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Streszczenie

W pracy omówiono, na tle kierunków rozwoju techniki rolniczej, g³ówne obszary prac badawczych i rozwojowych
prowadzonych w Przemys³owym Instytucie Maszyn Rolniczych w Poznaniu. Na tle uwarunkowañ realizacji omawianych zadañ
wskazano równie¿ zarysowuj¹ce siê zagro¿enia, które w dzia³aniach antycypacyjnych trzeba bêdzie uwzglêdniaæ.

: in¿ynieria rolnicza, badania stosowane, jednostki badawczo-rozwojowe, program Horyzont 2020S³owa kluczowe

OBSZARY BADAÑ STOSOWANYCH NA U¯YTEK
PRODUCENTÓW WYROBÓW TECHNIKI ROLNICZEJ

Podstawowe ramy dzia³alnoœci jednostek naukowych
wyznacza europejski program HORYZONT 2020.

HORYZONT 2020 jest nakierowany na rozwój Europy
jako jednolitego organizmu spo³eczno-gospodarczego i g³ów-
ny nacisk k³adzie na wspó³pracê miêdzynarodow¹ oraz inte-
gracjê badañ naukowych, prowadzonych w UE. Wyodrêbniono
trzy tzw. filary tego programu:
- Pierwszy obejmuje finansowanie wspó³pracy i rozwoju

europejskich jednostek naukowych;
- Drugi obejmuje rozwój wiod¹cych technologii, kluczo-

wych dla rozwoju ca³ej gospodarki, takich jak np.: nano-
i biotechnologie, technologie kosmiczne itp., czyli tzw.
lokomotywy rozwoju techniki;

- Trzeci obejmuje finansowanie badañ s³u¿¹cych rozwi¹-
zywaniu g³ównych problemów wspó³czesnych spo³e-
czeñstw, tj. wyczerpywania siê noœników energii, zanie-
czyszczenia œrodowiska naturalnego, atrofii wiêzi spo³ecz-
nych oraz zmian klimatu.

Mo¿na tu zauwa¿yæ, ¿e za wiele niekorzystnych skutków
postêpu technicznego odpowiedzialne jest wspó³czesne
rolnictwo i przemys³ pracuj¹cy na jego potrzeby.
Skonstruowanie du¿ych, wydajnych maszyn i urz¹dzeñ
rolniczych umo¿liwi³o powstanie wielkich przemys³owych
przedsiêbiorstw rolnych i rolno-spo¿ywczych, zatrudniaj¹cych
niewielu pracowników, co zrodzi³o szereg problemów spo-
³ecznych, takich jak: rabunkowa gospodarka gleb¹ i zasobami
naturalnymi, prowadz¹ca do ich szybkiego wyniszczania,
migracja ludzi zatrudnionych w rolnictwie do wielkich miast
i narastanie problemów w tych miastach, pogorszenie jakoœci
¿ywnoœci, wyd³u¿enie czasu i dystansu jej transportu (kon-
serwy, ¿ywnoœæ œmieciowa) i innych.

Wzrost wydajnoœci i stopnia z³o¿onoœci maszyn rolniczych
powoduje kurczenie siê ich rynku (wielkotowarowemu
rolnictwu wystarcza coraz mniejsza liczba wysokowydajnych
wykorzystywanych przez ca³¹ dobê maszyn) i wzrost bezrobo-
cia na obszarach wiejskich. Nastêpuje koncentracja produkcji
tych maszyn w wielkich koncernach ponadnarodowych
z centralami w USA i innych bogatych krajach, które nie s¹
w ¿adnym stopniu zainteresowane wspó³prac¹ z polskimi in-
stytutami badawczymi, gdy¿ maj¹ w³asne hermetyczne centra
badawczo-rozwojowe. Z tymi niekorzystnymi zmianami usi³u-
j¹ walczyæ ró¿ne organizacje spo³eczne oraz Komisja Euro-
pejska.

