
Poznajemy technologie, oferty i potrzeby zaplecza naukowego 

II Seminarium odbyło się w Instytucie Technologii Eksploatacji – PIB w Radomiu w dn. 09.10.2012r.

 

RAPORT

Program spotkania:
       Rejestracja uczestników seminarium
1. Powitanie uczestników seminarium - prof. dr hab. Henryk Bednarczyk, ITeE-PIB Radom
2. Idea partnerstwa, potrzeby budowania partnerstwa-dyskusja
3. Poznajemy technologie, oferty i potrzeby zaplecza naukowego:

                   - nowe innowacyjne technologie przetwórstwa i obróbki powierzchni metali;
                   - systemy sterowania urządzeniami liniami produkcyjnymi;
                   - oferta prototypowych urządzeń i aparatury, badania materiałowe, diagnostyka maszyn, 

4. Dyskusja          

Ad.1.  Powitanie uczestników seminarium. 
Otwierając spotkanie Pan prof. Henryk Bednarczyk powitał zaproszonych gości:

           Starostę Powiatu Zwoleńskiego Pana Waldemara Urbańskiego, 
           W-ce Starostę Powiatu Zwoleńskiego Pana Arkadiusza Sulimę,
           Burmistrza Zwolenia Panią Bogusławę Jaworską
           Zastępcę Burmistrza Zwolenia Pana Włodzimierza Kabusa
           Przedstawicieli ITeE-PIB w Radomiu Panią Marzenę Walasik i Panią Iwonę Kacak.
           Przedstawicieli Stowarzyszeń oraz Przedsiębiorców.

Ad.2. Idea partnerstwa, potrzeby budowania partnerstwa. 
Pan Starosta Waldemar Urbański zaproponował założenie stowarzyszenia pracodawców zwoleńskich. 

          Stworzenie takiego stowarzyszenia pozwoli na rozszerzenie horyzontów firm z naszego terenu.
          Pani Burmistrz Bogusława Jaworska również podkreśliła, że w jedności siła. Wspólnie można zrobić     
          więcej. Wspomniała, że ceni sobie współpracę z Panem prof. Bednarczykiem, którego pomysły kierują 
          firmy ku rozwojowi. Mówiła również, że na terenie Zwolenia działają aktywni ludzie, którzy są gotowi na 
          nowe wyzwania. Zachęcała do współpracy. Atutem dobrze prosperującej firmy jest innowacyjność.
          Pani Marzena Walasik zaproponowała formę współpracy oraz zachęcała do udziału w projektach.  
          Współpraca z ITeE-PIB umożliwi udział w takich projektach. 
          Pani Iwona Kacak poinformował, że założenie stowarzyszenia umożliwi łatwiejszy udział w projektach.
          Przedsiębiorcy Pan Paweł Drążyk i Pan Tomasz Grzeszczyk zainteresowani byli projektami oraz     
          możliwościami współpracy z Instytutem.

Projekt jest realizowany pod patronatem i we współpracy z Powiatem Zwoleńskim i Gminą Zwoleń

Mazowieckie partnerstwo na rzecz współpracy, adaptacyjności i innowacji
Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Ad. 3. Poznajemy technologie, oferty i potrzeby zaplecza naukowego.

prof.  dr  hab.  Henryk  Bednarczyk  zaprezentował  ofertę  Instytutu  Technologii  Eksploatacji  –  PIB 
(załącznik 5).
Około 2 godzin uczestnicy seminarium zwiedzali laboratoria instytutu.

           Głównym obszarem badawczym Instytutu jest prowadzenie badań naukowych i prac rozwojowych 
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           w dyscyplinach: budowa i eksploatacja maszyn, inżynieria materiałowa oraz technologie wytwarzania.
           Obszar działalności: inżynieria powierzchni, tribologia, systemy sterowania, technologie informatyczne, 
           mechatronika, technologie środowiskowe, innowacyjność i transfer wiedzy, badania systemów,     
           technologie włókiennicze, kształcenie i doskonalenie zawodowe, produkcja prototypowa i doświadczalna, 
           wydawnictwo naukowe.

