiąże się z tym bardzo duże zaan-
gażowanie i wiele pracy. Jest to emocjonujące przedsięwzię-
cie. Sądzę, że będzie to już ostatnia fabryka samochodów 
budowana przez nas w Europie. Crafter jest tak duży, że nie 
mógłby być produkowany gdzie indziej, bo po prostu nie pa-
suje do fabryk, które mamy. Oczywiście, mamy wolne moce 
produkcyjne w innych fabrykach, ale nie mamy takich, w któ-
rych moglibyśmy wyprodukować tak duży i piękny samochód.

Są tu z nami studenci, którzy odbywają u Państwa studia 
dualne. Proszę powiedzieć czy podobają się Panu?

Jeśli w sensie wizualnym to tylko vis a vis. (śmiech)!

•••

Jesteście ciekawi? No to stawiajcie pytania...
Łukasz Bromberek: Już nie od dzisiaj wiadomo, że 

fabryka we Wrześni będzie zautomatyzowana w  dużo 
wyższym stopniu niż ta tutejsza, chociaż dla mnie ta fa-
bryka to niemalże cud, biorąc pod uwagę, że wszystko 
jedzie po jednej taśmie przez większość czasu. Jestem 
po prostu ciekaw, jaką część składu osobowego nowej 
fabryki będą stanowili automatycy?

Jeżeli chodzi o  stopień automatyzacji fabryki w  An-
toninku to oscyluje  on w granicach 38-40%, w spawalni. 
W  fabryce Craftera przewidziana jest automatyzacja na 
poziomie 70%, ale chciałbym ją obniżyć do 60, a nawet 
poniżej 60%, ponieważ automatyzacja kosztuje strasznie 
duże pieniądze. Jeżeli chodzi o rozwój produkcji od zera 
do 370 samochodów, to im większa jest automatyzacja, 
tym trudniejsze przedsięwzięcie, szczególnie na starcie. 

Natomiast muszę osiągnąć stopień automatyzacji w  fabryce 
Craftera wyższy niż tutaj, ponieważ samochód jest duży. Po-
szczególnych części człowiek nie jest w stanie nosić. Strategia, 
którą w tej chwili realizujemy, jest aktualnym trendem moto-
ryzacyjnym, to tzw. low cost, czyli automatyzacja po niskich 
kosztach. Jeżeli chcę przenieść jedną część z punktu A do B, to 
nie zawsze muszę implementować automatyzację, czy syste-
my sterowania, to trudne i zdecydowanie drogie oprogramo-
wania. Wystarczy czasami proste urządzenie, które na zasadzie 
grawitacji przesuwa część i ją transportuje. Jeśli chodzi o takich 
młodych inżynierów jak wy, takie rozwiązania są dla was niesa-
mowicie nudne. Na wysoki stopień automatyzacji możemy so-
bie pozwolić jednak tylko w krajach wysoko rozwiniętych, gdyż 
wymaga ona wysokich kwalifikacji, a to jest drogie, są również 
wysokie koszty osobowe Jeżeli chodzi o  zarobki w  Polsce to 
w VW Poznań nie płacimy źle.

...my jako studenci to potwierdzamy...
Nawet ci, którzy pracują u nas przy taśmie, zarabiają na-

prawdę rozsądne pieniądze. Są tacy, którzy marzą o tym, żeby 
w dziale produkcji karoserii operować włącznikiem i zobaczyć 
tylko pracujące roboty. Technicznie oczywiście jest to do wy-
konania. Ale chodzi o to, że ktoś jeszcze musi kupić te samo-
chody. Trzeba bardzo rozważnie dokonać analizy, jak daleko 
zapędzić się z automatyzacją. 

Jaki kierunek studiujecie?
Studenci: Automatykę i robotykę.
Kiedy ją kończycie?
Borys Pawlak: Za półtora roku będę inżynierem. Potem 

ewentualnie magistrem... 
Czy istnieje taka możliwość, żebyście swoją pracę dyplo-

mową, inżynierską lub magisterską pisali w fabryce?
Joanna Wesołowska: Pracę inżynierską piszemy tutaj, to 

jest pewne. Natomiast nasze dalsze losy nie są znane, bo je-
steśmy związani z firmą tylko do końca studiów inżynierskich. 
Czyli jeszcze półtora roku.

