
dla naukowców prowadzących ciekawe 
badania lub przygotowujących doktoraty 
i habilitacje.

Jak ustawa o instytutach badawczych 

określa sposób nadzoru nad instytutami?

Formalny nadzór nad instytutem ba-
dawczym będzie należał do kompetencji 
odpowiedniego ministra (np. gospodarki, 
infrastruktury, rolnictwa, zdrowia). Co 
3 lata przewidziane są audyty instytutu, 
w ramach których sprawdzana będzie 
przez ministra nadzorującego działalność 
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Reforma polskiej nauki – nowe wyzwania,
nowe możliwości...

Rozmowa z prof. Leszkiem Rafalskim, przewodniczącym RG JBR

W Sejmie i Senacie trwają ostatnie prace 

nad pakietem ustaw reformujących naukę. 

Jak ocenia Pan Profesor projekty tych ustaw 

i sam proces ich tworzenia?

Trzeba przyznać, że rozpoczęta 
w 2008 r. reforma nauki ma kompleksowy 
wymiar. Pakiet obejmuje ustawy o zasa-
dach fi nansowania nauki, instytutach ba-
dawczych, Narodowym Centrum Badań 
i Rozwoju, Narodowym Centrum Nauki 
oraz Polskiej Akademii Nauk. Prace nad 
powstawaniem tych ustaw były żmudne. 
Wymagały także korelacji zapisów pomię-
dzy poszczególnymi aktami prawnymi i dla-
tego do początkowego pakietu pięciu pro-
jektów, dołączono odrębny projekt szóstej 
ustawy, zawierającej przepisy wprowadza-
jące ustawy reformujące naukę. Ogólna 
ocena ustaw jest pozytywna, jakkolwiek są 
pewne niedociągnięcia i w związku z tym 
były zgłaszane liczne poprawki korygujące 
treść zapisów ustaw.

Przejdźmy teraz do ustawy o instytutach 

badawczych, która ma zastąpić dotychcza-

sową ustawę o jednostkach badawczo-roz-

wojowych. Jaki charakter mają proponowane 

zmiany?

W ciągu ostatnich lat jednostki ba-
dawczo-rozwojowe podlegały procesowi 

restrukturyzacji, a zwłaszcza konsolidacji 
polegającej na łączeniu jednostek. W re-
zultacie powstały większe niż dotychczas 
ośrodki badawcze. Dlatego uzasadnione 
jest zastąpienie określenia „jednostka ba-
dawczo-rozwojowa” nazwą „instytut ba-
dawczy”, lepiej odzwierciedlającą ośrodek 
badawczy o dużym znaczeniu w skali kraju 
i na arenie międzynarodowej.

Do podstawowej działalności instytu-
tów badawczych zaliczono: prowadzenie 
badań naukowych i prac rozwojowych, ich 
wdrażanie w praktyce, a także działalność 
ekspercką, normalizacyjną, certyfi kacyjną, 
dydaktyczną itp.

W nowej ustawie sprecyzowano zasady 
funkcjonowania instytutów oraz przyjęto 
zasadę działania „non profi t”. Zasada ta 
oznacza przeznaczanie osiągniętego zysku 
na rozwój instytutu.

Instytut będzie mógł utworzyć nowe 
fundusze z osiągniętego zysku. Wypraco-
wany zysk może być przeznaczany na pro-
wadzenie nowych badań poprzez fundusz 
badań własnych, szczególnie przydatny 
do prowadzenia badań wyprzedzających. 
Będzie mógł także powstać fundusz sty-
pendialny, w ramach którego środki 
będą przeznaczane przede wszystkim 

dokończenie na stronie 2
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W dniach 8-10 września 2010 r. odbędzie się 
Światowy Zjazd Inżynierów Polskich.
Organizatorami Zjazdu są Politechnika Warszaw-
ska, Federacja Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych 
NOT oraz Rada Polskich Inżynierów w Ameryce 
Północnej. Zjazd będzie forum prezentacji ciekawych 

zagadnień w obszarze nauki i gospodarki oraz miejscem nawiązania kontaktów i współ-
pracy w zakresie innowacji i high-tech. Organizatorzy zwracają się do wszystkich polo-
nijnych środowisk inżynierów i techników do nadania Światowemu Zjazdowi Inżynierów 
Polskich jak najwyższej rangi. Zwracają się również z prośbą o wskazanie inżynierów 
za granicą oraz przekazanie organizatorom Zjazdu ich danych teleadresowych.
Biuro Światowego Zjazdu Inżynierów Polskich, ul. Czackiego 3/5, 00-043 Warszawa,

tel. +48 22 336 12 60, fax +48 22 336 14 81

Szczegóły dotyczące Zjazdu znajdują się na stronie www.szip.org.pl

Kiedy reforma nauki zostanie wprowa-

dzona w życie?

Obecnie trwają ostatnie prace w Sej-
mie i Senacie. Przewiduje się, że pakiet 
ustaw reformujących polską naukę wej-
dzie w życie z dniem 1 października 
2010 r. Mam świadomość, że przed nami 
nowe wyzwania i jednocześnie nowe 
możliwości.

Czy wprowadzenie w życie 

tej reformy doprowadzi do lep-

szej współpracy instytutów ba-

dawczych z przemysłem?

Mam pewne wątpliwości, 
ponieważ nowa ustawa po-
rządkuje tylko obszar nauki. 
Wspomniane wcześniej cen-
trum naukowo-przemysłowe 
stanowi zachętę do współ-
pracy z przemysłem i tworzy 
korzystne ramy prawne do 
współdziałania instytutów 
badawczych z podmiotami 
gospodarczymi. Jednakże 
nadal brakuje mechanizmów 
podatkowych wspierających 
przedsiębiorców, m.in. ulg po-
datkowych z tytułu wdrożeń 

i badań. Obowiązująca obecnie ustawa 
o wspieraniu działalności innowacyjnej 
wciąż słabo funkcjonuje. Przedsiębiorcy 
nie są skłonni do fi nansowania badań, bo 
jest to obciążone zbyt dużym ryzykiem 
fi nansowym.

Istotnym i ważnym działaniem byłoby 
również wprowadzenie zmian w ustawach 
dotyczących podatków dochodowych od 
osób prawnych i fi zycznych, zachęcających 
do fi nansowania badań naukowych. Tak 
więc w zakresie współpracy jednostek na-
ukowych z przemysłem jest jeszcze wiele 
do zrobienia.

Rozmawiali:

Lech Szyndler, Dorota Jarocka

fi nansowa, organizacja pracy i jakość zarzą-
dzania instytutem. Natomiast ocena po-
ziomu naukowego oraz jakości prowadzo-
nych przez instytut badań i prac rozwojo-
wych należy do ministra nauki, 
który nie rzadziej niż co 4 lata, 
za pośrednictwem specjalnie 
powołanego Komitetu Ewa-
luacji Jednostek Naukowych, 
oceni poziom merytoryczny 
instytutu. W wyniku tej oceny 
placówce zostanie przyznana 
odpowiednia kategoria.

Zmianie nie ulegnie nato-
miast tryb przyznawania statusu 
państwowego instytutu badaw-
czego. Czynić to będzie Rada 
Ministrów na wniosek ministra 
nadzorującego po uzgodnieniu
z ministrem nauki. Przyzna-
nie takiego statusu umożliwia 
fi nansowanie i prowadzenie 
badań, które trwają zwykle 
przez kilka lat i wymagają dużych nakła-
dów. Obecnie 10 jednostek badawczo-
rozwojowych posiada taki status.

A jak został ujęty temat współpracy 

przyszłych instytutów badawczych z innymi 

instytutami i przedsiębiorstwami?

Instytuty będą mogły tworzyć związki 
naukowe w postaci centrów naukowo-
przemysłowych. Centrum może utwo-
rzyć co najmniej jeden instytut i jedna 
jednostka sektora gospodarczego, lecz 
w praktyce swoim zasięgiem objąć grupę 
instytutów oraz przedsiębiorstw. Celem 
takich przedsięwzięć jest, m.in. wdraża-
nie wyników badań oraz udział w dużych 
projektach międzynarodowych, czyli 
wzmocnienie konkurencyjności na rynku 
międzynarodowym.

Oprócz tego będzie możliwe tworze-
nia przez instytuty spółek prawa handlo-
wego, których zakres działania obejmie 
prowadzenie badań i wdrażanie nowych 
rozwiązań, komercjalizację wyników ba-
dań lub transfer technologii.

Instytut to zespół ludzi, którym trzeba 

umiejętnie zarządzać. Niezwykle ważną rolę 

odgrywa dyrektor ośrodka badawczego. Czy 

nowa ustawa określa kryteria dotyczące wy-

boru dyrektora? Jaki cechy, według Pana, 

powinien posiadać idealny dyrektor zrefor-

mowanego instytutu badawczego?

Wymagania dla kandydata na dyrektora 
uległy istotnym zmianom. Będzie nim mo-

gła zostać osoba, posiadająca co najmniej 
stopień naukowy doktora. Ponadto musi 
znać język obcy w stopniu umożliwiającym 
swobodne komunikowanie się w zakresie 
tematyki naukowo-badawczej. Ważne jest 
także posiadanie doświadczenia w zarzą-
dzaniu. Jednakże funkcja dyrektorska to 
coś więcej niż samo zarządzanie. Dyrek-
tor instytutu badawczego na miarę XXI 

wieku to manager – naukowiec, którego 
cechuje kreatywność i profesjonalizm. 
Powinien również być uznanym autory-
tetem w kraju i za granicą, co z pewnością 
wpłynie na podniesie konkurencyjności 
instytutu na rynku międzynarodowym.

Poprzednia ustawa o jednostkach badaw-

czo-rozwojowych pozwalała na powstanie 

Rady Głównej Jednostek Badawczo-Rozwo-

jowych. Czy nowe prawo zmieni coś w tej 

kwestii?

Nie, dotychczasowa Rada Główna Jed-
nostek Badawczo-Rozwojowych zostanie 
przekształcona w Radę Główną Instytu-
tów Badawczych. Charakter działalności 
Rady nie ulegnie zmianie.

Reforma polskiej nauki 
– nowe wyzwania, nowe 
możliwości...
dokończenie ze str. 1.

Od lewej: Andrzej Smirnow, przewodniczący Sejmowej  Komisji Edukacji, 
Nauk i Młodzieży, prof. Leszek Rafalski, przewodniczący RG JBR
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ściwości środków ochrony drewna oraz 
zabezpieczonego drewna. Opracowania 
zawierają wyniki bardzo wartościowych 
badań i przemyśleń, a zarazem stanowią 
niezmiernie cenne kompendium przed-
miotowej wiedzy. Profesor wprowadził 
do praktyki nowe metody i środki impre-
gnacji drewna. Wykreował w Polsce nowe 
dyscypliny naukowe, do których można 
zaliczyć patologię i konserwację drewna, 
mykologię budowlaną i mikrobiologię 
konserwatorską zabytków. Stworzył w ten 
sposób polską szkołę naukową ochrony 
i konserwacji drewna oraz budowli. 
W efekcie praktycznych aplikacji rozwią-

zań opracowanych przez i przy udziale 
Profesora zaoszczędzono znaczne ilości 
defi cytowego surowca i uratowano wiele 
tysięcy obiektów budowlanych, komunal-
nych i zabytków dziedzictwa kulturowego 
– świeckich i sakralnych.

Wiele uwagi Profesor poświęcił dydak-
tyce, prowadząc wykłady na wielu uczel-

niach w Polsce, a także za 
granicą na uniwersytecie 
Melbourne.

Opracował podstawy 
badawcze i uniwersytec-
kie programy nauczania 
dla studentów, kadry in-
żynierskiej i konserwator-
skiej, prezentując je w na-
gradzanych opracowa-
niach podręcznikowych. 
Profesor przygotował 
do późniejszego zawodu 
liczne grono magistrów, 
11 doktorów (spośród 

20 stycznia 2010 r. w Kancelarii Pre-
zesa Rady Ministrów odbyła się doroczna 
uroczystość wręczania nagród za wyróż-
nione rozprawy doktorskie i habilitacyjne,
a także działalność naukową, naukowo-
techniczną i artystyczną. Nagrody te zostały 
ustanowione w 1994 r. z inicjatywy Polskiej 
Akademii Nauk. Gratulując nagrodzonym 
naukowcom, Donald Tusk stwierdził, że 
rozwój cywilizacyjny Polski nie jest możliwy 
bez jakościowego skoku intelektualnego. 
– Bardzo chcielibyśmy zrealizować marzenie

o skoku modernizacyjnym w ciągu najbliż-

szych dwóch lat. Będzie on również związany

z postępującymi inwestycjami w te dziedziny, 

które Państwo reprezentujecie – powiedział 
premier. Podkreślił również, że zadaniem 
i ambicją kierowanego przez niego rządu 
jest zauważalny wzrost nakładów na na-
ukę, który może spowodować nie tylko 
jakościową zmianę pracy i życia samych 
naukowców, ale również znacząco po-
prawić efekty ich działalności, tak istotne 
dla całego państwa i obywateli.

