
W dniu 23 lutego 2022 r. Minister Edukacji i Nauki Przemy-
sław Czarnek wręczył powołania 15. członkom Zespołu do 
spraw rozwoju systemu oświaty oraz systemu szkolnictwa 
wyższego i nauki, w którego skład powołany został prof. 
Leszek Rafalski – Przewodniczący RGIB. 
Zespół będzie analizował m.in. otoczenie prawne systemów 
oświaty oraz szkolnictwa wyższego i nauki. Jego zadaniem 
będzie także opracowywanie i przed-
stawianie Ministrowi Edukacji i Nauki 
propozycji zmian prawnych dotyczą-
cych tych systemów, w szczególności 
w zakresie dokonywania oceny jakości 
kształcenia i prowadzenia działalności 
naukowej. Ponadto zarządzenie mini-
stra, jako podstawowe zadania zespo-
łu, określiło: współpracę z Pełnomoc-
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Powołanie Zespołu ds. rozwoju systemu oświaty 
oraz systemu szkolnictwa wyższego i nauki

nikiem Rządu do spraw monitorowania wdrażania reformy 
szkolnictwa wyższego i nauki w zakresie analizy stanu wdro-
żenia rozwiązań prawnych związanych z reformą szkolnictwa 
wyższego i nauki, a także wypracowywanie we współpracy 
z instytucjami przedstawicielskimi środowiska szkolnictwa 
wyższego i nauki propozycji kierunków rozwoju systemu 
szkolnictwa wyższego i nauki.

Członkowie Zespołu do spraw rozwoju systemu oświaty oraz systemu szkolnictwa wyższego i nauki, fot. MEiN

Wielkanoc to czas otuchy i nadziei. 
To czas odradzania się wiary w siłę Chrystusa i drugiego człowieka.
Życzę wszystkim, aby Święta Wielkanocne przyniosły radość oraz wzajemną życzliwość.
Niech Zmartwychwstanie, które ma nieść odrodzenie, napełni wszystkich pokojem i wiarą, 
niech da siłę do pokonywania trudności i pozwoli z ufnością patrzeć w przyszłość…

Ze świątecznymi pozdrowieniami,

Prof. Leszek Rafalski
Przewodniczący Rady Głównej Instytutów Badawczych
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VII posiedzenie RGIB X kadencji

W dniu 28 marca 2022 r. odbyło się VII posiedzenie Rady 
Głównej Instytutów Badawczych X kadencji zorganizo-
wane w Instytucie „Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka” 
w Warszawie.

Posiedzenie prowadził prof. Leszek Rafalski, Przewodni-
czący RGIB, miało ono charakter hybrydowy. Po powitaniu 
wszystkich obecnych Profesor przedstawił główne punkty 
tego posiedzenia: 
•	 Informacja o Instytucie „Pomnik – Centrum Zdrowia 

Dziecka”.
•	 Funkcjonowanie instytutów medycznych w okresie pan-

demii COVID-19. 
•	 Informacja o aktualnych działaniach Rady Głównej Insty-

tutów Badawczych.
•	 Informacja o aktualnych działaniach Rady Głównej Nauki 

i Szkolnictwa Wyższego.

Gospodarz spotkania dr n. med. Marek Migdał, Dyrektor 
Instytutu „Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka” opowie-
dział o historii Instytutu od powstania do czasów obecnych, 

podał informacje o ważnych wydarzeniach i osiągnięciach, 
o wielu zróżnicowanych latami działaniach, o otwieranych 
kolejnych specjalistycznych oddziałach i klinikach. Omó-
wił działalność kliniczną, jak również naukową. Przybli-
żył obecnym sytuację IPCZD wobec pandemii COVID-19, 
jak również opowiedział o aktualnych pracach Instytutu 
w czasie panującej wojny na Ukrainie i otwarciu na przy-
jęcie małych pacjentów wymagających hospitalizacji z te-
renów objętych wojną. O głos poprosiła prof. Magdalena 
Chechlińska, która jest Przewodniczącą Rady Naukowej 
IPCZD, potwierdzając doskonałe zarządzanie oraz wysoki 
poziom działalności tego Instytutu, który wg Profesor jest 
na wysokim poziomie europejskim. Chwaliła organizację 
pracy w Instytucie i dbałość o najwyższy poziom usług 
wraz z wielką transparentnością tych działań – to zasługa 
IPCZD i Dyrektora Marka Migdała. Otwartość i chęć niesie-
nia pomocy ofiarom wojny na Ukrainie zasługuje na naj-
wyższe słowa uznania. 

Prof. Leszek Rafalski, Przewodniczący RGIB

Dr n. med. Marek Migdał, Dyrektor Instytutu „Pomnik – Centrum 
Zdrowia Dziecka”

European Children’s Hospital Organisation
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Kolejnym punktem posiedzenia RGIB było omówienie te-
matu Funkcjonowanie instytutów medycznych w okresie 
pandemii COVID-19. Moderatorem tej części był prof. 
Krzysztof Kochanek z IFPS, który zaprosił do debaty przed-
stawicieli instytutów medycznych. 

Jako pierwszy zdalnie wystąpił prof. dr hab. n. med. Andrzej 
Kawecki, z-ca dyrektora ds. klinicznych Narodowego Insty-
tutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie – Państwowe-
go Instytutu Badawczego. Pozytywnie ocenił okres działal-
ności Instytutu w okresie pandemii. Jesień 2020 roku była 

najtrudniejszym czasem, kiedy uruchomiono w Instytucie 
oddział covidowy, chorowali również pracownicy. Ten trud-
ny czas wymógł dostosowanie się do panującej sytuacji 
i ułożenie pracy tak, by pomoc była skuteczna a ryzyko 
zminimalizowane. Obecnie spada liczba zachorowań i rząd 
znosi obostrzenia, ale prof. Kawecki uważa, że powinien 
zostać wystosowany apel do Ministerstwa Zdrowia o odstą-
pienie od niefinansowania testów PCR, szczególnie w szpi-
talach onkologicznych, hematologicznych i pediatrycznych, 
gdzie pojawienie się osoby zakażonej przynieść może 
ogromne i niepotrzebne ryzyko przy prowadzonym lecze-
niu specjalistycznym. Ogólne podsumowanie działalności 
Instytutu w tym okresie oceniane jest jako dobre. Utrzyma-
no ciągłość działalności Instytutu Onkologii, a sytuacja fi-
nansowa po 2021 roku uległa poprawie, uzyskano dodatni 
wynik finansowy. 

Następnie prof. K. Kochanek zaprosił do wypowiedzi 
dr. med. Tomasza Maciejewskiego, Dyrektora Instytu-
tu Matki i Dziecka w Warszawie. Potwierdził, iż Instytut 
dobrze poradził sobie w czasie pandemii, nie zanotowa-
no problemów w bieżącej działalności spowodowanych 
COVID-19, a plan Instytutu wykonany został w 100%. 
Udało się nawet pomóc pacjentkom odsyłanym z innych 
szpitali, gdzie pandemia uniemożliwiała porody. Działal-
ność naukową na poziomie międzynarodowym także udało 
się utrzymać, choć niezbędne było przejście na spotkania 
zdalne. Wysoka dyscyplina personelu względem pacjentów 
pozwoliła uniknąć wysokiego poziomu zachorowań. Dzięki 
wielu darczyńcom, pomocy wielu ośrodków, szpital był do-
brze zabezpieczony i wyposażony.

