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NAJWIĘKSZYM ATUTEM INSTYTUTU JEST DOŚWIADCZONA I WYSOKO WYKWALIFIKOWANA KADRA BADAWCZA.

Światowa marka z Gliwic. 
Łukasiewicz –Instytut Metali 
Nieżelaznych kończy 70 lat

G ala miała miejsce 20 maja 
w  hali Arena Gliwice 
i zgromadziła wielu znako-

mitych gości, partnerów Łukasie-
wicz–IMN, przede wszystkim zaś 
pracowników - byłych i obecnych. 

Kamienie milowe w historii 

Historia Instytutu Metali Nieże-
laznych stanowi istotny fragment 
powojennej historii polskiego 
przemysłu metali nieżelaznych. 
Rozwijająca się działalność pro-
dukcyjna wymagała wsparcia 
jednostki naukowo-badawczej, 
przygotowującej na jej potrzeby 
opracowania naukowe, tech-
niczne i konstrukcyjne. Odpo-
wiadając na te wymagania Mi-
nisterstwo Hutnictwa utworzyło 
Instytut Metali Nieżelaznych, 
który rozpoczął działalność  
1 stycznia 1952 roku. 

W 1955 roku, w oparciu o wy-
odrębnione z Instytutu Metali 
Nieżelaznych pracownie zajmu-
jące się tematyką metali lekkich, 
powołano do życia Instytut Metali 
Lekkich w Skawinie, który na-
stępnie w roku 1956 przekształ-
cono w Instytut Metali Lekkich 
i Rzadkich. W 1959 roku jednostka 

ta, jako Oddział Metali Lekkich 
w Skawinie, stała się ponownie 
integralną częścią Instytutu Me-
tali Nieżelaznych.

W 1974 roku w strukturę In-
stytutu, na mocy porozumienia 
z KGHM Polska Miedź, został 
włączony Zakład Produkcji Do-
świadczalnej w Legnicy. Tematy-
ka Oddziału od samego począt-
ku działalności ukierunkowana 
była na współpracę z rozwijają-
cym się wówczas w Polsce prze-
mysłem miedziowym. I tak jest 
do dnia dzisiejszego. Obecna 
działalność Oddziału skoncen-
trowana jest na opracowaniu 
i wdrażaniu nowych technolo-
gii, a także udoskonalaniu ist-
niejących w zakresie odzysku 
metali nieżelaznych i  innych 
cennych składników z odpadów 
poprodukcyjnych pochodzących 
głównie z hutnictwa i przetwór-
stwa metali nieżelaznych do po-
staci produktów użytecznych 
z uwzględnieniem aspektów śro-
dowiskowych i ekonomicznych.

W 2007 roku do Instytutu Me-
tali Nieżelaznych, jako oddział 
zamiejscowy, zostało włączone 
Centralne Laboratorium Aku-

mulatorów i Ogniw w Poznaniu, 
jedyny w kraju ośrodek zajmu-
jący się kompleksowo rozwojem 
chemicznych źródeł prądu oraz 
wytwarzający m.in. wysokiej ja-
kości akumulatory do rozruchu 
silników lotniczych i zasilania 
instalacji pokładowej samolotów 
oraz baterie rezerwowe aktywo-
wane termicznie do zasilania 
układów sterowania pocisków ra-
kietowych.

Od 1 kwietnia 2019 roku In-
stytut Metali Nieżelaznych jest 
jednym z Instytutów tworzących 
Sieć Badawczą Łukasiewicz.

To kamienie milowe w historii 
Instytutu, o których podczas gali 
mówiła dyrektor Barbara Jusz-
czyk. Dziś Łukasiewicz – Instytut 
Metali Nieżelaznych jest cenioną 
światową marką, cennym part-
nerem w kraju i za granicą, co 
uwidacznia wiele projektów re-
alizowanych w konsorcjach mię-
dzynarodowych, z bogatą ofertą 
projektową dla innych sektorów 
gospodarki wykorzystujących za-
awansowane technologie. 

Piotr Dardziński, prezes Sieci 
Badawczej Łukasiewicz, zrzesza-
jącej 26 instytutów badawczych 
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i dostarczającej kompleksowe 
rozwiązania dla biznesu, gra-
tulował jubileuszu, podkreślał 
osiągnięcia, wskazał także, że 
Łukasiewicz –Instytut Meta-
li Nieżelaznych jest jednym 
z mocniejszych punktów na 
mapie Sieci Badawczej Łuka-
siewicz oraz bardzo skuteczną 
jednostką jeśli chodzi o odpo-
wiedzi na wyzwania projekto-
we. 

Światowa marka z Gliwic

Badania Instytutu mają cha-
rakter kompleksowy i reali-
zowane są w pełnej skali - od 
badań podstawowych, poprzez 
przemysłowe, do rozwojowych 
w ścisłej współpracy z zespo-
łami inżynierów z przedsię-
biorstw. Instytut realizuje 
także badania we współpra-
cy z zespołami badawczymi 
wyższych uczelni i jednostek 
PAN oraz innych instytutów 
badawczych będących obec-
nie w strukturze Sieci Badaw-
czej Łukasiewicz. Aktywnie 
uczestniczy w  europejskiej 
przestrzeni badawczej, biorąc 
udział w wielu międzynarodo-
wych projektach.