Słowa te budzą ogromną nadzieję w na-
szym środowisku, zwłaszcza w perspek-
tywie reform dotyczących nauki, w tym 
instytutów badawczych. Premier podkre-
ślił, że Polsce potrzebni są ludzie odważni, 
kreatywni i łamiący schematy. Do takich 
należą wybitni eksperci z naszych instytu-
tów, wśród których znajdziemy laureatów 
nagrody Premiera.

Do grona wyróżnionych należy prof. 
dr hab. Jerzy Ważny z Instytutu Techno-
logii Drewna w Poznaniu, który otrzymał 
nagrodę za wybitny dorobek naukowy.
Obejmuje on ponad 450 pozycji, w tym 
ponad 100 w najbardziej renomowanych 
czasopismach zagranicznych. Wśród prac 
Profesora znajdują się także pionierskie 
przygotowania kilkunastu norm państwo-
wych i branżowych z zakresu badań wła-

Prof. dr hab. Jerzy WAŻNY – w 1950 roku 
ukończył Wydział Leśny SGGW, specjalizując 
się w zakresie patologii i konserwacji drewna. 
W latach 1950-51 uzupełniał studia w zakresie 
mikrobiologii na Wydziale Biologii Uniwersy-
tetu Warszawskiego. Jednocześnie organizował 
pierwszy w Polsce Zakład Mykologii Budowlanej 
w Instytucie Techniki Budowlanej w Warszawie, 
gdzie pracował do 1956 r. Kolejnym miejscem 
pracy był utworzony na SGGW Zakład Pato-
logii i Konserwacji Drewna (działający następ-
nie jako Zakład i Katedra Ochrony Drewna), 
którym kierował do 1998 roku. W wieku 32 
lat został profesorem nadzwyczajnym, a kilka 
lat później uzyskał tytuł profesora zwyczajnego. 
Od 1993 r. prof. Jerzy Ważny pracuje w Insty-
tucie Technologii Drewna (ITD). Początkowo 
pracę tę łączy z obowiązkami na SGGW. Od 
2000 r. Instytut jest głównym miejscem pracy 
Profesora. Współpracę z ITD prowadził już w la-
tach 60-tych, wspierając swoim doświadczeniem 
pracowników Instytutu, działając w charakterze 
konsultanta, przewodnicząc Międzyresortowej 
Komisji ds. Ochrony Drewna i Normalizacyjnej 
Komisji Problemowej ds. Ochrony Drewna i Ma-
teriałów Drewnopochodnych, a następnie Komi-
tetowi Normalizacyjnemu nr 185 ds. Ochrony 
Drewna i Materiałów Drewnopochodnych. 
Uczestniczył także, wraz z pracownikami ITD, 
w pracach Centrum Koordynacyjnego Badań 
Drewna w Bratysławie, inspirując i popierając 
rozwój kadr Instytutu, recenzując opracowania 
i kierując wieloma pracami badawczymi.

Od 2004 roku Profesor jest członkiem 
rzeczywistym PAN (wcześniej, od 1991 r., był 
członkiem – korespondentem). Przez 3 kaden-
cje pełnił funkcje przewodniczącego Komitetu 
Technologii Drewna PAN. Od 1976 roku jest 
również członkiem International Academy of  
Wood Science, od 1970 r. członkiem – założy-
cielem International Research Group on Wood 
Preservation (obecnie Protection, Szwecja). 
W 2007 r. w Jackson w USA, decyzją kapituły 
tej organizacji, został uhonorowany godnością 
„Honorary Life-Long Member”. Honorowym 
Członkowstwem wyróżniło Profesora także 
Polskie Stowarzyszenie Mykologów Budownic-
twa, z którym od wielu lat współpracuje. Był 
członkiem i przewodniczył Radzie Naukowo-
Technicznej przy Ministrze Leśnictwa i Przemysłu 
Drzewnego, pełnomocnikiem i doradcą Minister-
stwa Budownictwa i Materiałów Budowlanych ds. 
Ochrony Budowli (1960-63), członkiem Rady 
Naukowo-Konserwatorskiej Pracowni Konser-
wacji Zabytków, Fundacji Ochrony Zabytków 
i przewodniczącym Rady Naukowej Ośrodka 
Badań i Konserwacji Zabytków.

Mgr inż. Julian ŁEŁYK – w roku 1955 ukończył 
studia na Wydziale Mechanicznym Politechniki 
Wrocławskiej. Swoje życie zawodowe związał 
z przemysłem chemicznym. Pracował w Z.A. 
w Kędzierzynie, w Z.A. we Włocławku. Od 1972 
roku zawodowo związany z Zakładem Badaw-
czym Instytutu Nawozów Sztucznych.

Nagrody Premiera rozdane

Prof. Jerzy Ważny odbiera dyplom z rąk Premiera Donalda Tuska

Australia, 1983, Prof. Jerzy Ważny 
podczas badań poligonowych biocydów

w australijskim buszu
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Orłowski, Krzysztof  Sitkiewicz, August 
Turczyn i Edward Wołoszyn.

W Instytucie Nawozów Sztucznych 
w Puławach opracowano technologię eks-
trakcji chmielu i proces jego granulacji oraz 
wdrożono do produkcji w ramach dwóch 
projektów celowych. Ekstrakty chmielowe 
znajdują zastosowanie głównie w przemy-
śle piwowarskim, farmaceutycznym i spo-
żywczym. Nowo zbudowane instalacje do 
suszenia i granulacji oraz ekstrakcji chmielu 
w Instytucie Nawozów Sztucznych stano-
wią obecnie zintegrowany ciąg techno-
logiczny, w którym chmiel przywieziony 
od producenta jest suszony, granulowany, 
a następnie ekstrahowany.

Proces ekstrakcji chmielu oparty jest 
o nowoczesną technologię ekstrakcji 
w warunkach nadkrytycznych z wyko-
rzystaniem ditlenku węgla. Należy on do 
grupy zaawansowanych technologii, jest 
procesem ekologicznym – wykorzystuje 
odpadowy CO2 i nie przyczynia się do ge-
nerowania nowych emisji. Nie wytwarza 
także szkodliwych odpadów ani pozosta-
łości – produkt jest sterylnie czysty oraz 
nie posiada pozostałości rozpuszczalnika. 
Instalacja do ekstrakcji chmielu za pomocą 
ditlenku węgla w warunkach nadkrytycz-
nych jest jedyną w Polsce i należy do najno-
wocześniejszych w Europie. Jest ona także 

jedyną tego typu instalacją 
przemysłową działającą 
w Europie Środkowo-
Wschodniej.

Instalacja do susze-
nia i granulacji posiada 
również oryginalne i no-
woczesne rozwiązania 
technologiczne z zasto-
sowaniem ditlenku węgla 
jako czynnika suszącego, 
który dodatkowo ogra-
nicza niepożądane straty 
olejków i alfa-kwasów. 
Suszenie chmielu w at-
mosferze CO2 jest roz-
wiązaniem nowym i do-
tychczas niestosowanym 
w przemyśle chmielar-
skim. Podobnie jak w in-
stalacji ekstrakcji, wszyst-
kie zmienne procesowe i 
stany urządzeń są moni-
torowane oraz archiwi-
zowane. Wysoki stopień 
nowoczesności instalacji 
pozwala na niezawodne 
i bezpieczne prowadze-
nie procesu oraz jego 
optymalizację.

których 5 zostało profesorami), a także 
ponad 2000 ekspertów mykologiczno-
budowlanych. Pełnił także funkcje dzie-
kańskie, recenzenckie w przewodach dok-
torskich i habilitacyjnych, we wnioskach 
o tytuły profesorskie, a także w wielu 
czasopismach naukowych.

Cykl prac Profesora dotyczący my-
kologicznej toksykometrii biocydów był 
także nominowany w latach1998-2002 do 
prestiżowej szwedzkiej nagrody nauko-
wej „Fundacja Marcus Wallenberg Prize”  
uważanej w drzewnictwie za odpowiednik 
nagrody Nobla.

Prof. Jerzy Ważny jest inicjatorem i or-
ganizatorem Sympozjów Ochrony Drewna 
oraz współorganizatorem Sympozjów Na-
ukowo-Technicznych PSMB i Konferencji 
„Kontra” organizowanych przez PZITB.

Za wybitne krajowe osiągnięcia na-
ukowo-techniczne I nagrodę Premiera 
przyznano zespołowi pod kierownic-
twem dr. inż. Edwarda Roja z Instytutu 
Nawozów Sztucznych za „Kompleksowe 
przetwórstwo chmielu z wykorzystaniem 
ekstrakcji”.

Skład nagrodzonego zespołu: Bolesław 
Skowroński (w imieniu nieżyjącego doc. 
Skowrońskiego nagrodę odebrał syn), 
Stanisław Iwańczuk, Julian Łełyk, Józef  

Laureaci nagrody z dyplomami Premiera. Na pierwszym 
planie od lewej: E. Rój, A. Turczyn, K. Sitkiewicz,

P. Skowroński. Na drugim planie od lewej:
S. Iwańczuk, J. Łełyk, J. Orłowski. E. Wołoszyn.

Suszarnia chmielu i chłodnica chmielu – procesy suszenia 
i chłodzenia przebiegają w atmosferze gazów inertnych

Doc. dr inż. Bolesław SKOWROŃSKI (1933 
– 2008) – ukończył studia w zakresie inżynierii 
chemicznej na Politechnice Śląskiej w Gliwicach 
w 1956 r. Na tej samej uczelni w 1980 r. uzyskał 
stopień naukowy doktora nauk technicznych. 
Po ukończeniu studiów pracował najpierw w za-
kładach azotowych w Kędzierzynie a następnie 
w Puławach. Organizator i pierwszy dyrektor 
Instytutu Nawozów Sztucznych w Puławach 
– funkcję tę pełnił od kwietnia 1968 r. do mo-
mentu odejścia na emeryturę w czerwcu 2007 r. 
Z jego inicjatywy w Instytucie podjęta została 
tematyka ekstrakcji nadkrytycznej. Dzięki osobi-
stemu zaangażowaniu dyr. Skowrońskiego oraz 
pracy zespołu, którym kierował (do czerwca 
2007 r.), w krótkim czasie opracowano tech-
nologię i uruchomiono przemysłową instalację 
ekstrakcji granulatów chmielowych ditlenkiem 
węgla w stanie nadkrytycznym (2000 r.) oraz 
instalację suszenia i granulacji chmielu (2004 r.).

Dr inż. Edward RÓJ – w 1974 r. ukończył 
Wydział Automatyki i Informatyki Politechniki 
Śląskiej w Gliwicach. W 1997 roku otrzymał 
stopień doktora nauk technicznych na Wydziale 
Chemicznym Politechniki Wrocławskiej. Pracuje 
w Instytucie Nawozów Sztucznych na stanowisku 
adiunkta, pełniąc jednocześnie funkcję sekreta-
rza naukowego i kierownika Zakładu Ekstrakcji 
Nadkrytycznej. Specjalność – automatyka prze-
mysłowa i technologia chemiczna – płyny nad-
krytyczne. Brał udział w badaniach, opracowaniu 
technologii ekstrakcji nadkrytycznej chmielu oraz 
suszenia i granulacji. Opracował i wdrożył system 
komputerowego sterowania i monitoringu insta-
lacji przemysłowych ekstrakcji chmielu i granulacji. 
Aktualnie prowadzi badania nad nowymi produk-
tami ekstrakcji nadkrytycznej.

Inż. Stanisław IWAŃCZUK – w 1980 r. 
uzyskał tytuł inżyniera elektryka na Wydziale 
Elektrycznym Politechniki Lubelskiej. Specjalizuje 
się w zastosowaniach układów automatycznej 
regulacji w przemyśle chemicznym.

Mgr inż. Józef  ORŁOWSKI – tytuł mgr inż. 
uzyskał w roku 1967 na Wydziale Mechanicz-
nym Politechniki Wrocławskiej, ukończył również 
Studium Podyplomowe na Politechnice Śląskiej 
w Gliwicach w zakresie spawalnictwa. Pracę 
zawodową podjął w 1967 r. w ZA Puławy na 
stanowisku mechanika ds. spawalnictwa, następ-
nie projektanta w Biurze Projektów. W latach 
1977-1979 pracował w zakładach Vitkovice Że-
lezarny a Strojirny K.G. w Ostrawie (Czechy) na 
stanowisku Kierownika Zgrupowania. Od 1979 r. 
pracuje w Instytucie Nawozów Sztucznych na 
stanowisku starszego specjalisty projektanta.

Mgr inż. Krzysztof  SITKIEWICZ – w roku 
1977 ukończył studia na Wydziale Chemii Spo-
żywczej Politechniki Łódzkiej. Pracę zawodową 
rozpoczął w Fabryce Żelatyny w Puławach, 
następnie pracował jako projektant technolog 
w biurze projektowym „Prozap” Sp. z o.o. Od 
1999 r. pracuje w Zakładzie Badań Półtechnicz-
nych Instytutu Nawozów Sztucznych.
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II nagrodę za wybitne krajowe osiągnię-
cia naukowo-techniczne otrzymali: dr inż. 
Artur Rojek, mgr inż. Wiesław Majewski 
i mgr inż. Marek Kaniewski reprezentujący 
Centrum Naukowo-Techniczne Kolejnic-
twa.