Antyszczepionkowcy stanowili pewien problem we współ-
pracy, ale udało się Instytutowi zminimalizować ryzyko 
zachorowań i planowo wykonywać bieżące działania. Sy-
tuacja finansowa Instytutu została dobrze oceniona przez 
Dyrektora IMiD.

Prof. dr hab. med. Iwona Maroszyńska, Dyrektor Instytutu 
Centrum Zdrowia Matki Polki to kolejna osoba zaproszona 
do dyskusji.

Czy pandemia COVID-19 wpłynęła w znaczący 
sposób na funkcjonowanie instytutów medycznych?

• realizacja usług medycznych
• realizacja działalności naukowej i szkoleniowej
• sytuacja kadrowa
• sytuacja finansowa
• problemy organizacyjne i inne

Prof. Krzysztof Kochanek z Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu

Instytut „Pomnik-Centrum Zdrowia 
Dziecka” 

• 26 klinik/oddziałów  
• 30 poradni specjalistycznych 
• 12 zakładów diagnostycznych 
• apteka szpitalna (> 4000 worków z TPN/miesięcznie)
• dział badań i współpracy międzynarodowej
• dział certyfikacji 
• ośrodek badań klinicznych 

Instytut „Pomnik-Centrum Zdrowia 
Dziecka”

„„VViissiioonn  wwiitthhoouutt  aaccttiioonn  iiss  aa  ddrreeaamm..
AAccttiioonn  wwiitthhoouutt    vviissiioonn  iiss  ssiimmppllyy  ppaassssiinngg  tthhee  
ttiimmee..
AAccttiioonn  wwiitthh  VViissiioonn  iiss  mmaakkiinngg  aa  ppoossiittiivvee  
ddiiffffeerreennccee””..  
RRuuii  MMoorreennoo,,  
AAnnddrreeww  RRhhooddeess  
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Profesor stwierdziła, że oddział intensywnej terapii no-
worodka był przykładem wymuszonej sporej reorgani-
zacji w czasie pandemii. To czas dostosowania działań 
i leczenia do panującej pandemii, czas niemile zaskaku-
jący, ale też wymuszający decyzje umożlwiające pomoc 
małym pacjentom. Trudne rozmowy z rodzicami, kwaran-
tanny i izolacje personelu, reorganizacje transportu i le-
czenia przyniosły rezultaty i Instytut zaradził tej sytuacji. 
We wzmożonych falach zachorowań część szpitala mu-
siała być przeznaczona na leczenia covidowe, ale czas 
pozwolił powrócić do normalności. Rozwój naukowy w la-
tach 2020–2021 oceniła pozytywnie. Punkt testowania 
i punkt szczepień pozwoliły pozyskać dodatkowe środki, 
a kondycja Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki po-
została na dobrym poziomie. Do wypowiedzi prof. Ma-
roszyńskiej kilka słów dodał prof. dr hab. med. Dariusz 
Trzmielak, z-ca dyr. ds. naukowych Instytutu Centrum 
Zdrowia Matki Polki mówiąc o kwestiach naukowych.  
W okresie pandemii wzrosła liczba doktoratów i habilita-
cji i ten progres bardzo cieszy. Realizowano rozpoczęte 
projekty, prace toczyły się bez przeszkód.

Prof. Krzysztof Kochanek powitał i zaprosił do wypowiedzi 
dr. med. Marka Tombarkiewicza, Dyrektora Narodowego 
Instytutu Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji. 

Dyrektor zdefiniował problemy podobne do prezentowa-
nych przez przedmówców. Najbardziej dotkliwe dla bie-
żącej działalności Instytutu było zamknięcie aż 4 klinik, 
które na polecenie wojewody przeznaczono na leczenie 
COVID-19. Zorganizowano ponad 100 łóżek na ten cel, 
co niestety w znaczący sposób ograniczyło możliwość le-
czenia chorób reumatologicznych, a Instytut był jednym 
z ostatnich miejsc na Mazowszu ze specjalnością reu-
matologii. Pojawiło się duże niewykonanie planu i spię-
trzenie problemów chorych reumatologicznie. Ta sytuacja 
miała odzwierciedlenie również w finansach, świadczenia 
pozaryczałtowe nie były finansowane. Zaistniałe zmia-
ny organizacyjne wymusiły wiele trudnych decyzji. Za 
pozytyw uznaje się zwiększenie liczby prac naukowych 
opracowanych i publikowanych dzięki możliwości pracy 
zdalnej. Ostatnie problemy Instytutu to temat szczepień 
i sugerowanie ich wykonania wobec pracowników. Wery-
fikacja takich osób skutkowała w różny sposób, niestety 
także rezygnacją z pracy osób odmawiających szczepień 
przeciwko COVID-19. Utworzono w Instytucie pracownię 
PCR. Całość 2 lat udało się przejść, ale sytuacja finanso-
wa jest bardzo trudna. 

Prof. dr hab. Edyta Reszka, z-ca dyrektora ds. naukowych 
Instytutu Medycyny Pracy zgłosiła się do wypowiedzi. Sy-
tuacja finansowa Instytutu w pandemii w 2020 roku zbie-
gła się ze zmianą dyrektora naczelnego, co spowodowało 
szereg zmian, w tym organizacyjnych. Usługi medyczne 
udało się jednak przeprowadzić w omawianym okresie 
z powodzeniem. Ograniczenia w przyjęciach pacjentów 

oczywiście dotknęły i ten Instytut. Pozyskiwanie projektów 
naukowych w tym czasie nie było tak efektywne, ale warte 
podkreślenia jest otrzymanie aktualnie dofinasowania 3. 
projektów z Unii Europejskiej. 

Prof. dr hab. med. Halina Sienkiewicz-Jarosz, Dyrektor  
Instytutu Psychiatrii i Neurologii, krótko podsumowała 
realizacje prac Instytutu w czasie pandemii. Podstawowy 
system działania w roku 2020 odnotował spadek realiza-
cji, ale już w 2021 realizacja zadań wyniosła 100%. Psy-
chiatria w czasie pandemii została bardzo ograniczona 
zaostrzonym bezpieczeństwem i wymogami – rekomen-
dacjami dotyczącymi np. izolacji. To skutkowało niewyko-
naniem kontraktów. Nie było kompletu pacjentów w okre-
sie 2 lat. Działalność naukowa i szkoleniowa odbywała się 
bez problemów. Instytut pozytywnie funkcjonował w tych 
tematach poprzez prace zdalne. W 2020 roku Instytut 
otrzymał akredytację, doposażono także szpital w nowe 
sprzęty. Pozyskano kilka grantów europejskich, uzyskano 
3 projekty agencji badań medycznych. Analogicznie do 
poprzednich wypowiedzi, w Instytucie Psychiatrii i Neu-
rologii odnotowano częste absencje wśród pracowników 
i ogólne zmiany w zatrudnieniu. Finanse Instytutu nie są 
najlepiej oceniane przez Dyrekcję, cały czas odnotowy-
wana jest strata, spowodowana szczególnie niedofinan-
sowaniem wielu procedur, jak również niewykonaniem 
planu psychiatrii. W przyszłości Instytut liczy na poprawę 
tej sytuacji.

