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W dniach 24–25 maja 2016 r. na terenie Rewity 
WDW w Ryni nad Zalewem Zegrzyńskim odby-
ło się trzecie już międzynarodowe seminarium 
„RoboScope” zorganizowane przez Przemysłowy 
Instytut Automatyki i Pomiarów (PIAP) oraz 
Fundację „Sprzymierzeni z GROM”. Tematyka se-
minarium dotyczyła zagrożeń CBRNE i możliwo-
ści wykorzystania nowoczesnych technologii do 
ich rozpoznawania i neutralizacji.

Seminarium „RoboRcope 2016” zostało zorganizo-
wane w sprawdzonej w poprzedniej edycji formu-
le, w której oprócz „części teoretycznej” duży nacisk 
położono na realizowanie zadań z praktycznym 
wykorzystaniem różnego typu robotów i osprzętu. 
Wiodącym tematem całej imprezy były zagrożenia 
CBRNE, sposoby ich neutralizacji oraz rozpoznawania 
z wykorzystaniem nowoczesnych technologii. 

Oczywiście część teoretyczna jest na takich im-
prezach nieodzowna, choćby po to, by zapoznać 
uczestników z najnowszymi trendami, osiągnięcia-
mi i technologiami w danej dziedzinie. Tak też było 
podczas „RoboScope 2016”, których pierwszy dzień 
rozpoczął cykl prelekcji i wykładów. Prelegenci, wpi-
sując się w luźniejszą od tradycyjnej atmosferę spo-
tkania, przedstawiali swoje prezentacje w sposób 
przystępny, swobodny i z dużym zaangażowaniem, 
ale – co należy podkreślić – na bardzo wysokim po-
ziomie merytorycznym. W części wykładowej doty-
czącej zagrożeń CBRNE w roli prelegentów wystąpili 
przedstawiciele Komendy Głównej Policji, Centrum 
Szkolenia Straży Granicznej, Centrum Szkolenia 
Policji, Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży 
Pożarnej, Narodowego Centrum Badań Jądrowych, 
Wojskowego Instytutu Higieny i Epidemiologii, 
Placówki Straży Granicznej z Bydgoszczy, 
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Przemysłowego Instytutu Automatyki i Pomiarów 
(PIAP) oraz – drugiego dnia – Szkoły Głównej Służby 
Pożarniczej i Drug Enforcement Administration (DEA).

Po części teoretycznej 140 uczestników seminarium 
(byli to głównie specjaliści ze służb mundurowych, 
na co dzień zajmujący się tematyką IED, CBRNE  
i robotów mobilnych), mieli możliwość sprawdzenia 
„na żywo” tego, o czym mówili wykładowcy. W tym 
celu zorganizowanych zostało 10 stanowisk, na któ-
rych mogli zmierzyć się z zadaniami, z jakimi spoty-
kają się podczas służby. Dotyczyły one rozpoznania 
stref skażonych za pomocą akcesoriów CBRN stoso-
wanych w robotach PIAP oraz praktycznego udziela-
nia pomocy przedmedycznej w takich strefach. 

Kolejnymi elementami były: neutralizacja urzą-
dzeń IED z wykorzystaniem robota PIAP RMI, pro-
wadzenie rozpoznania pomieszczeń przy użyciu 
robota TRM, prezentacja najnowszego urządzenia 
PIAP Multistriker oraz ewakuacja poszkodowane-
go technika EOD za pomocą robota Ibis. Ponadto 
ćwiczono rozpoznanie pojazdu przy współ-
pracy dwóch robotów PIAP – Gryfa i Experta. 
Zorganizowano także zawody strzeleckie z uży-
ciem robotów PIAP Scout. Współorganizator ćwi-
czeń – Przemysłowy Instytut Motoryzacji PIMOT 
– zaprezentował wielofunkcyjny pojazd do za-
dań specjalnych Funter oraz Mobilną Platformę 
Ewakuacyjną. Pojazdy uczestnicy seminarium 
mogli przetestować osobiście. 
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Wielu uczestników po raz pierwszy miało możliwość 
kierowania robotami PIAP (a zaprezentowano pa-
wie wszystkie) i radziło sobie z tym naprawdę nieźle. 
Widać to było szczególnie podczas zadań, w których 
czynnikiem decydującym był czas. Okazało się, że 
robotami kieruje się dość intuicyjne i szkoleni bar-
dzo szybko przyswajali sobie dotyczące tego tajni-
ki. W przypadku bardziej skomplikowanych zadań 
pomocą służyli instruktorzy, a najbardziej zaawan-
sowane roboty i wyposażenie (np. Multistriker) ob-
sługiwali pracownicy PIAP, służąc wyjaśnieniami 
i odpowiadając na pytania uczestników seminarium.

W ankiecie podsumowującej uczestnicy oceni-
li tematykę seminarium „Roboscope 2016” jako 

interesującą, a wiedzę zdobytą podczas ćwiczeń 
jako przydatną w ich pracy zawodowej. Wysoko 
zaopiniowano także poziom wystąpień i prezen-
tacji przeprowadzonych podczas części wykłado-
wej seminarium. Wszyscy uczestnicy wskazali na 
potrzebę kontynuowania organizacji seminariów 
„Roboscope” w kolejnych latach.

Patronat honorowy nad wydarzeniem objęli: mini-
ster obrony narodowej, szef Biura Bezpieczeństwa 
Narodowego, komendant główny Policji, komen-
dant główny Straży Granicznej, komendant główny 
Państwowej Straży Pożarnej, minister rozwoju, pre-
zes Agencji Rozwoju Przemysłu oraz minister nauki 
i szkolnictwa wyższego.
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