Polityka rozdzielania grantów z funduszy krajowych w za-
sadzie podporz¹dkowana jest polityce unijnej. Granty krajowe
dziel¹ siê na dwie grupy finansowane przez odrêbnie do tego
powo³ane centra. NCBiR finansuje g³ównie projekty
zorientowane na szybkie wykorzystanie wyników w przemy-

œle. Fundusze s¹ transferowane do jednostek naukowych
poprzez organizacje przemys³owe, które maj¹ decyduj¹c¹ rolê
w okreœlaniu przedmiotu badañ.

Fundusze z NCN s¹ przeznaczane g³ównie na badania
podstawowe, s³u¿¹ce ogólnemu rozwojowi wiedzy naukowej
w kontekœcie ogólnoœwiatowym i przyznawane s¹ zespo³om
wykazuj¹cym siê w obiegu miêdzynarodowym.

W³¹czenie siê Przemys³owego Instytutu Maszyn Rolni-
czych w Poznaniu w strumienie finansowania wymaga
intensywnego rozwijania wymienionej wspó³pracy
zagranicznej oraz bazy materialnej, pozwalaj¹cej podejmowaæ
zadania wymagaj¹ce posiadania specjalistycznej, unikalnej
aparatury, laboratoriów i kadry posiadaj¹cej odpowiednie
kompetencje. I tak dla przyk³adu wysoka pozycja
Uniwersytetu Stanforda w Kalifornii wynika w znacznej
mierze z posiadania przez tê uczelniê wielkiego akceleratora
cz¹stek elementarnych, który przyci¹ga tu fizyków z ca³ego
œwiata. Mo¿na zauwa¿yæ, ¿e w Przemys³owym Instytucie
Maszyn Rolniczych takim magnesem by³o do niedawna
rozporz¹dzanie unikalnym softwarem CAD i umiejêtnoœci
pracowników z tym zwi¹zane. „Demokratyzacja” technologii
CAD, coraz tañsze i doskonalsze oprogramowanie CAD
pozwalaj¹ce na korzystanie z niego mniej przygotowanym
u¿ytkownikom w przedsiêbiorstwach podcina ten filar
finansowania.

Niezbêdnym warunkiem udzia³u we wspó³pracy miêdzyna-
rodowej jest zdolnoœæ porozumiewania siê i wysokie kompe-
tencje w swojej dziedzinie zainteresowañ i prowadzonych
badañ. W programie HORYZONT 2020 s¹ przewidywane
granty na takie cele, jak: rozwój kadry poprzez szkolenia
w oœrodkach zagranicznych oraz rozwój bazy laboratoryjnej.
Granty pozyskiwane z tych funduszy wymagaj¹ jednak
zaanga¿owania zespo³ów badawczych z co najmniej trzech
krajów europejskich [1, 2, 3, 4].

Pozyskiwanie zleceñ z organizacji przemys³owych
wymaga dok³adnego rozeznania ich potrzeb oraz wyrobienia
sobie silnej, budz¹cej zaufanie marki; tê Przemys³owy Instytut
Maszyn Rolniczych posiada. Wa¿na jest te¿ konkurencja
cenowa, gdy¿ ten sektor dok³adnie kalkuluje op³acalnoœæ
swoich wydatków i inwestycji. Mo¿na pow¹tpiewaæ, w mo¿li-
woœæ uzyskania istotnych korzyœci ze sprzeda¿y licencji. Pa-
tenty zagraniczne s¹ bardzo kosztowne, a prawo patentowe
obecnie s³u¿y do ochrony interesów wielkich korporacji, które
staæ na wysokie op³aty patentowe i kosztowne procesy o naru-
szenie prawa autorskiego. Podstawowym kryterium oceny
projektów z sektora organizacji przemys³owych jest poten-
cjalny zysk ze sprzeda¿y wyrobów lub ulepszenia technologii.

