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Streszczenie

W 1946 r. z zalecenia ówczesnego Ministra Przemys³u zosta³o powo³ane Centralne Biuro Konstrukcyjne Maszyn Rolniczych
(CBKMR), co stanowi³o zal¹¿ek dzia³aj¹cego do dzisiaj Instytutu. W Instytucie zachowa³y siê tak¿e akty prawne przekszta³-
caj¹ce to biuro w roku 1954 w Instytut Maszyn Rolniczych (IMR) oraz w roku 1960 w Przemys³owy Instytut Maszyn Rolniczych
(PIMR). Instytut zachowuje równie¿ pamiêæ o pracownikach, którzy ju¿ odeszli, szczególnie o swoim za³o¿ycielu in¿. Stanis³awie
¯aliñskim oraz o kolejnych osobach sprawuj¹cych funkcjê dyrektora: dr. in¿. Janie Czarneckim, prof. dr. in¿. Kazimierzu Mielcu.
Podtrzymuje tak¿e kontakt z by³ym dyrektorem, mgr. in¿. Zygmuntem Millerem, oraz wieloma emerytowanymi pracownikami.
W okresie siedemdziesiêciu lat swego istnienia dzia³alnoœæ Przemys³owego Instytutu Maszyn Rolniczych na sta³e 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. Dzisiaj dzia³alnoœæ Instytutu stanowi badawcze zaplecze g³ównie dla
sektora ma³ych i œrednich przedsiêbiorstw i pomaga im skutecznie konkurowaæ na rynku krajowym i eksportowym.
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Na podstawie zachowanych dokumentów mo¿na dok³adnie
odtworzyæ historiê powo³ania Przemys³owego Instytutu Maszyn
Rolniczych w Poznaniu. Z zapisków in¿. Stanis³awa ¯aliñskiego
(rys. 1) dowiadujemy siê, ¿e na podstawie zalecenia Ministerstwa
Przemys³u, z inspiracji Wydzia³u Przemys³u Maszyn Rolniczych
Centralnego Zarz¹du Przemys³u Metalowego w Warszawie przy
ul. Wilczej 69 oraz Centrali Zbytu Maszyn Rolniczych w £odzi,
dnia 1 stycznia 1946 r. instytucje te powierzy³y in¿. Stanis³awowi
¯aliñskiemu, wyk³adowcy Wydzia³u Rolnego Uniwersytetu Po-
znañskiego oraz Wydzia³u Mechanicznego Szko³y In¿ynierskiej,
przedwojennemu kierownikowi Biura Konstrukcyjnego w fa-
bryce „Unia” w Grudzi¹dzu, misjê utworzenia Centralnego Biura
Konstrukcyjnego Maszyn Rolniczych (CBKMR), które mia³o za
zadanie „opracowywaæ i ulepszaæ stronê konstrukcyjn¹ maszyn
i narzêdzi rolniczych”. Stanis³aw ¯aliñski misjê przyj¹³. Praca
organizacyjna rozpoczê³a siê 1 stycznia 1946 roku, nominacjê
natomiast na kierownika biura otrzyma³ dnia 25 marca 1946 r.
pismem Ministerstwa Przemys³u - Centrala Zbytu Maszyn Rolni-
czych L.dz. 2675/46 [1].

Dnia 1 marca 1946 r. biuro otrzyma³o przydzia³ na dwa etaty:
etat techniczny (kierownik in¿. Stanis³aw ¯aliñski) i etat sekre-
tarki (Zofia M³okosiewicz). Biuro zlokalizowano w dwóch
pokojach o ³¹cznej powierzchni 45 m , wydzier¿awionych od
fabryki H. Cegielski w Poznaniu przy ul. Daszyñskiego 136
(obecnie ul. 28 Czerwca 1956 r.). Dnia 5 grudnia tego roku biuro
przeniesiono do budynku przy ul. Roosevelta 11, remonto-
wanego przez Bydgoskie Zjednoczenie Przemys³u Maszyn
Rolniczych, w którym zajê³o na I piêtrze cztery pomieszczenia
o ³¹cznej powierzchni 120 m . W tym okresie kadra CBKMR
sk³ada³a siê z czterech osób - kierownik, dwa etaty techniczne
(Tomasz Banaœ,AlojzyAugustyniak) i sekretarka.