Prowadzili oni badania w interdyscypli-
narnym zespole pod kierownictwem prof. 
Tadeusz Knycha z Akademii Górniczo-
Hutniczej w Krakowie.

„Nowy typ sieci trakcyjnej przeznaczo-
nej do wysokoobciążalnych mechanicz-
nie i prądowo polskich linii kolejowych 
do prędkości jazdy do 250 km/h, opartej 
o nową generację elementów nośno-prze-
wodzących oraz osprzętu sieciowego” to 
efekt pracy zespołu skupiającego różno-
rodne środowiska naukowo-badawcze. 
Osiągnięcie obejmuje całokształt roz-
wiązań materiałowych z obszaru górnej 
sieci trakcyjnej, przeznaczonej dla kolei 
o prędkości jazdy do 250 km/h na pol-
skich szlakach kolejowych. Ma ono bardzo 
duże znaczenie praktyczne dla rozwoju 
krajowego transportu kolejowego. Ułatwia 
modernizację istniejących oraz budowę 
nowych linii na duże prędkości jazdy.

Wybudowany odcinek sieci, umiejsco-
wiony na ważnej linii kolejowej Warszawa 
– Berlin, został poddany długoczasowym 
badaniom eksploatacyjnym oraz testom 
przy użyciu specjalistycznej aparatury 
pomiarowo-diagnostycznej. Po uzyska-
niu pozytywnych wyników opracowane 
typy sieci uzyskały akceptację Urzędu 
Transportu Kolejowego do stosowania 
w polskich szlakach kolejowych. Pozwoliło 
to na szerokie wprowadzanie nowych ty-
pów sieci zarówno w modernizowanych, 
jak i nowobudowanych liniach kolejowych 
przeznaczonych do jazdy z dużymi pręd-
kościami. Większe prędkości pozwolą 
na znaczące skrócenie czasu i poprawę 
komfortu podróżowania, wzrost kon-
kurencyjności na rynku kolejowym, po-
prawę wydajności i wzrost efektywności 
fi rm związanych z branżą kolejową oraz 
dalszy rozwój myśli technicznej.

Specjalne wyróżnienie Premiera Do-
nalda Tuska otrzymał Piotr Szrek z Pań-
stwowego Instytutu Geologicznego. Ten 
młody naukowiec prowadził badania 
w polsko-szwedzkim zespole naukowym, 

który dokonał sensacyj-
nego odkrycia śladów 
najstarszych lądowych 
czworonogów w nie-
czynnym kamieniołomie 
w Górach Świętokrzy-
skich. Dlaczego ślady te 
okazały się tak ważne, 
ważniejsze nawet niż 
szczątki kostne osob-
nika, który je odcisnął? 
Są one najlepszym do-
wodem, że to stworze-
nie było zdolne do poru-
szania się po lądzie. Na 
podstawie tropów i ana-
lizy powierzchni osadu, 
na której są zachowane 
można dokładnie od-
tworzyć warunki, jakie 
panowały w czasie ich 
powstania. Ponadto do-
starczają wielu cennych 
informacji dotyczących 
pośrednio budowy łap 
tetrapodów oraz bez-
pośrednio sposobu ich 
poruszania się.

Nie tylko odtworze-
nie środowiska okazało 
się istotne w przypadku 
tropów z Zachełmia. Dla 
zrozumienia przemian 
ewolucyjnych kluczowe 

Mgr inż. August TURCZYN – ukończył 
studia na Wydziale Techniki Rolniczej Akademii 
Rolniczej w Lublinie w roku 1977. Jest kierowni-
kiem Zakładu Badań Półtechnicznych Instytutu 
Nawozów Sztucznych w Puławach. Specjalność 
– technologia ekstrakcji nadkrytycznej, techno-
logia płynnych koncentratów nawozowych.

Mgr inż. Edward WOŁOSZYN – ukoń-
czył studia w zakresie inżynierii chemicznej na 
Politechnice Śląskiej w Gliwicach w 1956 r. Po 
ukończeniu studiów pracował kolejno w zakła-
dach azotowych w Kędzierzynie (na wydziale 
amoniaku), w Puławach (kierownik Zakładu 
Amoniaku, Główny Inżynier Budowy, Dyrek-
tor Inwestycji i Rozwoju), w Zjednoczeniu 
„Petrochemia” (1972-1976) i ponownie, do 
emerytury, w zakładach azotowych w Puławach 
pełniąc funkcję Dyrektora Inwestycji i Rozwoju. 
Z chwilą podjęcia decyzji o budowie instalacji 
ekstrakcji nadkrytycznej został zaangażowany 
w Instytucie Nawozów Sztucznych na stano-
wisku głównego specjalisty.

Dr inż. Artur ROJEK – od 14 lat pracownik 
Centrum Naukowo-Technicznego Kolejnictwa 
w Warszawie, w tym od 10 na stanowisku 
adiunkta. Kierownik Zakładu Elektroenergetyki 
CNTK. Autor ponad 60 publikacji, autor lub 
współautor ponad 60 prac badawczo-tech-
nicznych oraz licznych zgłoszeń patentowych. 
Członek 73 Komitetu Technicznego Polskiego 
Komitetu Normalizacyjnego. Członek Rady 
Naukowej Kolei Dużych Prędkości w PKP 
Polskie Linie Kolejowe SA. Członek prezydium 
Rady Naukowej CNTK kadencji 2004-2008 
oraz wiceprzewodniczący Rady Naukowej 
CNTK kadencji 2008-2012. Przewodniczący 
Komitetu Technicznego ds. Certyfi kacji przy 
CNTK. Specjalista w zakresie systemów i urzą-
dzeń zasilania trakcji elektrycznej. Otrzymał 
nagrodę Premiera III stopnia za opracowanie 
technologii i uruchomienie produkcji nowej 
generacji przewodów jezdnych z miedzi sre-
browej przeznaczonych dla sieci trakcyjnych 
dużych prędkości jazdy (2004 r.).

Mgr inż. Wiesław MAJEWSKI – pracownik 
Centrum Naukowo-Technicznego Kolejnictwa 
od 37 lat. Specjalista w zakresie własności 
i budowy sieci trakcyjnej. Autor i współautor 
ponad 90 prac badawczo-technicznych z za-
kresu konstrukcji osprzętu i przewodów sieci 
trakcyjnej oraz współpracy odbieraków prądu 
lokomotyw z siecią trakcyjną. Autor i współau-
tor 20 publikacji w branżowych czasopismach 
technicznych i publikacjach konferencyjnych. 
Prezes koła SEP w CNTK, członek Central-
nego Kolegium Sekcji Trakcji Elektrycznej przy 
Zarządzie Głównym SEP. Otrzymał nagrodę 
Premiera III stopnia za opracowanie technologii
i uruchomienie produkcji nowej generacji prze-
wodów jezdnych z miedzi srebrowej przezna-
czonych dla sieci trakcyjnych dużych prędkości 
jazdy (2004 r.).

Od lewej: Marek Kaniewski; Wiesław Majewski, Artur Rojek

Od lewej: Wiesław Majewski, Artur Rojek, Marek Kaniewski
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jąca się część szelfu. Implikacje znaleziska 
zmieniają zatem zarówno środowisko, 
jak też czas oraz scenariusz wyjścia ryb 
na ląd. Konieczne będą zatem zmiany 
w podręcznikach paleontologii, ponie-
waż świętokrzyskie ślady tetrapodów są 
o 18 milionów lat starsze od kości zwie-
rząt uważanych dotychczas za pierwsze 
czworonogi. Wyniki badań młodych na-
ukowców zostały opublikowane w cza-
sopiśmie „Nature”. O wadze publikacji 

Mgr inż. Marek KANIEWSKI – w Centrum 
Naukowo-Technicznym Kolejnictwa pracuje od 
35 lat. Specjalista w zakresie konstrukcji, budowy 
i własności sieci trakcyjnej, przewodów jezdnych, 
osprzętu sieciowego oraz odbieraków prądu 
lokomotyw i ich współpracy z siecią trakcyjną. 
Autor i współautor ponad 100 prac badawczo-
technicznych i ponad 60 publikacji w branżo-
wych czasopismach technicznych i publikacjach 
konferencyjnych. Specjalista w zakresie badań 
teoretycznych, poligonowych i stanowiskowych 
oraz analiz niezawodnościowych sieci trakcyjnej, 
diagnostyki sieci trakcyjnej, diagnostyki odbie-
raka prądu, prac studialnych sieci trakcyjnej.

Mgr Piotr SZREK – absolwent Wydziału 
Geologii Uniwersytetu Warszawskiego, w trak-
cie doktoratu pod kierunkiem dr. hab. prof. UW 
Michała Gintera. Głównym tematem jego badań 
są ryby pancerne z dewonu Gór Świętokrzy-
skich. Ich skamieniałości poszukuje i opisuje od 
15 lat. Zajmuje się również kręgowcami de-
wońskimi, w tym gatunkami, które wyszły na 
ląd. Autor 20 publikacji naukowych, uczestnik 
i współorganizator konferencji paleontologicz-
nych. Swoje badania paleontologiczne prowadzi 
na Podolu, Łotwie, Litwie i w Iranie.

Tędy przeszedł najstarszy na świecie 

czworonóg. Piotr Szrek i Grzegorz 

Niedźwiedzki przy tropach dewońskich 

tetrapodów. (fot. M. Hodbod, źródło 

– Państwowy Instytut Geologiczny)

jest określenie chronologii zdarzeń. Na 
podstawie mikroskamieniałości udało się 
bardzo dokładnie oznaczyć wiek warstw 
w kamieniołomie. Ustalono, że część 
profi lu z tropami powstała we wczesnym 
środkowym dewonie, a zatem nie póź-
niej niż 395 milionów lat temu. Odkryte 
tropy pokazują, że w rejonie dzisiejszych 
Gór Świętokrzyskich, na obszarach roz-
ległych płycizn morskich, żyły zwierzęta 
mające cztery kończyny kroczne z pal-
cami i zdolne do poruszania się na su-
chym lądzie. Środowisko powstania tych 
osadów jest niezwykłe w świetle dotych-
czasowych poglądów i wskazuje, że to 
nie rzeki i jeziora były kolebką czworo-
nogów, lecz płytka, okresowo wynurza-

Piotr Szrek i Grzegorz Niedźwiedzki 

przekazują premierowi słynną okładkę 

„Nature” z tropami świętokrzyskich 

tetrapodów

świadczy fakt, że redakcja czasopisma 
umieściła zdjęcie śladów świętokrzy-
skich czworonogów na okładce, co jest 
wydarzeniem bez precedensu w historii 
polskich nauk przyrodniczych.

Wszystkim laureatom serdecznie gra-
tulujemy i życzymy kolejnych sukcesów.

Dorota Jarocka

W ostatnich dniach grudnia 2009 roku 
zakończyła się ocena nadesłanych wnio-
sków w pierwszej edycji programu LIDER. 
Program ten jest ciekawą propozycją skie-
rowaną do młodych naukowców tworzą-
cych zespoły badawcze. Wnioskodawcą 
może być osoba, która będzie kierowała 
utworzonym przez siebie zespołem realizu-
jącym projekt fi nansowany w ramach Pro-
gramu. Projekt obejmuje prace naukowe 
i rozwojowe oraz prace przygotowujące 
wdrożenie wyników przedsięwzięcia. Jego 
fi nansowanie przyznawane jest na okres 
nie dłuższy niż 36 miesięcy i nie może 
przekraczać miliona złotych. Ponadto 
potencjalny wnioskodawca musi spełniać 
następujące warunki:

mieć obywatelstwo polskie lub kartę 
stałego pobytu w Polsce,

•

posiadać stopień doktora uzyskany nie 
później niż 4 lata wstecz od daty zakoń-
czenia naboru wniosków,
być autorem publikacji w czasopismach 
z tzw. listy fi ladelfi jskiej,
brać udział w co najmniej jednym pro-
jekcie badawczym w roli kierownika 
lub wykonawcy,
pozyskać do współpracy jednostkę na-
ukową w Polsce jako tzw. jednostkę 
goszczącą, która zatrudni zespół w celu 
realizacji projektu.
Procedura kwalifi kacji wniosków zgło-

szonych do Programu LIDER jest dwueta-
powa. Na pierwszym etapie każdy wniosek 
oceniany jest przez dwóch niezależnych re-
cenzentów. W ramach konkursu w 2009 r. 
rozpatrzono 198 wniosków, z czego do 
drugiego etapu zostało zakwalifi kowanych 

•

•

•

•

38 wniosków, które uzyskały minimum 
94,5 pkt (na 100 możliwych).

