
zanym prof. Rafalski scharakteryzował 
prace nad projektami ustaw reformują-
cych naukę, a przede wszystkim nad pro-
jektami najbardziej istotnymi dla środo-
wiska jbr-ów: o instytutach badawczych, 
o fi nansowaniu nauki oraz o Narodowym 
Centrum Badań i Rozwoju. W pozostałej 
części sprawozdania prof. Rafalski skon-
centrował się na zagadnieniach dotyczą-
cych, m.in. działalności proinnowacyjnej, 
restrukturyzacji i promocji jbr-ów, kate-
goryzacji jednostek naukowych.

Następnie dr Bożenna Pisarska 
przewodnicząca Komisji Rewizyjnej RG 
JBR szczegółowo omówiła działalność 
Rady i złożyła sprawozdanie z budżetu.

Uczestnicy XIX Forum RG JBR jed-
nogłośnie udzielili absolutorium dla Rady 
Głównej za okres sprawozdawczy.

W otwartej dyskusji udział wzięli 
elektorzy chcący podzielić się swoimi 
uwagami, spostrzeżeniami lub obawami 
odnośnie pakietu ustaw reformujących 
naukę, refl eksjami na temat działalności 
Rady, nowych wyzwań przed nią stoją-
cych, jak również problemów związanych 
ze zróżnicowanym środowiskiem instytu-
tów badawczych.

• Godło „Teraz Polska” dla naszych instytutów! 

(str. 8-9)

• Skład Rady Głównej JBR, Komisji Rewizyjnej

i komisji problemowych VII kadencji

(str. 10-11)

• 80 lat w służbie lasów i leśnictwa w Polsce 

(str. 12-13)

• 65-lecie Instytutu Geodezji i Kartografi i

(str. 14-15)

• Innowacyjność – wszechobecna abstrakcja

(str. 16-18)

• Dialog nauki z przemysłem (str. 18-21)

• Nobilitacja technologii radiacyjnych

(str. 21-23)

• Uchwała XIX Forum Jednostek Badawczo-Roz-

wojowych (str. 24)

W NUMERZE

XIX Forum Sprawozdawczo-Wyborcze JBR

W dniach 27-28 kwietnia 2010 r. 
w Warszawskim Domu Technika – NOT 
odbyło się XIX Forum Sprawozdawczo-
Wyborcze Jednostek Badawczo-Roz-
wojowych. Charakter Forum był o tyle 
szczególny, że ze zmianą kadencji zbiega 
się wejście w życie pakietu sześciu ustaw 
reformujących naukę, a z tym związane 
przekształcenie jbr-ów w instytuty ba-
dawcze.

W obradach uczestniczyło 114 elek-
torów reprezentujących ponad 100 in-
stytutów.

I dzień obrad
27 kwietnia 2010 r.

Prof. Leszek Rafalski przedstawił 
sprawozdanie z działalności Rady Głów-
nej Jednostek Badawczo-Rozwojowych za 
rok 2009. W części poświęconej reformie 
nauki i działaniom legislacyjnym z nią zwią-
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Prof. Zbigniew Śmieszek – dyrek-
tor Instytutu Metali Nieżelaznych

W swojej wypowiedzi stwierdził, że Fo-
rum ma nie tylko charakter sprawozdaw-
czy, ale i programowy. Należy się zatem 
zastanowić – jakie programy realizować, 
jak umacniać naszą pozycję jako pionu 
nauki stosowanej bliskiego gospodarce, 
ale ukierunkowanego też na szerokie apli-
kacje – od technologii przemysłowych, 
do rolniczych, infrastruktury medycznej 
i innych.

Jesteśmy z natury swojej ukierunko-
wani na to, co dominuje we współczesnym 
świecie – czyli na innowacyjność. Mamy 
bardzo wyraźny wpływ na rozwój wielu 
obszarów naszego kraju i naszej gospo-
darki. Jesteśmy instytutami eksperckimi, 
które mają ogromną wiedzę, w jakich kie-
runkach powinna rozwijać się gospodarka 
i nasz kraj. Prof. Śmieszek podkreślił, że 
rola naszych instytutów rośnie. Taka jest 
wymowa faktów w skali całej Europy 
i świata.

Wskazał na dwa największe wyzwa-
nia stojące przed naszym środowiskiem: 
problem fi nansowania badań i strategię 
polityki w zakresie badań stosowanych, 
w tym nauki przemysłowej. Trendy w stra-
tegii Unii Europejskiej w tym zakresie 
wyraźnie wskazują, że główny akcent 
kładzie się na gospodarkę innowacyjną 
i konkurencyjną oraz naukę związaną z tą 
gospodarką. Zatem jest niejako miejsce 
dla nas, bo reprezentujemy obszar badań 
powiązanych bezpośrednio z gospodarką 
i innowacyjnością.