Kolejnym prelegentem w tematach funkcjonowania in-
stytutów medycznych w tematyce pandemii COVID-19 był 
prof. dr hab. med. Stefan Wesołowski, Dyrektor Instytutu 
Gruźlicy i Chorób Płuc. Dyrektor ocenił czas pandemii je-
siennej jako znacząco gorszy ze względu na sprawy orga-
nizacyjne oraz kadrowe, a obecną wiosenną falę dającą 
odczucia optymistyczne. Podobnie do poprzednich ocen, 
także ten Instytut borykał się z covidowymi problemami, 
które jednak przezwyciężono. Tu również część oddziałów 
musiała zostać przekształcona na covidowe, co wymagało 
większej ilości personelu i angażowanych środków. Udało 
się utrzymać na dobrym poziomie leczenie chorych na raka 
płuc i diagnostykę leczenia nowotworów – to daje satys-
fakcję Dyrekcji Instytutu. Kłopoty kadrowe, choroby wśród 
personelu i pacjentów nie ominęły również tego szpitala. 
Dyrektor Wesołowski poparł wniosek prof. Kaweckiego 
o utrzymanie finansowania dla testów PCR. Sprawdzanie 
pacjenta przed przyjęciem jest niezbędną koniecznością. 
Udało się w omawianym okresie utrzymać na dobrym po-
ziomie działalność naukową. Ogólna ocena Dyrektora co 
do tego trudnego czasu jest pozytywna i pozwala z optymi-
zmem patrzeć w przyszłość.

O głos w dyskusji poprosił również Dyrektor Marek Mi-
gdał, który także opowiedział o działalności IPCZD pod-
czas pandemii. Podobnie jak przedmówcy, określił rok 
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2020 jako najtrudniejszy. Masowe kwarantanny wśród 
pracowników powodowały ogromne osłabienia wśród per-
sonelu i destabilizowało bieżące prace. Ku zaskoczeniu 
pierwszego pacjenta z dodatnim wynikiem odnotowano 
we wrześniu 2020 roku, wcześniej chorowali wyłącznie 
pracownicy. Jesień 2020 roku Dyrektor określił jako dra-
matyczny czas walki, strachu i niepokoju. Dodatkowo wo-
jewoda nakazał wydzielenie łóżek covidowych w trzech 
lokalizacjach. Leczono ponad 350 dzieci chorych na 
COVID-19 mających choroby współistniejące, natomiast 
ok. 850 odesłano do domu po otrzymanym dodatnim wy-
niku przy przyjmowaniu na oddział. Obostrzenia były re-
strykcyjnie przestrzegane. Rok 2021 był już spokojniejszy 
i pozwolił wykonać plan w ponad 100%. Dyrektor zwrócił 
uwagę na należny „dodatek covidowy”, który nieprecyzyj-
nie opisany powodował liczne nieporozumienia i roszcze-
nia wśród pracowników Instytutu. 

O głos w dyskusji poprosił prof. Andrzej Chciałowski 
z Wojskowego Instytutu Medycznego. Opowiedział 
o specyfice działań tego Instytutu w trudnym czasie 
pandemii. W Instytucie wydzielono oddział covidowy 
i borykano się z problemami analogicznymi, jak u przed-
mówców. Grupa lekarzy z WIM wyjechała na misje pomo-
cy do szpitali w Lombardii oraz do Chicago. To wniosło 
ciekawe doświadczenia, które wykorzystano np. przy 
organizacji wzorem tych misji oddziałów modułowych. 
Niemniej warto podkreślić, iż w tym czasie rozwijano 
z powodzeniem także działalność naukową, powstało 
wiele ciekawych prac naukowych, grantów i realizowano 
się w publikacjach. W 2021 roku WIM całkowicie zreali-
zował kontrakt, ale był to czas trudny. Bezpieczeństwo 
przede wszystkim – to była dewiza tego Instytutu, gdzie 
aż 1044 łóżka covidowe przyjmowały chorych w czasie 
walki z pandemią. 

Dr hab. n. med. Cezary Kępka, prof. inst., zastępca 
dyrektora ds. nauki w zastępstwie prof. Łukasza Szumow-
skiego, Dyrektora Narodowego Instytutu Kardiologii krót-
ko opowiedział o działalności tej placówki. Instytut nie był 
przekształcony w covidowy, ale tak jak pozostałe borykał 
się z dodatnimi wynikami wśród personelu i pacjentów, 
co destabilizowało sytuację. Praca kliniczna była i jest 
łączona z pracami naukowymi, utrzymano liczbę „N” na 
dobrym poziomie. Szpital aktualnie przechodzi przebudo-
wę. W ocenie prof. Kępki sytuacja finansowa Narodowe-
go Instytutu Kardiologii nie jest bardzo dobra. Instytut był 
zmuszony szeroko przeorganizować prace w czasie pan-
demii, ale podsumowując poradził sobie z tym trudnym 
czasem i wiosna daje nadzieje na powrót do planowych 
działań.

Podsumowania całości dyskusji podjął się prof. Krzysztof 
Kochanek odnosząc się do analizy porównawczej prac 
w Instytucie Fizjologii i Patologii Słuchu podczas pandemii. 
Ze wszystkich wygłoszonych opinii wybrzmiało, że instytuty 
badawcze, stosując różne mechanizmy specyficzne dla da-
nych jednostek, doskonale poradziły sobie w czasie pan-
demii. Pozostając elastycznymi dostosowały swoje działal-
ności do panujących warunków, szybko i mądrze odnalazły 
się w niełatwej sytuacji i to jest właśnie siła tych instytutów. 
Prof. Kochanek zasugerował zebranie i przedstawienie do 
Ministerstwa Zdrowia postulatów, które poruszono, warto 
by je zgłosić do ponownego rozważenia i wdrożenia.

Kolejnym punktem posiedzenia RGIB było przedstawienie 
przez prof. Leszka Rafalskiego, Przewodniczącego RGIB, 
informacji o bieżącej działalności Rady.

Pierwszym tematem było potwierdzenie przekazania do 
Wojciecha Murdzka, Sekretarza Stanu w MEiN, wniosku 
dotyczącego Prawa Zamówień Publicznych. O taki wniosek 
proszono ze strony instytutów Sieci Badawczej Łukasie-
wicz jeszcze podczas Forum RGIB w październiku zeszłego 
roku. Przewodniczący RGIB wnioskował o zmiany w prawie 
zamówień publicznych w zakresie zamówień na dostawy 
oraz usługi służące do celów prac badawczych, ekspery-
mentalnych lub naukowych. Następnie Profesor powie-
dział o przekazanej w styczniu 2021 roku do MEiN prośbie 
o wydłużenie terminów dotyczących ewaluacji jednostek 
naukowych wraz z wykazem uwag, jakie zgłaszały instytu-
ty badawcze przy wprowadzaniu bądź weryfikacji danych 
w systemach SEDN i PBN. Termin ewaluacji ostatecznie 
został wydłużony do końca stycznia br. 