Warto podkreślić, że wśród nich było 
13 wniosków z jbr-ów. Wnioskodawcy, 
którzy przeszli do drugiego etapu konkursu 
byli zaproszeni na rozmowy kwalifi kacyjne 
z Zespołem Ekspertów powołanym przez 
Dyrektora Narodowego Centrum Badań 
i Rozwoju. Skład Zespołu tworzyli:

przewodniczący – prof. dr hab. inż. 
Stanisław Bielecki z PŁ, z rekomenda-
cji KRPUT
wiceprzewodniczący – prof. dr hab. 
Tomasz Szapiro z SGH, z rekomen-
dacji KRUE
członkowie:

prof. dr hab. Andrzej Twardowski 
z UW, z rekomendacji KRASP

•

•

•
–

LIDER
Program Narodowego Centrum Badań i Rozwoju

dokończenie na stronie 11
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Działalność Instytutu
Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Ba-

dawczy to jedyna w Polsce placówka naukowo-badawcza zajmu-
jąca się tak kompleksowo problematyką kształtowania warunków 
pracy. To również instytucja o uznanej renomie, prowadząca 
badania naukowe i prace rozwojowe w zakresie ochrony, bezpie-
czeństwa i higieny pracy zgodne z wymaganiami bezpieczeństwa 
pracy i ergonomii, przyjętymi w państwach Unii Europejskiej.

Instytut spełnia zadania służby publicznej w zakresie ustalania 
wartości najwyższych dopuszczalnych stężeń (NDS) i natężeń 
(NDN) czynników szkodliwych w środowisku pracy, m.in. hałasu, 
promieniowania elektromagnetycznego i substancji chemicznych. 
Przygotowujemy również projekty norm dotyczących bezpieczeń-
stwa i higieny pracy, przeprowadzamy ocenę zgodności, certy-
fi kację maszyn, urządzeń oraz środków ochrony indywidualnej 
i zbiorowej w ramach uzyskanych akredytacji i notyfi kacji. Zajmu-
jemy się certyfi kacją kompetencji osób i jednostek edukacyjnych 
prowadzących działalność w zakresie bezpieczeństwa i higieny 
pracy, a także certyfi kacją systemów zarządzania bezpieczeń-
stwem i higieną pracy, jakością i środowiskowego. Instytut kształci 

też specjalistów z zakresu problematyki bezpieczeństwa pracy 
i ochrony zdrowia w środowisku pracy, m.in. w ramach studiów 
podyplomowych (ok. 3.000 osób rocznie).

Duża aktywność i rosnąca w ostatnich dwóch dekadach rola 
Instytutu na arenie międzynarodowej miała wpływ na powierzenie 
jego przedstawicielom prestiżowych funkcji w organizacjach mię-
dzynarodowych i prowadzonych przez nie programach. Zespoły 

Rok 2010 jest rokiem jubileuszu 60-lecia

Centralnego Instytutu Ochrony Pracy 
– Państwowego Instytutu Badawczego. 
Obecnie Instytut podlega Ministrowi Pracy 

i Polityki Społecznej, jest państwową jed-

nostką naukową działającą na rzecz kształ-

towania środowiska pracy i życia człowieka 

zgodnego z jego możliwościami psychofi -

zycznymi. 

W Polsce stan bezpieczeństwa pracy 

nadal odbiega od standardów europejskich. 

Jest więc wiele do zrobienia, aby zdrowie 

i życie w środowisku pracy było właściwie 

chronione. Szczególnie wiele uwagi należy 

obecnie poświęcić kształtowaniu takiej świa-

domości społeczeństwa, która przekłada się 

na codzienne postawy i działania probez-

pieczne.

Bezpieczeństwo i ochrona zdrowia czło-

wieka w środowisku pracy są w Unii Euro-

pejskiej postrzegane nie tylko w kategoriach 

interesu pracownika i pracodawcy, lecz 

także interesu publicznego. W naszym kraju 

jeszcze zbyt często nakłady na poprawę 

bezpieczeństwa pracy traktujemy jedynie 

w kategoriach kosztów, nie dostrzegając 

korzyści – zarówno społecznych, jak i fi nan-

sowych. 

Potrzebna jest więc szeroko rozumiana 

edukacja i popularyzacja tej problematyki, 

rozpoczynająca się jak najwcześniej i konty-

nuowana w całym cyklu życia. 

W Polsce zapotrzebowanie przedsię-

biorstw na wiedzę dotyczącą ochrony zdro-

wia człowieka w środowisku pracy wynika 

przede wszystkim z wymagań prawnych 

i jest konsekwencją wdrażania dyrektyw 

Wspólnot Europejskich. Jednakże wizerunek 

nowoczesnej fi rmy wymaga stworzenia w niej 

warunków nie tylko sprzyjających zachowa-

niu zdrowia i życia, lecz również optymalnych 

z punktu widzenia potrzeb psychospołecz-

nych osób tam pracujących. Pracownicy oraz 

osoby wchodzące na rynek pracy, zwłaszcza 

ludzie młodzi, zaczynają wysoko cenić zdro-

wie i związaną z nim jakość życia. Zmieniły 

się także formy pracy (praca elastyczna, 

telepraca). Większy udział w rynku pracy 

mają fi rmy małe, usługi przeważają nad 

produkcją. 

Centralny Instytut Ochrony Pracy – Pań-

stwowy Instytut Badawczy wychodzi na-

przeciw potrzebom zarówno pracodawców, 

jak i pracowników, oferując nowoczesne 

rozwiązania techniczno-organizacyjne, na-

rzędzia wspomagające zarządzanie bezpie-

czeństwem i higieną pracy, publikacje oraz 

zasoby internetowe, a także – jako jednostka 

notyfi kowana w Komisji Europejskiej – usługi 

certyfi kacyjne. W Instytucie staramy się, 

aby pracownicy w Polsce mieli świadomość 

występowania zagrożeń mogących zmienić 

życie ich i ich najbliższych, pracodawcy mieli 

odpowiednie narzędzia i wsparcie w roz-

wiązywaniu tych problemów, a my wszyscy 

żebyśmy mieli wpojoną od najmłodszych lat 

kulturę bezpieczeństwa pracy i życia.

prof. dr hab. n. med.

Danuta Koradecka, dyrektor

Prof. dr hab. n. med. Danuta Koradecka:
od 1989 r. dyrektor Centralnego Instytutu 
Ochrony Pracy – Państwowego Instytutu 
Badawczego, fi zjolog pracy, autorka ok. 250 
publikacji naukowych. Pod jej przewodnic-
twem w Międzynarodowej Organizacji Pracy 
opracowano konwencję nr 155 „Bezpie-
czeństwo i ochrona zdrowia pracowników 
w środowisku pracy”. Jest przewodniczącą 
Międzyresortowej Komisji ds. Najwyższych 
Dopuszczalnych Stężeń i Natężeń Czynni-
ków Szkodliwych dla Zdrowia w Środowisku 
Pracy, członkiem Komitetu Doradczego ds. 
Bezpieczeństwa, Higieny i Ochrony Zdrowia 
w Pracy przy Komisji Europejskiej, człon-
kiem Komitetu Epidemiologii i Zdrowia Pu-
blicznego oraz Komitetu Ergonomii Polskiej 
Akademii Nauk, była przewodniczącą Komi-
tetu Sterującego Narodowego Programu 
Foresight Polska 2020.

Nauka na rzecz ochrony pracy
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przejęły nowo utworzone w CIOP: Zakład Akustyki oraz Zakład 
Fizyki Doświadczalnej. Rozwi nięto badania w zakresie psycho-
logii, socjo logii pracy oraz prawa pracy, zintensyfi kowano także 
działalność informacyjną, normalizacyjną i wydawniczą.

Od 1 stycznia 1973 r. Instytut został podporządkowany Mi-
nisterstwu Pracy, Płac i Spraw Socjalnych. W tym samym roku 
nadano mu nowy statut i powołano nową Radę Naukową.

Programy strategiczne
Znaczenie, jakie przywiązywano w Pol sce do poprawy wa-

runków pra cy i życia wymagało nie tylko rozwijania prac wła-
snych, lecz również inspirowania i koordynowania prac z zakresu 
ochrony pracy innych pla cówek badawczych. Aby sprostać tym 
zadaniom, Instytut rozpoczął w 1975 r. opracowanie planu 
problemu węzło wego pn. „Zwalczanie zagrożeń zawodowych 
i ochrona człowieka w procesie pracy”.

Wy nikiem tych prac było podpisanie w dniu 25 października 
1977 r. porozumienia między ministrem nauki, szkolnictwa wyż-
szego i techniki a ministrem pracy, płac i spraw socjalnych, w myśl 
którego funkcję koordynatora problemu węzłowego powierzono 
Centralnemu Instytutowi Ochrony Pracy. Głównym celem pro-
blemu była „poprawa warunków pracy przez ich kształtowanie 
zgodnie z wymaganiami ergonomii i bezpie czeństwa w drodze 
likwidacji lub ograni czenia zagrożeń zawodowych związanych 
przede wszystkim z oddziaływaniem związ ków toksycznych, 
pyłów, hałasu i wibracji oraz dobór i przygotowanie człowieka do 
wymagań stawianych przez pracę”. W ramach problemu węzło-
wego podjęto realizację ok. 200 za dań badawczych, rozwojowych 
i wdrożeniowych, w których wykonaniu wzięły udział 33 placówki 
badawcze (instytuty: PAN, szkół wyższych i resortów), biura pro-
jektowe i konstrukcyjne, a także większe zakłady pracy.

Kontynuacją realizacji problemu węzłowego było ustanowienie 
i koordynacja centralnego programu badawczo-rozwojowego 
nr 11.1 pn. „Ochrona człowieka w środowisku pracy”, realizo-
wanego we współpracy z ok. 50 placówkami w kraju.

Instytut był też głównym wykonawcą Strategicznego Programu 
Rządowego (SPR-1) pn. „Bezpieczeństwo pracy i ochrona zdro-
wia człowieka w środowisku pracy”, realizowanego w dwóch 
etapach w latach 1995-2001 na podstawie porozumienia ministra 
pracy i polityki socjalnej, ministra zdrowia i opieki społecznej oraz 
Komitetu Badań Naukowych.

W 2001 r. Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej powierzyło 
Instytutowi funkcję Krajowego Punktu Centralnego (Focal Point) 
Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy (Bilbao). 
W 2002 r. Instytut jako pierwszy w Polsce uzyskał status pań-
stwowego instytutu badawczego.

Kreowanie programów badawczych i rozwojowych, mających 
istotne strategiczne znaczenie dla postępu w dziedzinie bezpie-

naukowe CIOP-PIB reprezentują Polskę w Komitecie Doradczym 
ds. Bezpieczeństwa, Higieny i Ochrony Zdrowia w Pracy Komisji 
Europejskiej (ACSH), Naukowym Komitecie Limitów Narażenia 
Zawodowego przy Komisji UE (SCOEL) oraz europejskich ko-
mitetach normalizacyjnych. Ponadto Instytutowi powierzono za-
danie koordynacji przedsięwzięć podejmowanych w Polsce w ra-
mach działalności Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa i Zdrowia 
w Pracy. CIOP-PIB jest członkiem dwóch konsorcjów, które 
uzyskały status Centrów Zaawansowanych Technologii, czyli 
CZT Pro Humano Tex oraz CZT Technology Partners, których 
działalność, zgodnie z Narodowym Planem Rozwoju, ma na celu 
opracowywanie, wdrażanie i komercjalizację innowacyjnych roz-
wiązań, w tym z dziedziny bezpieczeństwa pracy. Instytut uzyskał 
też status Centrum Doskonałości TEST-PRO-SAFETY (Centrum 
Badań do Poprawy Bezpieczeństwa Wyrobów), jako jednostka 
prowadząca w sposób ciągły badania naukowe we współpracy 
międzynarodowej.

Historia
Zalążkiem Centralnego Instytutu Ochrony Pracy była Wzor-

cownia Urządzeń Bezpieczeństwa i Hi gieny Pracy działająca 
w latach 1937-1939 przy Muzeum Przemysłu i Handlu w War-
szawie. Po wojnie, w 1947 r. placówka ta wznowiła działalność 
przy ówczesnym Mini sterstwie Pracy i Opieki Społecznej. Do 
za dań Wzorcowni należało, m.in. podejmowanie prac badawczo-
konstrukcyjnych w dziedzinie urządzeń ochronnych, inicjowanie 
krajowej produkcji urządzeń zabezpieczających i ochron osobi-
stych, udzielanie informacji i pomocy tech nicznej (dokumentacja 
techniczna, porad nictwo, ekspertyzy) oraz działalność szkole-
niowa i dydaktyczna.

Wzorcownia opra cowała założenia organizacyjne i meryto-
ryczne do powstania nowej placówki o rozszerzonym zakresie 
zada ń naukowo-badawczych. W wyniku tych prac, ustawą Sejmu 
z dnia 4 kwietnia 1950 r. (DzU nr 17, poz. 139) powołano Cen-
tralny Instytut Ochrony Pracy. Instytut został podporządkowany 
przewod niczącemu Państwowej Komisji Planowania Gospodar-
czego. Powołano również Radę Na ukową, wytyczającą kie runki 
prac badawczych Instytutu.