Ad. 4. Dyskusja.
Nowoczesna aparatura, laboratoria, światowe kontakty i około 150 prototypów aparatury i urządzeń w 
tym 10 w trakcie montażu w Zakładzie Doświadczalnym były dla wielu uczestników pierwszym 
spotkaniem z tak innowacyjnymi możliwościami współpracy z instytutem. 
Największe zainteresowanie budziła możliwość wspólnego opracowania projektu dla przedsiębiorców.
Każdy z uczestników seminarium otrzymał materiały na temat projektu oraz karty katalogowe.

  
  

Załączniki:

1. Lista obecności
2. Dokumentacja fotograficzna
3. Informacja o Instytucie
4. Plakat
5. Prezentacja – Poznajemy technologie.

Protokółował: Krzysztofa Czerniak  
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Złacznik nr 1
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Złacznik 2
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Złacznik 3

Instytut Technologii Eksploatacji - Państwowy Instytut Badawczy (ITeE-PIB) jest 
państwową jednostką badawczo - rozwojową.  W dniu 30 września 2010 r., decyzją Ministra 
Nauki  i  Szkolnictwa  Wyższego,  ITeE-PIB otrzymał  1  kategorię  jednostek  naukowych  w 
grupie „Mechanika, budowa i eksploatacja maszyn, inżynieria produkcji” (G2).

Realizowane  w  Instytucie  Technologii-Eksploatacji  –  Państwowym  Instytucie 
Badawczym (ITeE-PIB) prace badawcze mają charakter badań podstawowych i stosowanych, 
prac aplikacyjnych,  działalności  eksperckiej  i  doświadczalno-produkcyjnej.  Prowadzone są 
one w 11 obszarach tematycznych obejmujących badania systemów, innowacyjność i transfer 
wiedzy,  inżynierię  powierzchni,  kształcenie  i  doskonalenie  zawodowe,  mechatronikę, 
produkcję  prototypową  i  doświadczalną,  systemy  sterowania,  technologie  informatyczne, 
technologie środowiskowe, technologie włókiennicze i tribologię. Ponadto Instytut prowadzi 
działalność wydawniczą i poligraficzną w obrębie wydawnictw naukowych.

Szczegółowy zakres działalności Instytutu obejmuje m.in.:
• modelowanie  procesów  i  struktur  transformacji  wiedzy  i  transferu  technologii  do 

gospodarki,

• badania  naukowe  w  zakresie  inżynierii  systemów,  tribologii,  inżynierii  warstwy 
wierzchniej,  płynów  eksploatacyjnych,  diagnostyki,  mechaniki,  bioniki,  metrologii, 
informatyki oraz edukacji zawodowej,

• metody optymalizacji procesów produkcyjnych i eksploatacyjnych,

• rozwój  systemów  racjonalizacji  wykorzystywania  zasobów  materiałowych 
i energetycznych,

• metody i  urządzenia  do wspomagania  systemów jakości  w procesach wytwarzania 
i eksploatacji.

Rezultatami statutowej działalności naukowej Instytutu są innowacyjne technologie, 
nowatorskie  urządzenia,  systemy,  mechanizmy,  procesy  i  oryginalne  metodyki,  które  są 
praktycznie wdrażane u krajowych i zagranicznych przedstawicieli przemysłu, w instytutach 
naukowych,  ośrodkach  badawczo-rozwojowych,  uczelniach  technicznych,  a  także 
jednostkach administracji centralnej i służb publicznych. Wdrożenia przemysłowe ITeE-PIB 
o  charakterze  zarówno  jednostkowym,  krótkoseryjnym  jak  i  seryjnym,  dotyczą  niemal 
wszystkich  gałęzi  przemysłu,  ze  szczególnym  uwzględnieniem  przemysłu  maszynowego, 
hutniczego, samochodowego, włókienniczego, chemicznego i budowlanego.

Instytut  zatrudnia  250  pracowników.  Wydaje  czasopisma  naukowe:  Problemy 
eksploatacji, Edukacja Ustawiczna Dorosłych  PJCE.
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Złacznik 4
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Złacznik nr 5
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