Oddzielnie omówionym tematem było przeprowadzone 
w grudniu 2021 roku, w formule online, posiedzenie Prezy-
dium Rady Głównej Instytutów Badawczych z przedstawicie-
lami środowiska instytutów badawczych w Radzie Głównej 
Nauki i Szkolnictwa Wyższego mijającej i kolejnej kadencji. 
Przewodniczący podziękował dotychczasowym przedstawi-
cielom za aktywną, pełną zaangażowania pracę w RGNiSW Prof. Andrzej Chciałowski z Wojskowego Instytutu Medycznego
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i powitał nowo wybrane przedstawicielki do RGNiSW na XII 
kadencję – prof. IBDiM Barbarę Rymszę i prof. Danutę So-
snowską.

Prof. Leszek Rafalski poinformował obecnych o otrzy-
manym 23 lutego br. od Przemysława Czarnka, Ministra 
Edukacji i Nauki powołaniu do Zespołu do spraw rozwoju 
systemu oświaty oraz systemu szkolnictwa wyższego i na-
uki. Do zadań zespołu należy: analiza otoczenia prawne-
go systemu oświaty oraz systemu szkolnictwa wyższego 
i nauki, w szczególności w aspekcie koherentności tych 
systemów; analiza i zidentyfikowanie istniejących barier 
rozwoju systemów, o których mowa w pkt 1 oraz opraco-
wywanie i przedstawienie Ministrowi Edukacji i Nauki pro-
pozycji zmian prawnych dotyczących systemów, o których 
mowa w pkt 1, w szczególności w zakresie dokonywania 
oceny jakości kształcenia i prowadzenia działalności na-
ukowej. 

Do tej pory odbyły się dwa spotkanie Zespołu, a głównym 
tematem omawianym była ewaluacja. Powołano 780 eks-
pertów do oceny. Potwierdzono ocenę 3 kryteriów jedno-
stek naukowych do 25.03.2022 r. Dyskutowano nad okre-
śleniem wartości referencyjnych, o wstępnym przypisaniu 
jednostek do kategorii oraz nad opiniowaniem jednostek 
do kategorii A+ przez 1 eksperta polskiego i 1 z zagranicy 
do 31 maja 2022 r., natomiast ostateczne przyznanie ka-
tegorii jednostkom naukowym, w tym A+, ma nastąpić do 
15.06.2022 r. 

Rozmowy Zespołu obejmują również przyszłą ocenę i moż-
liwe uproszczenia systemu ewaluacji. Planowana jest no-
welizacja listy czasopism punktowanych z dodatkową listą 
czasopism naukowych. Wprowadzenie kryterium promocji 
pracowników również jest rozważane. Omówiono przycho-
dy, czyli efekty finansowe dotyczące jednostki naukowej, 
jest stanowisko by nie były limitowane. Zespół dąży do od-
blokowania wielu podobnych tematów.

Prof. Leszek Rafalski opracował i przekazał Zespołowi:

Uwagi dotyczące przyszłych zasad ewaluacji w zakresie 
oceny efektów finansowych jednostki naukowej
1. Zakres działania jednostek naukowych zapisany w usta-

wach jest następujący:
1) Uczelnia – ustawa Prawo o szkolnictwie wyż-

szym i nauce, art. 11 ust. 1 pkt 3: ,,Prowadze-
nie działalności naukowej, świadczenie usług 
badawczych oraz transfer wiedzy i technologii do 
gospodarki”.

2) Instytut PAN – ustawa o Polskiej Akademii Nauk, 
art. 50 ust. 1: ,,Do zadań instytutu należy prowa-
dzenie działalności naukowej, w szczególności 
istotnej dla rozwoju kraju, upowszechnianie oraz 
wdrażanie wyników tej działalności.

3) Instytut badawczy – ustawa o instytutach badaw-
czych, art. 2: „Do podstawowej działalności insty-
tutu należy: – prowadzenie badań naukowych 
i prac rozwojowych, – przystosowywanie wyników 

badań naukowych i prac rozwojowych do potrzeb 
praktyki, – wdrażanie wyników badań naukowych 
i prac rozwojowych.

Zakresy te różnią się, ale można przyjąć w uproszcze-
niu, że polskie jednostki naukowe mają dwa rodzaje 
działania:

1) Prowadzenie badań naukowych lub prac rozwojo-
wych.

2) Transfer wiedzy i technologii do gospodarki, upo-
wszechnianie oraz wdrażanie wyników badań. 

2. Powyższe oba rodzaje działań powinny być uwzględ- 
   nione w ewaluacji przy ocenie efektów finansowych  
     jednostki naukowej.
3. Potrzebne jest zdefiniowanie obu rodzajów działań 
     w sposób ogólny tak, aby były identyfikowane projekty  
   badawcze i inne prace ważne dla gospodarki, a nie  
     proste usługi.

W dalszej części posiedzenia Przewodniczący RGIB omówił 
tematykę Komunikatów przekazywanych przez Biuro RG.

Następnym poruszonym zagadnieniem był projekt ustawy 
o Akademii Kopernikańskiej. Nie jest jeszcze procedowa-
ny w Sejmie, jest obwieszczony w MEiN. Zakłada, że nie 
będzie konkurencją dla PAN, jednak Przewodniczący RG 
sugeruje zgromadzonym zapoznanie się ze szczegółami 
tego projektu i ewentualnymi skutkami zmian w obszarze 
nauki w Polsce.

Prof. Rafalski wspomniał o swoim udziale w wydarzeniach, 
w tym o Światowym Dniu Inżyniera pod hasłem „Zbudujmy 
lepszą inżynierię przyszłości” gdzie niezwykle ciekawą pre-
zentację miał prof. Henryk Skarżyński n.t. „Człowiek-medy-
cyna-technika” oraz w dniu 15 marca br. o swoim udziale 
w Konferencji z okazji 70-lecia Instytutu Kolejnictwa oraz 
25-lecia działalności Ośrodka Eksploatacji Toru Doświad-
czalnego IK w Żmigrodzie. 