Do prowadzenia prac naukowo-badawczych zorganizowano 
początkowo 9 zakładów pro blemowych oraz 4 zakłady terenowe 
o cha rakterze branżowym (fi lie w Łodzi, Gdańsku i Bytomiu). 
Prowadziły one prace badawcze i usługowe związane ze spe-
cyfi ką przemysłu dominującego na danym terenie. Wkrótce 
też zostały zorganizowane: Sekcja Wdrożeniowa, zajmująca 
się upowszechnia niem i wdrażaniem wyników prac Instytu tu 
w przemyśle, Sekcja Normalizacji, która przy udziale odpowied-
nich zakładów pro blemowych rozpoczęła opracowywanie norm 
z zakresu ochrony pracy, Ośrodek Dokumentacji Naukowo-
Technicznej oraz Komitet Redakcyjny CIOP, który rozpoczął 
publikowanie zeszytów Prace CIOP.

1 marca 1956 r. Centralny In stytut Ochrony Pracy, na pod-
stawie uchwały Prezydium Rządu, został podporząd kowany 
Centralnej Radzie Związków Zawo dowych, co było związane 
z przejmowa niem przez ruch zawodowy całokształtu za dań 
dotyczących warunków pracy. W tym czasie nastąpiły zmiany 
w strukturze organizacyjnej Instytutu, które były konsekwencją 
z jednej strony jego rozwoju, a z drugiej – rozwoju przemysłu 
i jego placówek badawczych. Za dania wykonywane dotąd przez 
Zakład Mechaniki, Zakład Konstrukcyjny, Zakład Elektryczny 
i Zakład Radiologii były stopniowo przejmowane przez insty-
tuty branżowe, biura projektowe i konstrukcyjne. Część zadań 
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czeństwa i higieny pracy w Polsce, to wciąż jedno z głównych za-
dań Instytutu. W latach 2002-2007 CIOP-PIB we współpracy z 14 
jednostkami naukowymi w kraju realizował program wieloletni 
pn. „Dostosowywanie warunków pracy w Polsce do standardów 
Unii Europejskiej”. Wynikiem programu było, m.in. opracowanie 
znormalizowanych metod badania i oceny środowiska pracy oraz 
rozwiązań technicznych i organizacyjnych, rozwój powszechnego 
systemu edukacji w dziedzinie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 
w tym przygotowanie nowoczesnych programów i materiałów 
edukacyjnych oraz pomocy multimedialnych.

Obecnie Instytut koordynuje i realizuje I etap programu wie-
loletniego pn. „Poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy”, 
ustanowionego przez Radę Ministrów na lata 2008-2010. Pro-
gram obejmuje zarówno badania naukowe, jak i zadania służb 
państwowych w zakresie odpowiedzialności państwa za stan 
bezpieczeństwa i higieny pracy, będąc istotnym instrumentem 
realizacji Strategii Unii Europejskiej „Podniesienie wydajności 
i jakości w pracy: wspólnotowa strategia na rzecz bezpieczeństwa 
i higieny pracy na lata 2007-2012”.

Współpraca międzynarodowa
Współpraca międzynaro-

dowa Instytutu jest skoncen-
trowana przede wszystkim 
w strukturach Unii Europejskiej. 
Jedną z istotnych funkcji CIOP-
PIB na arenie międzynarodowej 
jest funkcja Krajowego Punktu 

Centralnego (Focal Point) Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa 
i Zdrowia w Pracy z siedzibą w Bilbao.

Od 2001 r. Instytut jest koordynatorem i głównym realiza-
torem polskich edycji europejskich kampanii informacyjnych 
Agencji. W latach 2002-2007 zostały przeprowadzone nastę-
pujące edycje kampanii: „Praca a stres”, „Substancje niebez-
pieczne – ostrożnie”, „Budować bezpiecznie”, „Stop hałasowi!”, 
„Młodzi pracownicy – bezpieczny start” oraz „Mniej dźwigaj”. 
W przedsięwzięciach tych uczestniczyło corocznie ok. 10000 
osób. Lata 2008-2009 były poświęcone kampanii pn. „Ocena 
ryzyka zawodowego”. Zdrowe i bezpieczne miejsce pracy. Dobre 

dla Ciebie. Dobre dla fi rmy, natomiast 2010 r. rozpoczyna kolejną 
dwuletnią kampanię pod nazwą „Bezpieczna eksploatacja ma-
szyn, urządzeń i budynków”.

Instytut pełni również rolę Krajowego Centrum CIS w ramach 
współpracy z Międzynarodowym Centrum Informacji o Bezpie-
czeństwie i Higienie Pracy (CIS-ILO) przy Międzynarodowym 
Biurze Pracy w Genewie oraz siecią centrów CIS. Intensywna 

współpraca międzynarodowa Instytutu jest również realizowana 
poprzez uczestnictwo zespołów naukowych CIOP-PIB w licz-
nych międzynarodowych projektach badawczych. Instytut ma 
także umowę o współpracy z Joint Research Centre Komisji 
Europejskiej (Ispra).

Współpraca z przedsiębiorstwami
Współpraca z przedsiębiorstwami jest 

prowadzona, m.in. w ramach Forum Li-
derów Bezpiecznej Pracy, skupiającego 
niemal 100 fi rm, zarówno dużych, np. Fiat 
Auto Poland SA czy ORLEN SA, jak i ma-
łych, np. Zakład Usług Technicznych „Eko-
Chem” w Białymstoku, a także takich in-
stytucji, jak Samodzielny Publiczny ZOZ 

im. Duńskiego Czerwonego Krzyża w Makowie Mazowieckim. 
Przedstawiciele Forum, którzy podejmują działania zmierzające 
do wdrażania systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną 
pracy w swoich przedsiębiorstwach, uczestniczą w seminariach, 
szkoleniach, warsztatach i konferencjach organizowanych przez 
Instytut, korzystają także z konsultacji udzielanych bezpłatnie 
przez pracowników CIOP-PIB.

Instytut prowadzi też dzia-
łalność na rzecz powołanej 
w 2004 r. Sieci Ekspertów ds. 
BHP certyfikowanych przez 
CIOP-PIB. Dla członków Sieci 
są organizowane spotkania se-
minaryjno-warsztatowe służące zwiększaniu ich kompetencji 
i podnoszeniu kwalifi kacji. Działania te mają na celu zapewnienie 
profesjonalnej i możliwie kompleksowej obsługi małych i średnich 
przedsiębiorstw w obszarze bhp oraz promocję nowoczesnych 
rozwiązań technicznych i organizacyjnych przyczyniających się do 
poprawy warunków pracy.

W Instytucie powstają nowe opracowania i wyroby, których 
znaczna część jest wdrażana do praktyki polskich przedsię-
biorstw. Ostatnio, w ramach Centrum Zaawansowanych Tech-
nologii PRO-HUMANO-TEX i we współpracy z Politechniką 
Łódzką oraz fi rmą Arlen, zakończono projekt pn. „Ubranie 
strażackie nowej generacji z tekstronicznym systemem monito-
rowania parametrów fi zjologicznych”, który został nagrodzony 
złotym medalem na targach Brussels Eureka 2008 oraz srebrnym 
medalem na II Międzynarodowej Wystawie Wynalazków IWIS 
2008.

Kolejne przedsięwzięcie koordynowane przez CIOP-PIB, czyli 
Polska Platforma Technologiczna Bezpieczeństwa Pracy w Prze-
myśle (PPT BPP), służy, m.in. zbudowaniu pomostu między nauką 
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a przemysłem w obszarze bezpieczeństwa pracy w przemyśle. 
Instytut bierze jednocześnie aktywny udział w pracach Europej-
skiej Platformy Technologicznej „Industrial Safety”.

Normalizacja i certyfi kacja
Certyfi kacja to kolejna bardzo ważna część działalności CIOP-

PIB. Pracownicy Instytutu biorą udział w pracach normalizacyj-
nych wielu komitetów technicznych, gdzie w procedurze trój-
stronnej jest opracowywanych i ustalanych ok. 150 projektów 
norm rocznie. Wspierają one przedsiębiorstwa w dostoso-
wywaniu wyrobów i usług do wymogów rynku europejskiego. 
Eksperci CIOP-PIB uczestniczą również w pracach merytorycz-
nych Międzynarodowej Organizacji Normalizacyjnej (ISO) oraz
13 komitetów technicznych i 49 grup roboczych Europejskiej 
Komisji Normalizacyjnej (CEN) zajmujących się inżynierią środo-
wiska pracy (środki ochrony indywidualnej i zbiorowej, pomiary 
i ograniczenie zagrożeń chemicznych, pyłowych, fi zycznych).

Od 2004 r. CIOP-PIB wydaje rocznie ok. 260 certyfi katów 
zgodności wyrobów (na podstawie odpowiednich dyrektyw Ko-
misji Europejskiej UE). Obecnie zakres akredytacji Instytutu obej-
muje 302 procedury badawcze, które są realizowane w 18 akre-
dytowanych laboratoriach. Metody stosowane przez laboratoria 
badawcze są zgodne z metodami określonymi w normach polskich 
(PN), europejskich (EN) i międzynarodowych (ISO, IEC).

Instytut prowadzi również certyfi kację systemów: zarządzania 
bezpieczeństwem i higieną pracy, zarządzania jakością i środowi-
skowego, zarządzania bezpieczeństwem żywności (FSMS) oraz 
zintegrowanych systemów zarządzania.

W zakresie certyfi kacji kompetencji osób, które w najbardziej 
znaczący sposób wpływają na kształtowanie bezpiecznego środo-
wiska pracy i poziom edukacji w obszarze bhp, certyfi kowane są 
kompetencje: wykładowców problematyki bezpieczeństwa i hi-
gieny pracy, specjalistów bezpieczeństwa i higieny pracy, specja-
listów ds. pomiarów parametrów warunków pracy, audytorów 
systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy. Rocznie 
Instytut wydaje ok. 200 certyfi katów. Poza zakresem certyfi kacji 
rozpoczęto certyfi kację nowej grupy specjalistów – konsultantów 
w zakresie bhp w małych i średnich przedsiębiorstwach.

Strategia rozwoju
Priorytety badawcze Instytutu na najbliższe lata będą się 

koncentrowały wokół analizy zmian zachodzących w gospodarce 
i społeczeństwie, oddziałujących na warunki życia i pracy, tj. 
globalizacji, rozwoju technik informatycznych, zmian w praktyce 
zatrudnienia, wzrostu zatrudnienia w sektorze małych i średnich 
przedsiębiorstw oraz usługach. Wobec dokonujących się zmian 
stosunków i warunków pracy, zaplecze naukowo-badawcze po-

winno przygotować odpowiednie instrumenty ochrony zdrowia 
pracownika w szybko zmieniającej się rzeczywistości. Efekty prac 
Instytutu przyczynią się do zmniejszenia kosztów, jakie corocz-
nie ponosi społeczeństwo w związku z wypadkami przy pracy 
i chorobami zawodowymi będącymi następstwem niespełniania 
wymagań bezpieczeństwa i ochrony pracy.

Z pewnością będzie kontynuowana działalność Instytutu jako 
placówki edukacyjnej, w której prowadzone są studia pody-
plomowe „Bezpieczeństwo i ochrona człowieka w środowisku 
pracy” i kursy dla różnych grup pracowniczych podlegających 
obowiązkowi szkolenia. Będą również kontynuowane specja-
listyczne szkolenia problemowe adresowane głównie do fi rm 
i instytucji, np. z zakresu audytowania systemów zarządzania bez-
pieczeństwem i higieną pracy, ograniczania zagrożeń w miejscu 
pracy czy przystosowywania sprzętu do wymagań bhp zgodnie 
z przepisami Unii Europejskiej.

Wykorzystując współczesne narzędzie komunikacji – Internet, 
CIOP-PIB oferuje profesjonalną pomoc w uzyskiwaniu niezbęd-
nych informacji z dziedziny bezpieczeństwa pracy. Na portalu 
Instytutu www.ciop.pl można znaleźć syntetyczne opracowania 
informacyjne i materiały (do pobrania), interaktywne aplikacje 
informatyczne wspomagające prowadzenie działań w zakresie 
bhp i prewencji wypadkowej, serwisy z zakresu bhp dedykowane 
przedsiębiorstwom, w tym małym i średnim przedsiębiorstwom, 
mikroprzedsiębiorstwom, ukierunkowane zgodnie z potrzebami 
różnych gałęzi działalności gospodarczej.

Od lat portal Instytutu jest uznawany za cenne i użyteczne 
źródło wiedzy o bhp, czego najlepszym potwierdzeniem było 
jego wyróżnienie nagrodą Grand Prix podczas ubiegłej edycji Tar-
gów Ochrony Pracy, Pożarnictwa i Ratownictwa SAWO 2008, 
przyznaną przez ministra pracy i polityki społecznej w kategorii 
edukacja i prewencja. Obecnie w rankingu prowadzonym przez 
niezależny serwis alexa.com, opracowujący zestawienia najpopu-
larniejszych portali poświęconych różnym zakresom tematycz-
nym, portal CIOP-PIB znajduje się na 3. pozycji w Europie i 10. na 

świecie pod wzglę-
dem liczby odwie-
dzin użytkowników 
wśród najważniej-
szych portali po-
święconych pro-
blematyce bezpie-
czeństwa i higieny 
pracy.