W 1947 r. Biuro przeniesiono na drugie piêtro tej samej
kamienicy, gdzie zajê³o 10 pokoi o ³¹cznej powierzchni ok.
120 m , ale liczba pracowników ros³a wolno i pod koniec
drugiego roku istnienia w CBKMR zatrudniano tylko 11 osób,
w tym dwóch in¿ynierów. Nowymi pracownikami zostali m.in.
Zygmunt Fr¹ckowiak (1.03.1947), Edward Fitzman (1.05.1947)
oraz in¿. Boles³aw Kuraszkiewicz (1.12.1947). Powolny wzrost
kadr wynika³ z braku mo¿liwoœci pozyskania wykwalifi-
kowanych konstruktorów oraz ma³ych œrodków finansowych na
rozwój Biura.
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Rys. 1. In¿. Stanis³aw ¯aliñski, kierownik Centralnego Biura
Konstrukcyjnego Maszyn Rolniczych (1946-1949) oraz dyrektor
Centralnego Biura Konstrukcyjnego Nr 3 (1949-1953)
Fig. 1. Eng. Stanis³aw ¯aliñski, manager of the Central
Structural Office of Agricultural Machines (1946-1949) and
managing director of the Central Structural Office No 3 (1949-
1953)

Rys. 2. Siedziba CBKMR w budynku mieszkalnym przy ulicy
Roosevelta 11 w Poznaniu (stan z 1953 r.)
Fig. 2. Head office of CBKMR in a dwelling house in Poznañ at 11
Roosevelt Street (situation in 1953)
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W marcu 1948 r. Szko³a In¿ynierska w Poznaniu wypromowa³a
pierwszych powojennych absolwentów. Spoœród nich trzy osoby
obroni³y prace dyplomowe w specjalnoœci konstrukcja maszyn
rolniczych, prowadzone przez in¿. Stanis³awa ¯aliñskiego,
i wzmocni³y kadrê CBKMR. Byli to: Hipolit Szubert
(1.05.1948), W³adys³aw Wawdysz (1.10.1948) i Stanis³aw Sedla-
czek (1.12.1948).

Od sierpnia 1948 r. finansowanie dzia³alnoœci Biura i nadzór
nad gospodark¹ kadrow¹ przejê³a fabryka „Unia” w Grudzi¹dzu,
a nadzór merytoryczny Zjednoczenie w £odzi.

Rok zakoñczono obsad¹ 18 pracowników, w tym szeœciu in-
¿ynierów. Nowi pracownicy to m.in. Ryszard Lewicki
(15.03.1948) oraz Sylwester Tomaszewski (1.09.1948).

W roku 1949 liczba pracowników wynosi³a 22 osoby, w tym:
17 etatów technicznych, 4 etaty administracyjne i 1 etat fizyczny.
Do pracy przyjêto m.in.: Janusza Hajnowskiego i Henryka
Jêdrasiewicza (1.02.1949), Agnieszkê Szymkowiak (8.02.1949)
oraz Stefana Anulewicza (1.06.1949). W grudniu tego roku na
stanowisko zastêpcy kierownika Biura ds. administracyjno-
finansowych zosta³ skierowany przez Zjednoczenie w £odzi
Bronis³aw Kostêcki - absolwent Wy¿szej Szko³y Handlowej
w Poznaniu. By³ to pierwszy formalny zastêpca kierownika
CBKMR, w którym na koñcu roku pracowa³o ju¿ 25 osób.

