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Since its establishment, the Institute for Sustainable Technologies – National Research Institute has been speciali-
sing in the creation of innovations in the fields of machine construction and maintenance, technical safety, and envi-

ronmental protection. The scientific activity of the Institute also revolves around the issues of lifelong learning and conti-
nuing education, and the modelling of technology transfer processes, which according to the EU’s “Europe 2020 – Strategy 
for Smart Sustainable and Inclusive Growth” constitute the foundations of the economic development of a country. The 
direction towards scientific areas crucial for Poland and the entire European Union enabled new, economically and socially 
effective thematic areas to be incorporated into a revised R&D activity of the Institute. An important field of the Institute’s 
activity concerns stystems research including the mechanisms and structures of knowledge transformation and technology 
transfer, the development of human and intellectual capital for the increased national innovation performance, the mana-
gement and the marketing of innovations, or the forecasting of future research directions within technological foresight 
projects.
The fact that the Institute has been appointed to the role of a project coordinator in strategically important research 
programmes, including the “Innovative Systems of Technical Support for Sustainable Development of Economy” Strategic 
Programme, shows that the Institute is highly acclaimed for its scientific and application activity, and that it is appreciated 
for its organisational effectiveness. The Institute prides itself on a successful and economically effective application of the 
results of research undertaken within strategic research programmes, both national and international, or industry commis-
sioned projects, which include over 300 product innovations, process and organisational innovations, and novel educational 
programmes, which all were successfully implemented in practice. The high level and quality of the Institute’s R&D activity 
is documented in more than 500 publications and monographs. The test and research apparatus, and original technological 
devices produced by the Institute are practically applied at Polish enterprises and research organisations, while the tribo-
testers and devices for materials investigations have also found numerous buyers abroad. The Institute has also received 
numerous national and international awards, among which the most prestigious one is the 2011 Polish Prime Minister’s 
award for the development and the implementation of the AOI system for the inspection of quality of industrial products.
The highly qualified, skilled, and dedicated scientific and technical personnel of the Institute, the modern infrastructure 
and equipment, the quality of R&D programmes, the organisational effectiveness, the international, national, and regional 
cooperation, and the clearly defined strategy for development all support the good reputation and the prestige of the Insti-
tute, and its bright future.

LADIES 
AND GENTLEMEN

Prof. Adam Mazurkiewicz 
Director of the Institute
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SZANOWNI 
PAŃSTWO

Instytut Technologii Eksploatacji – Państwowy Instytut Badawczy od chwili swego 
powstania przed blisko trzydziestu laty konsekwentnie specjalizuje się w  kreowaniu 
innowacyjności w obszarze budowy i  eksploatacji maszyn, bezpieczeństwa technicz-
nego i ochrony środowiska, a także opracowywaniu modelowych rozwiązań dotyczących 
programów ustawicznego kształcenia i doskonalenia kadr dla innowacyjnej gospodarki 
oraz transferu zaawansowanych technologii do zastosowań przemysłowych, które 
to zagadnienia stanowią podstawę strategii rozwoju Unii Europejskiej, w tym również 
Polski, zapisanej w dokumencie programowym „Europa 2020 – Strategia na rzecz inte-
ligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu”. Ukierun-
kowanie na priorytetową w Europie i kraju problematykę badawczą umożliwiło podejmo-
wanie i rozwiązywanie w Instytucie zagadnień poznawczych i aplikacyjnych nowatorskich 
naukowo oraz efektywnych ekonomicznie i społecznie. Ważny element naszej aktyw-
ności naukowej stanowią badania systemowe obejmujące m.in.: mechanizmy i struktury 
transformacji wiedzy, rozwój kapitału intelektualnego dla działalności innowacyjnej, 
zarządzanie innowacjami, marketing innowacji oraz prognozowanie kierunków rozwoju 
badań naukowych z wykorzystaniem metody foresightu technologicznego.

O znaczącej pozycji w badaniach naukowych, aplikacji zaawansowanych rozwiązań tech-
nicznych do gospodarki oraz skuteczności organizacyjnej świadczy powierzenie Instytu-
towi realizacji w roli koordynatora wielkich programów badawczych, w tym finansowanego 
w ramach europejskich funduszy strukturalnych Programu Strategicznego „Innowacyjne 
systemy wspomagania technicznego zrównoważonego rozwoju gospodarki” realizowa-
nego w latach 2010–2015. Skuteczność aplikacyjna rozwiązań opracowanych w Instytucie 
w ramach programów strategicznych, a także w kilkudziesięciu innych projektach krajo-
wych i międzynarodowych, zrealizowanych na bezpośrednie zlecenia z gospodarki, jest 
udokumentowana ponad 300 wdrożeniami przemysłowymi i innowacjami organizacyj-
nymi, a jakość naukowa ponad 500 znaczącymi publikacjami i monografiami. Opracowy-
wana w Instytucie aparatura badawcza i unikatowe urządzenia technologiczne stanowią 
wyposażenie wielu polskich jednostek naukowych i przedsiębiorstw przemysłowych,  
a  urządzenia do badań tribologicznych i materiałowych są przedmiotem eksportu do 
wielu krajów świata. Innowacyjne rozwiązania Instytutu uzyskały liczne nagrody i wyróż-
nienia na targach i wystawach innowacyjności, w tym w roku 2011 niezwykle prestiżową 
Nagrodę Premiera RP za opracowanie i wdrożenie na skalę przemysłową systemu do 
automatycznej kontroli jakości wyrobów w przemyśle.

Poziom merytoryczny realizowanych prac badawczych, znakomita infrastruktura i wypo-
sażenie laboratoriów i zakładów doświadczalnych, kwalifikacje kadry naukowej, spraw-
ność organizacyjna, skuteczność aplikacyjna, bezpieczeństwo finansowe, współpraca 
międzynarodowa, krajowa i regionalna oraz nakreślona wieloletnia strategia rozwoju 
pozwalają z optymizmem widzieć przyszłość Instytutu. 

prof. dr hab. inż. Adam Mazurkiewicz 
dyrektor Instytutu
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Instytut Technologii Eksploatacji – Pań-
stwowy Instytut Badawczy (ITeE – PIB) 
w  Radomiu jest jednostką państwową 
prowadzącą, jako przedmiot podstawowej 
działalności statutowej, badania naukowe 
oraz prace rozwojowe i wdrożeniowe  
w zakresie zaawansowanych technologii  
z obszarów: budowy i eksploatacji maszyn, 
inżynierii materiałowej, ochrony środo-
wiska, inżynierii systemów, metodologii 
badań naukowych, a także teorii i praktyki 
transformacji wiedzy oraz transferu inno-
wacji do zastosowań gospodarczych.

The Institute for Sustainable Tech-
nologies – National Research Insti-

tute (ITeE – PIB)  in Radom is a public 
R&D organisation that conducts basic and 
applied research and implementation tasks 
in the area of advanced technologies, parti-
cularly in the domain of machine construc-
tion and maintenance, materials engine-
ering, environmental protection, systems 
engineering, research methodology, and 
theory and practice of knowledge transfor-
mation and technology transfer. 

Z PERSPEKTYWY CZASU 
I DOŚWIADCZEŃ

YEARS 
OF EXPERIENCE

Baza infrastrukturalna i naukowa
Instytut został powołany decyzją Rady Ministrów z 15 marca 
1986 r. i  początkowo funkcjonował jako Międzyresortowe 
Centrum Naukowe Eksploatacji Majątku Trwałego (MCNEMT), 
a  w  1994 r. został przekształcony w  Instytut Technologii 
Eksploatacji. 2 listopada 2004 r. Instytut Technologii Eksplo-
atacji, jako trzeci w  Polsce, uzyskał status Państwowego 
Instytutu Badawczego.
W latach 90. na szeroką skalę realizowana była działalność 
inwestycyjna skoncentrowana kolejno na budowie: kompleksu 
laboratoriów dla zakładów badawczych – Tribologii, Mechatro-
niki, Systemów Sterowania oraz Inżynierii Systemów i Ekologii. 
Następnie zbudowane zostało zaplecze badawcze i  laborato-
ryjne Zakładu Technologii Warstwy Wierzchniej oraz budynek 
Zakładu Doświadczalnego (1992), a w ciągu kilku kolejnych lat – 
lokalowe zaplecze dydaktyczno-naukowe Ośrodka Kształcenia 
i  Doskonalenia Kadr (1996), Zakładu Technologii Informatycz-
nych (1997) oraz budynek Organizacji Badań Naukowych (1999). 
W latach 2011–2012 zrealizowano kolejne inwestycje budowlane 
związane z  rozwojem bazy laboratoryjnej Instytutu, głównie 
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Działalność badawczo-rozwojowa
Instytut ma ogromne, unikalne w skali kraju, doświad-
czenie w realizacji strategicznych programów badaw-
czych dotyczących innowacyjności i  zaawansowanych 
technologii produktowych i  procesowych. Pierwszym 

z  rozbudową i modernizacją laboratoriów Zakładu 
Technologii Proekologicznych. W latach 2013–2015 
zrealizowano budowę nowego gmachu Zakładu 
Mechatroniki wraz z rozbudową Zakładu Doświad-
czalnego.
Równolegle z  inwestycjami budowlanymi w  Insty-
tucie prowadzone były przedsięwzięcia w  zakresie 
inwestycji aparaturowych, w  efekcie których labo-
ratoria naukowe ITeE – PIB w  wiodących obszarach 
aktywności są obecnie wyposażone w  aparaturę 
badawczą i  urządzenia technologiczne odpowiada-
jące najwyższym standardom. Na szczególne wyróż-
nienie zasługuje wyposażenie Zakładu Inżynierii 
Powierzchni, Zakładu Tribologii oraz Zakładu Tech-
nologii Proekologicznych. Wykorzystywana w labora-
toriach tych zakładów aparatura badawcza plasuje je 
wśród najlepiej wyposażonych laboratoriów badaw-
czych w Europie. 
Konsekwentnie prowadzona polityka inwestycyjna 
umożliwiła stworzenie, praktycznie od podstaw, 
obecnej infrastruktury Instytutu i  zgodnie z  celem 
przyjętej przez kierownictwo strategii rozwoju 
powstał nowoczesny, spełniający standardy europej-
skie technologiczny instytut badawczy.

tego rodzaju przedsięwzięciem w skali ogólnopolskiej 
był Centralny Program Badawczo-Rozwojowy CPBR 
13.2. pn. „Doskonalenie eksploatacji środków trwałych”, 
którego Instytut był koordynatorem w  latach 1986– 
–1989. Kontynuacją tego programu był realizowany 
w  latach 1989–1990 Resortowy Program Badawczo- 
-Rozwojowy RPBR 15. pn. „Racjonalizacja eksploatacji 
środków trwałych w przemyśle”. Równolegle w latach 
1987–1992 Instytut realizował zamówienie rządowe na 
wykonanie zadań z zakresu nauki i techniki pn. „Apara-
tura diagnostyczna i  urządzenia technologiczno- 
-naprawcze. Uruchomienie Ośrodka Doskonalenia 
Kadr Eksploatacyjnych”. Należy podkreślić szczególną 
rangę rządowego Programu Wieloletniego PW-004 
pn. „Doskonalenie systemów rozwoju innowacyjności 
w produkcji i eksploatacji w latach 2004–2008” reali-
zowanego przez ITeE – PIB we współudziale blisko stu 
wiodących krajowych ośrodków naukowych, przed-
siębiorstw innowacyjnych oraz instytucji otoczenia 
biznesu. 
Niezależnie od programów strategicznych w latach 
2000–2012 zrealizowano ponad 120 grantów, blisko 
30 projektów badawczych zamawianych oraz zakoń-
czono wdrożeniami około 80 projektów celowych. 
Wykonano również wiele prac na bezpośrednie 
zlecenie jednostek gospodarczych oraz organów admi-
nistracji państwowej. W 2011 roku zakończono reali-
zację projektu „Zaawansowane technologie przemy-
słowe i  ekologiczne dla zrównoważonego rozwoju”, 
stanowiącego ogólnopolski foresight technologiczny 
w  obszarze technologii wspomagających zrównowa-

Wizualizacja graficzna kom- 
pleksu budynków ITeE – PIB 
(kolorem żółtym oznaczono  
planowaną rozbudowę)
Graphics presenting the 
complex of the Institute’s 
buildings. Buildings marked 
in yellow are planned to be 
expanded.
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Institute in mid 1990s.

Obiekty Instytutu – połowa lat 90.