Kompleksowa działalność 
Instytutu obejmuje wszyst-
kie fazy procesu wytwarza-
nia i przetwarzania metali 
nieżelaznych: od procesów 
przeróbki rud po technologie 
piro- i hydrometalurgiczne, 
zaawansowane technologie 
wytwarzania materiałów li-
tych oraz kompozytowych, 
technologie recyklingu od-
padów poprodukcyjnych 
wpisujące się w  założenia 
gospodarki obiegu zamknię-
tego, procesy wspomagające 
ochronę środowiska, a także 
wyroby o wysokim wskaźni-
ku funkcjonalności takie jak 
np. chemiczne źródła prądu. 
W Łukasiewicz –IMN prowa-
dzone są prace nad techno-
logiami wytwarzania inno-
wacyjnych materiałów nowej 
generacji m.in. nanokompo-
zyty magnetycznie miękkie 
dla wysokoczęstotliwościo-
wego przetwarzania dużych 
mocy, materiały amorficzne 
i nanokrystaliczne pod kątem 
zastosowania do specjalnych 
przekładników prądowych 
dla liczników energii elek-
trycznej, energetyki i trans-
portu. 

Instytut realizuje rów-
nież prace naukowo-badaw-
cze i aplikacyjne z zakresu 
chemicznych źródeł prądu, 
idealnie wpisujące się w za-
gadnienia związane z inteli-
gentną mobilnością. Jest w tej 
dziedzinie liderem na rynku 
krajowym oraz międzyna-
rodowym, ze szczególnym 
uwzględnieniem również 
specjalistycznej produkcji 
wojskowej obejmującej wy-
twarzanie termicznych ba-
terii rezerwowych i baterii 
specjalnego przeznaczenia, 
źródeł zasilania załogowych 
i  bezzałogowych statków 
powietrznych, układów ste-

rowania obiektów rakietowych 
i amunicji precyzyjnego rażenia. 
Prowadzi badania w zakresie 
akumulatorów kwasowo-ołowio-
wych, baterii litowo-jonowych, 
litowo-polimerowych, niklowo-
-wodorkowych oraz nad nowymi 
materiałami oraz układami prą-
dotwórczymi.

- Działalność naszego Insty-
tutu koncentruje się na czterech 
podstawowych kierunkach, 
spójnych z kierunkami Sieci, 
jakimi są: zrównoważona go-
spodarka i energia, inteligent-
na i czysta mobilność, zdrowie 
oraz transformacja cyfrowa. 
W obszarze pierwszym mamy 
największe osiągnięcia i bę-
dziemy starać się je zwiększać, 
przy równoczesnym intensyw-
nym rozwoju pozostałych. Są 
to efektywne i bezpieczne dla 
środowiska technologie wytwa-
rzania obejmujące wzbogacanie 
surowców mineralnych pier-
wotnych i wtórnych, recykling 
odpadów, technologie redukcji 
emisji zanieczyszczeń, techno-
logie dla gospodarki o obiegu 
zamkniętym, a także rozwijane 
bardzo intensywnie w ostatnim 
czasie technologie przyrostowe 
– druk 3D. Posiadamy w tym 
zakresie zarówno potencjał 
kadrowy, jak i  aparaturowy 
– podkreślała w swoim wystą-
pieniu podczas gali dyrektor 
Barbara Juszczyk.

Kreatywna kadra siłą 
Łukasiewicz –IMN 

To podczas gali podkreślali za-
równo dyrektor Juszczyk, jak 
i prezes Dardziński, a także zapro-
szeni goście i partnerzy Instytu-
tu. Wyrazem uznania były liczne 
wyróżnienia- dyplomy, medale 
i odznaki.

I tak złotą Odznakę Honoro-
wą za Zasługi dla Województwa 
Śląskiego przyznano siedmiu 
pracownikom Łukasiewicz– 
IMN: dr inż. Grzegorzowi Ben-
ke, dr inż. Andrzejowi Chmie-
larzowi, mgr inż. Witoldowi 
Malcowi, dr Romanowi Kolano, 

dr inż. Ryszardowi Prajsnarowi, 
prof.dr hab. inż. Zbigniewowi 
Rdzawskiemu oraz  mgr Zbignie-
wowi Szołomickiemu. Odznakę 
tę otrzymał również Instytut 
jako firma. Ponadto wręczono 
dyplomy dla długoletnich pra-
cowników oraz laureatów orga-
nizowanych w Instytucie kon-
kursów za rok 2021 na: najlepszą 
publikację/monografię, najlep-
szą pracę badawczo-rozwojową 
oraz na najlepszy wynalazek.