Zarz¹dzeniem Ministra Przemys³u Ciê¿kiego z dnia 31
grudnia 1949 r. (Monitor Polski Nr A-26/50 poz. 300) CBKMR
zosta³o przemianowane na Centralne Biuro Konstrukcyjne Nr 3 -
Przedsiêbiorstwo Pañstwowe Wyodrêbnione, podleg³e Zjedno-
czeniu w £odzi [2]. Dotychczasowy kierownik Biura - in¿. Stani-
s³aw ¯aliñski - zosta³ mianowany dyrektorem CBK-3.

W roku 1950 wprowadzono pe³ny rozrachunek gospodarczy
i roczne plany pracy zatwierdzane przez Zjednoczenie oraz akor-
dowo-premiowy system wynagradzania pracowników. Odt¹d
Biuro prowadzi³o samodzieln¹ gospodarkê finansow¹ na zasadzie
sprzeda¿y wyników swojej pracy. Do 1950 r. Biuro posiada³o tylko
Dzia³ Konstrukcyjny. Rosn¹ce potrzeby przemys³u oraz koniecz-
noœæ podwy¿szania jakoœci opracowañ wymaga³y utworzenia no-
wych komórek organizacyjnych. W tym celu w roku 1950 zorga-
nizowano: Dzia³ Normalizacji z Sekcj¹ Wydawnicz¹ oraz Dzia³
Pomocniczo-Produkcyjny.

W 1951 r. dokonano kolejnej wewnêtrznej reorganizacji
CBK-3, w wyniku której powsta³ nowy Dzia³ Oprzyrz¹dowania.

Dnia 1 lipca 1951 r. dyrektor Zjednoczenia powo³a³ in¿.
Hipolita Szuberta na stanowisko G³ównego In¿yniera CBK-3
i zastêpcê dyrektora ¯aliñskiego.

W marcu 1953 r. oddano do u¿ytku nowo zbudowany gmach
Biura przy ul. Staro³êckiej 31 (rys. 3). Siedziba Instytutu pozostaje
pod tym adresem do dzisiaj. Dwupiêtrowy budynek o powierzchni
u¿ytkowej 2236 m znajdowa³ siê na terenie Fabryki Sprzêtu
Rolniczego im. „15 Grudnia” oczekuj¹cej na przeniesienie produ-
kcji do organizuj¹cej siê nieopodal Poznañskiej Fabryki Maszyn
¯niwnych i przekazanie CBK-3 ca³ego terenu wraz z zabudo-
waniami fabrycznymi. Powierzchnia pomieszczeñ biurowych
znacznie wzros³a, a warunki pracy znacznie siê poprawi³y.

W czerwcu 1953 r. nast¹pi³a zmiana na stanowisku dyrektora
Biura. In¿. Stanis³aw ¯aliñski ukoñczy³ 70 lat i podj¹³ pracê na
stanowisku konstruktora, a dyrektorem CBK-3 zosta³ mgr in¿.
Zygmunt Miller, pracownik naukowy Politechniki Wroc³awskiej -
specjalista z zakresu konstrukcji maszyn rolniczych.

Istotny wp³yw na tematykê i plany prac Biura wywiera³a
Komisja Oceny Maszyn Rolniczych i Traktorów (KOMRiT), dzia-
³aj¹ca od 1953 r. przy Ministerstwie Rolnictwa. Podstawowym
zadaniem tej Komisji by³o opiniowanie propozycji przemys³u
maszyn rolniczych w obszarze: ci¹gników, maszyn wspó³-
pracuj¹cych z ci¹gnikami oraz maszyn o masie powy¿ej 1500 kg
napêdzanych silnikami, tak¿e elektrycznymi. Komisja ocenia³a
wyniki prac projektowo-badawczych obejmuj¹cych: za³o¿enia,
dokumentacjê konstrukcyjn¹ i wyniki badañ prototypów maszyn
i ci¹gników.
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Rys. 3. Siedziba Instytutu Maszyn Rolniczych we w³asnym
budynku przy ul. Staro³êckiej 31 w Poznaniu (stan z 1953 r.)
Fig. 3. Head office of Institute of Agricultural Engineering in own
building at 31 Staro³êcka Street in Poznañ (situation in 1953 r.)