Prof. Leszek Rafalski zakończył swoje podsumowanie 
działań RGIB i zaprosił prof. Barbarę Rymszę do pre-
zentacji n.t. prac Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa 
Wyższego nowej kadencji. W dalszej części posiedzenia 
RGIB prof. Barbara Rymsza opowiedziała o aktualnych 
działaniach RGNiSW nowej kadencji oraz przedstawiła 
skład osobowy nowo wybranej Rady. Przewodniczącym 
Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego został dr 
hab. Marcin Pałys, prof. UW, a prof. Barbarę Rymszę 
wytypowano na Przewodniczącą Komisji Nauki. Dotych-
czas miały miejsce już dwa posiedzenia RGNiSW. Prof. 
Rymsza opowiedziała zgromadzonym o prowadzonych 
pracach Rady, szczegółowo przedstawiła przebieg dysku-
sji nad NCN, które było szeroko omawiane na ostatnim 
posiedzeniu tej rady. Prezentacja zainicjowała dyskusję 
z udziałem między innymi prof. Ryszarda Hołownickiego, 
prof. Magdaleny Chechlińskiej, prof. Zbigniewa Śmiesz-
ka, jak również innych osób biorących udział w VII posie-
dzeniu RGIB X Kadencji. 
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Militarna agresja na Ukrainę i wojna w Europie, jaką wywołała 
Rosja to czas próby dla nas wszystkich. Nie możemy milczeć. 
Musimy się zjednoczyć i działać wspólnie. RGIB kieruje ku 
Ukrainie serdeczne myśli i wyrazy wsparcia. Jesteśmy z naszy-
mi sąsiadami z Ukrainy i w pełni się z nimi solidaryzujemy.
Prof. Leszek Rafalski, Przewodniczący Rady Głównej Insty-
tutów Badawczych we współpracy z prof. Arkadiuszem Mę-
żykiem, Przewodniczącym KRASP rozpowszechnił w instytu-
tach badawczych informację o pracach nad ogólnopolską 
platformą Internetowej Rekrutacji Kandydatów z Ukrainy.
W związku z inwazją Federacji Rosyjskiej na Ukrainę oraz na-
pływem uchodźców z tego kraju do Polski, z inicjatywy Kon-
ferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich, Uniwersytet 
Warszawski we współpracy z Międzyuniwersyteckim Cen-
trum Informatyzacji (MUCI) przygotowuje ogólnopolską plat-
formę Internetowej Rekrutacji Kandydatów z Ukrainy, której 
celem jest ułatwienie obywatelom Ukrainy odnalezienie się 
w ofertach kształcenia oraz ofertach pracy, z których mogą 
skorzystać w Polsce studenci, doktoranci oraz pracownicy 
ukraińskich uczelni i jednostek naukowych. Przygotowywany 
system, bazujący na systemie Internetowej Rekrutacji Kandy-
datów (IRK) wykorzystywanym w wielu polskich uczelniach, 
będzie zbierał ofertę rekrutacji na studia, kontynuacji stu-
diów, udziału w wybranych zajęciach dydaktycznych oraz pod-
jęcia kształcenia w szkołach doktorskich, jak również oferty 
współpracy (staże, stypendia naukowe) oraz pracy w polskich 

Instytut „Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka” (IPCZD) 
to jeden z największych szpitali pediatrycznych w Polsce. 
Obecnie leczone są w nim także dzieci z Ukrainy. O dzia-
łaniach na rzecz tych małych pacjentów Pierwsza Dama 
rozmawiała z dyrektorem placówki, dr. n. med. Markiem 
Migdałem. W spotkaniu uczestniczył też minister Adam 
Kwiatkowski, Sekretarz Stanu w KPRP.

Pod opiekę Instytutu trafiło już kilkudziesięciu małych pacjentów 
ewakuowanych z Ukrainy, w tym wymagających wysokospecjali-
stycznego leczenia. W poniedziałek w Pałacu Prezydenckim roz-
mawiano o sprawnie funkcjonującym modelu ewakuacji i lecze-
nia chorych dzieci, szczególnie pacjentów onkologicznych, ale 
także nefrologicznych, z wadami serca, wymagających opieki 
paliatywnej. Podjęto temat kooperacji z innymi instytucjami i or-
ganizacjami oraz współpracy międzynarodowej. Mówiono o za-
granicznych placówkach medycznych organizujących wsparcie 
dla chorych i dotkniętych niepełnosprawnościami Ukraińców, 
ale też placówkach w USA, do których trafiają polskie dzieci, któ-
rych leczenie w kraju nie jest niemożliwe.

Centrum Zdrowia Dziecka obchodzi w tym roku 45–lecie 
działalności. Placówka pełni podwójną rolę: instytutu na-
ukowego podległego bezpośrednio Ministerstwu Zdrowia 
oraz wysokospecjalistycznego szpitala. 

Źródło: prezydent.pl

podmiotach systemu szkolnictwa wyższego i nauki (uczel-
niach, instytutach PAN i instytutach badawczych).
Wymieniony system rekrutacyjny będzie dostępny pod ad-
resem: ukraina.irk.edu.pl . Zgodnie z jego założeniami, kan-
dydat będzie docierał do interesującej go oferty korzystając 
z dostępnych w systemie filtrów. Podstawową zaletą tak 
pomyślanego systemu będzie możliwość zaprezentowania 
w jednym miejscu szerokiego spektrum możliwości oferowa-
nych przez uczelnie oraz jednostki naukowe w Polsce dla oby-
wateli Ukrainy. Strona internetowa będzie prowadzona w ję-
zyku polskim oraz języku ukraińskim. Ukraińscy naukowcy 
i badacze oraz studenci mogą wnosić ważny wkład w badania 
naukowe i innowacje, dlatego RGIB wspiera takie inicjatywy.
Stwórzmy perspektywy rozwoju, pomóżmy w realizacji, bo to 
doskonała okazja do prezentacji dorobku oraz miejsce wy-
miany doświadczeń.

Ogólnopolska platforma Internetowej Rekrutacji 
Kandydatów z Ukrainy – projekt KRASP

Instytut "Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka" – 
spotkanie Agaty Dudy – Pierwszej Damy RP i dyrektora 
Marka Migdała 
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Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych – 
50 lat działań dla ochrony środowiska i klimatu

Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych obchodzi 
50-lecie działalności kształtowanej przez wiedzę i zaan-
gażowanie naukowców i pracowników oraz poszukiwanie 
przez nich nowych dróg dla rozwoju ochrony środowiska 
i dla tej jednostki. Z tej okazji warto podkreślić wpływ wy-
ników prac badawczych i wdrożeniowych prowadzonych 
w IETU na unowocześnienie zarządzania ochroną środowi-
ska w województwie śląskim, kraju, Europie i na świecie. 

Instytut powstał w 1972 r. na bazie katowickiego Oddziału 
Instytutu Gospodarki Wodnej. Z inicjatywy WHO utworzono 
„Centrum Ochrony Środowiska”, które od 1973 r. działało 
jako Oddział Instytutu Kształtowania Środowiska, później-
szego Instytutu Ochrony Środowiska. W 1992 r. placówka 
ta stała się samodzielnym instytutem badawczym pod na-
zwą Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych, podle-
głym ministrowi ds. środowiska.

Od początku swej działalności Instytut sukcesywnie po-
dejmował pionierskie kierunki badawcze, głównie w wyni-
ku realizowanej współpracy zagranicznej z wiodącymi na 
świecie jednostkami naukowo-badawczymi oraz instytucja-
mi pomagającymi wdrożyć rezultaty badań naukowych do 
światowych, europejskich i krajowych systemów ochrony 
środowiska. Działalność naukowa Instytutu prowadzona 
w latach 1972–1992 przyczyniła się m.in. do:

	9zbudowania w Polsce oraz w województwie śląskim pod-
staw systemu zarządzania jakością środowiska oraz sys-
temu kontroli jakości środowiska,
	9uruchomienia pierwszego w Polsce regionalnego syste-
mu monitoringu jakości powietrza ze średnio dobowy-
mi pomiarami stężeń zanieczyszczeń powietrza pyłami, 
dwutlenkiem siarki i tlenkami azotu oraz metalami cięż-
kimi,
	9wdrożenia do polskiego prawodawstwa ochrony środowi-
ska procedur Oceny Oddziaływania na Środowisko,

	9 rozwoju metod optymalizacji technologii zmniejszania 
emisji zanieczyszczeń do środowiska,
	9stworzenia podstaw systemowych rozwiązań dla kom-
pleksowej ochrony środowiska terenów uprzemysłowio-
nych i zurbanizowanych.