Partnerzy Instytutu ze 
statuetkami

Ważną częścią jubileuszowych 
uroczystości było wręczenie 
Partnerom Instytutu niezwy-
kłej statuetki. Stworzona została 
według pomysłu dr inż. Barbary 
Juszczyk - dyrektor Łukasiewicz 
– IMN, a wykonana przez firmę 
Progresja S.A. 

Statuetka symbolizuje taśmę 
amorficzną, która znajduje się 
w portfolio wyrobów Instytutu, 
łączy w sobie ekologię poprzez 
zastosowanie proszku tytanu 
otrzymanego w procesie recyklin-
gu oraz nowoczesność, ponieważ 
została wykonana w technologii 
druku 3D. Ponadto jest odzwier-
ciedleniem multidyscyplinarności 
Łukasiewicz – IMN łącząc w sobie 
różne materiały.

Statuetkę otrzymali: 
• Huta Miedzi Głogów KGHM 

Polska Miedź S.A.
• Huta Miedzi Legnica KGHM 

Polska Miedź S.A.
• Huta Miedzi Cedynia KGHM 

Polska Miedź S.A.
• KGHM CUPRUM Sp. z o.o.
• Centrum Badań Jakości Sp. 

z o.o.
• Zakłady Górniczo-Hutnicze 

Bolesław S.A.
• Huta Cynku Miasteczko Ślą-

skie S.A.
• Zakłady Magnezytowe „ROP-

CZYCE” S.A.
• Walcownia Metali Dziedzice 

S.A.
• Boryszew S.A. Oddział Nowo-

czesne Produkty Aluminiowe 
Skawina

• Gränges Konin S.A.
• MESKO S.A.
• ZM Tarnów 
• Progresja S.A.
• Carbograf Sp. z o.o.
• Akademia Górniczo-Hutnicza 

w Krakowie
• Wydział Metali Nieżelaznych 

Akademii Górniczo-Hutniczej 
w Krakowie

• Politechnika Śląska w Gliwi-
cach

• Wydział Inżynierii Materiało-
wej Politechniki Warszawskiej

• Bipromet S.A.
• AMK Kraków S.A.
• Stowarzyszenie Inżynierów 

i Techników Metali Nieżela-
znych

• Izba Gospodarcza Metali Nie-
żelaznych i Recyklingu

• Regionalna Izba Przemysłowo- 
-Handlowa w Gliwicach.
Część oficjalną gali zakoń-

czyły życzenia i  gratulacje. 
O oprawę artystyczną zadbali 
– Orkiestra Dęta Huty Łabędy 
oraz Natasza Urbańska i Artyści 
Studia „Buffo”.  
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Statuetkę Partnerzy Instytutu wręczono przedstawicielom 23 podmiotów.

Ważne liczby Łukasiewicz 
- Instytut Metali Nieżela-

znych: 

140 mln 
przychodów rocznie; 

realizacja ponad  
300 projektów rocznie; 

50 prac i ekspertyz 
badawczych realizowanych 

w ciągu roku na 
bezpośrednie zlecenie 

podmiotów gospodarczych; 
ponad 5 tys. klientów 

i partnerów biznesowych; 
10 centrów badawczych;  
23 laboratoria badawczo- 

-rozwojowe; 
5 działów 

o charakterze komercyjno- 
-produkcyjnym; 

ponad 300 pozycji 
aparatury badawczo 

technologicznej. 

-Dzisiejszy dzień jest bez wątpienia 
jednym z ważniejszych w historii Insty-
tutu. I choć jesteśmy w dobie Przemy-
słu 4.0 i technologii Big Data branża 
metalurgiczna jest wciąż niezbędna do 
rozwoju wielu sektorów gospodarki 
i nabiera innego znaczenia. 70 lat to 
dojrzały wiek, ale kondycja znakomita 
i ambitne plany na przyszłość. To czas 
w życiu firmy żeby zbudować pozycję, 
kompetencje i potencjał niezbędny do 
pewnego funkcjonowania w latach na-
stępnych. Jednak największym atutem 
Instytutu jest doświadczona i wysoko 
wykwalifikowana kadra badawcza, 
która sukcesywnie podnosi swoje kwa-
lifikacje, blisko współpracuje z prze-
mysłem – mówiła podczas uroczystej, 
jubileuszowej gali Barbara Juszczyk, 
dyrektor Łukasiewicz – Instytut Meta-
li Nieżelaznych.

Pracownicy z długoletnim stażem otrzymali nagrody i wyróżnienia.

Dr Barbara Juszczyk, dyrektor Łukasiewicz–Instytut Metali Nieżelaznych, 
mówiła, że dzień jubileuszu  jest najważniejszy w historii Instytutu.

W części artystycznej wystąpiła Natasza Urbańska i artyści Studia Buffo.

Statuetka stworzona została 
według pomysłu dr Barbary Jusz-
czyk - dyrektor Łukasiewicz – IMN, 
a wykonana przez firmę Progresja 
S.A. 