60 lat działalności CIOP-PIB
Powstanie Instytutu i jego działalność przez te 60 lat miały istotne 

znaczenie dla dziedziny ochrony pracy w Polsce. Tak interdyscy-
plinarna instytucja daje pracodawcom i pracownikom narzędzia 
pomocne w ich działaniach na rzecz poprawy warunków pracy.
W ciągu 60 lat w Instytucie powstało wiele istotnych opracowań 
naukowych, wdrożono wiele rozwiązań technicznych, wydano 
wiele publikacji naukowych i popularnonaukowych. Dzięki ist-
nieniu Instytutu Polska ma wysokie notowania w środowiskach 
naukowych, także zagranicznych oraz możliwość uczestniczenia 
merytorycznego w procesach legislacyjnych na poziomie między-
narodowym. Osiągnięcia te nie byłyby możliwe bez intensywnej 
współpracy zarówno z jednostkami badawczo-rozwojowymi 
i innymi środowiskami naukowymi, jak i z przemysłem. Wszyst-
kim przyjaciołom i współpracownikom Instytutu za tę długoletnią 
współpracę gorąco dziękujemy.

U dzia ł pracow ników C IO P -P IB w pracach grup roboczych
K om ite tów Techniczn ych C E N i IS O

C IO P -P IB

C EN T C 144 Safety o f m achinery (3 )
C EN T C 122 Erg o no m ics (6 )
C EN T C 137 Assessm ent o f w o rkp lace expo sure (1 )
C EN T C 79 R esp ira to ry p ro tective eq uip m ent (3 )
C EN T C 160 Pro tectio n against fa lls fro m heig ht (4 )
C EN T C 162 Pro tective c lo th ing (10)
C EN T C 195 Air filte rs fo r genera l a ir c leaning (3 )
C EN T C 231 M echanica l vib ratio n and sho ck (3)
ISO T C 159 Erg o no m ics (3)
ISO T C 199 Safety o f m achinery (1 )

C EN T C 85 Eye-p ro tective eq uip m ent (8 )

C EN T C 158 Head p rotectio n safe ty (7)
C EN T C 161 Fo o t and leg p ro tectio n (4)

C EN T C 159 Hearing p ro tecto rs (3 )

ISO T C 211 Aco ustics (1 )

A FN O R

B S I
D IN

S IS

D S

O rg anizac ja spo tka ń w 2005 r.:
C EN B T W G 168 O ccup atio na l H ealth and Safety
C EN T C 231 M echanica l vib ratio n and sho ck
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Nad tą kwestią pochylili się uczestnicy XII posiedzenia RG 
JBR. Obrady odbyły się 5 lutego 2010 r. w poszerzonym składzie 
– z udziałem przedstawicieli jednostek badawczo-rozwojowych. 
W posiedzeniu wzięli udział również prof. Andrzej Jeleński re-
prezentujący środowisko JBR w Komitecie Polityki Naukowej 
i Naukowo-Technicznej w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa 
Wyższego oraz Krzysztof  Gulda – dyrektor Departamentu Stra-
tegii w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Przewodniczący Rady Głównej, prof. Leszek Rafalski omówił 
aktualny stan prac komisji sejmowych nad pakietem sześciu 

Od lewej Krzysztof  Gulda, dyrektor Departamentu Strategii

w MNiSW; dr Marek Daszkiewicz sekretarz RG JBR,

prof. Leszek Rafalski, przewodniczący RG JBR;

dr inż. Józef  Gromek, wiceprzewodniczący RG JBR;

prof. Zbigniew Śmieszek, wiceprzewodniczący RG JBR

LIDER – Program 
Narodowego Centrum 
Badań i Rozwoju
dokończenie ze str. 6

ustaw reformujących naukę. 
W sposób szczególny skupił się 
na najważniejszych zmianach 
dotyczących funkcjonowania 
naszych jednostek zapisanych 
w projekcie ustawy o instytu-
tach badawczych.

Propozycje zmian zapisów 
w ustawie o zasadach fi nan-
sowania nauki oraz ustawie 
o Narodowym Centrum Badań 
i Rozwoju scharakteryzował dr 
Marek Daszkiewicz.

Jednakże głównym celem 
posiedzenia był, tak ważny dla 
naszego środowiska, problem przyszłej kategoryzacji instytutów 
badawczych związany z projektem nowego rozporządzenia Mi-
nisterstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie kryteriów 
i trybu przyznawania oraz rozliczania środków fi nansowych na 
działalność statutową. Prof. Rafalski zachęcił do dyskusji, aby 
odpowiedzieć na pytanie – jak powinny być sformułowane kry-
teria w przyszłym Komitecie Ewaluacji Jednostek Naukowych, 
aby w pełni odzwierciedlały osiągnięcia instytutów, ich doro-
bek naukowy i wdrożeniowy? Przedstawił również stanowisko 
poszerzonego Prezydium RG JBR, które podjęło uchwałę, aby 
odstąpić od prac nad rozporządzeniem dotyczącym kategory-
zacji w skali 1 – 5, natomiast podjąć pracę nad zasadami oceny 
jednostek naukowych w podziale na kategorie A, B, C zgodnie 

Nowa czy stara kategoryzacja? Oto jest pytanie…
Z  posiedzenia Rady Głównej Jednostek Badawczo-Rozwojowych

prof. Andrzej Jeleński

prof. dr hab. Robert Hołyst z IChF 
PAN, z rekomendacji PAN
doc. dr inż. Stanisław M. Wierzbicki
z ITB, z rekomendacji Rady Głów-
nej JBR
prof. dr hab. Lucjan Piela z UW, 
z rekomendacji FNP
prof. dr hab. Radosław Markowski 
z SWPS, z rekomendacji SWPS
mgr inż. Piotr Harnatkiewicz 
z PWR, z rekomendacji Reprezen-
tacji Doktorantów

Rozmowa z wnioskodawcą trwała 30– 
–45 minut, w trakcie której przedstawiał 
on istotę swojego projektu, a następnie 
odpowiadał na pytania członków zespołu 
oceniającego. Na podstawie recenzji 
opracowanych na pierwszym etapie oceny 
wniosku oraz wyniku rozmowy kwalifi ka-
cyjnej eksperci oceniali wnioskodawców 
w trzech kategoriach:

–

–

–

–

–

wartość merytoryczna i innowacyjność 
projektu,
koncepcja zarządzania projektem,
możliwość wykorzystania w praktyce 
(komercjalizacji) wyników projektu.
Łączna suma punktów otrzymanych na 

podstawie recenzji i rozmowy kwalifi ka-
cyjnej stanowiła podstawę do utworze-
nia listy rankingowej. Decyzją dyrektora 
NCBiR sfi nansowano pierwsze 23 pro-
jekty z listy rankingowej. Wśród nich jest 
5 zgłoszonych przez jbr-y.

Doświadczenie doc. Stanisława M. 
Wierzbickiego, reprezentującego RG JBR, 
zdobyte w czasie prac komisji oceniają-
cej, pozwoliło wyciągnąć wnioski, które 
mogą być cenną wskazówką dla jbr-ów 
przy zgłaszaniu wniosków w następnych 
edycjach konkursu.

Przy ocenie osoby wnioskodawcy 
najwyżej punktowane są: publikacje oraz 
udział w projektach badawczych i wdro-
żenia. Natomiast w ocenie projektu naj-
wyżej punktowana jest wartość naukowa 
prac badawczych objętych wnioskiem. 
Następna w kolejności ocena – realność 

•

•
•

wykorzystywania w praktyce wyników 
prac badawczych, pozwalała na przyzna-
nie dwukrotnie mniejszej liczby punktów. 
Skład zespołu, budżet i harmonogram 
prac punktowane są najniżej. W ocenie 
jednostki goszczącej liczba publikacji, pro-
jektów badawczych, patentów, wdrożeń 
i licencji oraz infrastruktura badawcza 
i naukowa miały taką samą wagę, wyra-
żaną w liczbie możliwych do uzyskania 
punktów.

Rozmowy kwalifi kacyjne w II etapie 
są niezbędnym elementem prawidłowej 
oceny wniosków. Ponad półgodzinna roz-
mowa pozwala na poznanie osobowości 
kandydata na lidera zespołu badawczego 
oraz umiejętności jasnego przedstawienia 
uzasadnienia i celu proponowanej pracy 
badawczej. W trakcie rozmów kwalifi ka-
cyjnych można było zaobserwować, że 
znaczna część członków Zespołu Eksper-
tów bardzo duże znaczenie przywiązuje 
do publikacji wnioskodawców w reno-
mowanych, szczególnie zagranicznych 
czasopismach naukowych.

oprac. Dorota Jarocka

dokończenie na stronie 16
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Panie Profesorze, mechanika precyzyjna 

w pierwszym skojarzeniu nasuwa nam na 

myśl mechanizm zegarka, obrabiarki albo 

wyrzutni rakietowej. Czy słusznie? Jak 

zwięźle określiłby Pan profi l działalności 

swojego Instytutu?

Instytut Mechaniki Precyzyjnej jest jed-
nym z najstarszych instytutów w Polsce. 
Jego tradycyjna nazwa nie ewoluowała 
wraz z rozwojem techniki i zapotrze-
bowaniem gospodarki. Z naszymi 
badaniami może kojarzyć się prawie 
każdy wyrób, gdyż jeśli ta rzecz nie 
ma w sobie elementu metalowego, 
to zapewne taki element był przy jej 
wyprodukowaniu. Każdy wyrób me-
talowy ma warstwę powierzchniową, 
która jest obszarem szczególnego za-
interesowania naszego Instytutu.

IMP to instytut technologiczny zaj-
mujący się przede wszystkim obróbką 
powierzchniową wyrobów metalo-
wych. Inaczej mówiąc – inżynierią po-
wierzchni, polegającą na świadomym 
kształtowaniu zewnętrznej warstwy 
wyrobu tak, aby w określonych wa-
runkach eksploatacyjnych spełniała 
swoją rolę, np. była obojętna chemicz-
nie czy biologicznie lub posiadała od-
powiednie właściwości mechaniczne.

To dość wąski obszar badawczy…

Przeciwnie! Bardzo szeroki z punktu 
widzenia badań podstawowych i niezwy-
kle obfi tujący w zastosowania. Cywilizacja 
techniczna to przecież postęp w produk-
cji narzędzi, pojazdów, konstrukcji bu-
dowli, sprzętu gospodarstwa domowego. 
Najbardziej spektakularnym przykładem 
zastosowania powierzchniowej obróbki 
metali są części maszyn i konstrukcji ta-
kie jak: koła zębate, turbina silnika, śmi-
gło samolotu, konstrukcja mostu. Skoro 
przywołałem temat przemysłu lotniczego, 
to mamy w tej dziedzinie duży sukces 
– wdrożenie technologii powierzchniowej 
obróbki plastycznej łopatek turbin w silni-
kach lotniczych lub lutowanie hydraulicz-
nych połączeń w silnikach lotniczych.

Inne nasze rozwiązania i wynalazki są 
wchłaniane przez przemysł motoryza-
cyjny, wojsko, medycynę, kopalnictwo, 
przemysł maszyn rolniczych i wiele in-
nych. Czy zdaje sobie Pani sprawę, ile 
problemów i możliwości badawczych 

W epoce uszlachetniania stali
Rozmowa z prof. dr. hab. inż. Aleksandrem Nakoniecznym, dr. h.c.,

Dyrektorem Instytutu Mechaniki Precyzyjnej

stwarzają powłoki, np. galwaniczne, la-
kierowane, metalizacyjne, zanurzeniowe? 
A obróbka cieplna, chemiczna? Badania 
nad wytrzymałością materiałów na zmę-
czenie, tarcie, naprężenia? Zabezpieczenia 
antykorozyjne, uszlachetnianie wyrobów 
metalowych – to już nie wątek badawczy, 
to prawie wszystkie działy gospodarki.

Czy to znaczy, że żyjemy w epoce uszla-

chetnionej stali?

Wytworzenie stali to początek pro-
cesu produkcyjnego. Każdy wytworzony 
ze stali wyrób musi być uszlachetniony. 
W praktyce – gdy widzę ogrom sko-
rodowanych konstrukcji budowlanych 
i infrastrukturalnych – powiedziałbym, 
że jest to raczej epoka rozsypującej się 
stali. A wraz z nią wyrzuconych pieniędzy. 
W wyniku korozji Polska traci 10% PKB, 
podczas gdy USA 3% bezpośrednio i 3% 
pośrednio, Wielka Brytania 7%. Oznacza 
to, że w naszym kraju nie funkcjonuje sys-
tem ochrony przed korozją. Nie działają 
należycie stacje ochrony, które powinny 
prowadzić monitoring, skutecznie zarzą-
dzać ochroną przed korozją.

Zarządzanie korozją? Jak ruchem drogo-

wym albo służbą zdrowia?

Oczywiście. Korozja to choroba – cza-
sem trzeba coś amputować, czasem wy-
leczyć, ale zawsze należy stosować od-
powiednią profi laktykę. Tymi działaniami 

się zarządza. Ocenia się stan obiektów, 
dobiera technologie w celach interwen-
cyjnych i zapobiegawczych. Potrzebna jest 
służba antykorozyjna, która zlokalizuje, 
oszacuje wysokość strat, opłacalność na-
prawy, oceni zagrożenie bezpieczeństwa, 
zaalarmuje przed katastrofą. Uważam, że 
badania na potrzeby takiej służby powinny 

być pokrywane ze środków statuto-
wych. To są wydatki, które zwracają 
się poprzez zmniejszanie ogromnych 
strat dla gospodarki.