Rozwijanie wspó³pracy miêdzynarodowej i wyrobienie
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sobie na tej arenie dobrej marki wymagaj¹:
1. Rozwijania i podtrzymywania kontaktów ze œwiatem nauki,

g³ównie poprzez osobisty udzia³ pracowników Instytutu
w licz¹cych siê konferencjach miêdzynarodowych oraz
wyjazdów na sta¿e do jednostek zagranicznych;

2. Rozwijania wœród kadry naukowej kompetencji
kluczowych dla rozwoju techniki rolniczej.

Na kszta³t wymagañ przez u¿ytkowników wyrobów techni-
ki rolniczej Instytut nie ma zbyt wielkiego wp³ywu, gdy¿ zale¿y
on od polityki pañstwa, regu³ prawnych i ekonomicznych oraz
trendów kulturowych. Obecnie czynnik ekonomiczny wymu-
sza koncentracjê w³asnoœci rolnej i produkcji rolniczej w wiel-
kich przedsiêbiorstwach na wzór amerykañski i odp³yw ludno-
œci do miast. Zastanawiaj¹ce jest to, ¿e takie potêgi gospodarcze
jak Chiny i Japonia opieraj¹ siê temu trendowi. Istnieje
w zwi¹zku z tym zapotrzebowanie na wielkie wydajne maszy-
ny, których z tej racji nie mo¿na produkowaæ w du¿ej liczbie,
przez co s¹ one kosztowne. To stoi w sprzecznoœci z za³o¿e-
niami polityki spo³ecznej UE, w której wa¿ne jest bardziej
równomierne terytorialne rozlokowanie ludnoœci i ochrona
interesów drobnych producentów ze wzglêdu na tzw. dobrostan
spo³eczny. Ekonomiczny trend polegaj¹cy na rugowaniu
ludnoœci z obszarów wiejskich do wielkich miast-molochów
wywiera bardzo negatywne skutki dla œrodowiska naturalnego
i ¿ycia zwyk³ych ludzi, skazanych na wegetacjê na obrze¿ach
wielkich miast borykaj¹cych siê z problemami zaopatrzenia
w wodê, komunikacji, oczyszczania, przestêpczoœci¹ oraz wy-
kluczeniem spo³ecznym. Ochrona tradycyjnej wsi, jako podsta-
wowej jednostki ¿ycia spo³ecznego i ogniska tradycyjnej
kultury, ochrona ma³ych i œrednich gospodarstw rolnych
prowadz¹cych zrównowa¿on¹ ekologiczn¹ produkcjê na w³a-
sne potrzeby i najbli¿szego otoczenia, rozwój ma³ych i œrednich
przedsiêbiorstw produkuj¹cych nowoczesny sprzêt rolniczy
dla tych gospodarstw le¿y w interesie spo³ecznym. Ochrona ta
powinna byæ wzmacniana i jest te¿ jednym z g³ównych prio-
rytetów unijnej polityki spo³ecznej. W tym zakresie nauka i te-
chnologia maj¹ do spe³nienia wa¿n¹ funkcjê dostarczenia
rozwi¹zañ technicznych, tanich i nowoczesnych technologii
zastêpuj¹cych stosowane tu dawniej technologie oparte na
pracy r¹k ludzkich i ¿ywej i sile poci¹gowej. Specjalnoœci¹
Instytutu m.in. jest równie¿ rozwijanie konstrukcji lekkich,
energooszczêdnych maszyn mog¹cych pracowaæ autonomicz-
nie, tj. nie anga¿uj¹cych czasu i nie wymagaj¹cych treningu
operatora, które mog³yby byæ stosowane w ma³ych gospo-
darstwach rolnych i ogrodniczych. Mo¿na tu zauwa¿yæ, ¿e
zmniejszenie skali maszyn rolniczych implikuj¹ce zwiêkszenie
ich liczby, mo¿e skutkowaæ poszerzeniem rynku maszyn
rolniczych. Dobry jest tu przyk³ad elektroniki i informatyki.
Dopiero wyprodukowanie ma³ych, tanich i dostêpnych dla
przeciêtnego u¿ytkownika komputerów uruchomi³o ogromny
rynek i zdynamizowa³o rozwój tej bran¿y. Podobnie jest
w bran¿y elektronarzêdzi do u¿ytku domowego, które maj¹
znacznie wiêkszy rynek zbytu ani¿eli narzêdzia profesjonalne.
Wyposa¿enie ma³ych gospodarstw w tanie ale bardzo nowo-
czesne inteligentne (smart) maszyny mo¿e zwiêkszyæ
atrakcyjnoœæ zajêcia rolnika, które mo¿na uprawiaæ jako zawód
dodatkowy lub w wieku poprodukcyjnym, nie zaœ jako
podstawowe Ÿród³o egzystencji. W tym ujêciu by³oby to zajêcie
nadaj¹ce sens ¿ycia i znacznie poprawiaj¹ce jego jakoœæ.
Europa zadziwiaj¹co szybko staje siê krain¹ ludzi starych,
którzy po zakoñczeniu zawodowej aktywnoœci s¹ spychani na
margines terminalnej egzystencji, oraz m³odych bezrobotnych,
pozbawionych zajêcia i celu ¿ycia.

