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Na opracowanie nowej ge-
neracji podzespołów do foteli 
wykorzystywanych przez koleje, 
metro czy tramwaje Unia Euro-
pejska przyznała dofinansowanie 
w wysokości 2,87 miliona złotych 
z Programu Operacyjnego Inteli-
gentny Rozwój. 

Z Politechniki Łódzkiej w bada-
niach uczestniczą naukowcy z wy-
działów Chemicznego i Mecha-
nicznego, a liderem projektu jest 
firma SZTK TAPS Maciej Kowalski.

Prace projektowe zmierzają 
do umożliwienia produkcji foteli 
wzmagających poczucie bezpie-

czeństwa użytkowników oraz 
– zgodnie z „Europejską strategią 
na rzecz tworzyw sztucznych 
w gospodarce o obiegu zamknię-
tym” – zmniejszających obciążenie 
środowiska naturalnego odpada-
mi. Doprowadzić do tego celu ma 
opracowanie i wykonanie wersji 

Fotel przyjazny 
człowiekowi i środowisku
Politechnika Łódzka we współpracy ze Specjalistycznym Zakładem Tapicer-
stwa Komunikacyjnego TAPS Maciej Kowalski realizuje projekt o wartości 3,5 
miliona złotych, którego efekty odczują pasażerowie, a także środowisko.

�

Przedsiębiorstwa co roku udostępniają sądom 
rejestrowym i inwestorom ogromną ilość danych 
w sprawozdaniach: sprzedaż, marże, majątek czy 
zadłużenie. Na ich podstawie można ocenić spółkę 
lub sprawdzić sytuację w branży, a nowoczesne 
techniki pozwalają na analizy dużych zbiorów takich 
danych. Szczególnym wyzwaniem jest analiza danych 
niestrukturyzowanych, takich jak teksty zawarte 
w sprawozdaniach. 

Finansowanie badań w projekcie Ewolucja języka 
sprawozdawczości spółek giełdowych: analiza tekstu 
z wykorzystaniem metod komputerowych zapewniło 
Narodowe Centrum Nauki w konkursie OPUS.

W zespole kierowanym przez dr. hab. Karola Marka 
Klimczaka, prof. PŁ z Katedry Zarządzania uczestniczą 
inż. Jan Makary Fryczak i mgr inż. Artur Kaużyński 

otrzymujący stypendia NCN. Przy publikacjach 
współpracuje dr Dominika Hadro z Uniwersytetu 
Ekonomicznego we Wrocławiu, specjalistka w za-
kresie informacji na rynkach finansowych i analizy 
korpusowej (polega ona na poszukiwaniu typowych 
użyć słów oraz informacji o ich znaczeniu i funkcji). 
Wsparcie w przetwarzaniu języka naturalnego zapew-
nia Politechnika Wrocławska w ramach infrastruktury 
naukowej CLARIN-PL, która umożliwia badaczom 
wygodną pracę z bardzo dużymi zbiorami tekstów.

Duże zbiory danych o zarządzaniu
Zespół tworzy programy do wyszukiwania, prze-

twarzania i analizy danych o przedsiębiorstwach, 
bazując na języku programowania Python. Jednym 
z efektów projektu będą obszerne zbiory danych udo-

Przetwarzanie tekstu 
naturalnego i słowosieci
Na Wydziale Zarządzania i Inżynierii Produkcji powstał zespół, którego celem 
jest integracja danych o działalności przedsiębiorstw i ich wykorzystanie do 
uczenia maszynowego. Wykonanie projektu wymaga połączenia teorii finan-
sów z językoznawstwem oraz wykorzystania komputerowych metod auto-
matycznego przetwarzania tekstu.
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demonstracyjnych podłokietni-
ka, nośników siedziska/oparcia 
i osłony foteli montowanych w po-
jazdach szynowych. W elemen-
tach tych zostaną wykorzystane 
materiały kompozytowe nowej 
generacji przyjazne środowisku, 
o obniżonej palności, określonych 
cechach biostatycznych hamują-
cych wzrost bakterii i z dodatkami 
ułatwiającymi degradowalność  
i/lub kompostowalność.

Jak wyjaśnia dr hab. inż. Anna 
Masek, prof. PŁ z Instytutu Tech-
nologii Polimerów i Barwników 
kierująca badaniami w uczelni 
– Do produkcji nowych podze-
społów planujemy wykorzystanie 

biokompozytów wytworzonych 
z polimerów termoplastycznych, 
niepalnych kompozycji żywicznych 
zawierających proekologiczne do-
datki oraz nadanie tym elementom 
fotela właściwości mikrobobój-
czych i mikrobiostatycznych dzięki 
dodaniu substancji pochodzenia 
naturalnego, np. propolisu.

Warto również zwrócić uwagę 
na zwiększoną degradowalność 
osiągniętą dzięki wprowadzeniu do 
kompozytów dodatków pochodzą-
cych m.in. z odpadów przemysłu 
garbarskiego i drobiarskiego. Za-
warte w nich związki należące do 
naturalnych polimerów, takie jak 
polisacharydy, poliestry i polipepty-

dy ograniczą też ilość stosowanych 
w produkcji tworzyw sztucznych.

Przedstawiciel lidera projektu, 
dr inż. Sławomir Krauze podkreśla 
– Projekt pozwoli nam osiągnąć IX 
poziom gotowości technologicznej, 
a zatem idea badawczo-rozwojowa 
może już przerodzić się w rzeczy-
wisty produkt. Demonstracyjne 
elementy podzespołów foteli, pre-
zentujące ostateczną ich formę 
w docelowym zastosowaniu będą 
mogły zostać wdrożone w pro-
dukcji.