W latach 1992–1999 podjęto badania nad narzędziami 
do wieloaspektowej analizy procesów zachodzących w śro-
dowisku przy zastosowaniu modeli statystycznych i fizycz-
nych, osadzonych w Systemach Informacji Przestrzennej 
GIS oraz adaptację metody Expedited Site Characteriza-
tion – szybkiej i efektywnej charakterystyki terenu. Rozpo-
częto również badania nad technologią usuwania z gruntu 
zanieczyszczeń ropopochodnych metodą aktywnie i pa-
sywnie przewietrzanej biopryzmy oraz zastosowaniem fito-
remediacji do usuwania z gleb metali ciężkich.
W 1996 r. IETU zaangażował się także w prace nad integra-
cją problematyki ochrony środowiska oraz ochrony zdrowia 
publicznego i wspólnie z Instytutem Medycyny Pracy i Zdro-
wia Środowiskowego w Sosnowcu opracował koncepcję Wie-
loletniego Programu Rządowego „Środowisko a Zdrowie”. 
Był również jedną z pierwszych w Polsce jednostek badaw-
czych, w której zaczęto stosować metody oceny ryzyka zdro-
wotnego i środowiskowego dla terenów zdegradowanych. 
Prowadzone w IETU prace służące stworzeniu w Polsce 
systemu umożliwiającego oczyszczanie i ponowne zagospo-
darowanie terenów zanieczyszczonych oraz ograniczenie 
ryzyka zdrowotnego i środowiskowego przyniosły w latach 
1996-2012 realizację pilotażowych projektów dla terenów 
poprzemysłowych na Śląsku. W 2008 r. IETU przygotował we 
współpracy z Głównym Instytutem Górnictwa „Wojewódzki 
Program Przekształceń Terenów Poprzemysłowych i Zdegra-
dowanych” oraz „Regionalny System Wspomagania Zarzą-
dzaniem Terenami Poprzemysłowymi w Gminach”.
Od początku silną stronę IETU stanowiły badania i usługi 
eksperckie w zakresie planowania gospodarki odpadami 
od formułowania polityki po programy, plany i oceny. Do-

Fitoremediacja gleb zanieczyszczonych metalami ciężkimi, 
fot. IETU
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świadczenia uzyskane w latach 90. XX w. przy planowa-
niu gospodarki odpadami dla ówczesnego województwa 
katowickiego oraz rejonu Polski południowej wykorzystano 
opracowując w 2002 r. pierwszy Krajowy Plan Gospodarki 
Odpadami (w konsorcjum z Instytutem Gospodarki Odpa-
dami, Państwowym Instytutem Geologicznym) i jego aktu-
alizacje w roku 2006 i 2010. W latach 1998–2002 IETU 
aktywnie współpracował z resortem środowiska w kwe-
stiach harmonizacji prawa polskiego z przepisami UE. 
Od 1990 r. eksperci Instytutu brali udział w pracach na rzecz 
Konwencji Genewskiej ws. Transgranicznego zanieczyszcze-
nia powietrza na dalekie odległości. Uczestniczyli w tworze-
niu Grupy Zadaniowej ds. Inwentaryzacji Emisji w tej Kon-
wencji, w opracowaniu Wytycznych do inwentaryzacji emisji 
zanieczyszczeń CORINAIR, przygotowaniu Programu Oceny 
i Monitoringu Zakwaszenia Rzek i Jezior /ICP-Waters/. 
W Polsce IETU miał udział w tworzeniu krajowego systemu 
inwentaryzacji emisji m.in. przez:

	9wdrożenie metodologii inwentaryzacji emisji CORINAIR 
do systemu obowiązującego w Polsce oraz wprowadze-
nie do systemu krajowej inwentaryzacji emisji zanie-
czyszczeń pojęcia lotnych związków organicznych (LZO) 
(1992),
	9zainicjowanie krajowej inwentaryzacji emisji metali cięż-
kich (MC) wg metodologii CORINAIR (1994),
	9zainicjowanie okresowej weryfikacji krajowych wskaźni-
ków emisji LZO i MC w latach 1994–2004,
	9opracowanie systemu alokacji krajowej emisji LZO i MC na 
poziom województw i kwadratów EMEP 50 kmx50 km oraz 
systemu wizualizacji emisji w kwadratach EMEP (1997),
	9opracowanie systemu inwentaryzacji emisji bottom-up 
dla potrzeb inwentaryzacji EPER (instalacje IPPC) (2005).

Udział IETU jako podwykonawcy w 3 projektach badawczych 
4. Programu Ramowego UE zapoczątkował 25 lat jego 
obecności w Europejskiej Przestrzeni Badawczej. To kolejny 
okres budowania potencjału w prawie 200 konsorcjach na-
ukowo-badawczych, aplikowania do pięciu Programów Ra-
mowych Badań i Innowacji UE. Dały one IETU współczynnik 
sukcesu na poziomie 25,5% i przyniosły pozyskanie finan-
sowania 50 projektów realizowanych z najlepszymi europej-
skimi jednostkami naukowo-badawczymi. W rankingu insty-
tutów badawczych w Polsce IETU znajduje się w pierwszej 

dziesiątce pod względem wielkości środków finansowych 
przyznanych na realizację projektów w ramach programów 
badawczych UE. W 2021 r. Instytut zajął 5 miejsce w Polsce, 
biorąc udział w realizacji 10 projektów z programu HORY-
ZONT 2020, uzyskując prawie 2,5 mln euro dofinansowa-
nia. Ponadto od 2004 r. IETU zrealizował 45 projektów UE 
o charakterze wdrożeniowym we współpracy z jednostkami 
naukowymi, samorządowymi, podmiotami gospodarczymi, 
organizacjami biznesu czy pozarządowymi. 
W latach 1994–2021 wartość badań zrealizowanych 
i obecnie realizowanych przez IETU w projektach finanso-
wanych ze środków UE oraz krajowych wyniosła ok. 65 mln 
PLN, w tym 23,60 mln PLN z Programów Ramowych UE. 
W międzynarodowych konsorcjach IETU realizował pro-
jekty dotyczące: zarządzania jakością powietrza, jakości 
wód i zarządzanie wodami w zlewni, zanieczyszczenia 
gleb i gruntów oraz ich ponownego przywracania do obie-
gu gospodarczego, adaptacji do skutków zmian klimatu, 
gospodarki obiegu zamkniętego. Wyniki tych projektów to 
m.in. wkład IETU w zapisy Protokołów do Konwencji ws. 
Transgranicznego zanieczyszczenia powietrza na dalekie 
odległości, Konwencji Rtęciowej z Mijamaty, Dyrektywy 
CAFE, Ramowej Dyrektywy Wodnej, Konwencji Helsińskiej 
o ochronie wód Bałtyku, projektu dyrektywy glebowej oraz 
wielu aktów prawnych UE i krajowych.
Obecnie działalność naukowa IETU prowadzona jest w pię-
ciu obszarach badawczych: 1) diagnozowanie stanu śro-
dowiska oraz adaptacja do skutków zmian klimatu, 2) re-
mediacja gleb, z wykorzystaniem rozwiązań opartych na 
naturze oraz rolnictwo miejskie, 3) neutralne dla klimatu 
i inteligentne miasta, 4) biotechnologie środowiskowe, 
5) polityki i strategie środowiskowe, analizy cyklu życia 
oraz transformacji energetycznej.
Usługi oferowane przez IETU obejmują ocenę stopnia zanie-
czyszczenia terenów zdegradowanych i zurbanizowanych 
w kontekście występowania ryzyka zdrowotnego i środo-
wiskowego, wdrażania gospodarki obiegu zamkniętego, 
efektywnego gospodarowania zasobami. Od blisko 10 lat 