Łukasz Bromberek: …choć po cichu liczymy na 
propozycje...

Sądzę, że bardzo ciekawe możliwości pojawią się również 
w nowej fabryce. Może ponownie zobaczymy się jak będziecie 
pisali swoje prace magisterskie.

Borys Pawlak: Chciałbym zapytać co Pan studiował i jak 
wyglądała Pańska droga do Volkswagena?

To dłuższa opowieść. Jestem wyuczonym mechanikiem 
inżynierii lotnictwa. Zawsze chciałem być pilotem w wojsku. 
Egzamin trwał cztery dni, trzy dni przeszedłem pozytywnie, 
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also supports such projects, I feel motivated to do my best to 
have our Poznań team win.

You’re about to expand your plant to produce a thousand 
cars a day. A new facility is also under construction in Września 
– it’s expected to launch the production of Volkswagen Craft-
ers in 2016. That will create 2300 jobs. For those who don’t 
know this, Crafter is currently made in the Daimler-Benz plant 
in Düsseldorf – the joint production contract for the model is 
due to expire in two years...

I would like to make it clear that the Antoninek plant will 
not actually be expanded and will not produce a  thousand 
cars. As for Caddy, we will give it a facelift next year, soup it up 
and “inject with Botox”. (laughing) The van also needs a beau-
ty treatment under the hood. The plant’s capacity is currently 
720 vehicles per day... And that is as far as we want to go for 
the time being. Confined by Warszawska and Bałtycka streets 
and a forest on the north, the plant has no room to grow. A ca-
pacity increase from 720 to 1000 cars per day would require 
a massive outlay of money. Let us wait for the next genera-
tion of Caddy before expanding the Antoninek facility. As for 
our Crafter production contract with Daimler, it is indeed due 
to expire in December 2016. Therefore, the new plant needs 
to launch production by September of that 
year. I have the world’s greatest job of mak-
ing this happen. This requires much dedica-
tion and work. It’s also a very emotional pro-
ject. I  think this will be the company’s last 
new plant in Europe. Due to its size, Crafter 
cannot be made anywhere else as it simply 
does not fit in the plants we have. We do, of 
course, have spare capacities in other loca-
tions but none of those are sufficient to al-
low us to produce such a large and beautiful 
van.

We have some students here enrolled in 
a two-track program of studies. Do you like 
them?

If you are asking about their appear-
ance, I  can only answer that face to face. 
(laughing)!

•••

Is there anything you are curious about? 
Feel free to ask your questions...

Łukasz Bromberek: It has been known 
for a  while now that the Września plant is 
going to be much more automated than 
the one in Poznań, although for me, this plant is something of 
a miracle considering that pretty much all production takes 
place on a single line. I am curious to know what share of the 
new plant’s labor force will be automation engineers?

The Antoninek plant is 38-40 percent automated, main-
ly because of its welding. The Crafter facility will be 70 per-
cent automated. I would actually like to lower that rate to 60 
or even below 60 percent as automation carries an exorbi-
tant price tag. When it comes to launching production from 
scratch at the rate of 370 cars, the more automation is in-
volved, the harder it is, especially at the start. In the Crafter 
plant, I need to achieve a higher rate of automation than here 
due to the sheer size of the van. Workers would be unable to 
manhandle its individual parts. Our current strategy is in line 
with recent automotive industry trends towards low-cost au-
tomation. When a  part needs to be moved from point A  to 

point B, I don’t always need to set up an automated system to 
carry it or a control system to make it possible – the required 
software would be very difficult and expensive to develop. In 
some cases, all that is needed to move parts is a simple gravi-
ty-based device. For young engineers such as yourselves, such 
solutions must be quite mundane. We can only afford a high 
degree of automation in highly developed countries, as auto-
mation requires sophisticated competencies and is generally 
very costly and entails large personnel expenses. As wages in 
Poland go, we at Volkswagen Poznań are fairly generous.

Students: We can vouch for that as students...
Even our assembly line workers make very decent money. 

Some dream that one day they will only operate a switch in 
body production and watch the robots do all the work... This, 
of course, is technically possible. The problem is that some-
body must be able to afford buying the cars. One needs to 
weigh all considerations carefully before taking automation 
too far. 