Panie Dyrektorze, porzućmy skoro-

dowane ruiny i przenieśmy się do labo-

ratorium, w którym rodzą się innowacje. 

Z jakiego rozwiązania jest Pan najbar-

dziej dumny?

Dużym osiągnięciem Instytutu 
Mechaniki Precyzyjnej jest technolo-
gia azotowania gazowego i jonowego 
wraz z całą instalacją oraz metodą 
sterowania i kontroli. Najogólniej tłu-
macząc, jest to metoda uszlachetniania 
stali zawierającej chrom lub węgiel za 
pomocą nasycania powierzchni azo-
tem. Azot wchodzi w związki – tworzą 
się azotki, które podnoszą własności 
mechaniczne powierzchni. Nie tylko 
samo tworzenie tej uszlachetnionej 
powierzchni, ale sposób stałej kontroli 

przebiegu procesu jest ważnym osiągnię-
ciem. Technologia została zakupiona przez 
fi rmy z Kanady i Niemiec. Warto wspo-
mnieć, że również w technologii tytano-
wania i barowania jesteśmy światowym 
liderem. Nie można także pominąć na-
szych osiągnięć w chromowaniu dyfuzyj-
nym. Ważnymi osiągnięciami Instytutu są 
także powłoki galwaniczne. Cynkowanie, 
niklowanie i miedziowanie to technologie 
ciągle stosowane w gospodarce krajowej. 
Technologia fosforanowania stosowana 
pod powłoki lakiernicze to wciąż sztanda-
rowa technologia Instytutu. Nadzwyczaj 
wdzięcznymi są technologie dekoracyjne: 
złocenie, srebrzenie i inne, które stanowią 
również znaczące osiągnięcie IMP. Wyko-
rzystywane są w renowacji zabytków np. 
w Zamku Królewskim.

A w jakim stopniu polski przemysł przy-

swaja te wynalazki i metody?

To trudny temat, gdyż duży polski 
przemysł rozwinięty w PRL-u stanowił 
obszar naszej działalności. Jest za czym 
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tęsknić – wszystkie duże fabryki praco-
wały na technologiach Instytutu Mecha-
niki Precyzyjnej. Czuliśmy się potrzebni 
i ważni. Obecnie musimy wyszukiwać 
sobie nisze, w których mamy szansę na 
konkurencyjność. Ale udaje się, czego 
przykładem jest wspomniana współpraca 
z zakładami przemysłowymi, które mają 
zagranicznego właściciela. Przemysł wy-
kupiony przez fi rmy zagraniczne nie musi 
być zabójstwem polskiej innowacyjności 
i zastosowań naszych badań. Nowi wła-
ściciele zgłaszają się po nowe technologie. 
Ostatnio daje się zauważyć pozytywne 
zjawisko – partnerem staje się polski 
przemysł średni, który stosuje nasze tech-
nologie. Oby tak dalej – polskiej gospo-
darce i naszym instytutom badawczym są 
potrzebne małe i średnie fi rmy działające 
w obszarze nowych technologii.

Czy Pan Profesor ma 

pomysł na przyciągnięcie 

przedsiębiorców do no-

wych technologii?

Problem innowacyj-
ności polskich MŚP stał 
się nadużywanym ha-
słem propagandowym, 
za którym nie podążają 
właściwe rozwiązania 
systemowe i odpowied-
nie decyzje dotyczące 
wydatkowania środków 
na naukę. Przykład – li-
kwidowanie wypróbo-
wanego i skutecznego 
narzędzia współpracy 
badaczy z przedsiębior-
cami – projektów celowych. Szkoda, bo 
jest to forma wspierania przedsiębiorczości 
w oparciu o najnowsze badania, która dała 
najlepsze rezultaty. Mając liczne kontakty 
wśród jednostek badawczo-rozwojowych,
w środowisku FSNT NOT, Akademii 
Inżynierskiej w Polsce znam wiele przy-
kładów wdrożeń sfi nansowanych z pro-
jektów celowych. Należy zauważyć, że 
dla konkurencyjności polskiej gospodarki 
oraz rozwoju małych i średnich przed-
siębiorstw nie są konieczne wyłącznie 
bardzo zaawansowane technologie. Inno-
wacyjnością jest także ulepszona metoda 
produkcji. Instytut Mechaniki Precyzyj-
nej nagrodzony został złotym medalem 
w Brukseli nie za wynalazek drutu, ale 
za jego obróbkę cieplną z ciągłą kontrolą 
jakości wyrobu metodą prądów wiro-
wych. Takich niuansów nie rozumieją ci, 
którzy przyznają kategorie jednostkom 
naukowym.

Właśnie! Dlaczegoż to IMP posiada ka-

tegorię 3?!

Nie wszystkie obszary, którymi zaj-
muje się Instytut objęte są parametry-
zacją. Przyjęte kryteria, które decydują 
o kategoryzacji nie współgrają z obsza-
rami działań IMP. Decydującymi kryteriami 
w kategoryzacji są publikacje z tzw. „Li-
sty Filadelfi jskiej” oraz uzyskiwanie stopni 
naukowych. Instytut koncentruje się na 
bezpośredniej współpracy z przemysłem. 
Ale i w tej pozycji punkty przyznawane są 
za duże umowy z przemysłem. Natomiast 
my, współpracując z małymi lub śred-
nimi przedsiębiorstwami, mamy liczne, 
ale o małej wartości umowy. W efekcie 
nie zaliczono nam sprzedaży na sumę 
około 1,5 mln PLN, co przy budżecie 
rzędu 10 mln PLN jest kwotą niebaga-
telną. Podaję jedynie kilka przykładów, ale 
jest wiele innych form naszej działalności, 

których nie uwzględnia 
algorytm kategoryza-

cji. Należą do nich 
patenty wewnętrzne 

– nie uwzględnia się pa-
tentów już stosowanych, wcześniej pozy-
skanych. Ocena pomija również obszary 
normalizacji, wystawiennictwo i uzyskane 
nagrody. Czy Pani wie, że ostateczny 
parametr decydujący o kategoryzacji 
to ułamek, w mianowniku którego jest 
tzw. liczba N, tj. ilość pracowników na-
ukowych? IMP mający 12 samodzielnych 
(własnych) pracowników naukowych, 
30 doktorów i kilkudziesięciu magistrów 
nie ma szans z placówką, która zatrud-
nia kilku doktorów. To kuriozalne, ale 
prawdziwe.

Proszę zwrócić uwagę, że przy bardzo 
niskim fi nansowaniu statutowym i bez 
środków wspomagających rozwijamy 
współpracę zagraniczną, pokrywając ją 
z własnych kosztów. Brak dopingu fi -
nansowania statutowego do współpracy 
dwustronnej jest bardzo złym zjawiskiem. 
Z tym rodzajem kooperacji wiążą się – 
jakże potrzebne gospodarce – eksport 

towarów i technologii, a równocześnie 
przyciąganie inwestorów. Naukowcy są 
najlepszymi ambasadorami polskiej go-
spodarki i powinny być na ten cel zapew-
nione środki.

Czy powodem słabych kontaktów z za-

granicą nie jest jeszcze w naszym środowi-

sku niewystarczająca znajomość języków 

obcych i niechęć kadry do podejmowania 

wysiłku pracy w grupach międzynarodo-

wych?

To się zmienia na korzyść wraz ze 
zmianą pokoleniową. Młodzi, którzy 
przychodzą do pracy w laboratoriach 
są może nie najlepiej wyposażeni przez 
nasze uczelnie w wiedzę techniczną, ale 
– dzięki kontaktom ze światem – znają 
lepiej języki obce niż pokolenia starsze. 
Problem jest w tym, że kadra w wielu 
instytutach, również w IMP, przeżywa 
dramat luki pokoleniowej. Dobrze wy-
kształceni, doświadczeni specjaliści wy-
jechali za granicę. Musimy odtworzyć to 

brakujące ogniwo pomiędzy kadrą 
przedemerytalną a absolwentami. 
Im wcześniej, tym lepiej – dlatego 
też przyjmuję do Instytutu na prak-
tyki studentów z PW i WAT. Za-
warłem z uczelniami porozumienie 
o świadczeniu usług. Dzięki temu 
teorię akademicką uzupełniają wie-
dzą praktyczną. Gdy wrócą do nas 
jako absolwenci, skróci się czas osią-

gania przez nich wiedzy na poziomie 
eksperckim.
Podąża Pan Dyrektor z duchem czasu. 

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego 

prowadzi politykę pro-młodzieżową…

Jest ona słuszna, ale dobrze, żeby za 
hasłami podążały realne zachęty. Aby 
wyzwolić w młodym człowieku kre-
atywność i innowacyjność, nawiązując 
do haseł konferencji AIP, NOT i RGJBR, 
trzeba zatroszczyć się o atrakcyjność 
fi nansową zawodu badacza. W moim 
instytucie stosuję motywacyjny system 
wynagrodzeń, przyznając dodatkowe 
wynagrodzenie za realizację zamówień. 
Jednak żeby ten system działał musi być 
zapewniona koniunktura na rynku badań 
i wdrożeń. Potrzebna jest mądra polityka 
proinnowacyjna nakierowana na rozwój 
badań stosowanych, które w obecnych 
uwarunkowaniach powinny mieć zdecy-
dowane preferencje.

Dziękuję Panu Profesorowi za tę rozmowę, 

życząc sukcesów w uszlachetnianiu stali – 

w sensie dosłownym i przenośnym.

Rozmawiała

Beata Mikulska
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2 grudnia 2009 r. Akademia Inżynierska w Polsce we współ-
pracy z Radą Główną JBR i Federacją Stowarzyszeń Naukowo-
Technicznych NOT zorganizowała w Autorskim Parku Techno-
logicznym pod Warszawą konferencję pt. „Młodzi – kreatywni 
i innowacyjni”. W trakcie konferencji odbyły się prezentacje 
różnorodnych, spektakularnych osiągnięć młodzieży szkolnej, 
studentów oraz młodych naukowców i inżynierów.

Słowo wstępne wygłosił przewodniczący RG JBR – prof. Le-
szek Rafalski. Podkreślił on, że wychowanie techniczne trzeba 
zaczynać już od dzieciństwa, przyzwyczajając dzieci do życia 
w cywilizacji technicznej. Profesor przypomniał również osobę 
zmarłego redaktora Jerzego Matelskiego, współtwórcę scena-
riusza konferencji, który z wielką pasją popularyzował naukę, 
badania i innowacyjność.

Prezes Naczelnej Organizacji Technicznej Ewa Mankiewicz-
Cudny zwróciła uwagę, że od 35 lat dewizą NOT-u jest od-
nowa wiedzy technicznej. Przybliżyła historię organizowanej na 
przestrzeni wielu lat ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy Tech-
nicznej. Zaapelowała również, aby zastanowić się, jak skłonić 
Ministerstwo Edukacji Narodowej, które w 2012 r. wprowadzi 
reformę do szkolnictwa zawodowego, żeby wzięło pod uwagę 
głos środowisk technicznych.

Z kolei prof. Jan Madey, dyrektor Instytutu Informatyki Uni-
wersytetu Warszawskiego, przewodniczący Krajowego Fun-
duszu na rzecz Dzieci mówił o światowych sukcesach młodych 
polskich informatyków.

Następnie zaprezentowano osiągnięcia młodzieży szkolnej 
i studenckiej. Swoje badania przedstawili studenci Aleksander 
Kubica i Wiktor Pilewski – laureaci I nagrody w Konkursie Prac 
Młodych Naukowców Unii Europejskiej. Głównym celem tych 
badań była analiza optycznych właściwości pewnego rodzaju 
przesłon – spiralnych płytek strefowych. Wyniki badań mogą 
mieć praktyczne zastosowanie w astronomii (poprawa jakości 
obrazu gwiazd), jak i w okulistyce (badanie krzywizny gałki oka 
i związanych z tym wad wzroku).

Licealista Wojciech Pożoga to przykład młodego utalento-
wanego człowieka w dziedzinie szeroko pojętej techniki. Udział 
w Olimpiadzie Wiedzy Technicznej pozwolił mu na poszerzenie 
zainteresowań technicznych, zdobycie rozległej wiedzy z zakresu 
elektroniki i elektryki. Ponadto status laureata olimpiady umoż-
liwił otrzymanie indeksu praktycznie na wszystkie techniczne 
kierunki studiów.

Następnie Maciej Urbano-
wicz, prezes Studenckiego Koła 
Astronautycznego (SKA) przy 
Wydziale Mechanicznym Ener-
getyki i Lotnictwa Politechniki 
Warszawskie dokonał pre-
zentacji łazika marsjańskiego 
„Skarabeusz”. Konstrukcja 
robota powstała w związku 
z konkursem University Ro-
ver Challenge, rozgrywanym 
w 2009 r. na pustyni w stanie 
Utah. Łazik zdobył uznanie, 
ponieważ jeździ po bardzo 
trudnym terenie, pokonując 
piaski i skały. Potrafi  znaleźć 
kosmonautę, a dzięki nawiga-
cji satelitarnej może dotrzeć 
do wyznaczonej pozycji, trans-
portować narzędzia, uczestniczyć w akcji ratunkowej. Prowadzi 
też geologiczne i biologiczne badania gleby.

