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PRZEMYS£OWY INSTYTUT MASZYN ROLNICZYCH
OBCHODZI SWÓJ 70. JUBILEUSZ

Streszczenie

Dzia³alnoœæ Przemys³owego Instytutu Maszyn Rolniczych (PIMR) wyraŸnie wpisa³a siê w historiê polskiej techniki rolniczej,
a jej wp³yw na rozwój wiedzy teoretycznej i empirycznej z tego zakresu i na rozwój przemys³u maszyn rolniczych jest z pewnoœci¹
znacz¹cy. W PIMR powsta³o szereg znakomicie wyspecjalizowanych zespo³ów: naukowo-badawczych, konstrukcyjnych,
technologicznych i normalizacyjnych, pracuj¹cych dla rozwoju maszyn i urz¹dzeñ do produkcji roœlinnej, zwierzêcej,
transportu rolniczego, suszarnictwa, przetwórstwa i przechowalnictwa p³odów rolnych oraz do przetwarzania energii
odnawialnej, prowadz¹cych tak¿e badania nad doborem polimerów i pow³ok antykorozyjnych dla maszyn rolniczych oraz
badania i upowszechnianie postêpowej, komputerowej techniki projektowania i testowania maszyn. Godna podkreœlenia jest
du¿a aktywnoœæ i wspó³praca PIMR z przedsiêbiorstwami - g³ównie z sektora ma³ych i œrednich przedsiêbiorstw. Dzia³alnoœæ
Instytutu stanowi badawcze zaplecze dla tych firm i pomaga im skutecznie konkurowaæ na rynku krajowym i eksportowym.
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TECHNIKA ROLNICZA OGRODNICZA LEŒNA 2/2016

Zlokalizowany w Poznaniu, przy ul. Staro³êckiej 31,
Przemys³owy Instytut Maszyn Rolniczych (PIMR), obchodz¹-
cy w 2016 roku Jubileusz 70-lecia, wpisa³ siê trwale w historiê
bran¿y maszyn i ci¹gników rolniczych. Powo³ane w marcu 1946
roku Centralne Biuro Konstrukcyjne Maszyn Rolniczych, które
podjê³o wówczas pionierskie prace w zakresie konstrukcji oraz
badañ maszyn i urz¹dzeñ rolniczych w celu przygotowania pro-
dukcji w fabrykach odbudowywanych ze zniszczeñ wojennych,
na skutek nieustannego rozwoju zakresu zadañ i kadry zosta³o
przeniesione w marcu 1953 r. ze œródmieœcia (ul. Roosevelta) do
nowo zbudowanego gmachu w peryferyjnej, przemys³owej

dzielnicy Staro³êka, w którym to miejscu ma sw¹ siedzibê do
dzisiaj.

Nowe, korzystne warunki pracy i rozwoju umocni³y wiêŸ
Instytutu ze Staro³êk¹. Efektem rozwoju by³y dwukrotne prze-
mianowania nazwy instytucji: z Centralnego Biura Konstruk-
cyjnego Maszyn Rolniczych na Instytut Maszyn Rolniczych
(Uchwa³¹ Rady Ministrów nr 603/54 z dnia 28 sierpnia 1954 r.),
a nastêpnie na Przemys³owy Instytut Maszyn Rolniczych
(Zarz¹dzeniem Ministerstwa Przemys³u Ciê¿kiego nr 48/60
z dnia 22 marca 1960 r.).