What are your majors?
Students: Automation and robotics.
When will you be graduating?
Borys Pawlak: I’ll have my engineering degree one and 

a half years from now. I may then take my Master’s degree... 
Do you have the option of writing your Master’s or engi-

neering theses in the plant?
Joanna Wesołowska: We will write our engineering the-

ses here, that’s for sure. What happens next is uncertain is we 
are only committed to be in the company until we complete 
our engineering programs. That’s one and a half years.

Łukasz Bromberek: Although we are quietly hoping for 
job offerings...

I think there will be some very interesting opportunities 
also in the new plant. Perhaps we will see you again when you 
write your Master’s theses.

Borys Pawlak: What did you study and how did you end 
up working for Volkswagen?

That is a long story. I am an aviation mechanical engineer 
by education. I always wanted to be a pilot in the air force. 
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ostatniego musiałem pójść do lekarza, otworzyłem drzwi, 
spojrzałem na niego, a  on mówi do mnie „A  pan czego tu 
chce?” Po prostu jestem zbyt wysoki. Z Kolonii pojechałem 
do rodzinnego Hanoweru i musiałem się zastanowić co da-
lej robić, bo moim jedynym marzeniem było zostać pilotem. 
W  Hanowerze studiowałem technikę produkcji w  wyższej 
szkole zawodowej. Miałem to szczęście, że zaraz po studiach 
rozpocząłem pracę w  Volkswagenie i  od razu wszedłem 
w projekt Transportera T4 Multivana. Po kilku dniach zapy-
tałem czy nie mógłbym być kierownikiem, bo to co robiłem 
trochę mnie nudziło. (śmiech) Wydawało mi się, że z tym dy-
plomem w  ręku, jestem kimś à la Schwarzenegger i  mogę 
zdobyć świat. Volkswagen jest tak duży, że potrzeba czasu 
aby zaznajomić się ze wszystkimi strukturami. Jako planista 
pracowałem cztery lata i w momencie kiedy doszło do rozru-
chu produkcji Transportera T4 przeszedłem do  tego działu. 
Po czterech latach pojechałem  na Tajwan, tam z kolei praco-
wałem trzy lata i zbudowałem fabrykę, potem wróciłem do 
Hanoweru i  wówczas pracowałem przy rozruchu poprzed-
nika Craftera, a mianowicie LT 2. Właśnie w tym okresie na-
uczyłem się, że technika to jedna strona medalu, druga to 

organizacja pracy i podejście do ludzi. Potem przeszedłem 
do projektu Transportera T5, kolejny rozruch produkcji, to 
był trudny okres. Byłem wówczas dwadzieścia cztery go-
dziny na dobę w  fabryce. Czułem się tak wykończony, że 
nie miałem żadnej ochoty do dalszej produkcji, a  jeżeli nie 
ma się na nic ochoty dokąd się idzie? Do działu zapewnie-
nia jakości! (śmiech) – a potem jeszcze stopień wyżej, czyli 
do Działu Zapewnienia Jakości, ale na poziomie koncernu. 
Jestem do dzisiaj wdzięczny mojemu szefowi za to, co dla 
mnie zrobił. Moim zadaniem było wyrażanie zgody na uru-
chamianie produkcji samochodów we wszystkich fabrykach 
VW na świecie. Widziałem fabryki od Buenos Aires, Argen-
tyny do ChangChun w  Chinach, ale też targi motoryzacyj-
ne od Los Angeles do Tokio. Mogłem zobaczyć, co się dzieje 
na przykład na pustyni w Arizonie, w Phoenix, z samocho-
dem który stoi w czterdziestu stopniach i więcej, z wszyst-
kimi częściami, materiałami z  tworzyw sztucznych, przez 