Uchwa³¹ Rady Ministrów Nr 603/54 z dnia 28 sierpnia 1954 r.
na bazie Centralnego Biura Konstrukcyjnego Nr 3 utworzono
Instytut Maszyn Rolniczych w Poznaniu [3]. Nadzór nad Insty-
tutem sprawowa³ Minister Przemys³u Maszynowego. Zgodnie
z t¹ uchwa³¹, zadaniem Instytutu by³o prowadzenie prac nau-
kowo-badawczych, konstrukcyjnych i technologicznych w dzie-
dzinie budowy maszyn, urz¹dzeñ i narzêdzi rolniczych. Uchwa³a
umo¿liwia³a tworzenie przy Instytucie gospodarstwa pomocni-
czego, dzia³aj¹cego na zasadach rozrachunku gospodarczego.

Powa¿n¹ rolê w dzia³alnoœci Instytutu spe³nia powo³ana
w 1955 r. Rada Naukowa, jako cia³o doradcze dyrekcji. Podkreœ-
liæ nale¿y jej du¿y wp³yw na wybór problemów i tematów oraz
œcis³e ich powi¹zanie z dzia³alnoœci¹ przemys³u i potrzebami
rolnictwa.

Przewodnicz¹cymi Rady Naukowej Instytutu byli:
• w latach 1955-1978: prof. mgr in¿. Stanis³aw Weres,

Politechnika Poznañska, a od 1961 r. Akademia Rolnicza
w Poznaniu,

• w latach 1979-1999: prof. zw. dr hab. in¿. Boles³aw
Wojciechowicz, doktor h.c. multi, Politechnika Poznañska,

• od 1999 r.: prof. zw. dr in¿. Zdzis³aw Koœmicki, doktor h.c.,
Politechnika Poznañska oraz PIMR.
W nowo utworzonym Instytucie zorganizowano trzy specja-

listyczne zak³ady naukowe: Zak³ad Maszyn Rolniczych, Zak³ad
Narzêdzi Rolniczych, Zak³ad Urz¹dzeñ Hodowlanych i Gospo-
darskich oraz Dzia³ Informacji i Dokumentacji Technicznej.

Dzia³ Informacji i Dokumentacji Technicznej rozpocz¹³
wydawanie trzech w³asnych wydawnictw ci¹g³ych: „Przegl¹du
Dokumentacyjnego Ci¹gników i Maszyn Rolniczych”
(miesiêcznik), „Informatora Patentowego” (dwumiesiêcznik)
oraz „Biuletynu Informacyjnego Instytutu Maszyn Rolniczych”
(kwartalnik), które póŸniej rozwija³y siê i ulega³y przekszta³ce-
niom.

Zgodnie z zarz¹dzeniem Ministerstwa Przemys³u Maszyno-
wego z dnia 15 stycznia 1955 r. przy Instytucie utworzono Zak³ad
Konstrukcyjno-Technologiczny (ZKT), który kontynuowa³ i roz-
wija³ zakres prac realizowany przez CBK-3 (dzia³y konstrukcji,
oprzyrz¹dowania, normalizacji i budowy prototypów) - na zlece-
nia Instytutu lub fabryk wykonywa³ dokumentacjê konstrukcyjn¹
maszyn rolniczych i oprzyrz¹dowania do produkcji tych maszyn,
prowadzi³ prace normalizacyjne i unifikacyjne, opracowywa³
i wydawa³ instrukcje obs³ugi oraz budowa³ prototypy maszyn
rolniczych, a od 1958 r. wytwarza³ tak¿e aparaturê pomiarowo-
badawcz¹.

W roku 1956 zwiêkszono liczbê specjalistycznych zak³adów
naukowych do siedmiu. By³y to: Zak³ad Maszyn do Uprawy Roli,
Maszyn do Siewu i Sadzenia, Maszyn do Ochrony Roœlin,
Maszyn ¯niwnych i M³ocarñ, Maszyn do Czyszczenia i Susze-
nia, Maszyn do Zbioru Roœlin Niek³osowych oraz Maszyn
Hodowlanych i Gospodarskich. Jednoczeœnie powo³ano dwa



zak³ady problemów ogólnych: Zak³ad Przyrz¹dów Pomiarowo-
Badawczych oraz Zak³ad Technologii i Materia³ów.