dr hab. in¿. Tadeusz PAW£OWSKI, prof. nadzw.
Dyrektor Przemys³owego Instytutu Maszyn Rolniczych w Poznaniu

e-mail: office@pimr.poznan.pl
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Po przeniesieniu instytucji na Staro³êkê rozpocz¹³ siê jej
szybki rozwój po³¹czony z rozbudow¹ bazy laboratoryjnej,
zorganizowaniem Zak³adu Doœwiadczalnego Konstrukcyjno-
Prototypowego i naborem kadry. Zdecydowana wiêkszoœæ
nowych pracowników, g³ównie rzemieœlników, wywodzi³a siê
spoœród mieszkañców Staro³êki, Minikowa, Marlewa oraz
okolicznych osiedli i wiosek, gdy¿ dojazd do pracy ze œród-
mieœcia by³ uci¹¿liwy. W dynamicznie rozwijaj¹cym siê
Instytucie ponad po³owa kadry wywodzi³a siê z tych dzielnic.
St¹d zaistnia³a tak silna wiêŸ Instytutu ze Staro³êk¹ i okolic¹.

Od 70 lat Przemys³owy Instytut Maszyn Rolniczych prowa-
dzi aktywn¹ dzia³alnoœæ naukow¹ i badawczo-rozwojow¹,
nadzorowan¹ przez Ministerstwo Gospodarki. Instytut specja-
lizuje siê w zagadnieniach in¿ynierii rolniczej, tworz¹c nowe
technologie i nowe rozwi¹zania sprzêtu technicznego, wytwa-
rzanego póŸniej przez krajowy przemys³ maszyn rolniczych
(ponad 200 producentów maszyn i urz¹dzeñ).

Lata dzia³alnoœci Przemys³owego Instytutu Maszyn Rolni-
czych w Poznaniu w historii rozwoju produkcji rolniczej i sto-
sowanych do tego celu narzêdzi i maszyn tworz¹ ca³¹ epokê: od
narzêdzi konnych, poprzez dynamiczny rozwój ci¹gników
agregowanych z maszynami, kombajnów i innych maszyn
samobie¿nych, a¿ do wieloczynnoœciowych, zautomatyzo-
wanych agregatów polowych, ze sterowaniem laserowym i sa-
telitarnym okreœlaniem parametrów ich pracy.

Dzia³alnoœæ PIMR wyraŸnie wpisa³a siê w historiê polskiej
techniki rolniczej, a jej wp³yw na rozwój wiedzy teoretycznej
i empirycznej z tego zakresu i na rozwój przemys³u maszyn
rolniczych jest z pewnoœci¹ znacz¹cy. Nasi specjaliœci wspó³-
pracuj¹ tak¿e z innymi oœrodkami badawczymi w kraju i za
granic¹, s¹ zatrudniani, równoczeœnie z prac¹ w PIMR,
w uczelniach, gdzie wywieraj¹ równie¿ wp³yw na rozwój
techniki rolniczej.

Istotnym osi¹gniêciem PIMR by³a i jest nadal dobra wspó³-
praca z instytutami, uczelniami oraz innymi instytucjami
pracuj¹cymi dla rolnictwa, jak równie¿ z przemys³em maszyn
rolniczych, w zakresie rozwoju techniki rolniczej oraz wdra-
¿ania nowoczesnego sprzêtu rolniczego do produkcji fabrycz-
nej i praktyki gospodarczej.

W PIMR powsta³o szereg znakomicie wyspecjalizowanych
zespo³ów: naukowo-badawczych, konstrukcyjnych, technolo-
gicznych i normalizacyjnych, pracuj¹cych dla rozwoju maszyn
i urz¹dzeñ do produkcji roœlinnej, zwierzêcej, transportu
rolniczego, suszarnictwa, przetwórstwa i przechowalnictwa
p³odów rolnych oraz do przetwarzania energii odnawialnej,
prowadz¹cych tak¿e badania nad doborem polimerów i pow³ok
antykorozyjnych dla maszyn rolniczych oraz badania i upo-
wszechnianie postêpowej, komputerowej techniki projekto-
wania i testowania maszyn.