żony rozwój poprzez generowanie nowatorskiej proble-
matyki badawczej ukierunkowanej na rozwój i aplikacje 
zaawansowanych produktów i technologii oraz kształ-
cenie kadr dla działalności innowacyjnej.
Wśród obecnie podjętych prac kluczowe znaczenie 
ma Program Strategiczny pn. „Innowacyjne systemy 
wspomagania technicznego zrównoważonego rozwoju 
gospodarki” realizowany przez Instytut w latach 2010– 
–2015 w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna 
Gospodarka oraz Program Inwestycyjny Zintegrowane 
Laboratoria Zrównoważonych Technologii Eksploatacji. 
Wysoki poziom wiedzy fachowej i umiejętności kadry 
naukowej Instytutu, nowoczesność bazy laboratoryjnej 
i doświadczalnej, prawidłową organizację oraz wysoką 
skuteczność zarządzania potwierdzają certyfikaty: 
Polskiego Centrum Akredytacji – w  zakresie metod 
badawczych i  zaawansowanych technologii, niemiec-
kiego TÜV NORD CERT – w  zakresie systemu zarzą-
dzania jakością w obszarze działalności doświadczalno- 
-technologicznej, wydawniczej, kształcenia i  dosko-
nalenia kadr oraz działalności innowacyjnej, a także 
certyfikat Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości 
w obszarze usług proinnowacyjnych i kształcenia.
W ciągu prawie 30 lat funkcjonowania Instytut 
Technologii Eksploatacji przekształcił się z  począt-
kującego ośrodka badawczo-rozwojowego w  nowo-
czesny instytut badawczy o  uznanej pozycji zarówno 
w  krajowym środowisku naukowym, jak i  na arenie 

międzynarodowej, czego dowodem jest m.in. przy-
należność do kategorii A wśród jednostek naukowych 
osiąganej w  kolejnych ocenach parametrycznych 
przeprowadzanych przez Ministra Nauki i Szkolnictwa 
Wyższego, liczne nagrody i wyróżnienia za opracowane 
w  Instytucie rozwiązania innowacyjne oraz współ-
praca z wieloma jednostkami naukowymi i gospodar-
czymi w kraju i za granicą. Strategia dalszego rozwoju 
Instytutu jest ciągle dostosowywana do aktualnej 
sytuacji gospodarczej kraju i polityki Unii Europejskiej, 
jak również do prognozowanych, światowych trendów 
dotyczących transferu innowacji do zastosowań prak-
tycznych, szczególnie w  obszarze budowy i  eksplo-
atacji maszyn, inżynierii materiałowej oraz systemów 
innowacyjnych. 
Pozycja oraz konkurencyjność oferty badawczej 
umożliwiły pozyskanie przez Instytut na drodze 
konkursowej dwóch bardzo prestiżowych projektów 
Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 
finansowanych ze środków strukturalnych UE. 
Instytut uzyskał także znaczące środki na rozwój 
doposażenia w  nowoczesną aparaturę z  Funduszu 
Nauki i Technologii Polskiej oraz infrastruktury z Mini-
sterstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Stanowi to 
silne wsparcie dalszego, kompleksowo planowanego 
rozwoju Instytutu,  wzmacniającego jego wiodącą 
w  obszarze swojego działania pozycję w  skali kraju 
i konkurencyjność w skali międzynarodowej. 
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R&D Activity
The Institute has great experience in the execution of 
strategically important R&D programmes facilitating 
the creation of the national innovation performance and 
the development of the advanced product and process 
technologies stimulating sustainable economic growth. 
The first of such initiatives was the Central Nacional 
R&D Programme “The Improved Exploitation of Property 
Assets” executed in the 1986-1989 period, followed by 
the 1989-1990 Departmental R&D Programme “Ration-
alisation of the Exploitation of Property Assets in 
Industry”. Parallel to the aforementioned programmes, 
the government commissioned programmes were also 
executed. The PW-004 Multiyear Programme “Develop-
ment of Innovative Systems of Manufacturing and Main-
tenance 2004-2008” was one of the most important and 
prestigious of them, since approximately 100 Polish R&D 
centres and enterprises participated in its execution. 
Apart from the strategic programmes, in the 2000 to 
2012 period, the Institute has also carried out numerous 
grant projects (ca. 120), commissioned projects (ca. 30), 
and targeted projects (ca. 80) that have finished with 
successful and effective implementation of their results. 
The Institute has also been appointed to coordinate 
programmes and projects commissioned by the govern-
mental and administrative bodies. At the beginning of 
2011, the “Advanced Industrial and Ecological Technolo-
gies for the Sustainable Development of Poland” techno-
logical foresight project mapping the future directions of 
country’s technological development finished.
Among the currently undertaken programmes, of key 
importance are the “Innovative Systems of Technical 

Support for Sustainable Development of Economy” Stra-
tegic Programme and the “Development of the Labora-
tory Infrastructure – Investment Programme” executed 
in the 2010-2015 period within the Innovative Economy 
Operational Programme.
The modernity of the research and laboratory infrastruc-
ture and high qualifications of the personnel, the goal-
oriented management, and the effective organisation 
have been officially recognised and certified by, inter alia, the 
Polish Centre for Accreditation, the German TÜV NORD CERT, 
and the Polish Agency for Enterprise Development.
Within 30 years, the Institute has come a long way from 
an infant unknown R&D centre to a modern, prestigious 
and widely acclaimed research institute highly ranked 
by the Minister of Science and Higher Education. It has 
also received numerous awards and honours for its inno-
vative solutions. The Institute’s development strategy  
is constantly being adjusted to fit into the Polish economic 
reality and the EU policy, and to comply with the global 
trends in innovation transfer and practical implementation, 
particularly in the domain of the structure and maintenance 
of machines, materials engineering, and innovative systems.
The position and the competitiveness of the R&D offer, 
gave the Institute access to EU Funds and enabled the 
execution of two strategically important programmes 
within the Innovative Economy Operational Programme.
The Institute also received funds for the purchase of modern 
research equipment from the Polish Science and Technology 
Fund, and obtained financing for the  development of 
infrastructure from the Ministry of Science and Higher 
Education, which increased its competitiveness on the 
national and international market. 

Scientific and infrastructure base
The Institute was established in 1986, and, at the 
beginning, functioned as the Scientific Centre for 

the Use of Property Assets (MCNEMT). In 1994, its name was 
changed to the Institute for Sustainable Technologies, and 
in 2004, the Institute obtained the status of the National 
Research Institute – the third research organisation of this 
type in Poland at that time. The 1990s saw tremendous 
infrastructural growth for the Institute. These were the 
years when the Institute’s prominent research laboratories 
for the Tribology, Mechatronics, Control Systems, Systems 
Engineering, and Ecology Departments, were built (1990), 
and followed by the Surface Engineering Laboratory and 
the Prototype Centre (1992). The further expansion of the 
Institute’s infrastructure was focused on the creation of 
the office space for the Vocational and Continuing Educa-
tion Departments (1996), the Information Technologies 
Department (1997), and the erection of the building for 
the Scientific Research Organisation (1999). In the 2011-

2012 period, a complex of the Environmental Technology 
Laboratories was expanded and modernised. The expan-
sion of the Institute’s laboratory infrastructure continued in 
the 2013–2015 period when, a new building was erected to 
accommodate the Mechatronics Department. Additionally, 
the Prototype Centre was also expanded. Along with the 
expansion of the Institute’s infrastructure, the investment 
has also been in the development of modern apparatus 
and analytical equipment, which means that the Institute’s 
laboratories are now equipped with the world-class devices 
and machines. This is particularly in the case of the Surface 
Engineering Department, the Tribology Department, and 
the Environmental Technologies Department, which have 
now reached the level of the leading EU research labo-
ratories. The consistent investment policy and the goal-
oriented management strategy helped to create a modern 
technological institute that complies with the European 
standards.
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Instytut Technologii Eksploatacji – PIB 

dysponuje wysoko wykwalifikowaną 

kadrą (blisko 250 pracowników), z czego 

około 60% stanowią pracownicy naukowi 

i badawczo-techniczni, w tym kilkunastu 

samodzielnych pracowników ze stop-

niami i tytułami naukowymi. 

Samodzielna kadra naukowa Instytutu 

ma uznaną pozycję w Polsce i za granicą. 

Pracownicy Instytutu pełnią odpowie-

dzialne wybieralne funkcje w komitetach 

PAN, towarzystwach naukowych i komi-

tetach redakcyjnych czasopism krajowych 

i międzynarodowych, pracują w zespo-

łach ekspertów Unii Europejskiej opiniu-

jących projekty naukowo-badawcze oraz 

w radach naukowych wielu prestiżowych 

instytucji i organizacji.

There are approximately 250 highly 
qualified specialists employed at 

the Institute. Over 60% of the personnel 
are scientific and technical staff with 
high academic degrees and titles. The 
employees of the Institute frequently 
hold important positions in the commit-
tees of the Polish Academy of Sciences, 
scientific associations and presses, EU 
expert panels, and scientific councils of 
numerous research organisations.

STAFF AND SCIENTIFIC 
DEVELOPMENT

KADRA I ROZWÓJ 
NAUKOWY

Efektywność realizacji działań i  wysoki poziom rozwiązań 
technicznych możliwe są dzięki wykorzystaniu znakomitej 
infrastruktury oraz aparatury badawczej i urządzeń technolo-
gicznych odpowiadających w wiodących obszarach aktywności 
Instytutu światowemu poziomowi. Aparatura badawcza wyko-
rzystywana w Instytucie jest porównywalna z najlepiej wyposa-
żonymi laboratoriami badawczymi w Europie. 

Badania
Kadra naukowa Instytutu upowszechnia i popularyzuje wyniki 
prac naukowo-badawczych poprzez: patenty, publikacje wyda-
wane w kraju i za granicą (rocznie ponad 200 artykułów nauko-
wych, w tym około 40 w czasopismach zagranicznych oraz 20 
opracowań monograficznych), referaty wygłaszane na konfe-
rencjach krajowych i  międzynarodowych oraz seminariach, 
udział w  wystawach prezentujących osiągnięcia badawcze 
i naukowe, a także poprzez działalność wydawniczą Instytutu 
– ponad 300 tytułów monografii naukowych rocznie oraz reda-
gowanie 11 czasopism naukowych. 
Zaangażowanie kadry Instytutu w  rozwiązywanie problemów 
krajowego przemysłu wyraża się w realizacji projektów wspie-
rających transfer innowacyjnych rozwiązań technicznych do 
przedsiębiorstw oraz bezpośredniej współpracy w  zakresie 
aplikacji tych rozwiązań. Dorobek wynalazczy i  innowa-
cyjny Instytutu jest wyróżniany na światowych i  międzyna-
rodowych wystawach. W  ciągu ostatnich 5 lat urządzenia  

Wręczenie nagrody Premiera RP autorom systemu do automatycznej kontroli jakości wyrobów w przemyśle (2011) zrealizowanego 
we współpracy ITeE – PIB z Politechniką Wrocławską i FŁT w Kraśniku
Prime Minister’s Award for the system for automatic inspection of quality of industrial products (2011) jointly developed by the 
ITeE-PIB, the Wroclaw Technical University, and the FŁT Kraśnik.
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An effective execution of research and a high level of 
technical solutions are facilitated by the modern and 

world-class infrastructure and research instrumentation the 
Institute has in its possession.

Research
The results of the research executed by the Institute are 
popularised by means of patents, national and international 
publications (over 200 scientific articles a year, including 40 
in international journals and 20 monographs), conference 
presentations, participation in scientific fairs and exhibi-
tions, and the activity of the Publishing Department,i.e. 300 
monographs per year and 11 scientific journals. By partici-
pating in the execution and coordinating of R&D projects for 
the support of the transfer of innovative solutions, and by 
means of cooperation with the business and the SME sector, 
the Institute’s personnel actively seek ways of solving the 
problems of the Polish industry. The innovative scientific 
and R&D achievements of the Institute have already been 
widely acclaimed and, in the past 5 years, have won approxi-
mately 50 medals (26 gold) at the national and international 
innovation fairs, which includes 2 gold medals received at 
the Poznan International Fair for the microwave reactor for 
hydrothermal synthesis of nanopowders (2011) and the pres-
tigious Polish Prime Minister’s award (2011) for the Auto-
matic Optical Inspection device. In 2013, the Institute was 
awarded 3 gold medals and a grand prix for the tribological 
apparatus at the 16th Moscow International Salon of Inven-
tions and Innovation Technologies – ARCHIMEDES. In 2005 
to 2013, the Institute patented over 100 inventions.

Financial balance
The Institute has a very stable financial situation. The 
Institute’s undertakings are mainly financed from research 
projects and direct industrial orders.

• Badania / Research
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i  technologie opracowane w  Instytucie zdobyły około 50 
medali (w  tym 26  złotych) na międzynarodowych targach 
i  wystawach innowacji, w  tym złoty medal Międzynarodo-
wych Targów Poznańskich za mikrofalowy reaktor do hydro-
termalnej syntezy nanoproszków (2011 r.), trzy złote medale 
i grand prix za aparaturę tribologiczną na Międzynarodowym 
Salonie Wynalazczości w Moskwie (2013 r.), a także prestiżową 
Nagrodę Premiera za urządzenie do automatycznej optycznej 
inspekcji (2011 r.). W latach 2005–2013 Instytut uzyskał za 
opracowane wynalazki ponad 100 patentów. 

Bilans ekonomiczny
Instytut posiada stabilną sytuację finansową. Działalność 
finansowana jest prowadzona przede wszystkim w  ramach 
projektów badawczych oraz bezpośrednich zleceń z gospodarki.
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Instytut Technologii Eksploatacji jako 

jeden z zaledwie kilku instytutów badaw-

czych w Polsce posiada status Państwo-

wego Instytutu Badawczego. Na tę 

pozycję złożyły się: znaczący potencjał 

kadrowy i  techniczny, dorobek twórczy 

i utylitarny, a przede wszystkim ugrun-

towana pozycja w  statutowych  obsza-

rach działalności dająca Instytutowi 

trwałe i  znaczące miejsce na naukowo- 

-badawczej mapie Polski. 

The Institute for Sustainable 

Technologies is one of the few 

research institutes in Poland to hold the 

title of the National Research Institute. 

The reasons behind this acclaim and the 

high position and prestige the Institute 

are its highly qualified, skilled, and dedi-

cated scientific and technical personnel, 

modern infrastructure and equipment, 

the quality of R&D programmes under-

taken, the novelty of the developed 

innovations and the effective research 

results implementation, the organisa-

tion of work, and financial stability.