Kolejnym punktem konferencji były prezentacje młodych na-
ukowców i inżynierów. Dr Marek Pruszyński z Instytutu Chemii 
i Techniki Jądrowej przedstawił badania dotyczące otrzymywania 
nowych stabilnych związków z izotopami promieniotwórczymi. 
Mają one służyć do tworzenia radiofarmaceutyków w diagno-
styce i terapii medycyny nuklearnej. W ramach współpracy 
międzynarodowej prowadzi badania nad znalezieniem nowych 
długożyciowych radionuklidów do diagnostyki w pozytonowej te-
rapii emisyjnej PET (Positon Emission Tomography). We współ-
pracy z Instytutem Chemii Jądrowej Uniwersytetu w Getyndze 
udało się otrzymać preparat charakteryzujący się dużą czystością 
radiochemiczną i dużą stabilnością in vitro. Radiofarmaceutyk 
z przyłączonym radionuklidem 44Sc przeszedł pierwsze próby 
kliniczne z udziałem pacjentów w Zentralklinik Bad Berka.

Z kolei mgr inż. Marek Inger z Instytutu Nawozów Sztucznych 
omówił badania prowadzone nad pozyskiwaniem ekstraktów 
roślinnych. Prace nad ekstrakcją chmielu rozpoczęły się po koniec 
lat 90. XX w. i doprowadziły do opracowania polskiej technologii 
ekstrakcji tego surowca oraz do wybudowania instalacji przemy-
słowej pracującej głównie z wykorzystaniem krajowego materiału. 
Ekstrakty chmielowe wytwarzane w Instytucie mają dobrą opinię 
i są wykorzystywane we wszystkich browarach w Polsce.

Młodzi – kreatywni i innowacyjni

Prof. Leszek Rafalski, prezes Akademii Inżynierskiej w Polsce, 

przewodniczący RGJBR

Maciej Urbanowicz, 

prezes Studenckiego Koła 

Astronautycznego przy 

Politechnice Warszawskiej

Wiktor Pilewski i Aleksander Kubica – laureaci I nagrody

w Konkursie Prac Młodych Naukowców Unii Europejskiej
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Najnowsze opracowania mają na celu pozyskanie nowych pro-
duktów z surowców pochodzenia roślinnego, takich jak: nasiona 
jagód, róży czy papryki. Znajdą one zastosowanie w farmacji, 
przemyśle spożywczym, kosmetycznym i paszowym.

Zainteresowania mgr. Marcina Kudzina z Instytutu Włókiennic-
twa obejmują, m. in. badania dotyczące modyfi kacji i funkcjonali-
zacji wyrobów włókienniczych. Nadanie tekstyliom specyfi cznych 
własności przez odpowiednie zmiany ich struktury i powierzchni 
sprawia, że chronią one przed promieniowaniem UV.

Pionierskie prace badaw-
cze wykonywane w Instytucie 
zaowocowały opracowaniem 
technologii produkcji wyro-
bów włókienniczych chro-
niących przed ultrafi oletem. 
Dzianiny na letnią odzież 
dziecięcą o certyfi kowanych 
właściwościach ochronnych 
uzyskały wyróżnienie w Kon-
kursie o Nagrodę Gospodar-
czą Wojewody Łódzkiego.

Badania nieniszczące przy 
użyciu prądów wirowych są 
od kilkunastu lat przedmio-
tem zainteresowań Instytutu 
Mechaniki Precyzyjnej, którego przedstawicielem na konferencji 
był mgr inż. Karol Niedźwiedzki. W wyniku przestawiania się prze-
mysłu z kontroli wyrywkowej na kontrolę ciągłą całości produkcji, 
badania nieniszczące, w tym badania prądami wirowymi, znajdują 
coraz powszechniejsze zastosowanie. IMP wytwarza przyrządy 
– wirotesty, które są używane w procesie produkcyjnym goto-
wych wyrobów i w diagnostyce części maszyn i urządzeń. Na 
uwagę zasługuje ostatnia konstrukcja Wirotestu AS, urządzenia 
w pełni cyfrowego, które może pracować automatycznie lub być 
sterowane za pomocą komputera. Nadaje się do stosowania 
w różnego rodzaju badaniach laboratoryjnych i przemysłowych, 
np. umożliwia kontrolę jakości warstw powstający w procesie 
azotowania.

Technologię chromowania próżniowego omówił mgr inż. 
Wiktor Grzelecki z Instytutu Mechaniki Precyzyjnej. Jest to 
metoda ekologiczna, energooszczędna i materiałooszczędna. 
Chromowanie próżniowe ma dwa zastosowania: antykoro-
zyjne i utwardzające. Zakład Obróbki Cieplnej IMP otrzymał za 
„Technologię chromowania próżniowego” Srebrny Medal na 
Międzynarodowych Targach Innowacje w Gdańsku.

Następnie głos zabrali dr inż. Wojciech Nawrot oraz Maciej 
Nawrot. Przedstawili oni sukcesję rozwoju technologii iniekcji 
krystalicznej. Ta ekologiczna metoda ma zastosowanie przy 
osuszaniu zawilgoconych budowli.

Dr inż. Bogdan Kuberacki z Instytutu Techniki Lotniczej i Me-
chaniki Stosowanej Politechniki Warszawskiej zaprezentował 
parapodium oraz tetrapodium. Pierwsze urządzenie to aparat 
pozwalający osobie sparaliżowanej na przyjęcie pozycji stojącej. 
Jest ono seryjnie produkowane od 1999 r. Natomiast tetrapodium 
ma zastosowanie gdy nieczynne są cztery kończyny. Mięśnie rąk 
zastępowane są przez mechanizm elektryczny. Warto zaznaczyć, 
że była to pierwsza ofi cjalna prezentacja tego urządzenia na kon-
ferencji naukowej. Tetrapodium otrzymało Złoty Medal z wyróż-
nieniem na pokazie wynalazków Politechniki Warszawskiej.

Dr Kuberacki przedstawił także projekt pojazdu miejskiego, 
w którym jest miejsce dla osoby niepełnosprawnej siedzącej na 

wózku inwalidzkim. Rozwiązanie umożliwia korzystanie z nor-
malnych miejsc parkingowych. Pomysł autorstwa pani Marzeny 
Krzyżanowskiej, obecnie studiującej na ASP, został nagrodzony 
Srebrnym Medalem w konkursie na Rozwiązanie Innowacyjne 
Młodych Wynalazców na wystawie w Brukseli.

Mgr inż. Marek Pawłowski z Katedry Aparatów Elektrycznych 
Politechniki Łódzkiej omówił zagadnienia energooszczędności 
budynków komunalnych. Systemy automatyki budynkowej po-
zwalają na poprawę komfortu i bezpieczeństwa mieszkańców 
oraz oszczędności fi nansowe wynikające bezpośrednio ze zmniej-
szenia zużycia energii.

Dr inż. Jacek Jelonek reprezentujący Instytut Informatyki 
Politechniki Poznańskiej przedstawił opracowania dotyczące 
kompleksowego rozwiązania dla komunikacji miejskiej. Pierwsza 
prezentacja systemu odbyła się na targach Transexpo w Kielcach, 
gdzie projekt został wyróżniony. Autorzy tego projektu wygrali 
także wielkopolski etap konkursu „Krajowi Liderzy Innowacji”. 
Dr Jelonek opowiedział też o pracach nad systemem CTS (City 
Transport Solution) mającym ułatwić podróżowanie osobom 
niepełnosprawnym i niewidomym.

Na zakończenie konferencji głos zabrał prof. Marek Bartosik, 
wiceprezes Akademii Inżynierskiej w Polsce. Stwierdził on, że 
w Polsce jest wielu młodych, kreatywnych i innowacyjnych ludzi. 
Rodzi się jednak pytanie, w jaki sposób przekłada się to na inno-
wacyjność gospodarki i przemysłu? Co należy zrobić, aby te inno-
wacyjne pomysły zostały wdrożone? Ogromną rolę w wspieraniu 
innowacyjności, kreatywności oraz utrzymywaniu ich we wła-
ściwych proporcjach i na właściwym poziomie mają środowiska 
inżynierskie. Ich zadaniem jest również trafna diagnoza trudności 
związanych z wdrażaniem innowacji i przypisanie właściwej terapii, 
jednakże aby te działania były skuteczne, muszą się w to włączyć 
politycy. Mówca stwierdził, że brak inwestycji w kreatywność 
i innowacyjność to po prostu inwestycja w ignorancję.

Prof. Marek Bartosik podkreślił, że środowisko inżynierskie 
stoi przed trudnym wyzwaniem roku 2010. W roku tym od-
będzie się bowiem Forum Inżynierskie na Międzynarodowych 
Targach Poznańskich oraz Kongres Techników Polskich. Wyzna-
czone cele będą realizowane pod egidą Naczelnej Organizacji 
Technicznej, Rady Głównej Jednostek Rozwojowo – Badawczych 
i Akademii Inżynierskiej w Polsce. Zagadnienia innowacyjności 
przedstawione na Konferencji oraz tematyka bezpieczeństwa, 
w tym energetycznego, w kraju i na świecie będą problemem 
numer jeden Kongresu Techników Polskich.

Henryk Jezierski, współpraca – Dorota Jarocka

Od lewej: Pani Alfreda Nawrot, prof. Jan Madey,

dr inż. Wojciech Nawrot, wiceprezes AIP, prof. Marek Bartosik, 

wiceprezes AIP, Ewa Mańkiewicz-Cudny, prezes FSNT-NOT

Mgr Marcin Kudzin,

Instytut Włókiennictwa
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z nową ustawą o zasadach fi nansowania nauki. Uczestnicy po-
siedzenia, reprezentujący 105 naszych jednostek, w pełni poparli 
stanowisko Prezydium.

Z kolei doc. Stanisław M. Wierzbicki omówił założenia pro-
gramu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju LIDER. Jest to 
program wsparcia budowy zespołów badawczych przez młodych 
naukowców.

Krzysztof  Gulda – dyrektor Departamentu Strategii w Mini-
sterstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego w swoim wystąpieniu 
powiedział, że przygotowywany nowy system ewaluacji prze-
widuje uwzględnienie specyfi ki obszarów działania. W przyszłej 
ewaluacji zamierza się wprowadzić zmiany w systemie komuniko-
wania dzięki informatyzacji sfi nansowanej ze środków Programu 
Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Konieczna będzie stała 
aktualizacja zasobów informacyjnych, które służyć będą oce-
nie jednostek naukowych. Dyrektor Gulda wyraził pogląd, że 
poprzednia parametryzacja była poprawna matematycznie, ale 
prowadziła do sytuacji, w której ogromna większość jednostek 
uzyskiwała najwyższe kategorie, co powodowało, że „wszyscy 
jesteśmy najlepsi”. Nowa kategoryzacja ma spowodować, że 
będą premiowane najlepsze instytuty. Wzrosną także oczekiwania 
w stosunku do ministrów resortowych co do wyznaczania strate-
gii, zakresów badań, formułowania zadań i oceny ich realizacji.

Odnosząc się do uchwały Prezydium dyr. Gulda powiedział, 
że wydawało mu się, iż po latach współpracy z RG JBR i ewolucji 
myślenia o funkcjonowaniu jednostek badawczo-rozwojowych, 
został osiągnięty konsensus w sprawie wyeliminowania jednostek 
najsłabszych, które nie radzą sobie we współczesnych realiach 
rynku badań i wdrożeń.

Prof. Jan Pilarczyk przedstawił wyniki prac zespołu ds. para-
metryzacji, powołanego na poprzednim posiedzeniu RG JBR. 
Omówił przygotowany przez zespół projekt karty oceny jed-
nostki naukowej dla nauk ścisłych i technicznych. Zaprezentował 
również propozycje zmian do rozporządzenia Ministra Nauki 
i Szkolnictwa Wyższego w sprawie kryteriów przyznawania oraz 
rozliczania środków fi nansowych na działalność statutową.

Głos zabrał także prof. Zbigniew Śmieszek, który poinfor-
mował, że w ramach Europejskiego Kongresu Gospodarczego 
w Katowicach, w dniu 15 kwietnia 2010 r. Rada Głowna JBR 
organizuje dwa panele dyskusyjne: „Rozwiązania systemowe w za-

kresie innowacyjności” oraz „Instytuty badawcze na rzecz gospo-

darki i innowacyjności” (dnia 12.04.2010 ze względu na żałobę 
narodową termin Kongresu został przesunięty).

Na zakończenie posiedzenia prof. Rafalski zapowiedział Kon-
gres Techników Polskich, który odbędzie się w dniach od 12 do 
13 maja 2011 r. w Łodzi. Organizatorem kongresu jest Naczelna 
Organizacja Techniczna przy współpracy Rady Głównej Jednostek 
Badawczo-Rozwojowych i Akademii Inżynierskiej w Polsce.

Dorota Jarocka
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