Prace naukowe s¹ prowadzone w Instytucie zgodnie z przy-
jêtym wieloletnim programem i strategi¹ PIMR. Prace te maj¹
charakter ci¹g³y i obejmuj¹ miêdzy innymi nastêpuj¹ce naj-
wa¿niejsze grupy tematyczne:
- optymalizacja konstrukcji maszyn i urz¹dzeñ rolniczych

pod k¹tem zmniejszenia energoch³onnoœci eksploatacyjnej,
- ograniczenie negatywnego wp³ywu konstrukcji maszyn

rolniczych na niszczenie œrodowiska naturalnego i zagro-
¿enie ¿ycia i zdrowia cz³owieka,

- badanie nowych agrotechnologii oraz opracowywanie
nowatorskiego sprzêtu dla ich realizacji,

- automatyzacja i robotyzacja procesów agrotechnicznych,
- badania materia³owe oraz optymalizacja elementów i ze-

spo³ów podnosz¹cych jakoœæ maszyn,
- rozwój technik komputerowego wspomagania projekto-

wania i symulacyjnych badañ maszyn.

fot. Anna Filipowska-Adamczyk



4

Realizowane w Instytucie prace oprócz istotnych walorów
naukowych maj¹ bardzo du¿e znaczenie utylitarne. Instytut
zawsze prawid³owo rozumia³ rolê jednostki badawczo-rozwo-
jowej jako placówki naukowej, która tworzy rzeczy innowa-
cyjne i ambitne naukowo, ale jednoczeœnie atrakcyjne i mo¿li-
we do gospodarczego wykorzystania w przemyœle i rolnictwie.

W Instytucie, oprócz kilkuset prototypów maszyn rolni-
czych, zbudowano tak¿e tysi¹ce przyrz¹dów pomiarowo-
badawczych, liczne stanowiska badawcze i kilka przewoŸnych
laboratoriów pomiarowych, na zamówienia fabryk i ró¿nych
oœrodków badawczych. Powsta³o tutaj szereg monografii,
ksi¹¿ek, periodyków i wiele artyku³ów wzbogacaj¹cych wie-
dzê w zakresie badañ teoretycznych i empirycznych, proje-
ktowania, budowy i eksploatacji maszyn rolniczych oraz
aparatury badawczej - wydanych i upowszechnianych przez tu-
tejszy Bran¿owy Oœrodek Informacji Naukowej, Technicznej,
Ekonomicznej i Normalizacyjnej.

Godna szczególnego podkreœlenia jest du¿a aktywnoœæ
i doskona³a wspó³praca PIMR z przedsiêbiorstwami - g³ównie
z sektora MŒP (ma³ych i œrednich przedsiêbiorstw). Dzia-
³alnoœæ Instytutu stanowi badawcze zaplecze dla tych firm
i pomaga im skutecznie konkurowaæ na rynku krajowym i eks-
portowym.

Ogólna liczba pracowników, zatrudnionych na podstawie
umowy o pracê, na dzieñ 31.12.2015 r. wynosi³a 90 osób.
W Instytucie obserwuje siê wzrost zatrudnienia i systema-
tyczne podnoszenie kwalifikacji przez pracowników. Instytut
wspó³pracuje z licznymi uczelniami wy¿szymi, prowadzone s¹
zajêcia dla studentów, umo¿liwia siê absolwentom szkó³
wy¿szych odbycie sta¿u i zdobycie praktycznego przygoto-
wania do zawodu konstruktora, pos³uguj¹cego siê w pracy
najnowoczeœniejszymi œrodkami technicznymi, którymi
dysponuje Instytut. W tych dzia³aniach ze studentami i absol-
wentami tkwi byæ mo¿e istotna przyczyna sukcesów w póŸ-
niejszej wspó³pracy z przedsiêbiorstwami, w których ci m³odzi
in¿ynierowie pracuj¹. Instytut wspiera równie¿ zawodowe
doskonalenie siê m³odych konstruktorów z przedsiêbiorstw.

PIMR nieustannie inwestuje w nowoczesny, specjalny
sprzêt komputerowy i stanowiska do badañ symulacyjnych,
specjalistyczne oprogramowanie oraz aparaturê badawcz¹
najnowszej generacji. Modernizacji poddawane s¹ tak¿e
budynki i infrastruktura Instytutu.