PROFIL NAUKOWO- 
-BADAWCZY INSTYTUTU
R&D PROFILE 
OF THE INSTITUTE

Podejmowane kompleksowo w Instytucie zagadnienia 
innowacyjności w  zakresie zrównoważonego rozwoju, 
procesów wytwarzania i  eksploatacji maszyn i urządzeń 
technicznych obejmują problemy systemowe, techniczne 
oraz edukacyjne w  odniesieniu do różnych obszarów 
gospodarki. Umożliwia to interdyscyplinarność naukowego jak 
i technicznego podejścia, skutkującą uzyskiwaniem rozwiązań 
adresowanych do konkretnych zastosowań, które mogą być 
zarówno multiplikowane, jak też przystosowywane do różnych 
warunków użytkowania. Podejście to ma szczególne znaczenie 
w przypadku wdrożeń w jednostkach o charakterze MSP, które 
z reguły nie posiadają własnego zaplecza badawczego.
Statutowe obszary działalności badawczej Instytutu obejmują 
badania naukowe i prace rozwojowe w dyscyplinach: budowa 
i  eksploatacja maszyn, inżynieria materiałowa oraz techno-
logie wytwarzania w następujących kierunkach:
• modelowanie mechanizmów i  struktur transformacji wiedzy 
i  transferu technologii do gospodarki, metodyka badań 
empirycznych, prognozowanie rozwoju mechanizmów i struktur 
innowacyjnych;
• inżynieria systemów, tribologia, inżynieria warstwy wierzch-
niej, mechatronika, technologie proekologiczne, informatyka, 
diagnostyka, metrologia oraz ustawiczna edukacja zawodowa;
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PROFIL NAUKOWO- 
-BADAWCZY INSTYTUTU

ZASTĘPCA DYREKTORA DS. NAUKOWO-BADAWCZYCH
DEPUTY SCIENTIFIC DIRECTOR
prof. dr hab. inż. Marian Szczerek
tel. (+48) 48 364-42-41 wew. / ext: 306
marian.szczerek@itee.radom.pl 

The originality of the Institute’s approach to 
conduct scientific and R&D activity lies in the 

interdisciplinarity of both the scientific and technical 
aspects, which results in the multiplicative application 
of the developed solutions. Such an approach is particu-
larly important in the case when innovations are imple-
mented in the SME sector, which usually is not in the 
possession of its own R&D infrastructure.
The scope of activity of the Institute revolves around 
the issues of machine construction and maintenance, 
materials engineering, and manufacturing technologies, 
particularly concerning the following:
• Modelling of knowledge transformation and tech-
nology transfer mechanisms and structures, method-
ology of empirical research, and the determination of 
development directions of innovative mechanisms and 
structures;
• Systems engineering, tribology, surface engi-
neering, operating fluids, diagnostics, mechatronics, 
bio-mechatronics, metrology, information technolo-
gies, and lifelong learning;
•  The innovativeness of products and manufacturing 
and maintenance processes, in particular, optimisation 
methods for manufacturing and maintenance processes, 
control systems for technical objects, computer systems 
for the support of technological and decision processes, 
methods and devices for materials and technical systems 

• innowacyjność produktów oraz procesów wytwa- 
rzania i  eksploatacji, w  szczególności: metody opty-
malizacji procesów produkcyjnych i  eksploatacyjnych, 
systemy sterowania obiektów technicznych, systemy 
komputerowego wspomagania procesów technolo- 
gicznych i  decyzyjnych, metody i  urządzenia do badań 
materiałów i  systemów technicznych, technologie 
warstwy wierzchniej, technologie płynów eksploatacyj-
nych, technologie materiałów kompozytowych;
• systemy racjonalizacji wykorzystywania zasobów 
materiałowych i  energetycznych w  procesach wytwa- 
rzania i  eksploatacji, w  tym: technologie utylizacji 
materiałów eksploatacyjnych, recykling oraz techno- 
logie odnawialnych źródeł energii;
• organizacyjno-techniczne systemy przeciwdziałania 
zagrożeniom technicznym;

testing, surface technologies, operating fluid technologies, 
and composite material technologies;
• Systems for the rationalisation of materials and energy 
resource usage in manufacturing and maintenance 
processes, including technologies for materials utilisation, 
recycling and reusable energy resources;
• Organisational and technical systems to counteract and 
fight technical threats, dangers and disasters;
• Environmental protection focused particularly on moni-
toring systems and technologies for the reduction of 
ecological contamination resulting from the widespread 
application of technical devices;
• Standardisation and normalisation activity in the area of 
products, processes and technical safety;
• Methods and systems for the support of quality systems 
in manufacturing and maintenance processes;
• Continuing vocational education models; and,
• Improvement of R&D methods.
The strategically important research programmes the Insti-
tute has been coordinating within the national Innovative 
Economy Operational Programme, together with the high 
category in the classification of Polish scientific institu-
tions, and the status of a National Research Institute are 
highly likely to ensure the competitive position of the Insti-
tute in the future, both in the national and the international 
arena, even at the time of the reforms being introduced in 
the Polish R&D and science sectors.

• ochrona środowiska, w szczególności systemy moni-
toringu oraz technologie zmniejszania zagrożeń wynika-
jących z eksploatacji urządzeń technicznych,
• prace standaryzacyjne i  prenormatywne w  zakresie 
produktów, procesów i bezpieczeństwa technicznego;
• metody i  urządzenia do wspomagania systemów 
jakości w procesach wytwarzania i eksploatacji;
• modele ustawicznej edukacji zawodowej;
• doskonalenie metod badań naukowych i prac rozwojowych.
Pozyskane ostatnio bardzo prestiżowe strategiczne 
projekty Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 
a  także wieloletnia wysoka kategoria Instytutu i status 
Państwowego Instytutu Badawczego pozwalają na 
optymistyczne prognozy dotyczące przyszłości w toczącym 
się procesie reformy nauki, która ma na celu wyłonienie 
i wzmacnianie jednostek najbardziej konkurencyjnych nie 
tylko w skali kraju, ale i na forum międzynarodowym.
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ZAKŁAD INŻYNIERII 
POWIERZCHNI
SURFACE ENGINEERING 
DEPARTMENT



Prowadzona w  Zakładzie działalność naukowa i aplikacyjna 
obejmuje: 
• projektowanie nowych rozwiązań materiałowych warstw 
i  powłok ze szczególnym uwzględnieniem warstw hybrydo-
wych, powłok złożonych (kompozytowych, wieloskładniko-
wych, wielowarstwowych) oraz powłok o strukturze nanome-
trycznej;
• opracowywanie technologii wytwarzania warstw i powłok 
o  przeznaczeniu użytkowym z  wykorzystaniem nowocze-
snych metod obróbki cieplno-chemicznej oraz metod obróbki 
powierzchniowej;
• analizę procesów wytwarzania materiałów powłok 
z udziałem plazmy z ukierunkowaniem na procesy azotowania 
jarzeniowego, rozpylania magnetronowego, odparowania 
łukowego i odparowania wiązką elektronową;
• badania materiałowe cienkich warstw i  powłok ze szcze-
gólnym uwzględnieniem właściwości mechanicznych i  prze-
ciwzużyciowych;
• konstruowanie i  budowa źródeł plazmy, systemów stero-
wania, wyposażenia pomocniczego oraz kompletnych urządzeń 
technologicznych do realizacji procesów obróbki powierzch-
niowej, w  tym również do realizacji procesów obróbki hybry-
dowej.

KIEROWNIK / HEAD OF DEPARTMENT  
dr hab. inż. Jerzy Smolik, prof. nadzw.
tel. (+48) 48 364-42-41 wew. / ext: 251  
jerzy.smolik@itee.radom.pl

The scope of activity of the Department is concen-
trated on scientific and application tasks including 

the following detailed areas:
• The design of new material solutions for coatings and 
layers, particularly hybrid layers, compound coatings 
(composite, multi-component and multi-ply) and layers with 
a nanometric structure;
• The development of technologies of creating coatings and 
layers with operational character by means of contemporary 
methods of thermo-chemical treatment and methods of 
surface treatment;
• The analysis of processes of manufacturing coating 
materials with plasma fraction, including in particular, ion 
nitriding processes, magnetron sputtering, arc evaporation 
and EB evaporation;
• The material research of thin films and coatings concen-
trated mainly on their mechanical and anti-wear properties; 
and,
• The design and construction of plasma sources, control 
systems, additional equipment and technological devices 
for surface treatment processes, including hybrid treatment 
processes.
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ZAKŁAD TRIBOLOGII
TRIBOLOGY DEPARTMENT
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Działalność Zakładu Tribologii obejmuje problematykę tarcia, zużycia i smarowania 
elementów maszyn i  narzędzi ze szczególnym uwzględnieniem metod i urządzeń 
badawczych. Podstawowymi kierunkami prac naukowych są:
• badania zjawisk tarcia i procesów zużywania w skali makro-, mikro- i nanowymia-
rowej;
• opracowanie i rozwój metod badania charakterystyk tribologicznych elementów 
maszyn i urządzeń;
• rozwój systemów oceny właściwości tribologicznych materiałów konstrukcyjnych 
i środków smarowych;
• opracowywanie aparatury badawczej i testowej do badań tribologicznych.

W strukturze Zakładu znajdują się wyposażone na światowym poziomie Laborato-
rium Badań Tribologicznych (akredytowane przez Polskie Centrum Akredytacji) oraz 
Pracownie Mikroskopii Skaningowej i Metrologii. Aparatura naukowo-badawcza opra-
cowana w Zakładzie i produkowana w   Instytucie stanowi wyposażenie większości 
zajmujących się zagadnieniami tarcia, zużycia i smarowania krajowych placówek 
naukowo-badawczych rozwojowych i laboratoriów przemysłowych. Jest przedmiotem 
eksportu do kilkunastu krajów świata. 

KIEROWNIK / HEAD OF DEPARTMENT 
dr hab. inż. Witold Piekoszewski, prof. nadzw.
tel. (+48) 48 364-42-41 wew. / ext: 238 
witold.piekoszewski@itee.radom.pl 

The R&D activity of the Tribology Depart-
ment comprises the issues of friction, wear, 

and lubrication of machine elements and tools, with 
particular attention paid to research methods and 
test devices. The main research directions of the 
Department concentrate on the following areas:
• The scientific investigation of friction and wear 
processes in macro-, micro- and nanoscale;
• The development of methods for the analysis of 
tribological properties of elements of machines and 
devices;
• The development of systems for the assessment 
of tribological properties of structural materials and 
lubricating substances; and,
• The development of tribotesters and laboratory 
equipment for tribological investigations.

The Department consists of the Laboratory for 
Tribological Tests (accredited by the Polish Centre 
for Accreditation) and the Laboratories of Scanning 
Microscopy and Metrology.
The research and test apparatus designed at the 
Department and manufactured at the Institute are 
used by many national technical universities, research 
institutes, and industrial R&D laboratories dealing 
with the issues of friction, wear, and lubrication. 
Moreover, these product solutions are also exported 
to several countries both within and outside the EU.
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ZAKŁAD SYSTEMÓW
STEROWANIA
CONTROL SYSTEMS 
DEPARTMENT
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Prace Zakładu ukierunkowane są głównie na projektowanie 
i wykonywanie:
• systemów mikroprocesorowych, w tym systemów ścisłego 
czasu rzeczywistego;
• specjalizowanych urządzeń elektronicznych z  obszaru 
układów sterowania i  zasilania źródeł plazmy oraz innych 
układów energoelektronicznych dla urządzeń plazmowo-próż-
niowych, takich jak generatory dużej mocy częstotliwości 
radiowych oraz generatory dużej mocy przebiegów impulso-
wych; 
• systemów sterowania procesami technologicznymi, 
w szczególności procesami plazmowo-próżniowymi;
• systemów sterowania urządzeniami badawczymi i  testu-
jącymi.

Wyposażenie Zakładu stanowią:
• narzędzia z  zakresu inżynierii programowania oraz tech-
niki mikroprocesorowej, w tym procesorów sygnałowych DSP 
i układów FPGA;
• laboratorium montażu powierzchniowego;
• zestaw urządzeń do pomiarów przebiegów dużej mocy;
• narzędzia programowe do identyfikacji, modelowania 
i symulacji układów sterowania;
• laboratorium badań urządzeń na znak CE.

KIEROWNIK / HEAD OF DEPARTMENT 
dr inż. Andrzej Majcher
tel. (+48) 48 364-42-41 wew. / ext: 272 
andrzej.majcher@itee.radom.pl

The Control Systems Department mainly focuses on 
the design and manufacture of the following systems 

solutions and technical devices:  
• Microprocessor systems, including hard real time systems;
• Specialised electronic devices in the field of control 
systems, plasma sources supply systems and other power 
electronic systems meant for plasma-vacuum devices, such 
as, high power radio frequency generators and high power 
pulse generators;
• Control systems for technological processes, plasma-
vacuum processes in particular; and,
• Control systems for research and test devices.
The department is equipped with the following:
• Tools for programming engineering and microprocessor 
techniques, including DSP signal processors and FPGA 
systems;
• A surface-mount laboratory;
• Devices for high-power measurements;
• Software for the identification, modelling and simulation 
of control systems;
• A laboratory for testing devices to be CE certified.
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INFORMATION TECHNOLOGIES 
DEPARTMENT

ZAKŁAD TECHNOLOGII 
INFORMATYCZNYCH
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The scope of activity of the Department 
particularly focuses on the issues of applied 

computer science, the integration of network and 
mobile information technologies with PLC control 
systems and measurement systems of varied struc-
ture in which microcontrollers, microcomputers, and 
industrial controllers are used. Moreover, the depart-
ment deals with analytical problems, the issues of 
system and knowledge engineering, and mathemat-
ical and heuristic modelling. The Department partic-
ularly concentrates on the following areas:
• Local and Internet databases;
• Knowledge bases and expert systems;
• Web applications, portals, vortals and Internet 
platforms; 
• Original algorithmic models designed by means 
of numerical and AI methods, computer simulations 
and knowledge engineering; 
• Innovative systems for the control of technological 
processes;
• IT systems for the monitoring and diagnostics of 
the conditions of technical objects and technological 
processes; and,
• Unique test and research apparatus, particularly 
climatic chambers.
Scientific and engineering calculations, computer 
simulations, and the issues of optimisation and prog-
noses are solved at the Department with the use of 
Matlab, Simulink, Scilab, and Octave packages. The 
algorithms for advanced control systems and original 
test and research apparatus are designed with the 
use of LabView, C#, C++, VHDL, and specialised soft-
ware by the producers of systems and PLCs.