Od stycznia 1956 r. Instytut zosta³ formalnym w³aœcicielem
ca³ego terenu po by³ej Fabryce Sprzêtu Rolniczego im. „15
Grudnia” przy ul. Staro³êckiej 31. Na obszarze ok. 5,6 ha, oprócz
wczeœniej przejêtego nowego gmachu, znajdowa³y siê: jedno-
piêtrowy biurowiec o powierzchni 1476 m i hala Wydzia³u Bu-
dowy Prototypów o powierzchni 4746 m . Pomieszczenia te prze-
znaczono dla Zak³adu Konstrukcyjno-Prototypowego. W pocz¹t-
kowym okresie ok. 20% powierzchni hali i szereg pomieszczeñ
w biurowcu zajmowa³ Instytut Obróbki Plastycznej.

Na pocz¹tku stycznia 1958 r. dyrektor IMR, mgr in¿.
Zygmunt Miller, zosta³ powo³any na stanowisko dyrektora
Poznañskiej Fabryki Maszyn ¯niwnych. Do 30 kwietnia 1959 r.
Instytutem kierowa³ Zastêpca Dyrektora ds. Naukowych, in¿.
Hipolit Szubert. W 1959 r. dyrektorem IMR zosta³ dr in¿. Jan
Czarnecki, pracownik naukowy Politechniki Poznañskiej.

W 1960 r. Instytut zmieni³ nazwê. Zgodnie z Zarz¹dzeniem
48/60 Ministerstwa Przemys³u Ciê¿kiego, od 22 marca 1960 r.
Instytut Maszyn Rolniczych zosta³ przemianowany na Przemy-
s³owy Instytut Maszyn Rolniczych [4]. Nadany wówczas statut
znacz¹co podporz¹dkowywa³ PIMR Zjednoczeniu Przemys³u
Maszyn Rolniczych.

W 1961 r. nast¹pi³a zmiana na stanowisku dyrektora Insty-
tutu. Dr in¿. Jan Czarnecki wróci³ do pracy naukowo-dyda-
ktycznej w Politechnice Poznañskiej, a dyrektorem PIMR, od
pocz¹tku roku, zosta³ mgr in¿. Hipolit Szubert.

W miarê rozwoju przemys³u coraz wiêkszego znaczenia na-
biera³y sprawy zwi¹zane z informacj¹ naukowo-techniczn¹
i ekonomiczn¹ oraz normalizacyjn¹ i unifikacyjn¹. W zwi¹zku
z tym stale rozbudowywano i rozszerzano zakresy dzia³ania
odpowiednich dzia³ów Instytutu, których znaczenie i poziom
dzia³alnoœci umo¿liwi³ w 1961 r. powierzenie im roli Bran¿o-
wych Oœrodków: Normalizacji oraz Informacji Naukowo-
Technicznej i Ekonomicznej. Ten ostatni Oœrodek, kierowany
przez dr. in¿. Adama Górskiego, jako jeden z pierwszych w Pol-
sce, zorganizowa³ dzia³alnoœæ w zakresie dokumentacji patento-
wej, orzecznictwa patentowego i ochrony praw w³asnoœci prze-
mys³owej.

W maju 1961 r. powsta³a Pracownia Wzornictwa Przemys³o-
wego. Celem jej dzia³ania by³o podnoszenie estetyki w konstruk-
cji ci¹gników i maszyn rolniczych przy œcis³ej wspó³pracy z kon-
struktorami, technologami i specjalistami z zakresu zagadnieñ
bhp.