Szerzy siê plaga alkoholizmu i narkomanii. Brak jasnych
perspektyw ¿yciowych dla potomstwa powstrzymuje kobiety
przed macierzyñstwem, a mê¿czyzn przed zak³adaniem rodzin,

co grozi katastrof¹ spo³eczn¹ i szybkim wymarciem populacji
Europejczyków. Nadzieje na odnowienie populacji przez
imigracjê z krajów ubogich nie spe³niaj¹ siê. Z racji ró¿nic
kulturowych ludzie ci s³abo integruj¹ siê ze spo³eczeñstwem
europejskim i staj¹ siê permanentnymi klientami opiekuñczego
pañstwa, tworz¹c enklawy w³asnych kultur w wielkich mia-
stach Europy. Taka sytuacja jest efektem wzrostu wydajnoœci
pracy i automatyzacji niemal wszystkich tradycyjnych zajêæ
(bezludne fabryki, banki, drukarnie itp.). Przyk³ady ludnych
Chin i Japonii œwiadcz¹ jednak, ¿e drobnotowarowe rolnictwo
jest równie, a nawet bardziej wydajne ni¿ rolnictwo wielko-
towarowe. ¯ycie w otoczeniu natury, ekonomicznie celowe
i lekkie zajêcie, œwie¿a ¿ywnoœæ z w³asnej uprawy oraz przy-
jazne s¹siedztwo s¹ wartoœciami znacznie wa¿niejszymi dla
zwyk³ego cz³owieka ni¿ wielkie zyski przemys³owych korpo-
racji transferowane za granicê do rajów podatkowych i gene-
rowana przez ni¹ nadprodukcja ¿ywnoœci, której emeryci i bez-
robotni nie maj¹ za co kupiæ.

W ca³oœciowym programie dzia³alnoœci Przemys³owego
Instytutu Maszyn Rolniczych, w nieodleg³ych latach, wpro-
wadzono koncentracjê prac badawczych i rozwojowych na
wybranych strategicznych kierunkach, które s¹ spójne ze stra-
tegi¹ naukow¹ Unii Europejskiej.

W programie Horyzont 2020, poza programami rozwoju
kadry i wiod¹cych technologii, mo¿na znaleŸæ w dziale wy-
zwañ spo³ecznych trzy obszary dzia³ania, które s¹ zbie¿ne
z profilem dzia³alnoœci Przemys³owego Instytutu Maszyn
Rolniczych.

S¹ to:
• zrównowa¿one rolnictwo,
• inteligentny transport,
• czyste technologie energetyczne.

St¹d jako g³ówne has³a strategii rozwoju badañ naukowych
i stosowanych w Przemys³owym Instytucie Maszyn Rolni-
czych zaproponowano:
• Rozwój przyjaznych dla cz³owieka i œrodowiska

innowacyjnych technologii rolniczych oraz technologii
przetwarzania, konserwacji, przechowywania i dystrybucji
¿ywnoœci;

• Automatyzacjê i robotyzacjê maszyn i procesów
technologicznych.
W ramach tych ogólnych kierunków mo¿na wyodrêbniæ

kilkanaœcie g³ównych obszarów badañ dotycz¹cych:
1. R o z w o j u n a u k o w y c h m e t o d p r o j e k t o w a n i a

energooszczêdnych, precyzyjnych, inteligentnych maszyn
rolniczych, do zbioru, przetwarzania i przechowywania
p³odów rolnych dla gospodarstw prowadz¹cych produkcjê
zrównowa¿on¹;