Prace Zakładu ukierunkowane są na realizację zadań 
badawczych z zakresu informatyki stosowanej, integracji 
sieciowych i mobilnych technologii informatycznych 
z  systemami sterowania oraz systemami pomiarowymi 
o różnej architekturze wykorzystującej mikrokontrolery, 
mikrokomputery i sterowniki przemysłowe. Prowadzone 
prace dotyczą również zagadnień analitycznych, algo-
rytmów dla zaawansowanych systemów sterowania, inży-
nierii wiedzy oraz modelowania matematycznego i  heury-
stycznego. Egzemplifikacje prowadzonych prac obejmują: 
• lokalne i internetowe bazy danych; 
• bazy wiedzy, systemy ekspertowe;
• aplikacje internetowe, portale, wortale oraz platformy 
internetowe;
• innowacyjne systemy sterowania procesami technologicznymi;
• systemy informatyczne dedykowane do monitoro-
wania i diagnozowania stanu obiektów technicznych oraz 
procesów technologicznych;
• oryginalne modele algorytmiczne opracowane z użyciem 
metod numerycznych, metod sztucznej inteligencji, symu-
lacji komputerowych oraz inżynierii wiedzy; 
• stanowiska technodydaktyczne symulujące procesy 
fizyczne i chemiczne przeznaczone do nauki programo-
wania sterowników PLC i pulpitów operatora HMI w trybie 
e-learningowym lub tradycyjnym.
W Zakładzie Technologii Informatycznych do wykonywania 
obliczeń naukowych i inżynierskich, modeli symulacyjnych, 
rozwiązywania zagadnień optymalizacyjnych i programi-
stycznych wykorzystywane są pakiety Matlab, Simulink, 
Scilab i Octave. Algorytmy dla zaawansowanych systemów 
sterowania oraz unikatowej aparatury badawczej wykony-
wane są z użyciem LabVIEW, C#, C++, VHDL oraz specja-
listycznego oprogramowania dostarczanego przez produ-
centów systemów i sterowników PLC.

KIEROWNIK / HEAD OF DEPARTMENT
dr Joanna Łabędzka
tel. (+48) 48 364-42-41 wew. / ext: 286  
joanna.labedzka@itee.radom.pl
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MECHATRONICS DEPARTMENT
ZAKŁAD MECHATRONIKI
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The multidisciplinary R&D activity of  
the Department comprises both 

conceptual studies and practical applications of 
advanced solutions in the field of mechatronic 
technologies used in the systems supporting the 
manufacturing and maintenance processes, and 
research and test apparatus. The Department’s 
main research directions are as follows:
• Advanced methods and systems for 
multiparameter control of quality in the 
industry, in which opto-mechatronic methods 
are applied;
• Hybrid monitoring systems for technological 
processes in which optical inspection and 
thermo-vision methods are used;
• Manipulators and robotic systems for 
scientific and industrial applications;
• Specialised devices supporting technological 
processes in industry; and,
• Test and measurement apparatus 
satisfying the needs of both the R&D sector 
and the industry.

Multidyscyplinarna działalność naukowo- 
-badawcza Zakładu obejmuje opracowania 
koncepcyjne i praktyczne aplikacje zaawanso-
wanych rozwiązań z zakresu technologii mecha-
tronicznych i optomechatronicznych w  syste-
mach wspomagających procesy wytwarzania 
i  eksploatacji, a także aparaturę badawczą 
i testową. 
Główne kierunki prowadzonych prac badaw-
czych: 
• zaawansowane metody i systemy wielopara-
metrycznej kontroli jakości w przemyśle z wyko-
rzystaniem technologii optomechatronicznych;
• hybrydowe systemy monitorowania procesów 
technologicznych z  wykorzystaniem optycznej 
inspekcji i termowizji;
• manipulatory i systemy zrobotyzowane do 
zastosowań w przemyśle i badaniach naukowych;
• specjalizowane urządzenia wspomagające 
procesy technologiczne w przemyśle;
• aparatura badawczo-pomiarowa na potrzeby 
nauki i przemysłu.

KIEROWNIK / HEAD OF DEPARTMENT
dr hab. inż. Tomasz Giesko. prof. nadzw. 
tel. (+48) 48 364-42-41 wew. / ext: 317 
tomasz.giesko@itee.radom.pl
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Prace badawczo-rozwojowe realizowane w Zakładzie obejmują 
analizy laboratoryjne prowadzone z wykorzystaniem specjali-
stycznej aparatury analitycznej do badań spektralnych i chroma-
tograficznych, a także do badania właściwości fizykochemicznych 
płynów eksploatacyjnych i koncentrują się w szczególności na:
• systemach ograniczania ekologicznej uciążliwości procesów 
wytwarzania i eksploatacji;
• technologiach zagospodarowania i przetwarzania odpadów;  
• wytwarzaniu i stosowaniu ekologicznych nośników energii;
• regeneracji maszyn za pomocą kompozytów polimerowych; 
• energetycznym wykorzystaniu odpadowych materiałów eksplo-
atacyjnych jako paliw zastępczych;
W Zakładzie powstaje wiele innowacyjnych rozwiązań ukierunko-
wanych na opracowywanie specjalistycznych urządzeń technicz-
nych, które czynią procesy produkcyjne przyjaznymi i  bezpiecz-
nymi dla środowiska naturalnego, pozwalają na ograniczenie ilości 
generowanych odpadów poprzez pielęgnację i  recykling płynów 
eksploatacyjnych takich jak: ciecze obróbkowe, oleje maszynowe, 
sprężarkowe i hydrauliczne, a także płyny niskokrzepnące. 

KIEROWNIK / HEAD OF DEPARTMENT  
dr inż. Elżbieta Rogoś 
tel. (+48) 48 364-42-41 wew. / ext: 282 
elzbieta.rogos@itee.radom.pl

The R&D undertakings executed by the Department 
include laboratory analysis by means of specialised 

analytical apparatus for spectral and chromatographic tests 
and physico-chemical properties of operating fluids, and they 
particularly focus on the following areas:
• Systems for the reduction of a negative impact of manufac-
turing and maintenance processes on the environment;
• Technologies of waste management and processing;
• Production and application of ecological energy carriers;
• Polymer composite-based machine regeneration; 
• The application of waste operational and maintenance mate-
rials as substitute fuels.
Numerous novel solutions in the field of specialised technical 
devices making manufacturing and maintenance processes 
more environmentally friendly are developed at the Depart-
ment. The innovative devices developed allow the reduction of 
the amount of waste created by means of the recycling of such 
operating fluids as processing fluids, machine, compressor and 
hydraulic oils, and antifreezes. 
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Prace realizowane w Zakładzie skupione są na rozwoju 
przyjaznych środowisku biotechnologii. W zespole 
powstają nowe rozwiązania umożliwiające aplikację 
opracowanych technologii w skali przemysłowej, 
głównie w  przedsiębiorstwach sektora MSP. Są to 
przede wszystkim urządzenia separacyjne i reaktory 
membranowe, w tym także bioreaktory. 
Zakres prowadzonych prac obejmuje:
• biochemiczne metody konwersji i zagospodarowania 
odpadów przemysłowych, w szczególności odpadów orga-
nicznych stanowiących potencjalne źródło materiałów, 
surowców lub energii; 
• biochemiczną modyfikację materiałów, której głównym 
celem jest nadanie im specyficznych właściwości funkcjo-
nalnych;
• systemy analizy biochemicznej i monitorowania 
procesów biochemicznych umożliwiające kontrolowanie 
procesów technologicznych i sterowanie urządzeniami;
•  techniki membranowe w procesach oczyszczania cieczy 
technologicznych oraz likwidacji zanieczyszczeń środo-
wiska.
Wszystkie przedsięwzięcia nakierowane są na zwiększenie 
bezpieczeństwa ekologicznego i środowiskowego.

KIEROWNIK / HEAD OF DEPARTMENT
dr inż. Marian Grądkowski
tel. (+48) 48 364-42-41 wew. / ext: 218
marian.gradkowski@itee.radom.pl

The Department focuses on the development of 
environmentally friendly biotechnologies and the 

design of new solutions facilitating the application of 
the developed technologies in industry, particularly the 
SME sector. Products designed at the Department mainly 
include separation devices, membrane reactors, and 
bioreactors.
The detailed scope of activity of the Department revolves 
around the following issues:
• Biochemical methods for the conversion and manage-
ment of industrial waste, particularly organic waste that 
can be the source of materials and energy;
• Biochemical modification of materials aiming at the 
reshaping of their functional properties;
• Systems for biochemical analysis and the monitoring of 
biochemical processes allowing the control over technolo-
gical processes and devices; 
• Membrane techniques in the regeneration of operating 
fluids and elimination of environmental contamination.
All undertakings aim at increasing environmental safety.

 29 



ZAKŁAD TECHNIK 
WŁÓKIENNICZYCH
TEXTILE TECHNOLOGIES 
DEPARTMENT



 31 

Zakład Technik Włókienniczych w Łodzi realizuje prace 
naukowo-badawcze, szczególnie w obszarze innowa-
cyjnych technik wytwórczych, obejmujące:
• pozyskiwanie włókien z roślin łykowych;
• konsolidację niekonwencjonalnych wyrobów 
włókienniczych i włóknistych;
• nowe włókniste wyroby kompozytowe przeznaczone 
na potrzeby agrotechniki, ekohydrologii i budownictwa;
• diagnozowanie i ocenę procesów wytwarzania wy  -
robów włókienniczych;
• opracowanie i budowę specjalistycznej aparatury 
testowo-pomiarowej według standardów europej-
skich;
• budowę modelowych stanowisk badawczych, insta-
lacji doświadczalnych, prototypów w obszarze techno-
logii włókienniczych;
• recykling tekstyliów i wyrobów tworzywowo-tekstyl-
nych.
Zakład realizuje projekt LIFE+ pn. „Nowe środki ulep-
szania gleby do redukcji zanieczyszczeń i rewitalizacji 
ekosystemu glebowego” finansowany ze środków Komisji 
Europejskiej i Narodowego Funduszu Ochrony Środowi- 
ska i Gospodarki Wodnej.

KIEROWNIK / HEAD OF DEPARTMENT
prof. dr hab. inż. Marek Wiśniewski
tel. (+48) 42 640-70-54 
marek.wisniewski@itee.radom.pl

The Textile Technologies Department in Lodz 
focuses on the execution of R&D tasks in the 

domain of innovative manufacturing technologies 
including the following:
• Fibre extraction from plants;
• The consolidation of unconventional textile and 
fibrous products;
• New fibrous composite products for agricultural 
technology, ecohydrology, and the construction 
industry;
• The diagnostics and assessment of the process of 
manufacturing of textile goods;
• The design and development of novel specialist 
test and measurement apparatus complying with 
European standards;
• The development of model test stands, experi-
mental installations and prototypes in the field of 
textile technologies; and,
• The recycling of textiles.
The Department is currently engaged in the execu-
tion of the LIFE + project by the European Commis-
sion and the National Fund for Environmental Protec-
tion and Water Management.
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The Innovation Strategies Centre conducts 

activity aimed at the following:

• initiation and control over tasks concerning the 

generation of strategic research directions for the 

Institute using novel methods of technological 

foresting;

• analysis and control over regional, national and 

EU R&D programmes in the Institute's  field of activity 

and the prognosis of their results, preparation of 

proposals for changes in the scientific and financial 

policy of the Institute; 

• supervision over the cooperation between the 

Institute's Departments in international projects;

• financial evaluation of R&D projects;

• initiation of R&D activity in the field of innovation 

systems, knowledge transformation and transfer 

of innovations, and commercialisation of research 

results;

• initiation and monitoring over regional, national 

and international cooperation;

• operational and financial control aver strategic 

and multiyear programmes executed at the 

Institute.

There is the Innovation Strategies Department in the 

structure of the Centre.

KIEROWNIK OśRODKA I ZAKŁADU STRATEGII
INNOWACYJNYCH /  HEAD OF CENTRE
dr Beata Poteralska
tel. (+48) 48 364-42-41 wew. / ext: 240 
beata.poteralska@itee.radom.pl

Ośrodek Strategii Innowacyjnych i Programowania 
Rozwoju ma za zadanie:
►inicjowanie i nadzorowanie przedsięwzięć dotyczą-
cych generowania strategicznych kierunków rozwoju 
Instytutu z wykorzystaniem nowoczesnych metod 
foresightu technologicznego;
►nadzór nad monitorowaniem i analizą regionalnych, 
krajowych i europejskich programów badawczo-rozwo-
jowych w obszarze działania Instytutu, prognozo-
wanie ich skutków merytorycznych i  ekonomicznych 
oraz przygotowywanie propozycji zmian w polityce 
naukowo-badawczej i finansowej Instytutu,
►prowadzenie współpracy z zakładami naukowymi 
Instytutu w zakresie podejmowania i realizacji przed-
sięwzięć międzynarodowych,
►prowadzenie monitoringu przygotowywania i reali-
zacji projektów badawczych w aspekcie finansowym, 
►inicjowanie badań naukowych i prac rozwojowych 
z  zakresu systemów rozwoju innowacyjności, trans-
formacji wiedzy i transferu wyników badań naukowych 
oraz efektywnych metod komercjalizacji,
►inicjowanie i nadzorowanie działań z zakresu trans-
feru i komercjalizacji wyników badań naukowych,
►inicjowanie i nadzorowanie współpracy Insty-
tutu z innymi podmiotami na szczeblu regionalnym, 
krajowym i międzynarodowym,
►nadzór operacyjny i finansowy nad programem stra-
tegicznym realizowanym w Instytucie.
Ośrodek posiada w swojej strukturze Zakład Strategii 
Innowacyjnych.

OŚRODEK STRATEGII INNOWACYJNYCH 
I PROGRAMOWANIA ROZWOJU
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The Department conducts scientific and R&D 

activity in the filed of technology transfer, invio-

lateness and entrepreneurial development, and innova-

tive systems management.

The main areas of the activity of the Department 

include the following:

► systems for innovation - mechanisms and struc-

tures of knowledge transformation and technology 

transfer;

► structures for innovation implementation and the 

methods for the assessment of their effectiveness;

► Foresight projects at national, regional, sectorial 

and corporate levels;

► Evaluation of strategic research programmes;

► Commercialisation procedures for research results. 