trzy, cztery miesiące non stop. Miałem również okazję spę-
dzić czas w północnej części Finlandii przy granicy z Rosją, 
gdzie dokonywaliśmy prób naszych samochodów, oczywi-
ście w okresie mrozów. Bez odpowiednich łańcuchów jeździ-
łem po jeziorze, to było na prawdę super... Od 2006 do 2010 
roku byłem w  Polsce. Potem zapadła decyzja abym wrócił 
do Niemiec, oczywiście ochoty na to nie miałem. Ale inte-
resującym elementem tej pracy było to, że mogłem z kolei 
uczestniczyć w projekcie poszukiwania fabryki dla Craftera. 
To w 80% wiązało się przede wszystkim z wiedzą z zakresu 
ekonomiki przedsiębiorstw mniej z techniką, czyli aby pod-
jąć decyzję, trzeba było analizować wiele elementów, takich 
jak: koszty pracy, koszty osobowe, transportu, koszty logi-
styczne, wiele innych składowych, taka kompleksowa ana-
liza projektu. Pozostałe 20% to polityka biznesu. Nie chciał-
bym Państwa demoralizować, ale w Ameryce mówi się, że 
80% decyzji zapada na polu golfowym albo na jakichś kola-
cjach, a nie przy prezentacjach w Excelu czy Power Poincie. 
Oczywiście wszystkie kwestie związane z programami kom-
puterowymi są bardzo ważne i  to trzeba wykonać. Trzeba 
też czuć biznes, mieć tak zwanego „czuja”. Niemcy mówią, 

że to trzeba „czuć w brzuchu”. Dlatego tak waż-
ne było, aby ściągnąć tutaj do Poznania ludzi 
z Niemiec, pokazać im fabrykę w Antoninku, jak 
ona funkcjonuje, żeby to poczuli.. Mogę Pań-
stwu poradzić, abyście oprócz fachowej wiedzy 
nabywali również obycia w  różnych kwestiach 
politycznych.

Tylko czternaście osób studiuje studia dual-
ne, dziesiątka jest w Volkswagenie, cztery osoby 
w Phoenix Contact, czy czujecie się wyróżnieni?

Joanna Wesołowska: Na pewno, skoro star-
towało dziewięćdziesiąt osób, to być w tym gro-
nie to zaszczyt w wieku dwudziestu lat i ogromna 
szansa.

Łukasz Bromberek: Po tych pierwszych 
dwóch miesiącach czuliśmy też już przewagę nad 
innymi studentami, bo mieliśmy okazję zobaczyć 
jak faktycznie działa fabryka, chociażby poznać 
niektóre pojęcia typowe z  zakresu automatyki. 
Koledzy na roku słyszeli tylko o jakichś sterowni-
kach, a my już mieliśmy okazję je programować...

Joanna Wesołowska: Ta przewaga przejawia 
się też w tym, że możemy ująć w CV trzyletnie do-
świadczenie w zawodzie, co dla pracodawcy jest 
ważne, możemy uczyć się języka niemieckiego, 

a także bierzemy udział w różnych szkoleniach. Nasi koledzy 
nie mają tych możliwości. 

Czy jest coś, co moglibyśmy poprawić, nie powinniście tyl-
ko chwalić i chwalić....

Jak często jesteście tutaj?
Łukasz Bromberek: W trakcie roku akademickiego dwa 

dni w ciągu tygodnia, teraz byliśmy dwa miesiące na terenie 
zakładu, lipiec, sierpień, codziennie.

Jakim pracodawcą jest Volkswagen?
Łukasz Bromberek: No co moglibyśmy powiedzieć w tej 

sytuacji…
Jeżeli chodzi o  fabrykę Craftera możemy zorganizować  

spotkanie przy pizzy, przedstawić Państwu kolejne fazy co 
tam się będzie działo, będziecie mieć lepszy wgląd w  ten 
projekt... 