2. Rozwijania modeli matematycznych maszyn i procesów
roboczych realizowanych w tych maszynach dla potrzeb
doskonalenia ich konstrukcji i automatyzacji procesu
konstruowania;

3. Precyzyjnych technologii produkcji rolniczej, technik
pomiarowych, automatyzacji i robotyzacji procesów
roboczych;

4. „Czystych” elektrycznych napêdów w maszynach
rolniczych, do przetwarzania p³odów rolnych i w prze-
chowalnictwie;

5. Technologii produkcji biogenetycznych noœników energii;
6. Rozwoju technologii wykorzystania energii s³onecznej

i atmosferycznej;
7. Rozwoju energooszczêdnych, proekologicznych systemów

i œrodków transportu materia³ów do produkcji rolniczej,
p³odów rolnych i zwierz¹t;

8. Rozwoju technologii dla ochrony gleby i zasobów wodnych
oraz b³otnych;
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9. Technologii niszowych i rozwi¹zañ interdyscyplinarnych;
10. Obni¿enia zu¿ycia energii w produkcji rolniczej i podnie-

sienia bezpieczeñstwa ludzi i œrodowiska;
11. Doskonalenia doboru materia³ów konstrukcyjnych,

badania nowoczesnych metod ich obróbki w aspekcie pod-
niesienia jakoœci maszyn, w tym trwa³oœci i niezawodnoœci
oraz nowoczesnoœci wyrobów;

12. Tworzenie banków informacji naukowej, promocji i popu-
laryzacji osi¹gniêæ nauki;

13. Opracowywania projektów, prognoz i analiz dla potrzeb
Administracji Pañstwowej.

Mo¿na tu postawiæ tezê, ¿e bezpoœrednie prace konstru-
kcyjne i budowa prototypów maszyn docelowo powinny byæ
wykonywane w przedsiêbiorstwach, które je produkuj¹. Wy-
nika to z faktu, ¿e konstrukcja maszyn jest zdeterminowana
mo¿liwoœciami technologicznymi zak³adu, jego wiêziami
kooperacyjnymi oraz dok³adn¹ znajomoœci¹ wymagañ
u¿ytkowników. Wielki ogólnopañstwowy koncern, jakim by³o
dawne zjednoczenie, na potrzeby którego Przemys³owy
Instytut Maszyn Rolniczych pracowa³, od dawna nie istnieje.
Informacje i dokumentacja technologiczna s¹ zwykle pilnie
strze¿one przez fabryki i niechêtnie udostêpniane koope-
rantom. Czynnikiem który ogranicza rozwój konstrukcji s¹
zwykle ograniczone kompetencje konstruktorów i brak dosta-
tecznej wiedzy naukowej, przez co trzymaj¹ siê utartych
schematów lub pracuj¹ metod¹ prób i b³êdów. Instytut powi-
nien zatem przysz³oœciowo opracowywaæ propozycje i za³o-
¿enia naukowe dla nowych maszyn oraz metody ich
projektowania, najlepiej implementowane w specjalistycznych
systemach CAD/CAM. Szczególnym polem dzia³alnoœci
powinno byæ rozwijani modeli matematycznych maszyn i pro-
cesów roboczych realizowanych w tych maszynach dla potrzeb
optymalizacji ich konstrukcji i automatyzacji procesów kon-
struowania maszyn. To powinno byæ docelowo g³ówn¹
sztandarow¹ specjalnoœci¹ Przemys³owego Instytutu Maszyn
Rolniczych. Nie samo u¿ytkowanie komercyjnych systemów
CAD, ale ich rozwój nakierowany na potrzeby techniki
rolniczej. Takie systemy s¹ szczególnie u¿yteczne przy
projektowaniu rozwi¹zañ modu³owych i typoszeregów maszyn
oraz produkcji na „miarê” o cechach konstrukcyjnych do-
k³adnie dopasowanych do wymagañ u¿ytkownika. Ujmuj¹c
inaczej, przedsiêbiorcom nie powinno siê oferowaæ gotowych
projektów maszyn, ale urz¹dzenia do ich tworzenia w postaci
programów komputerowych i aparatury do testowania
prototypów maszyn.