The Department was responsible for the execution 

and the coordination of works within the “Poland’s 

Advanced Development” Research Panel in the “Poland 

2020” National Foresight Programme. The current 

activity of the Department, within the framework of the 

“Innovative System of Technical Support for Sustain-

able Development of Economy” Strategic Programme, 

particularly focuses on the issues of knowledge trans-

formation, technology transfer, and commercialisation 

of innovations.

W Zakładzie Strategii Innowacyjnych realizowane są 
badania naukowe i prace rozwojowe w obszarze trans-
feru innowacyjnych technologii do zastosowań gospo-
darczych, rozwoju innowacyjności i przedsiębiorczości 
oraz zarządzania systemami innowacyjnymi.
Główne obszary działalności Zakładu obejmują:

 ► systemy innowacji – mechanizmy i struktury trans-
formacji wiedzy i transferu technologii;

 ► kompleksowy system oceny innowacyjnych 
rozwiązań technologicznych;

 ► struktury wdrażania innowacji oraz metody badania 
ich efektywności;

 ► projekty typu foresight prowadzone na poziomie 
narodowym, regionalnym, branżowym i korporacyjnym;

 ► ewaluację strategicznych programów badawczych;
 ► efektywność realizacji badań naukowych, prac 

rozwojowych i wdrożeniowych;
 ► procedury komercjalizacji wyników badań naukowych.

Pracownicy Zakładu realizowali i koordynowali w skali 
kraju prace Panelu Pola Badawczego „Zrównoważony 
Rozwój Polski” w Narodowym Programie Foresight 
„Polska 2020”. W Zakładzie prowadzony jest w ramach 
Programu Strategicznego „Innowacyjne systemy 
wspomagania technicznego zrównoważonego rozwoju 
gospodarki” pakiet zadań badawczych dotyczących 
systemów transformacji wiedzy, transferu zaawan-
sowanych technologii i komercjalizacji innowacyjnych 
rozwiązań dla zrównoważonej gospodarki.
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PROGRAM RAMOWY 
HORYZONT 2020
THE FRAMEWORK PROGRAMME
HORIZON 2020

Program ramowy „Horyzont 2020" to największy w historii 
program finansowania badań naukowych i  innowacji w Unii 
Europejskiej. 
Kluczowym zadaniem Programu jest stworzenie spójnego 
systemu finansowania innowacji: od koncepcji naukowej, 
poprzez etap badań, aż po wdrożenie nowych rozwiązań, 
produktów czy technologii.
Struktura programu „Horyzont 2020" opiera się na trzech fila-
rach zakorzenionych w strategii „Europa 2020":
► Doskonała baza naukowa,
► Wiodąca pozycja w przemyśle,
► Wyzwania społeczne.
Instytut Technologii Eksploatacji – Państwowy Instytut 
Badawczy włączył się w realizację projektów w ramach 
programu „Horyzont 2020” obejmujących obszary badawcze 
wyróżnione na rysunku, koncentrując swoją szczególną 
uwagę na  wybranych aspektach:

 ► Przyszłe i powstające technologie,
 ► Wiodąca pozycja w zakresie technologii prorozwojowych 

i przemysłowych,
 ► Innowacje w MSP,
 ► Europa w zmieniającym się świecie – innowacyjne, 

otwarte społeczeństwa.

Horizon 2020 is the biggest EU Research and 
Innovation programme. It promises more 

breakthroughs, discoveries and world-firsts by taking 
great ideas from the lab to the market. Horizon 2020 
focuses on the following three main pillars:

 ► excellent science to strengthen the Union's 
world-class scientific excellence and make the Union 
research and innovation system more competitive;

 ► fostering industrial leadership to speed up the 
development of technologies that will support 
businesses and innovation, including for small 
companies;

 ► tackling societal challenges to respond to the 
priorities identified in the Europe 2020 strategy.
The Institute for Sustainable Technologies – National 
Research Institute has submitted project proposals in 
the four areas highlighted in the figure below:

 ► Future and Emerging Technologies;
 ► Leadership in Enabling and Industrial Technologies;
 ► Innovations in SMEs;
 ► Europe in a changing world -  inclusive, innovative 

and reflective societies.
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W ITeE – PIB podjęto działania ukierunkowane na urucho-
mienie projektów w ramach Programu „Horyzont 2020”. 
Dotychczas:

 ► uzyskano projekt pt. Citizen and multi-actor consultation 
on Horizon 2020 (CIMULACT) ukierunkowany na włączenie 
obywateli i grup interesariuszy w tworzenie programów 
badań z uwzględnieniem rzeczywistych potrzeb i oczekiwań 
społecznych, 

 ► złożono kilkanaście wniosków projektów, w tym jeden 
koordynowany przez Instytut pt. Thermal comfort system 
with energy storage in building elements (COMPHY-EEB). 
Prowadzone są działania ukierunkowane na zacieśnianie 
współpracy z partnerami zagranicznymi poprzez udział 
w konferencjach, spotkaniach brokerskich i spotkaniach 
projektowych, m.in.:

 ►  Industrial Technologies 2014. Smart Growth through 
Research and Innovation, Ateny.

 ►  Leading Enabling Technologies for Societal Challenges 
2014, Bolonia.

 ► European Technology Platform for Sustaiable Chemistry 
– SUSCHEM. Stakeholder Event. 2014, Bruksela.

 ►HORYZONT 2020: zagadnienia efektywności energetycznej 
i wykorzystania zasobów w konkursach 2015, Warszawa.

 ► Foresight Europe Network meeting under The Millenium 
Project. Global Futures Studies & Research 2014, Paryż.

There have been a number of actions undertaken 
at the ITeE – PIB in the  framework of the "Horizon 

2020" programme. These include the following:
 ► The Citizen and multi-actor consultation on Horizon 

2020 (CIMULACT) project was won;
 ► several  project proposals were sent, e.g. one 

coordinated by the Institute, i.e. Thermal comfort 
system with energy storage in building elements 
(COMPHY-EEB).
Additionally tasks aimed at strengthening the ties 
with international partners are executed. This is done 
through the participation in conferences and project 
meetings, e.g.:

 ► Industrial Technologies 2014. Smart Growth through 
Research and Innovation, Athens.

 ► Leading Enabling Technologies for Societal 
Challenges 2014, Bologne.

 ► European Technology Platform for Sustainable 
Chemistry – SUSCHEM. Stakeholder Event. 2014, 
Brussels.

 ► HORIZON 2020: problems of energy efficiency and 
the use of resources in 2015 calls,  Warsaw.

 ► Foresight Europe Network meeting under The 
Millenium Project. Global Futures Studies & Research 
2014, Paris.
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Ośrodek Pedagogiki Pracy Innowacyjnej Gospodarki tworzą 
Zakład Badań Edukacji Zawodowej i Zakład Kształcenia 
Ustawicznego, które prowadzą: badania rozwoju zawodo-
wego, kapitału intelektualnego innowacyjnej gospodarki, 
rozwiązują metodologiczne problemy budowy zintegrowa-
nego, wielopoziomowego systemu ustawicznej edukacji 
zawodowej. Ośrodek opracowuje diagnozy i ekspertyzy dla 
administracji państwowej oraz instytucji międzynarodowych.
Na bazie prowadzonych badań powstały kolejne generacje 
standardów kwalifikacji i kompetencji zawodowych dla 
rynku pracy, modułowe programy kształcenia zawodowego 
oraz elektroniczne pakiety edukacyjne dla szkolnictwa zawo-
dowego w Polsce. Ośrodek bierze bardzo aktywny udział 
w międzynarodowej sieci współpracy, w ramach której reali-
zowanych jest kilkanaście projektów i programów.

The Centre is composed of the Continuing Educa-
tion Department and the Vocational Education 

Research Department, in which studies on the vocational 
development and intellectual capital are conducted, and 
where methodological issues concerning the structuring 
of a  complex multilevel system of continuing education 
are investigated.
Based on the research conducted at the Centre, new gene-
rations of standards for qualifications and vocational 
competencies are created, along with the modular curri-
cula and electronic educational packages aimed at the 
Polish institutions of vocational education. The Centre 
participates in the international cooperation network 
within which several educational projects and programmes 
are executed.

OŚRODEK PEDAGOGIKI PRACY 
INNOWACYJNEJ GOSPODARKI

KIEROWNIK OśRODKA I ZAKŁADU BADAŃ 
EDUKACJI ZAWODOWEJ/ HEAD OF DEPARTMENT
dr inż. Krzysztof Symela
tel. (+48) 48-364-42-41 wew. / ext: 262
krzysztof.symela@itee.radom.pl 
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Zakład specjalizuje się w działalności naukowo-badaw-
czej, projektowej oraz wdrożeniowej w obszarze peda-
gogiki pracy z  ukierunkowaniem na wspomaganie 
metodyczne i transfer wiedzy w zakresie innowacyj-
nych technologii edukacji zawodowej. 
Profil działalności Zakładu obejmuje: 
• rozwój metod badań pedagogiki pracy, w tym badania 
zawodoznawcze, badania porównawcze europejskich 
systemów kształcenia i szkolenia zawodowego, diagno-
zowanie i prognozowanie nowych zawodów oraz stan-
daryzacja kompetencji zawodowych dla rynku pracy; 
• projektowanie i rozwój technologii kształcenia 
modułowego, w tym metod konstruowania, realizacji 
ewaluacji programów nauczania oraz innowacyjnych 
materiałów dydaktycznych wspomagających edukację 
specjalistów sektora zaawansowanych technologii 
przemysłowych generowanych w ITeE – PIB;
• doskonalenie kadry dydaktycznej oraz metod zapew-
niania jakości usług edukacyjnych w ramach Polskiej 
Sieci Kształcenia Modułowego, w tym akredytacja 
instytucji, ofert programowych oraz certyfikacja 
trenerów.

ZAKŁAD BADAŃ 
EDUKACJI ZAWODOWEJ
VOCATIONAL EDUCATION 
RESEARCH DEPARTMENT

The Vocational Education Research Depart-
ment conducts studies, executes projects, and 

is engaged in the implementation activity in the field 
of work pedagogy, particularly aimed at methodolog-
ical support and the knowledge transfer in the field of 
innovative technologies of vocational education. The 
detailed scope of activity of the Department focuses on 
the following issues:
• The development of research methods of work peda-
gogy, including comparative research of European voca-
tional education systems, diagnosis and prognosis of 
new occupations, and the standardisation of vocational 
competencies; 
• The design and development of  modular education 
technologies, including methods for the development, 
execution and evaluation of curricula and novel didactic 
materials supporting the education of the specialists of 
advanced industrial technologies;
• The improvement of qualifications of the didactic 
staff and development of novel educational methods 
ensuring high quality of training within the Polish 
Network of for Modular Education, including accredita-
tion of institutions and programmes, and the certifica-
tion of teachers.
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ZAKŁAD BADAŃ 
EDUKACJI ZAWODOWEJ
VOCATIONAL EDUCATION 
RESEARCH DEPARTMENT

The scientific activity of the Department is 
particularly focused on such issues connected 

with continual  vocational education as:
• the analysis of the needs of entrepreneurs, human 
resources, intelectual capital, and the structuring of 
methodological foundations of a multilevel system of 
continuing vocational education,
• the design of novel education technologies for voca-
tional training, visualisation systems, computer teaching 
materials, or e-learning courses for the employees of an 
innovative economy,
• the develompent of national and European  
co-operation within networks of innovation, and 
cooperation between educational institutions, adult 
education associations, and enterprises.

Działalność naukowo-badawcza Zakładu obejmuje 
prace w  zakresie rozwoju ustawicznej edukacji zawo-
dowej, w tym: 
• badania potrzeb rozwoju zawodowego pracowników 
przedsiębiorstw, zasobów ludzkich, kapitału intelektual-
nego oraz budowanie metodologicznych podstaw funk-
cjonowania wielopoziomowego systemu ustawicznej 
edukacji zawodowej;
• projektowanie innowacyjnych technologii kształcenia 
i doskonalenia zawodowego, systemów wizualizacji 
i  informatycznego wspomagania procesów uczenia się 
oraz oferty programowej i kursów e-learningowych dla 
pracowników innowacyjnej gospodarki; 
• współpraca naukowa, projektowa i wdrożeniowa 
w ramach krajowych i europejskich sieci innowacji oraz 
partnerstw i stowarzyszeń edukacji dorosłych i przedsię-
biorstw.

KIEROWNIK / HEAD OF DEPARTMENT
dr inż. Dorota Koprowska 
tel. (+48) 48-364-42-41 wew. / ext: 257
dorota.koprowska@itee.radom.pl

ZAKŁAD KSZTAŁCENIA 
USTAWICZNEGO
CONTINUING EDUCATION 
DEPARTMENT
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Głównym kierunkiem działalności Zakładu Doświad-
czalnego jest realizacja prac projektowych, produk-
cyjnych i  wdrożeniowych w  zakresie prototypowych 
urządzeń mechanicznych i mechatronicznych wykony-
wanych w ramach badawczo-rozwojowej i aplikacyjnej 
misji Instytutu.
Działalność wdrożeniowa jest ukierunkowana na 
automatyzację procesów technologicznych i eksplo-
atacyjnych   w  przedsiębiorstwach przemysłowych. 
Tematyka realizowanych zadań dotyczy budowy 
prototypowych urządzeń badawczych i technicznych 
wspomagających procesy wytwarzania i eksplo-
atacji. Stałą i  sukcesywnie rozszerzaną ofertą 
Zakładu jest nowoczesna, unikatowa aparatura 
naukowo-badawcza oraz kontrolno-pomiarowa 
do zastosowań laboratoryjnych i  przemysłowych. 
Zakład Doświadczalny specjalizuje się w  realizacji 
projektów nietypowych i  dedykowanych, realizowa-
nych jednostkowo lub małoseryjnie. Uzupełnieniem 
oferty Zakładu Doświadczalnego jest działalność 
w  zakresie konstrukcji i  wytwarzania specjalizowa-
nych narzędzi produkcyjnych.
Zadania Zakładu obejmują w szczególności:
• projektowanie i wytwarzanie aparatury badawczej 
i kontrolno-pomiarowej;
• konstruowanie i  produkcję unikatowych urządzeń 
technologicznych;
• wykonawstwo prototypowych urządzeń opracowy-
wanych w zakładach naukowych Instytutu;
• projektowanie i wykonawstwo specjalnego oprzyrzą-
dowania technologicznego.