Łukasz Bromberek: To jest bardzo dobry pomysł, bo 
mamy świadomość tego, że to co się dzieje w gotowej fabryce, 
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The pilot examination lasts four days. I  successfully passed 
the first three days of tests but then was sent to see a doctor 
on the forth. As I opened the door and looked at the doc-
tor and heard him say: “And what do you want here?” As it 
turned out, I was simply too tall. I left Cologne for my home 
town of Hanover where I had to consider my next steps as 
my only desire was to become a  pilot. While in Hanover, 
I  studied production technology at a  college. I  was lucky 
enough to have started working at Volkswagen straight out 
of school and immediately ended up on the T4 Transport-
er Multivan project. Several days after they re-
cruited me, I asked if I could become manager 
as I got somewhat bored with what I had been 
doing. I thought that with my diploma in hand, 
I  was like Schwarzenegger, ready to conquer 
the world. Being as large as it is, Volkswagen 
as an organization which takes time to wrap 
your head around. I  spent four years working 
as a  planner and then transferred to produc-
tion to help launch the production of the T4 
Transporter. Four years later, I  went to Taiwan 
where I worked for three years building a new 
plant. I  then returned to Hanover assigned to 
the launch of Crafter’s predecessor: LT 2. It was 
then that I  learned that technology was only 
one side of the coin and that the other was the 
organization of workflows and how you treat 
people. I then moved to the T5 Transporter pro-
ject for another production startup. This was 
a  very demanding time. I  remained in the fac-
tory twenty four hours a day. I was completely 
exhausted and entirely fed up with production. 
And where do you go when you don’t feel like 
doing anything? Quality Assurance! (laughing), 
and then one step higher, to Quality Assurance at Group 
level. Today, I am grateful to my boss for everything he has 
done for me. My job then was to approve vehicle launches 
in all VW plants around the world. I have seen factories from 
Buenos Aires to Argentina to Changchun in China, I have vis-
ited automotive fairs from Los Angeles to Tokyo... I observed 
what happens to cars left sitting in a desert in Phoenix, Ari-
zona at forty degrees plus. I watched the performance of all 
parts and plastics for three, four months on end. I also had 
a  chance to spend time in northern Finland near the Rus-
sian border, braving the colds of winter, as you may have 
guessed. I  drove on a  lake without proper tire chains and 
found it awesome...  I was in Poland from 2006 to 2010. I was 
then summoned back to Germany and, of course, I  didn’t 
feel like going. The fascinating part about this work was 
the chance to participate in the search for a suitable Craft-
er plant. 80% of the time, the competences I needed were 
business economics rather than engineering. My decision in-
volved a range of variables include labor costs and person-
nel expenses, the cost of transport and logistics and many 
others – it required a  comprehensive project analysis. The 
remaining 20% was business politics. I don’t want to burst 
your bubble but, as they say in America, 80% of decisions 
are made in a golf course or over dinner rather than during 
Excel or PowerPoint presentations. Obviously, all of the work 
involving computer programs is also important and needs 
to be done. You also need business sense. As Germans put 
it, you need to feel it “in your gut”. It was therefore crucial to 
bring people from Germany to Poznań, show them around 

the Antoninek plant, make them see how it works and make 
them feel it too. My advice to you therefore is to acquire not 
only expert technical knowledge but also an ability to deal 
with various political issues.

Only fourteen people have been enrolled in the two-track 
program of studies, ten of them in Volkswagen, four in Phoe-
nix Contact – does that make you feel exceptional?

Joanna Wesołowska:  Certainly, as we have been select-
ed out of ninety people – to be chosen like this at the age of 
twenty is an honor and a major opportunity.

Łukasz Bromberek: After the first two months, we felt 
privileged compared to other students as we got to see how 
a production plant really works and at least hear of certain 
common automation concepts. While our classmates may 
have heard of some control units, we got to write their code...

Joanna Wesołowska: Our advantage is being able to put 
three years’ experience in our resumes which is essential for 
any employer. We can also learn German and attend various 
training courses. Our colleagues don’t have access to such 
opportunities. 

Is there anything we could improve – you mustn’t just 
praise us...

How often do you come here?
Łukasz Bromberek: Two days a week during the academ-

ic year, but we were here daily throughout July and August.
What kind of employer is Volkswagen?
Łukasz Bromberek: Well, what can we say under the 

circumstances…
As for the Crafter plant, we might meet over pizza and 

show you the successive stages of the project to give you 
a better idea of what it has involved... 

Łukasz Bromberek: An excellent idea – we are well aware 
of the fact that what happens in a  finished plant is worlds 
apart from what a  factory under conversion and one being 
built from scratch, which involves a  whole different way of 
thinking.

In a different vein, since you have learned about two-track 
studies here, do you have questions for the University of Tech-
nology, any comments, any improvement suggestions?
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to jest jedna rzecz, to co się dzieje przy przebudowach, to jest 
kolejna, a to co powstaje przy budowie fabryki od zera, to zu-
pełnie inny poziom myślenia.

Jeszcze chciałam zapytać trochę z drugiej strony, ponie-
waż Państwo poznaliście studia dualne tutaj będąc, czy macie 
jakieś zapytania do Politechniki, jakieś uwagi, czy coś trzeba 
by zmienić?