W 1963 r. utworzono Pracowniê Badañ Ekonomicznych.
Zakres jej dzia³alnoœci obejmowa³ opracowywanie: prognoz
gospodarczych, analiz techniczno-ekonomicznych, wskaŸników
ekonomicznych charakteryzuj¹cych rozwój bran¿y i poziom
techniczny wytwarzanych maszyn, œledzenie kierunków rozwoju
przemys³u maszyn i ci¹gników rolniczych w œwiecie oraz
okreœlenie perspektyw jego rozwoju w kraju.
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W 1965 r. powo³ano Zak³ad Badañ Maszyn Rolniczych,
w którym badano maszyny g³ównie pod k¹tem ich niezawodno-
œci i trwa³oœci, opracowywano metodyki i programy badañ.
Instytut dzia³a³ wówczas na podstawie statutu zatwierdzonego
przez Ministra Przemys³u Ciê¿kiego, Zarz¹dzeniem Nr 262,
z dnia 9 listopada 1965 r. [5].

Na podstawie Zarz¹dzenia Nr 299 Ministra Przemys³u Ciê¿-
kiego z dnia 6 grudnia 1965 r., powo³ano Zak³ad Doœwiadczalny
Konstrukcyjno-Prototypowy, na bazie dotychczasowego Zak³a-
du Konstrukcyjno-Technologicznego, dzia³aj¹cy w PIMR samo-
dzielnie, na pe³nym wewnêtrznym rozrachunku [6].

Z pocz¹tkiem roku 1969 nast¹pi³a zmiana dyrektora Insty-
tutu. Na stanowisko to powo³ano doc. dr. in¿. Kazimierza Mielca,
kierownika Zak³adu Maszyn i Urz¹dzeñ Rolniczych w Polite-
chnice Poznañskiej, który pe³ni³ tê funkcjê do 1992 r..

Zgodnie z Obwieszczeniem Przewodnicz¹cego Komitetu
Badañ Naukowych z dnia 10 maja 1991 r. (Dz.U. Nr 44 z 1991 r.),
Og³oszono otwarty konkurs na stanowisko dyrektora PIMR [7].
Konkurs wygra³ dotychczasowy dyrektor Instytutu, prof. dr in¿.
Kazimierz Mielec, i zosta³ powo³any na to stanowisko przez
Ministra Przemys³u i Handlu w lutym 1992 r. Prof. K. Mielec
kierowa³ Instytutem tak¿e przez kolejn¹ kadencjê, po wygraniu
konkursu w 1997 r.

Z pocz¹tkiem roku 2003 nast¹pi³a zmiana na stanowisku
dyrektora Instytutu. Prof. dr in¿. Kazimierz Mielec przeszed³ na
emeryturê, a nowym dyrektorem PIMR zosta³ dr in¿. Tadeusz
Paw³owski, którego w wyniku wygranego konkursu powo³a³
Minister Gospodarki i Pracy. Obecnie, po wygraniu kolejnego
konkursu, dr hab. in¿. Tadeusz Paw³owski, prof. nadzw., pe³ni tê
funkcjê nadal.
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HISTORY OF THE INDUSTRIAL INSTITUTE OF AGRICULTURAL
ENGINEERING IN THE LIGHT OF SAVED DOCUMENTS

Summary

Appointing for existing in 1946 of Central Structural Office of Agricultural Machines (CBKMR) saved its documentation. Legal
documents converting this office in 1954 into the Institute of Agricultural Engineering (IMR) and then in 1960 into the Industrial
Institute of Agricultural Engineering (PIMR) are also preserved at the Institute. The Institute also keeps the memory about employees
who already walked away, particularly about its founder Eng. Stanis³aw ¯aliñski and about next persons holding the post of prime
manager: for Dr. Eng. Jan Czarnecki, Prof. Dr. Eng. Kazimierz Mielec. Also a contact with the former director, M. Eng. Zygmunt Miller,
and many retired employees is maintained. In the period of seventy years of its existence, activity of the Industrial Institute of
Agricultural Machines permanently 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. Today
activity of the Institute constitutes the research back mainly for the sector of small and medium enterprises and helps them to effectively
compete in both the domestic and export market.
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