W ramach Zakładu funkcjonują: Dział Projektowania 
i Dział Prototypów, a także laboratorium kontroli jakości 
wyposażone w wysokiej klasy urządzenia pomiarowe.
We wszystkich jednostkach organizacyjnych Zakładu 
prace projektowe i procesy wytwarzania przebiegają 
zgodnie z wdrożonym Systemem Jakości ISO 9001, 
certyfikowanym przez TÜV.

KIEROWNIK / HEAD OF DEPARTMENT
dr inż. Andrzej Zbrowski 
tel. (+48) 48 364-42-41 wew. / ext: 304
andrzej.zbrowski@itee.radom.pl
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The R&D activity of the Prototype Centre focuses on the 
design, manufacturing, and implementation of prototype 

mechanical and mechatronic devices. 
The implementary activity is directed towards the automation 
of technological and maintenance processes in industry. The 
subject matter of undertakings executed at the Centre concerns 
the construction of new devices for the support of manufacturing 
processes, and the maintenance and modernisation of existing 
technological solutions. The Centre offers novel, original research 
and test, and control and measurement apparatus that can be 
applied both in a laboratory and in an industrial environment. 
The Centre specialises in the execution of original, small-scale 
projects. Additionally, the Centre does the research in the domain 
of construction and production of specialised manufacturing 
tools.
The detailed scope of activity of the centre is as follows:
• The design and production of test and measurement and 
control apparatus;
• The construction and production of unique technological 
devices;
• The manufacturing of prototype devices developed at other 
departments of the Institute; 
• The design and production of specialised technological instru-
mentation.
Within the Centre there are two main structural units, i.e. the 
Design Department and the Prototype Department, and the 
Quality Control Laboratory equipped with top class measuring 
devices. 
All R&D tasks undertaken at the Centre meet the requirements 
of the ISO 9001 norm and are TÜV Certified.
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WYDZIAŁ ORGANIZACJI
I PROMOCJI
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Wydział Organizacji i Promocji tworzą Działy: Organi-
zacji, Promocji i Marketingu, Administracji, Inwestycji 
i Eksploatacji, Zaopatrzenia, a także Wydawnictwo 
Naukowe z Działami Redakcji i Poligrafii.
Kluczowym zadaniem Wydziału jest koordynacja działań
organizacyjnych Instytutu, jak również inicjowanie, 
programowanie i prowadzenie działalności promocyjnej, 
marketingowej i wydawniczej. W ramach Wydziału funk-
cjonuje Ośrodek Innowacyjności prowadzący działania 
promocyjne w zakresie wdrażania wyników zrealizowa-
nych prac badawczych, a także pozyskiwania dostawców 
i odbiorców innowacji produktowych i procesowych 
powstałych w Instytucie. 

KIEROWNIK WYDZIAŁU ORGANIZACJI I PROMOCJI 
ORAZ WYDAWNICTWA NAUKOWEGO / HEAD 
OF ORGANISATION, PROMOTION  
AND PUBLISHING DEPARTMENTS
mgr Marcin Olifirowicz
tel. (+48) 48 364-42-41 wew. / ext: 230 
marcin.olifirowicz@itee.radom.pl

The Organisation and Promotion Department 
is composed of the following structural units: 

Organisation, Promotion and Marketing, Administra-
tion, In-House Engineering, Maintenance and Supplies, 
the Publishing Department (ITeE-Press) with the 
Editing and Printing Centres.
The main task of the Organisation and Promotion 
Department is the coordination of organisational activ-
ities of the Institute, and the initiation, programming 
and running the promotion, marketing and publishing 
activities. Moreover, within the structure of the Depart-
ment, the Innovativeness Centre functions, which is 
responsible for the execution of marketing activity 
focused on the promotion and practical implementa-
tion of Institute’s research results. Additional respon-
sibilities of the Centre include attracting new suppliers 
and recipients of the advanced technological solutions.
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Przedmiotem działania Wydawnictwa Naukowego jest 
programowanie, opracowanie edytorskie, wydawnicze, 
druk i  oprawa wydawnictw instytuto wych oraz reali-
zacja usług wydawniczych, w tym usług informatycz nych 
i  internetowych oraz upowszechnianie wyników badań 
nauko wych Instytutu i krajowego środowiska naukowego 
budowy i eksploatacji maszyn.
Wydawnictwo wykonuje kompleksowe opracowania 
wydawnicze i usługi edytorskie: skład, łamanie, redakcję, 
korektę, projekty graficzne, tłumaczenia, montaż elektro-
niczny oraz naświetlanie płyt termicznych w technologii 
CtP w nowoczesnym systemie przygotowania publikacji 
do druku, druk offsetowy wielokolorowy, oprawę szytą, 
klejoną, twardą oraz laminowanie.
Wydawnictwo Naukowe publikuje ponad 400 tytułów 
rocznie (m.in. monografie, poradniki), specjalistyczne 
serie monograficzne: „Biblioteka Problemów Eksplo-
atacji”, „Biblioteka Pedagogiki Pracy” oraz „Biblioteka 
Polskiej Nauki i  Techniki”, a także 11 czasopism nauko-
wych. 
W latach 1987–2014 Wydawnictwo wydało ponad 9500 
tytułów; łącznie ponad 18 mln egzemplarzy.
Do najważniejszych zadań podjętych przez Wydawnictwo 
Naukowe należy współpraca wydawnicza z  Minister-
stwem Gospodarki, Polską Agencją Rozwoju Przedsię-
biorczości, Szkołą Główną Handlową, Polską Akademią 
Nauk, Instytutem Pamięci Narodowej, Politechniką 
Warszawską, Politechniką Śląską, Uniwersytetem 
Wrocławskim, Uniwersytetem Warszawskim, Uniwer-
sytetem Jagiellońskim oraz wieloma innymi ośrodkami 
naukowo-badawczymi w kraju i za granicą.
Wydawnictwo Naukowe publikuje zarówno wyniki badań 
realizowanych w ramach programów krajowych i między-
narodowych, jak również podejmuje współpracę regio-
nalną, prezentującą dorobek kulturalno-społeczny ziemi 
radomskiej.
Dorobek Wydawnictwa Naukowego prezentowany jest na 
licznych wystawach, targach, konferencjach, kongresach, 
seminariach zarówno krajowych, jak i zagranicznych. 

WYDAWNICTWO 
NAUKOWE
PUBLISHING DEPARTMENT 
– ITeE-PRESS
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The activity of the Publishing Department includes 
programming, editorial and publishing, printing and 

binding of the publications; publishing services, including 
computer and Internet services, and the dissemination of the 
research results of the Institute and the national scientific 
sector dealing with the issues of machine construction and 
maintenance. 
The Publishing Department offers both printing and editing 
services including the following: composition, paging, editing, 
correction, graphic design, translation, computer to thermal 
plate output with the use of contemporary CtP imaging tech-
nology, multicolour offset printing, and stitched, adhesive, 
and hardcover bookbinding and laminating.
Having its own printing press, the Publishing Department 
publishes over 400 titles a year (e.g. monographs, hand-
books), including specialist monographic series, i.e. the 
“Library of Maintenance Problems,” the “Library of Labour 
Pedagogy,” and the “Library of Polish Science and Technology,” 
and 11 Polish scientific journals.
From 1988 to 2014, the ITeE-Press published over 9500 scien-
tific materials, which altogether amounts to the total of 
approximately 18 million copies.
Among the key undertakings executed by the Department 
are the cooperation with the Polish Ministry of Economy, 
the Polish Agency for Enterprise Development (PARP), 
the Warsaw School of Economics, the Polish Academy of 
Sciences, the Institute of National Remembrance, Technical 
Universities in Poznan and Warsaw, the Silesian University 
of Technology, Wroclaw University, the University of Warsaw, 
the Jegiellonian University, and many more scientific and R&D 
institutions both from Poland and abroad.
The Publishing Department publishes the results of research 
carried out within national and international R&D programmes, 
but also cooperates with regional authorities and institutions 
presenting to the public the cultural and social achievements 
and attainments of the Radomian region. 
The achievements of the Department are regularly presented 
at many national and international exhibitions, fairs, confer-
ences, congresses, and seminars.
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Obiekty Instytutu usytuowane w Radomiu w obrębie 
ulic: Pułaskiego, Akademickiej i Chrobrego, u  zbiegu dróg 
wyjazdowych do Warszawy, Krakowa i Lublina  położone są na 
7 ha i obejmują ponad 20 tys. m kw. powierzchni użytkowej. 
Institute’s buildings in Radom are located between Pułaski, 
Akademicka and Chrobrego Streets, near the exit routes onto 
express national roads for Warsaw, Cracow and Lublin. They 
spread over the total area of 7 ha, and the office and laboratory 
space covers 20 thousand square meters.
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PROGRAM STRATEGICZNY
STRATEGIC PROGRAMME

INNOWACYJNE SYSTEMY
WSPOMAGANIA TECHNICZNEGO
ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU GOSPODARKI

Program Strategiczny „Innowacyjne systemy wspomagania technicz-
nego zrównoważonego rozwoju gospodarki” realizowany jest przez 
Instytut Technologii Eksploatacji – Państwowy Instytut Badawczy 
w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka w okresie 
2010–2015.
Program stanowi naturalną kontynuację zrealizowanego w  latach 
2004–2008 Programu Wieloletniego pt. „Doskonalenie systemów 
rozwoju innowacyjności w produkcji i eksploatacji”, również koordyno-
wanego przez ITeE – PIB. 
Bezpośrednim celem Programu Strategicznego są badania naukowe 
i  prace rozwojowe, których wyniki stanowią podstawę opracowania 
produktowych i  procesowych rozwiązań innowacyjnych przygotowa-
nych do wdrożeń gospodarczych w obszarze wytwarzania i eksploatacji 
obiektów technicznych oraz nowatorskich rozwiązań systemowych 
w obrębie transformacji wiedzy i transferu technologii, przyczyniających 
się do zwiększenia efektywności i skuteczności komercjalizacji uzyska-
nych efektów materialnych zarówno na rynku krajowym, jak i między-
narodowym.
Program Strategiczny obejmuje 60 zadań badawczych realizowanych 
w ramach pięciu grup problemowych:
• Systemy transformacji wiedzy, transferu zaawansowanych techno-
logii i komercjalizacji innowacyjnych rozwiązań;
• Zaawansowane technologie wspomagające procesy eksploatacji 
i wytwarzania obiektów technicznych;
• Aparatura badawcza i unikatowe urządzenia techniczne;
• Systemy i metody racjonalizacji wykorzystania zasobów;
• Systemy diagnostyki i bezpiecznej eksploatacji obiektów technicznych.
Dla wszystkich zadań badawczych Programu Strategicznego zdefiniowano 
szczegółowe cele naukowe obejmujące nowe metody, modele, nowoczesne 
metodyki badawcze, jak i aplikacyjne, ukierunkowane na zaawansowane 
produkty i  materiały, prototypy urządzeń, modelowe technologie oraz 
nowatorskie systemy informatyczne, pomiarowe i sterowania.
W wyniku realizacji Programu Strategicznego powstaje ponad 150 nowych 
rozwiązań technologicznych (innowacyjne urządzenia, aparatura, techno-
logie, materiały i systemy informatyczne) oraz 90 rezultatów niemate-
rialnych (procedury i metodyki postępowania). Opracowane rozwiązania 
stanowią przedmiot kilkudziesięciu wdrożeń i  komercjalizacji. Transfer 
rozwiązań technologicznych do gospodarki wspierany jest poprzez dzia-
łalność platformy technologicznej integrującej naukę z  gospodarką, 
skupiającej ponad 40 podmiotów gospodarczych. 