Łukasz Bromberek: Były dosyć poważne problemy z te-
matem kształcenia zawodowego, w  kwestii przygotowania 
do egzaminu AHK. Jesteśmy w pierwszej edycji tego projektu, 
dla nas też to jest naturalną sprawą, że na nas się wszystko 
dociera.

Joanna Wesołowska: Nie jest tak, że mamy jakieś preten-
sje, bo to jest zrozumiałe, że są jakieś błędy na niedociągnię-
cia, jesteśmy w tym programie prekursorami… 

...ale macie też przewa-
gę nad innymi i  szansę, po-
nieważ pierwsi skończycie 
studia.

Studenci: Tak, wiemy...
Łukasz Bromberek: Mie-

liśmy kilka zajęć z kształcenia 
zawodowego, pneumatykę, 
podstawy obróbki ze skrawa-
niem, w każdym razie wydaje 
mi się, że było to przygoto-
wane na szybcika.

A  więc lepiej będzie je-
żeli usiądziemy wspólnie 
z działem personalnym i do-
konamy pewnej refleksji, co 
można by w  programie tych 
studiów zrobić lepiej.

Joanna Wesołowska: 
Myślę, że na pewno typowe 
zajęcia pod egzamin AHK, 
dlatego, że to trudny egza-
min i  wszyscy o  tym wiemy. 
A tak naprawdę mieliśmy tyl-
ko pneumatykę i  nic więcej. 
Z kolei na Politechnice mamy 
plan skrócony do trzech dni, 
więc będzie nam ciężko zo-
stawać tam jeszcze dłużej, 
ponieważ obowiązki są takie 
same, jakie mają pozostali 
studenci, a  każdy z  nas ma 
ambicje, akurat nasza trójka, 
aby zdobyć stypendia nauko-
we. Jesteśmy dwa dni na tere-
nie zakładu, może by się uda-
ło jakoś realizować po dwie, 
trzy godziny w którymś z tych 
dwóch dni, jakoś spróbować 
nas z działów wyciągnąć...

Jeżeli chodzi o moje kształcenie na technika mechaniki sa-
molotowej to nie tylko uczyłem się teorii, ale miałem też prak-
tykę w Bundeswerze, zwykle po południu. I były to dodatkowe 
elementy właśnie przygotowujące do egzaminu. Przyjąłem 
uwagi i propozycje, przyjrzymy się temu. Życzę Wam wytrwa-
łości i sukcesów.

Łukasz Bromberek: We have encountered some serious 
problems with vocational training and specifically prepara-
tions for the AHK test. We are participating in the project’s 
first edition, and it’s only natural that we are used to polish 
things up.

Joanna Wesołowska: It’s not that we resent anything, 
certain difficulties are only understandable in a program that 
blazes new trails… 

...but then you have this advantage over others of being 
the ones to graduate first and being the first to benefit from 
various opportunities.

Students:  We’re aware of that...
Łukasz Bromberek: We’ve had some classes in vocational 

training, pneumatics and fundamentals of machining which 
seemed to have been prepared on the fly.

It would there-
fore be best to sit 
down together with 
the HR people and 
reflect on what we 
could do to make 
the program even 
better.

Joanna We-
sołowska: I  think 
what is needed are 
regular AHK prepara-
tion classes – the test 
is very difficult as we 
all know. In fact, all 
we’ve managed to 
learn is pneumat-
ics. Meanwhile, our 
schedule of class-
es at the University 
has been squeezed 
into three days. We 
find it hard to stay 
there longer, as our 
duties are exactly 
the same as those of 
other students and 
all of us have our 
ambitions. All three 
of us are working to 
earn scholarships. 
We spend two days 
a  week in the plant, 
perhaps it would be 
possible to find two 
or three hours dur-
ing those two days 
to take us off the 
production floor...

As I  recall my 
training as aviation mechanical engineer, I  didn’t just learn 
theory but also had an internship in Bundeswehr, usually in 
afternoons. These were all extras designed for the specific pur-
pose of preparing us for the exam. I have taken note of your 
comments and suggestions, and we will give them due con-
sideration. I wish you perseverance and success.
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