Pragniemy wyraziæ szacunek i wdziêcznoœæ dla ponad
trzech tysiêcy osób, które w historii Instytutu pracowa³y w jego
zak³adach, pracowniach, zespo³ach, laboratoriach, dzia³ach
i wydzia³ach. Ich rzetelna praca przyczyni³a siê do stworzenia
i ugruntowania pozycji PIMR jako jednostki znacz¹cej i cenio-
nej w sektorze techniki rolniczej. Wielu z nich ju¿ odesz³o na
zawsze, wielu jest na emeryturze. Dziêkujemy Im wszystkim.

Swój Jubileusz Instytut uczci³ uroczystym posiedzeniem
Rady Naukowej, na które zaproszono licznych, znakomitych
goœci z kraju i zagranicy. Mia³o to miejsce dnia 22 stycznia
2016 r. na terenie Miêdzynarodowych Targów Poznañskich
w drugim dniu trwania szóstej edycji Miêdzynarodowych
Targów POLAGRA-PREMIERY2016.

Porz¹dek obrad Rady Naukowej by³ nastêpuj¹cy:
1. Otwarcie i powitanie zaproszonych goœci przez Sekretarza

Rady Naukowej PIMR, dr. hab. in¿. Zbyszka Zbytka, prof.
nadzw.;

2. Referat i pokaz multimedialny Dyrektora Naczelnego
PIMR, dr. hab. in¿. Tadeusza Paw³owskiego, prof. nadzw.,
pt. „70 lat dzia³alnoœci PIMR na rzecz krajowego przemys³u
maszyn rolniczych i polskiego rolnictwa oraz perspektywy
na przysz³oœæ”;

3. Wrêczenie wyró¿nieñ i odznaczeñ pracownikom PIMR;
4. Wyst¹pienia goœci;
5. Koncert w wykonaniu Kwartetu Akademii Muzycznej im.

Ignacego Jana Paderewskiego w Poznaniu;
6. Spotkanie okolicznoœciowe i lunch.

Uroczyste, jubileuszowe, plenerowe spotkanie obecnych
pracowników Instytutu z pracownikami emerytowanymi oraz
rodzinami nast¹pi w cieplejszej porze bie¿¹cego roku.

TECHNIKA ROLNICZA OGRODNICZA LEŒNA 2/2016

THE INDUSTRIAL INSTITUTE OF AGRICULTURAL ENGINEERING (PIMR)

CELEBRETES ITS 70 ANNIVERSARY
th

Summary

Activity of the Industrial Institute of Agricultural Engineering (PIMR) clearly became part of a history of the Polish agricultural
technique, and its impact on development of the theoretical and empirical knowledge in this area and on the growth of industry of
agricultural machines is certainly significant. In PIMR it came into existence numerous excellently specialized teams: research,
constructional, technological and normalizing, working for the development of machines and devices for plant and animal
production, for agricultural transport, drying rooms, processing and storage of the field crops and for processing the renewable
energy, also carrying on research on the selection of polymers and underseals for agricultural machines as well as investigating
and popularizing the progressive computer technique of designing and testing machines. A large activity and cooperation of PIMR
with enterprises - mainly from the sector of small and medium ones - are noteworthy. Activity of the Institute constitutes the
research back for these companies and helps them to effectively compete on the domestic and export market.
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A DICTIONARY OF AGRICULTURAL ENGINEERING IN SIX LANGUAGES

Jest pierwszym tego typu s³ownikiem wydanym w Polsce.

Zawiera on ponad 13.350 wiod¹cych angielskich terminów podanych w uk³adzie
alfabetycznym z odpowiednikami w jêzyku polskim, niemieckim, francuskim,
w³oskim i rosyjskim.

Wydawca: PIMR Poznañ.