KIEROWNIK PROGRAMU STRATEGICZNEGO / PROGRAMME MANAGER
prof. dr hab. inż. Adam Mazurkiewicz
tel. (+48) 48 364-42-41 wew. / ext: 302
adam.mazurkiewicz@itee.radom.pl
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The “Innovative Systems of Technical Support for Sustain-
able Development of Economy” Programme is executed 

and coordinated by the Institute for Sustainable Technologies – 
National Research Institute (ITeE-PIB) within the framework of 
the Innovative Economy Operational Programme in the 2010-2015 
period. 
The Programme is a natural continuation of the “Development 
of Innovative Systems of Manufacturing and Maintenance 2004-
2008” PW-004 Multiyear Programme, which was also coordinated 
by the Institute.
The Programme focuses on the execution of the R&D activity 
directed at the development of innovative product and process 
solutions that can be practically implemented in the area of 
production and maintenance of technical objects. Addition-
ally, novel model systems solutions in the domain of knowledge 
transformation and technology transfer enhancing the effective 
commercialisation of research results are also designed and devel-
oped in the Programme.
The Programme is divided into 60 research tasks that are grouped 
into the following main thematic areas:
• Systems of knowledge transformation, transfer of advanced 
technologies and commercialisation of innovative solutions;
• Advanced technologies supporting production and mainte-
nance processes of technical objects;
• Test apparatus and unique technical devices;
• Systems and methods for the rationalisation of the use of the 
resources; and,
• Systems of diagnostics and safe maintenance of technical 
objects.
The detailed scientific targets have been defined for all the 
research tasks of the Programme. Among them are new methods, 
models, modern research and application methodologies, including 
advanced products and materials, prototypes, model technologies 
and novel computer, measurement and control systems. 
Over 150 technical products, including innovative test and research 
apparatus, technologies, materials, IT systems, and 90 systems 
solutions, including procedures and methodologies will constitute 
the final results of the Programme. Several dozen products of the 
Programme are successfully brought to the market. The transfer 
of these innovations is additionally supported by the technolog-
ical platform, integrating the science and business sectors, which 
comprises about 40 external organisations and institutions.

www.programstrategiczny-poig.itee.radom.pl

INNOVATIVE SYSTEMS 
OF TECHNICAL SUPPORT 
FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF ECONOMY
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INFRASTRUKTURA 
I DZIAŁALNOŚĆ INWESTYCYJNA
INFRASTRUCTURE 
AND INVESTMENT

Instytut dysponuje nowoczesną i konsekwentnie rozwi-
janą infrastrukturą zarówno lokalową, jak i sprzętową, 
zwłaszcza w odniesieniu do aparatury do badań tribo-
logicznych, optoelektronicznych i analiz fizykochemicz-
nych, których nowoczesność odpowiada poziomowi 
światowemu. Światowym standardom odpowiada 
również kompleks unikatowych maszyn technologicz-
nych w  obszarze próżniowo-plazmowych technologii 
warstwy wierzchniej materiałów inżynierskich. Potencjał 
techniczny Instytutu wzbogacają nowoczesne technolo-
giczne urządzenia Zakładu Doświadczalnego oraz poli-
graficzne Wydawnictwa Naukowego. ITeE – PIB posiada 
również znakomity potencjał rozwojowy w  postaci 
w  pełni uzbrojonego, uporządkowanego, kilkuhekta-
rowego terenu przygotowanego pod długookresowe 
plany inwestycyjne. 
Instytut dynamicznie wdraża opracowane plany rozbu-
dowy zasobów infrastrukturalnych oraz wzmocnienia 
bazy laboratoryjnej. 
W latach 2010–2013 odbywało się to głównie z pozy-
skanych na drodze konkursowej środków Programu 
Inwestycyjnego pn. „Zintegrowane Laboratoria Zrów-
noważonych Technologii Eksploatacji”, w ramach 
Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka oraz 
ze środków Funduszu Nauki i Technologii Polskiej, 
a także Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. 
W 2011 roku zakończono budowę kompleksu laborato-
riów Zakładu Technologii Proekologicznych o po  wierzchni 
około 1600 m2, obejmującego pracownie analiz fizyko-

chemicznych oraz badań spektralnych, w tym rentge-
nowskiej spektroskopii fotoelektronowej i badań chro-
matograficznych. W latach 2013–2015 zrealizowano 
inwestycję kompleksu laboratoriów Zakładu Mecha-
troniki.
Efektem działań inwestycyjnych jest znaczące zwięk-
szenie możliwości Instytutu w  zakresie kreowania 
innowacyjnych rozwiązań na potrzeby gospodarki 
narodowej dzięki podniesieniu poziomu badań nauko-
wych i  prac rozwojowych ukierunkowanych głównie 
na proekologiczne, energo- i  materiałooszczędne 
technologie o  zwiększonej trwałości eksploatacyjnej, 
aparaturę badawczą i  testową, rozwiązania konstruk-
cyjne i systemy sterowania umożliwiające zwiększenie 
bezpieczeństwa technicznego. Rozbudowa infrastruk-
tury laboratoriów badawczych pozwala na poszerzenie 
zakresu realizowanych badań oraz zwiększenie możli-
wości świadczenia usług badawczych w formule zleceń 
komercyjnych. Ważnym efektem jest podniesienie 
atrakcyjności Instytutu jako partnera w  międzynaro-
dowych projektach badawczych w obszarze technologii 
wytwarzania i eksploatacji. 
Działania inwestycyjne ukierunkowane na rozwój 
i  unowocześnienie potencjału laboratoryjnego do 
poziomu wiodących krajów Unii Europejskiej umacniają 
pozycję Instytutu na arenie krajowej i  międzynaro-
dowej oraz pozwalają na zwiększenie konkurencyjności 
wśród jednostek naukowo-badawczych funkcjonują-
cych w europejskiej przestrzeni badawczej.

 54 



 55 

The Institute is in the possession of modern 
infrastructure both in terms of buildings and the 

world-class laboratory equipment, particularly research 
and test and research apparatus for tribological and 
optoelectronic investigations, and physico-chemical 
analyses. The set of technological machines for 
surface engineering processes also complies with 
the highest international norms and standards. The 
Institute’s technical potential is also boosted by 
modern technological devices at the Prototype Centre 
and printing presses at the Publishing Department. 
Additionally, the possession of several hectares of land 
ready for long-term investment plans shows that the 
Institute has a great development potential as well.
The Institute dynamically implements development 
plans concerning both the expansion of the 
infrastructure and the investment in modern laboratory 
equipment.
In 2010 to 2013, the key investment in the Institute’s 
infrastructure came from the “Integrated Laboratories 
of Sustainable Maintenance Technologies” Programme 
within the Innovative Economy Operational Programme, 
the Polish Science and Technology Fund, and the Ministry 
for Science and Higher Education.
The year 2011 saw the end of the construction of a new 
complex of the Environmental Technologies Laboratories, 
which covers the area of 1600 square meters and includes 
a spectral research laboratory, Roentgen photoelectron 
spectroscopy, and a chromatographic laboratory. In the 
2013–2015 period the Mechatronics Laboratories were 
also built. 
The development of the laboratory infrastructure 
enables the widening of the scope of the research, 
increases the capability of the Institute’s laboratories 
to perform commercial research commissioned by the 
industry, and boosts the importance and the role of 
the Institute both in the national and the international 
arena, particularly making the Institute an attractive 
partner in international research programmes in the 
area of technologies of machine construction and 
maintenance.
The investment in the Institute’s infrastructure 
is directed at the development of the Institute’s 
laboratories and bringing them to the level of 
research laboratories in leading EU Member States. 
It also significancy increases the competitiveness of 
the Institute among the European public research 
organisations. 
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WYDAWNICTWA / PERIODYKI NAUKOWE
PUBLISHING SERIES / SCIENTIFIC PERIODICALS

Czasopismo Problemy Eksploatacji/Maintenance Problems jest kwartalni-
kiem o zasięgu ogólnopolskim wydawanym od ponad 25 lat. Tematyka arty-
kułów prezentowanych w czasopiśmie dotyczy pięciu bloków tematycznych, 
tj: transfer technologii i  metody informacyjnego wspomagania systemów 
technicznych i  organizacyjnych; zaawansowane technologie wytwarzania  
i eksploatacji; metody badania jakości i trwałości eksploatacyjnej; technologie 
proekologiczne; aparatura naukowo-badawcza i testowa; specjalne urządzenia 
technologiczne. www.problemyeksploatacji.itee.radom.pl.

The  Problemy Eksploatacji/Maintenance Problems Quarterly 
published by the Institute for Sustainable Technologies – National 

Research Institute (ITeE – PIB) in Radom, Poland has been in print for over 
25 years. The journal covers five thematic areas concerning technology 
transfer and methods of informational support for technical and organi-
sational systems, advanced technologies of production and maintenance, 
quality and durability of maintenance processes, environmental technolo-
gies, test and research apparatus, and specialised technological devices.

Kwartalnik naukowy Edukacja Ustawiczna Dorosłych ukazuje się od 1993 r. 
Misją czasopisma jest podejmowanie istotnych i aktualnych problemów 
naukowych polskiej i światowej ustawicznej edukacji zawodowej, andra-
gogiki i oświaty dorosłych. Czasopismo adresowane jest do pracowników 
naukowych, organizatorów, wykładowców, trenerów edukacji ustawicznej, 
studentów i osób zajmujących się kształceniem, doskonaleniem i przekwali-
fikowaniem zawodowym. www. edukacjaustawicznadoroslych.eu

Tribologia – dwumiesięcznik naukowo-techniczny wydawany przez SIMP 
we współpracy z Polskim Towarzystwem Tribologicznym i ITeE – PIB, podej-
mujący główne zagadnienia naukowe i dorobek polskiego i międzynarodo-
wego środowiska tribologicznego, adresowany do inżynierów-konstruktorów 
i technologów oraz producentów maszyn, urządzeń i narzędzi oraz słuchaczy 
wyższych szkół technicznych. www.t.tribologia.eu

The Tribologia is a bimonthly journal by SIMP, published in cooperation 
with the Polish Tribology Society and the Institute for Sustainable Tech-

nologies – National Research Institute. It is addressed to engineers and technol-
ogists, machine and tool designers and manufacturers, and students of technical 
universities. 

The Edukacja Ustawiczna Dorosłych Quarterly has been in print since 
1993. The journal covers the topics of continuing vocational educa-

tion, and adult formal and informal education. The quarterly is addressed 
to the scientific personnel, teachers, lecturers, trainers, and students. 
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WYDAWNICTWA
MONOGRAFICZNE SERIE WYDAWNICZE
PUBLISHING SERIES 
MONOGRAPHIC SERIES

Biblioteka Problemów Eksploatacji to zbiór 
monografii przedstawiających studia i  rozprawy 
z zakresu modelowania procesów i struktur trans-
formacji wiedzy i  transferu technologii, budowy 
i eksploatacji maszyn, transportu, inżynierii mate-
riałowej oraz inżynierii systemów.

The Library of Maintenance Problems 
is a  monographic series concerning 

studies and theses on knowledge transforma-
tion and technology transfer, machine construc-
tion and maintenance, transport, surface engi-
neering, and systems engineering.

Biblioteka Pedagogiki Pracy  – seria obej-
muje najbardziej aktualne problemy 
pedagogiki pracy: badania systemu usta-
wicznej edukacji zawodowej, kształcenia 
modułowego, standardów edukacyjnych 
i kwalifikacji zawodowych, jakości kształ-
cenia. 

The Library of Work Pedagogy 
covers the latest issues and 

trends in continuing education, modular 
education, educational standards, and 
the quality of education.

Biblioteka Polskiej Nauki i  Techniki 
–  monograficzna seria wydawnicza obej-
mująca szeroką formułę historycznej 
prezentacji polskich osiągnięć naukowych 
i inżynierskich oraz ich twórców.

The Library of Polish Sciences 
and Technology is a monographic 

series presenting Polish scientific achieve-
ments and inventions and their authors.
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W celu wzmocnienia współpracy sektora nauki i  biznesu 
Instytut Technologii Eksploatacji – Państwowy Instytut 
Badawczy w  Radomiu zainicjował powstanie modelowej 
platformy technologicznej, prezentującej wyniki badań 
naukowych i prac rozwojowych realizowanych w  Instytucie 
i  współpracujących jednostkach naukowo-badawczych 
oraz przemysłowych. Upowszechniane w ramach platformy 
technologicznej rozwiązania produktowe i procesowe są 
rezultatem realizacji Programu Strategicznego pn.: „Inno-
wacyjne systemy wspomagania technicznego zrównowa-
żonego rozwoju gospodarki” oraz innych prac rozwojowych 
i projektów badawczych prowadzonych w Instytucie.
Platforma technologiczna ITeE – PIB skierowana jest do 
odbiorców krajowych, w  szczególności do przedsiębiorców, 
instytucji otoczenia biznesu oraz jednostek badawczo-nauko-
wych, jak również do organizacji zagranicznych. Obecnie plat-
forma współpracuje z ponad 40 przedsiębiorstwami, instytu-
cjami otoczenia biznesu i jednostkami naukowo-badawczymi 
i obejmuje dwa moduły: 
• platformy upowszechniania w gospodarce innowacyj-
nych rozwiązań zasilanej kompleksowym systemem oceny 
rozwiązań innowacyjnych; 
• platformy informatycznej PINF, która jest koherentnym 
zbiorem technologii, zasobów informacyjnych oraz aplikacji 
przeznaczonych do operacyjnego wspierania podmiotów 
gospodarczych sektora MSP oraz realizacji newralgicznych 
celów Programu Strategicznego.

PEŁNOMOCNIK DYREKTORA ds. KOMERCJALIZACJI 
DIRECTOR’S PLENIPOTENTIARY 
FOR COMMERCIALISATION
dr Marzena Walasik
tel. (+48) 48-364-42-41 wew. / ext: 308
marzena.walasik@itee.radom.pl

WSPÓŁPRACA  
Z PRZEMYSŁEM

CO-OPERATION 
WITH INDUSTRY
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In order to strengthen its ties 
with the business sector, the 

Institute has created the Techno-
logical Platform, which enables the 
dissemination of research results 
and stimulates networking between 
the Institute, other R&D organisa-
tions, and enterprises. The Platform 
particularly aims at the promo-
tion and dissemination of product 
and process solutions developed 
in the “Innovative Systems of 
Technical Support for Sustainable 
Development of Economy” Stra-
tegic Programme. The Platform is 
addressed to Polish and interna-
tional scientific institutions, enter-
prises, and intermediary organisa-
tions. Currently over 40 entities are 
incorporated into the Platform. 
The Platform is built of two 
modules:
• the Platform for the Dissemi-
nation of Innovation in Industry 
for the Sustainable Growth of the 
Economy, 
• the PINF IT Platform constituting 
a coherent set of technologies, 
data, and applications facilitating 
organisational support for the SME 
sector.