Miejska Wyspa Ciepła – element Miejskiego Planu Adaptacji do 
zmian klimatu, fot. IETU

Badania odpadów i monitoring instalacji gospodarki odpadami, 
fot. IETU
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Instytut zajmuje się także problematyką adaptacji i łago-
dzenia skutków zmian klimatu, a „Podręcznik adaptacji dla 
miast” z wytycznymi do przygotowania Miejskiego Planu Ada-
ptacji (MPA) do zmian klimatu, który Ministerstwo Środowi-
ska opracowało na podstawie ekspertyzy IETU z 2014 r., jest 
wzorcem do realizacji MPA w Polsce. Eksperci IETU wykonali 
już takie plany dla 9 miast śląskich oraz 4 innych obszarów, 
a obecnie wypracowują strategię wsparcia transformacji 
15 miast w ramach projektu „Miasto z Klimatem”.
IETU wspiera samorządy terytorialne i podmioty gospodar-
cze w wypełnianiu obowiązków wynikających z przepisów 
Prawa Ochrony Środowiska oraz w podejmowaniu nowych 
wyzwań środowiskowych. Współpracując z krajowymi i za-
granicznymi jednostkami samorządu terytorialnego i eks-
pertami prowadzi badania w obszarze gospodarki odpadami 
oraz pośrednio w obszarach surowców wtórnych i innowacji 
w kontekście gospodarki o obiegu zamkniętym. Wykonuje 
m.in. plany gospodarki odpadami oraz badania odpadów, 
monitoring instalacji gospodarki odpadami wraz z oceną 
efektywności systemu zbiórki, analizą strumieni odpadów 
oraz dopasowaniem rozwiązań technicznych instalacji do 
właściwości strumieni odpadów.
Od 2016 r. działająca w IETU Jednostka Weryfikująca Tech-
nologie Środowiskowe (www.etv.ietu.pl) wykonuje akredyto-
wane weryfikacje potwierdzające skuteczność technologii 
środowiskowych dla gospodarki wodno-ściekowej, gospodar-
ki odpadami oraz technologii energetycznych w ramach Pro-

Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej 
im. Józefa Tuliszkowskiego – Państwowy Instytut Badaw-
czy w 2022 roku obchodzi piękny jubileusz 50-lecia, który 
świadczy o jego znaczeniu w działalności na rzecz bezpie-
czeństwa i ochrony przeciwpożarowej.
Historia powstania Instytutu sięga 1972 r., kiedy to w re-
sorcie spraw wewnętrznych powołano Ośrodek Badawczo-
-Rozwojowy Ochrony Przeciwpożarowej (OBROP). Obecna 
nazwa Centrum funkcjonuje od 1984 r., natomiast od 
1992 r. Zostało ono włączone w poczet jednostek orga-
nizacyjnych nowo powołanej wówczas Państwowej Straży 
Pożarnej. Kamieniem milowym w historii Centrum było uzy-
skanie akredytacji Polskiego Centrum Badań i Certyfikacji 
w zakresie badań i certyfikacji w latach 1998 i 2000 i jej 
systematyczne rozszerzanie w latach kolejnych. W tamtym 
czasie w Centrum powstała także Jednostka Certyfikująca, 
która do dziś prowadzi w szerokim zakresie procesy do-
puszczenia i certyfikacji wyrobów w obszarze ochrony prze-
ciwpożarowej, w tym określonych wyrobów (zabezpieczeń) 
budowlanych oraz sprzętu stanowiącego wyposażenie jed-
nostek straży pożarnej.

CNBOP-PIB wykonuje badania kwalifikacyjne i wydaje do-
kumenty certyfikacyjne na potrzeby rynku krajowego i eu-
ropejskiego. Ponadto od końca 2014 r. wydawane przez 
Centrum certyfikaty urządzeń sygnalizacji alarmu pożaru 
i automatyki pożarniczej uznawane są także na rynku Zjed-
noczonych Emiratów Arabskich. Uzyskanie takiego certyfi-

gramu Weryfikacji Technologii Środowiskowych UE (EU ETV).
Analizę jakości powietrza w miastach, która opiera się m.in. 
na inwentaryzacji niskiej emisji do powietrza, IETU wykonu-
je według własnej metody polegającej na szacowaniu emisji 
w odniesieniu do temperatury zewnętrznej powietrza i zapo-
trzebowania na ciepło wewnętrzne w budynkach. Metoda 
ta została wykorzystana przy stworzeniu systemu prognozo-
wania jakości powietrza i ryzyka zdrowotnego na platformie 
internetowej „Śląskie SMOGSTOP” (www.slaskiesmogstop.
pl). Udostępniane są tam prognozy z których mogą korzystać 
mieszkańcy województwa śląskiego oraz władze samorządo-
we w celu podejmowania krótkoterminowych działań ograni-
czających emisję zanieczyszczeń w dzielnicach swoich gmin.
IETU prowadzi badania nad przywróceniem wartości użyt-
kowej glebom marginalnym, w tym zanieczyszczonym, 
w kierunku wykorzystania ich do produkcji roślin na cele 
energetyczne i przemysłowe, skojarzone z fitoremediacją 
terenu zanieczyszczonego. Wskazuje również możliwości 
wykorzystania technologii przetworzenia biomasy w celu 
uzyskania źródła energii odnawialnej.
Od 50 lat zarówno na poziomie regionalnym, krajowym 
jak i europejskim, działalność naukowa i badawczo-roz-
wojowa IETU wspomaga ochronę, odbudowę i zarządzanie 
środowiskowe. W planach na przyszłość jest dalszy rozwój 
innowacyjnych kierunków badawczych podążających za 
przyszłymi trendami w rozwiązywaniu problemów środowi-
skowych i klimatycznych.