Planowana data zakończenia 
projektu to koniec 2023 r.

n	Ewa Chojnacka
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stępnione w repozytorium naukowym „Polski Korpus 
Komunikacji Finansowej”. Według dr. hab. Klimczaka 
korpus ułatwi dostęp do informacji nt. polskiej go-
spodarki – Na świecie powstają zbiory dokumentów, 
korpusy, które różni badacze mogą łatwo wykorzystać 
w systemach uczenia maszynowego czy sztucznej in-
teligencji. Korzystają z nich też programiści rozwijający 
systemy tłumaczeń czy analizy gospodarcze. Chcemy, 
żeby mieli także łatwy dostęp do polskich danych.

Przygotowując pracę magisterską o zmianach 
strategicznych w zarządzaniu inż. Fryczak stanął 
przed ciekawym problemem – jak zidentyfikować 
i zmierzyć różne cechy przedsiębiorstw. Weryfikując 
dostępne studia przypadku zauważył, że dobrze 
opisują one pojedyncze organizacje, ale nie zawierają 
danych potrzebnych do analiz statystycznych. – Me-
tody kwestionariuszowe mogą nie być miarodajne, bo 
polegają na opinii jednego pracownika. Sprawozdania 
finansowe mógłbym łatwo wykorzystać do badań 
statystycznych, ale brakuje w nich informacji o orga-
nizacji i zarządzaniu. Postanowiłem więc wzbogacić 
dane finansowe o nieustrukturyzowane dane tekstowe 
pochodzące z raportów, komunikatów, mediów, czy sieci 
społecznościowych. 

Słowosieć
Słowosieć (http://plwordnet.pwr.wroc.pl) to opra-

cowana na Politechnice Wrocławskiej baza danych 
złożona ze słów pogrupowanych według znaczenia 
w zbiór synonimów. Każda grupa znaczeniowa jest 

rzutowana na odpowiadającą jej grupę synoni-
mów w Princeton WordNet, skąd można przejść na 
kolejne języki. Jak wyjaśnia dr hab. Klimczak, prof.   c.d. na str. 54

Od lewej: inż. Jan Makary Fryczak, dr hab. inż. Karol Marek Klimczak, prof. PŁ 
i mgr inż. Artur Kaużyński                                                               foto: arch. prywatne
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  c.d. ze str. 53

Paweł Czapski jest studentem 
trzeciego roku studiów dokto-
ranckich. Prowadzi badania pod 
opieką prof. Tomasza Kubiaka 
w Katedrze Wytrzymałości Mate-
riałów i Konstrukcji na Wydziale 
Mechanicznym PŁ. W swojej pra-
cy zajmuje się cienkościennymi 
konstrukcjami kompozytowymi 
wykorzystywanymi w lotnictwie, 

motoryzacji oraz w turbinach 
wiatrowych.

Doktorant sprawdza jak proces 
technologiczny wpływa na właści-
wości kompozytów włóknistych 
(szklanych i węglowych), skupiając 
się nad możliwością zwiększenia 
sztywności i wytrzymałości tych 
materiałów. Analizuje przy tym 
naprężenia resztkowe powstające 

w procesie produkcji laminatu, bar-
dzo ważny parametr wpływający na 
stateczność i nośność konstrukcji. 

– Optymalizacja procesów pro-
dukcyjnych prowadzi do znaczącej 
redukcji kosztów wytwarzania. 
Dalsze badania będę prowadzić 
na University of Bath w czasie trzy-
miesięcznego stażu. Analizowane 
konstrukcje zostaną przebadane 
nie tylko pod kątem ich sztywno-
ści i wytrzymałości, ale również 
mikrostruktury  – mówi Paweł 
Czapski. 

Stypendium START to nie 
pierwszy sukces naukowy Pawła 
Czapskiego. Już jako student IFE 
otrzymał Diamentowy Grant, od-
był roczny staż w CERN, a w tym 
roku otrzymał grant NCN w kon-
kursie Etiuda, który pozwoli sfi-
nansować wyjazd do University 
of Bath.

Poza prowadzeniem badań 
naukowych lubi podróże, wyciecz-
ki górskie, język francuski oraz 
Formułę 1.

n	Ewa Chojnacka

Paweł Czapski lubi 
górskie wycieczki

foto: 
arch. prywatne

Paweł Czapski, doktorant z Politechniki Łódzkiej otrzymał stypendium START 
Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej. Jest ono przyznawane wyróżniającym się 
młodym badaczom, którzy z sukcesem prowadzą ambitne prace naukowe.

Dobry START doktoranta 

Przetwarzanie tekstu naturalnego i słowosieci
PŁ – Pracujemy na danych polsko-angielskich i francu-
sko-angielskich pochodzących z Kanady. Przechodząc 
z angielskiego na inny język poszerzamy stosowanie 
najlepszych metod analizy tekstu na nowe kraje.

Transformacja cyfrowa
W przyszłości metody opracowane przez zespół PŁ 

mają pomóc w badaniach nad rozwojem gospodarki 
opartej na danych. Unia Europejska ogłosiła inicjaty-
wę „Cyfrowa Dekada”, planując finansowanie badań, 
strategicznej produkcji i rozwoju cyfrowych usług dla 

ludności. Przedstawiono również projekt pierwszego 
na świecie prawa regulującego wykorzystanie sztucz-
nej inteligencji. Horyzont Europa przewiduje szereg 
strumieni finansowania na badania w klastrze „Digital, 
Industry and Space”. Zespół planuje uczestniczyć 
w międzynarodowych badaniach nad metodami 
zarządzania dostosowanymi do wyzwań cyfrowej 
rzeczywistości.

n	Artur Kaużyński
Katedra Zarządzania