Platforma  
upowszechniania  

w gospodarce  
innowacyjnych 

rozwiązań 

Transformacja  
wiedzy  

Transfer zaawansowanych 
technologii  

Komercjalizacja 
innowacyjnych rozwiązań 

Mechatronika                   
i systemy 

sterowania 

Bezpieczeństwa 
techniczne                              

i środowiskowe 

Unikatowe 
urządzenia 

przemysłowe 

Technologie 
inżynierii 

powierzchni 
 

Aparatura 
badawcza                      
i testowa 

PLATFORMA 
TECHNOLOGICZNA 

Integracja nauki                  
z gospodarką 

Newsletter 

Wydawnictwa 

Konferencje, 
seminaria 

Kontakty  
bezpośrednie 

Strona www 

Platforma  
organizacyjna umożliwiająca  

agregację  kluczowych informacji 
o rozwiązaniach niezbędnych do 

prowadzenia procesu 
upowszechniania 

Platforma  
informatyczna dedykowana  
do wspomagania zespołów 
badawczych w pracach nad 

innowacyjnymi rozwiązaniami  
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INSTYTUT NA ARENIE MIĘDZYNARODOWEJ
INSTITUTE IN THE INTERNATIONAL ARENA

Instytut zrealizował dotychczas ponad 60 projektów 

w programach międzynarodowych, w tym m.in.:

• finansowany z  funduszy Unii Europejskiej:  

5. i 6. Program Ramowy, Leonardo da Vinci, Grundtvig, 

Socrates, EQUAL, PHARE: TESSA, SMART, SIERRA 

Apple, FIESTA, Jean Monnet;

• realizowane pod auspicjami Unii Europejskiej 

w ramach programu COST Akcje: 516, 532, A11, A17, 

A23 oraz programu EUREKA;

• wygenerowany przez kraje grupy G-7: Versailles 

Project on Advanced Materials and Standards 

VAMAS; 

• realizowany w ramach umów międzynarodowych 

z Ukrainą, Chinami i Niemcami.

Aktualnie w Instytucie prowadzone są międzynaro-

dowe projekty:

• w ramach Programu LEONARDO DA VINCI,

• w ramach Programu GRUNDTVIG,

• w ramach Programu LIFE+.

Współpraca międzynarodowa Instytutu obejmuje 

także:

• uczestnictwo pracowników naukowych Instytutu 

w  pracach struktur i  organizacji badawczych Unii 

Europejskiej (Programy Ramowe Unii Europejskiej, 

Europejska Fundacja Nauki, Akcje Programu COST);

• działalność w sieciach i stowarzyszeniach nauko-

wych, m.in.: w ramach Wirtualnego Instytutu 

Tribologicznego (VTI), Europejskiej Sieci Danych 

i  Ekspertyz (ReferNet), Europejskiej Sieci Kształ-

cenia Modułowego (ENMTP), Międzynarodowej 

Naukowej Sieci Tematycznej Technologii Ekologicz-

nych (ENVITECH);

• prowadzenie działalności edukacyjno-szkole-

niowej, m.in.: organizacja i współorganizacja cyklicz-

nych międzynarodowych konferencji i  sympozjów, 

wizyt studyjnych, szkoleń.

Instytut prowadzi współpracę z kilkudziesięcioma 
instytucjami naukowo-badawczymi, edukacyjnymi 
i  przemysłowymi z  krajów europejskich i  pozaeu-
ropejskich. Współpraca realizowana jest przede 
wszystkim w ramach projektów międzynarodowych, 
umów eksportowych oraz udziału w  pracach sieci 
i stowarzyszeń. 

The Institute cooperates with a few dozen 
international R&D, educational and industrial 

centres. The cooperation tasks are carried out by 
means of the joint execution of international rese-
arch projects, export agreements, and participation 
in the activity of various scientific associations. 

XIV konferencja ISPIM „Innovating in Global Markets: Challenges 
for Sustainable Growth", Helsinki, 16–19.06.2013, przedstawiciele  
ITeE – PIB i Panelu Naukowego Stowarzyszenia ISPIM
XIV ISPIM Conference “Innovating in Global Markets: Challenges for 
Sustainable Growth,” Helsinki 16-19.06.2013 – the representatives of 
the Institute and the ISPIM’s Scientific Panel
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The Institute has actively partici-
pated in over 60 projects in interna-

tional programmes, including the following:
• Programmes co-financed by the EU, 
i.e. the 5th and the 6th Framework 
Programmes, Leonardo da Vinci, Grundtvig, 
Socrates, EQUAL, PHARE: TESSA, SMART, 
SIERRA Apple, FIESTA, Jean Monnet;
• Programmes carried out under the 
auspices of the EU within COST programmes: 
Actions 516, 532, A22, A17, and EUREKA 
Programme;
• Programmes executed by the G-7 Member 
States: Versailles Project on Advanced Mate-
rials and Standards VAMAS; and,
• Commissioned Programmes with Ukraine, 
China, and Germany.
Currently, the R&D projects in the following 
international programmes are executed at 
the Institute:
• LEONARDO DA VINCI projects,
• GRUNDTVIG projects, and
• LIFE+ projects.
The Institute’s international cooperation is 
also executed by means of the following:
• Participation in EU research structures 
and organisations (i.e. the 6th Framework 
Programmes, the European Science Founda-
tion, COST Actions);

Spotkanie z przedstawicielami Intercultural Association Mobility Friends, 
ITeE – PIB, 26.01.2015 r.
Meeting with the representatives of the Intercultural Association 
Mobility Friends, ITeE – PIB, 26.01.2015

Polsko-Meksykańskie Letnie Warsztaty Tribologiczne 2012 w ramach polsko-meksykańskiej 
współpracy naukowej pomiędzy ITeE – PIB a Uniwersytetem w Monterrey
Polish-Mexican Summer Workshop on Tribology 2012 resulting from the cooperation 
between the Institute and the University of Monterrey

• Activity in R&D networks and associations (i.e. the Virtual 
Tribology Institute (VIT), The European Data and Expertise Network 
(ReferNet), the European Modular Education Network (ENMTP), the 
International Scientific Network for Environmental Technologies 
(ENVITECH)); and,
• Educational services (i.e. organisation of international conferences 
and symposia, field trips, workshops). 
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KIEROWNICTWO  
INSTYTUTU TECHNOLOGII EKSPLOATACJI 
– PAŃSTWOWEGO INSTYTUTU BADAWCZEGO 
W RADOMIU
INSTITUTE’S MANAGEMENT BOARD

prof. dr hab. inż. Marian SZCZEREK

ZASTĘPCA DYREKTORA 
ds. NAUKOWO-BADAWCZYCH
DEPUTY SCIENTIFIC  
DIRECTOR

mgr inż. Wojciech KARSZNIA

GŁÓWNY SPECJALISTA  
ds. PLANOWANIA  
I ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
PLANNING AND PUBLIC 
PROCUREMENT  
SPECIALIST

prof. dr hab. inż. Adam MAZURKIEWICZ

DYREKTOR INSTYTUTU
MANAGING DIRECTOR

tel. (+48) 48 364-42-41 wew. / ext: 302
adam.mazurkiewicz@itee.radom.pl

tel. (+48) 48 364-42-41 wew. / ext: 306
marian.szczerek@itee.radom.pl

dr inż. Andrzej ZBROWSKI

KIEROWNIK ZAKŁADU 
DOśWIADCZALNEGO
HEAD OF THE PROTOTYPE 
CENTRE

tel. (+48) 48 364-42-41 wew. / ext: 304 
andrzej.zbrowski@itee.radom.pl

tel. (+48) 48 364-42-41 wew. / ext: 312 
wojciech.karsznia@itee.radom.pl

dr hab. inż. Jerzy SMOLIK, prof. nadzw.

SEKRETARZ NAUKOWY
SCIENTIFIC SECRETARY 

tel. (+48) 48 364-42-41 wew. / ext: 251
jerzy.smolik@itee.radom.pl

mgr Marcin OLIFIROWICZ

KIEROWNIK WYDZIAŁU 
ORGANIZACJI I PROMOCJI
HEAD OF THE ORGANISATION 
AND PROMOTION 
DEPARTMENT

tel. (+48) 48 364-42-41 wew. / ext: 230
marcin.olifirowicz@itee.radom.pl

dr  Marzena WALASIK

GŁÓWNY KSIĘGOWY
FINANCE DIRECTOR 

tel. (+48) 48 364-42-41 wew. / ext: 308
marzena.walasik@itee.radom.pl

dr inż. Krzysztof SyMELA
KIEROWNIK OśRODKA 
PEDAGOGIKI PRACY 
INNOWACYJNEJ 
GOSPODARKI
HEAD OF THE WORK 
PEDAGOGY OF INNOVATIVE 
ECONOMY CENTRE

tel. (+48) 48 364-42-41 wew. / ext: 262   
krzysztof.symela@itee.radom.pl

dr Beata POTERALSKA
KIEROWNIK OśRODKA 
STRATEGII INNOWACYJNYCH 
I PROGRAMOWANIA 
ROZWOJU
HEAD OF THE INNOVATION 
STRATEGIES CENTRE

tel. (+48) 48 364-42-41 wew. / ext: 240   
beata.poteralska@itee.radom.pl
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KONTAKTY Z WYBRANYMI JEDNOSTKAMI ADMINISTRACYJNYMI
CONTACT WITH SELECTED ADMINISTRATIVE UNITS 

RADA NAUKOWA W KADENCJI 2011–2015
MEMBERS OF THE INSTITUTE’S SCIENTIFIC BOARD FOR THE 2011–2015 TERM

prof. dr hab. inż. Wojciech CHOLEWA  
prof. dr hab. inż. Józef GAWLIK  
prof. dr hab. inż. Piotr KULA  
prof. dr hab. inż. Józef SZALA 
prof. dr hab. inż. Jerzy BAJKOWSKI 
dr inż. Marian GRĄDKOWSKI 
prof. dr hab. inż. Adam MAZURKIEWICZ 
dr hab. inż. Witold PIEKOSZEWSKI, prof. nadzw.  
dr hab. inż. Jerzy SMOLIK, prof. nadzw.  
dr Beata POTERALSKA  
dr inż. Marek SWAT  
dr inż. Krzysztof SyMELA  
prof. dr hab. inż. Marian SZCZEREK  
dr inż. Magdalena TRZOS, prof. nadzw. 
prof. dr hab. inż. Marek WIŚNIEWSKI

dr inż. Andrzej ZBROWSKI

ZASTĘPCA PRZEWODNICZĄCEGO
VICE-CHAIRMAN

dr Beata BELINA

SEKRETARZ
SECRETARY

prof. dr hab. inż. Wiesław ZWIERZyCKI

PRZEWODNICZĄCY
CHAIRMAN

GŁÓWNy SPECJALISTA ds. PRACOWNICZyCH
CHIEF PERSONNEL SPECIALIST
mgr inż. Teresa JASZCZYK
teresa.jaszczyk@itee.radom.pl
tel. (+48) 48-364-42-41 wew. / ext: 208

KIEROWNIK BIURA PROGRAMU STRATEGICZNEGO
STRATEGIC PROGRAMME BUREAU 
dr Beata BELINA
beata.belina@itee.radom.pl
tel. (+48) 48 364-42-41 wew. / ext: 298

ADMINISTRACJA I ZAOPATRZENIE
ADMINISTRATION AND SUPPLIES 
inż. Ryszard KOLASIŃSKI
ryszard.kolasinski@itee.radom.pl
tel. (+48) 48-364-42-41 wew. / ext: 258

WyDAWNICTWO NAUKOWE
SCIENTIFIC PUBLISHING
mgr inż. Mirosława SMOLIK
miroslawa.smolik@itee.radom.pl
tel. (+48) 48 364-42-41 wew. / ext: 235
mgr inż. Katarzyna MAĆKOWSKA
katarzyna.mackowska@itee.radom.pl
tel. (+48) 48 364-42-41 wew. / ext: 311

RADCA PRAWNy
SOLICITOR
Tomasz WĄSOWSKI
tomasz.wasowski@itee.radom.pl
tel. (+48) 48 364-42-41 wew. / ext: 200 
Iwona ELERTOWICZ
iwona.elertowicz@itee.radom.pl
tel. (+48) 48 364-42-41 wew. / ext: 287

KIEROWNIK LABORATORIUM  
TECHNOLOGII PROEKOLOGICZNyCH
HEAD OF THE ENVIRONMENTAL  
TECHNOLOGIES LABORATORy
dr inż. Jarosław MOLENDA
jaroslaw.molenda@itee.radom.pl
tel. (+48) 48 364-42-41 wew. / ext: 289

SPECJALISTA ds. BHP I PPOŻ.
HEALTH AND SAFETy AND FIRE SAFETy SPECIALIST
mgr Maciej MAZUR 
maciej.mazur@itee.radom.pl
tel. (+48) 48 364-42-41 wew. / ext: 233

STARSZy SPECJALISTA ds. ZAPEWNIENIA JAKOŚCI
SENIOR QUALITy ASSURANCE SPECIALIST
dr Mirosław ŻUREK
miroslaw.zurek@ itee.radom.pl
tel. (+48) 48 364-42-41 wew. / ext: 271

WSPOMAGANIE BADAń NAUKOWyCH
SUPPORT FOR SCIENTIFIC RESEARCH 
dr hab. inż. Magdalena TRZOS, prof. nadzw.
magda.trzos@itee.radom.pl
tel. (+48) 48-364-42-41 wew. / ext: 214

ZASTęPCA GŁÓWNEGO KSIęGOWEGO
DEPUTy FINANCE DIRECTOR 
mgr Agnieszka GRZYBOWSKA
agnieszka.grzybowska@itee.radom.pl
tel. (+48) 48-364-42-41 wew. / ext: 204

PEŁNOMOCNIK DyREKTORA  
ds. SIECI  WSPÓŁPRACy
DIRECTOR'S PLENIPOTENTIARy 
FOR COOPERATION NETWORKS
dr hab. inż. Henryk BEDNARCZYK, prof. nadzw.
henryk.bednarczyk@itee.radom.pl
tel. (+48) 48 364-42-41 wew. / ext: 309

PEŁNOMOCNIK DyREKTORA  
ds. PROJEKTÓW BADAWCZyCH UNII EUROPEJSKIEJ
DIRECTOR’S PLENIPOTENTIARy FOR EU R&D PROJECTS
dr Anna SACIO-SZYMAŃSKA
anna.sacio@itee.radom.pl
tel. (+48) 48-364-42-41 wew. / ext: 239

KOORDyNACJA BADAń
RESEARCH COORDINATOR
mgr Urszula CZYŻ
urszula.czyz@itee.radom.pl
tel. (+48) 48 364-42-41 wew. / ext: 213
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