Jubileusz 50-lecia Centrum Naukowo-Badawczego 
Ochrony Przeciwpożarowej im. Józefa Tuliszkowskiego 
Państwowego Instytutu Badawczego
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ciwpożarowej i zarządzania kryzysowego. Umożliwia to 
stały rozwój zarówno kadry naukowo-badawczej, jak rów-
nież potencjału badawczego Centrum. Obecnie tworzą go 
cztery zespoły laboratoriów o nowoczesnej infrastrukturze, 
posiadające 277 stanowisk badawczych. Dzięki wykwalifi-
kowanemu personelowi stanowią one cenny, a także uni-
katowy potencjał badawczy Centrum wykorzystujący 792 
metody badawcze. Posiadane możliwości są stale dostoso-
wywane do potrzeb, rozwijane i doskonalone. Należy pod-
kreślić, że zarówno działalność laboratoriów badawczych, 
jak i pozostałych komórek organizacyjnych Centrum opie-
ra się na zasadach ujętych w dokumentacji systemowej 
oraz polityce jakości Centrum. Struktura organizacyjna, 
podział odpowiedzialności oraz realizowane zadania ujęto 
w procedurach wdrożonego systemu zarządzania jakością, 
którego poziom weryfikowany jest każdego roku przez Pol-
skie Centrum Akredytacji. W ramach posiadanej akredy-
tacji PCA nr AC 063 oraz notyfikacji Komisji Europejskiej 
nr 1438 Instytut realizuje działalność certyfikacyjną w za-
kresie wyrobów służących do ochrony przeciwpożarowej, 
włączając w to określone grupy zabezpieczeń budowla-
nych oraz sprzęt ratowniczy, używany nie tylko w PSP i OSP, 

katu ma istotne znaczenie w działalności naszych klientów, 
ponieważ umożliwia im dostęp do tego atrakcyjnego i inten-
sywnie rozwijającego się rynku.
Kolejny znaczący moment w historii Centrum to jego 
przekształcenie w 2003 roku z państwowej jednostki 
budżetowej w instytut badawczy. Ponad dwudziestolet-
nia perspektywa funkcjonowania „na własny rachunek” 
potwierdza, że była to zmiana, której Centrum podołało 
z powodzeniem, rozwijając w tym okresie swoje zaplecze 
lokalowe oraz laboratoryjno-techniczne. Z kolei wyrazem 
uznania dla wieloletniej pracy na rzecz ochrony przeciw-
pożarowej było nadanie Instytutowi w 2010 r. przez Radę 
Ministrów statusu państwowego instytutu badawczego. 
Tym samym CNBOP-PIB zostało włączone do prestiżowego 
grona (obecnie czternastu) państwowych instytutów ba-
dawczych. W 2017 r., na podstawie kompleksowej oceny 
jakości działalności naukowej lub badawczo-rozwojowej 
przeprowadzonej przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa 
Wyższego, Instytut utrzymał kategorię B. 
Dyrekcja Centrum przywiązuje dużą wagę do prowadzenia 
prac naukowo-badawczych ukierunkowanych na opraco-
wanie innowacyjnych rozwiązań w zakresie ochrony prze-
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ale też w Zakładowych Strażach Pożarnych i Zakładowych 
Służbach Ratowniczych, Wojskowej Ochronie Przeciwpoża-
rowej czy w Lasach Państwowych. Instytut dokłada starań, 
aby prowadzone w nim badania wyróżniała nie tylko jakość, 
ale także żeby miały one wymiar praktyczny – zarówno pod 
kątem oczekiwanych od danego wyrobu funkcjonalności, 
jak i bezpieczeństwa ratowników.
Od ponad 25 lat Centrum dzieli się swoim doświadczeniem 
poprzez organizację profesjonalnych, specjalistycznych 
szkoleń z zakresu ochrony przeciwpożarowej, zarządzania 
kryzysowego oraz ochrony ludności (w tym czasie przeszko-
lono blisko 17 tys. osób). Dział Szkoleń zapewnia wysoko 
wykwalifikowanych wykładowców. W tym gronie jest wielu 
pracowników CNBOP-PIB, którzy na co dzień łączą pracę na-
ukową z praktyką, realizując fizycznie znajdujące się w za-
kresie ich obowiązków badania sprzętu wykorzystywanego 
w ochronie przeciwpożarowej. Instytut współpracuje rów-
nież ze specjalistami zewnętrznymi, m.in. rzeczoznawcami 
ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych oraz projektantami 
urządzeń przeciwpożarowych, co sprawia, że realizowane 
szkolenia gwarantują wysoki poziom merytoryczny. Misją 
Centrum jest także promowanie osiągnięć naukowych z ob-
szaru ochrony przeciwpożarowej i ochrony ludności. 
Okazją do dzielenia się wynikami prac badawczych i wymia-
ny myśli naukowej związanej z tym obszarem są organizowa-
ne przez Instytut konferencje, seminaria i warsztaty – zgod-
nie z założeniem, że wyniki badań powinny wspierać rozwój 
nauki, służyć naukowcom i studentom. Są one systematycz-
nie upowszechniane w czasopismach naukowych posiada-
jących wysoką punktację i zasięg oddziaływania. Wydaw-
nictwo CNBOP-PIB udostępnia swoje pozycje w większości 
w systemie Open Access. Na szczególną uwagę zasługuje 
tu czasopismo naukowe „Safety & Fire Technology” (wcze-
śniej: „BITP. Bezpieczeństwo i Technika Pożarnicza”), wyda-
wane – zgodne z międzynarodowymi standardami i etyką 

30 marca br. w Warszawskim Domu Technika odbyła się 
uroczystość przyznania tytułów „Złoty Inżynier 2021”, uzy-
skanych w XXVIII edycji plebiscytu czytelników „Przeglą-
du Technicznego”, w którym uczestniczył Przewodniczący 
RGIB prof. Leszek Rafalski.
Jest nam niezmiernie miło poinformować Państwa, iż 
wśród wyróżnionych są naukowcy związani z instytutami 

badawczymi. Tytuł Honorowego Złotego Inżyniera 2021 
otrzymał dr Stanisław Latek z Instytutu Chemii i Techni-
ki Jądrowej, natomiast tytuł Wyróżniony Inżynier 2021, 
w kategorii Konstrukcje wręczono Tomaszowi Detce 
z Sieć Badawcza Łukasiewicz – Przemysłowego Instytutu 
Motoryzacji.

wydawniczą – od 2006 roku. Jest ono dostępne w wielu 
polskich oraz zagranicznych bazach publikacji naukowych. 
Półrocznik stale podnosi swoją jakość m.in. dzięki uczest-
nictwu w programie MNiSW „Wsparcie dla Czasopism Na-
ukowych”. Za publikację artykułu w SFT autorom przyznawa-
nych jest 40 punktów do dorobku naukowego. Od początku 
działalności wydawnictwa opublikowano w nim ponad 200 
monografii, podręczników, skryptów i standardów o tema-
tyce z obszaru ochrony przeciwpożarowej, bezpieczeństwa, 
zarządzania kryzysowego i ochrony ludności. Obecnie za 
opublikowanie monografii w wydawnictwie CNBOP-PIB au-
torom przyznawane jest 80 punktów.
Instytut konsekwentnie rozwija i wzmacnia również nowe 
obszary działalności, do których zaliczyć można m.in. pra-
ce eksperckie dotyczące warunków ochrony przeciwpoża-
rowej, kwalifikacji i kompetencji personelu projektującego, 
instalującego i konserwującego techniczne systemy zabez-
pieczeń przeciwpożarowych, a także wdrażanie nowych 
technologii i rozwiązań na potrzeby ratownictwa. Wszyst-
kie opisane i nieopisane aktywności współtworzą strategię 
Instytutu, która najkrócej wyraża się w haśle: „CNBOP-PIB. 
Twój partner w bezpieczeństwie”.
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