Wa¿nym celem dzia³alnoœci Przemys³owego Instytutu
Maszyn Rolniczych, oprócz us³ug œwiadczonych dla gospo-
darki, powinno byæ dokszta³cenie kadr konstruktorów i ba-
daczy dla zaplecza badawczo-rozwojowego przemys³u. Od
niepamiêtnych czasów istnieje tu ju¿ dobra wspó³praca z Poli-
technik¹ Poznañsk¹. Mo¿na by pomyœleæ o uruchomieniu

studiów podyplomowych dla konstruktorów maszyn
rolniczych oraz rozszerzeniu oferty wydawniczej Przemys³o-
wego Instytutu Maszyn Rolniczych o podrêczniki do tych
studiów i kursów doskonal¹cych.

Podstawowym zagro¿eniem dla Przemys³owego Instytutu
Maszyn Rolniczych jest brak ci¹g³oœci finansowania
dzia³alnoœci w kapryœnym systemie grantowym. Równie
wa¿ny jest brak dostatecznej liczby kadry, zarówno w aspekcie
formalnych wymagañ, jak i realnych kompetencji. To
zagro¿enie wzmacnia polityka naukowa Unii Europejskiej
wymagaj¹ca mobilnoœci kadry naukowej, co grozi odp³ywem
najlepszej kadry do oœrodków konkurencyjnych za granic¹ oraz
wyzyskiem we wspó³pracy miêdzynarodowej, który zauwa¿a
siê w realizowanych projektach badawczych. Koniecznoœæ
publikowania wyników badañ w systemie otwartym zmniejsza
zainteresowanie przedsiêbiorców wspó³prac¹ z Instytutem,
gdy¿ grozi wyciekiem rozwijanej du¿ym kosztem technologii
do konkurencji.

Popierana przez Uniê Europejsk¹ polityka dotycz¹ca
po¿¹danych kierunków rozwoju rolnictwa mo¿e te¿ ponieœæ
fiasko i ekonomiczny walec zupe³nie zmarginalizuje rolnictwo
ekologiczne i zrównowa¿one, sprowadzaj¹c je do niszowego
zajêcia dla hobbystów.

Szczególnym zagro¿eniem dla rozwoju oryginalnych kon-
cepcji naukowych jest finansowanie badañ rozwojowych za
poœrednictwem konsumentów ich wyników, czyli organizacji
przemys³owych. Z jednej strony ma to zapobiec marno-
trawieniu œrodków na nikomu nie potrzebne prace, z drugiej
strony mo¿e to skutkowaæ sp³yceniem problematyki badawczej
i wykonywaniem przez naukê dzia³añ pozorowanych, tj.
rozwi¹zywaniem problemów trywialnych, dawno ju¿ rozwi¹-
zanych, podczas gdy g³ównym, ukrytym celem tych projektów
mo¿e staæ siê pozyskanie œrodków na zakup maszyn i finanso-
wanie bie¿¹cej dzia³alnoœci przedsiêbiorstwa.

Bibliografia

[1]

[2]

Dziennik Urzêdowy Unii Europejskiej 20.12.2013,
Decyzja parlamentu europejskiego i Rady Nr
1312/2013/EU z dnia 11 grudnia 2013 r. w sprawie
strategicznego planu innowacji Europejskiego Instytutu
Innowacji i Technologii (EIT) wk³ad EIT w bardziej
i n n o w a c y j n ¹ E u r o p ê . H t t p : / / e u r -
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:
347:0892:0923:PL:PDF.
http://eit.europa.eu/activities/outreac/eit-regional-
innovation-scheme-ris.

[3]

[4] h t t p : / / w w w . k p k . g o v . p l / w p - c o n t e n t / u p -
loads/2015/04/KI3213062PLC_002.pdf.

https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/sites/hori-
zon2020/files/H2020_PL_KI0213413PLN.pdf.

TECHNIKA ROLNICZA OGRODNICZA LEŒNA 6/2016