Ważnym elementem strategii w za-
kresie badań stosowanych powinna być 
współpraca z sektorem małych, średnich 
i dużych przedsiębiorstw.

Na zakończenie prof. Śmieszek zgłosił 
postulat wyboru 3 zastępców przewod-
niczącego RG JBR.

Prof. Marian Szczerek – Instytut 
Technologii Eksploatacji – PIB

Podzielił się refl eksją dotyczącą prac 
RG JBR – pracę tę ocenił bardzo wysoko, 
choć tak często wykonywana jest na „gar-
batym terenie”.

Poruszył również temat współpracy 
naszego środowiska z naukowcami aka-
demickimi. Stwierdził, że przed nami 
kolejny ważny krok – trzeba dopilnować 
rozporządzeń, bo one nadadzą ustawom 
życie, kształt i sens. Należy też zadbać 
o reprezentację naszych przedstawicieli 
w gremiach, które decydują o fi nanso-
waniu badań.

Prof. Jerzy Lewitowicz – Instytut 
Techniczny Wojsk Lotniczych

Skupił się na zagadnieniach związanych 
z nową ustawą, kategoryzacją i innowa-
cyjnością. Przedstawił również problem 
związany z trudnością wdrożenia na polski 
rynek samolotu szkoleniowego skonstru-
owanego przez polskich inżynierów. Za-
prezentował zgromadzonym elektorom 

krótki fi lm przedstawiający możliwości 
techniczne samolotu do drugiego stopnia 
szkolenia pilotów.

Dr inż. Selim Achmatowicz – Insty-
tut Technologii Materiałów Elektro-
nicznych

Jego refl eksja dotyczyła znaczenia i roli 
RG JBR na przestrzeni ostatnich kilku ka-
dencji. Stwierdził, że wzrost roli Rady 
jest wyraźnie zauważalny. Podziękował 
również wszystkim osobom, które były 
związane z Radą i z dużym zaangażowa-
niem walczyły o sprawy jbr-ów.

Prof. Marek Mrówczyński – dyrek-
tor Instytutu Ochrony Roślin – PIB

Podsumował działania RG JBR VI ka-
dencji. Podkreślił, że to dzięki wysiłkom 
prof. Rafalskiego, jak i całego Prezydium 
obecna ustawa o instytutach badawczych 
ma taki a nie inny kształt. Stwierdził, że 
przed nową Radą stoją wielkie wyzwa-
nia, wskazał również na potrzebę dalszych 
działań, m.in. przy pracach z rozporzą-
dzeniami.Prof. Jerzy Lewitowicz

Dr inż. Selim Achmatowicz

Prof. Marek Mrówczyński

Prof. Zbigniew Śmieszek

Prof. Marian Szczerek
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jbr-ów przez decydentów, dziennikarzy, 
jak również opinię publiczną. Stwierdził, że 
jesteśmy pionem nauki przydatnym dla go-
spodarki – świadczą o tym liczne wdroże-
nia i patenty. Przekazał również informację, 
że Ministerstwo Finansów dostrzega moż-
liwość wprowadzenia zmian podatkowych 
związanych z odpisami od wydatkowanych 
pieniędzy na inwestycje technologiczne, jak 

woczesnemu zarządzaniu projektami, 
z uwzględnieniem specyfi ki działalności 
naukowo-badawczej.

Mgr inż. Józef Menes – dyrektor 
Instytutu Chemii Przemysłowej

Podziękował Prezydium za pracę na 
rzecz środowiska jbr-ów. Stwierdził, że jej 
efektem jest, m.in. zmiana spostrzegania 

Prof. Janusz Ostrowski – Instytut 
Technologiczno-Przyrodniczy

Poruszył zagadnienia związane z we-
wnętrznymi pracami Rady. Stwierdził, że 
można zaobserwować pewną ewolucję 
stanowiska Rady w stosunku do różno-
rodności instytutów, warunków, w któ-
rych one funkcjonują oraz nurtujących je 
problemów. Ponadto zwrócił także uwagę 
na problem konsolidacji w środowisku 
instytutów rolniczych.

Dr Marek Daszkiewicz – dyrek-
tor Instytutu Optyki Stosowanej

Podzielił się swoimi refleksjami na 
temat wprowadzanego pakietu sześciu 
ustaw. Wskazał na konieczność współ-
pracy z innymi sektorami nauki na zasa-
dach partnerskich.

Podjął również problematykę związaną 
z fi nansowaniem nauki. Jako konieczne 
wskazał oddziaływanie na Rząd w celu 
stworzenia mechanizmów prawnych, 
które będą stymulowały zaangażowanie 
fi nansowe przedsiębiorców w badania 
stosowane. Bardzo ważne jest również 
umocnienie pozycji pionu nauki badań 
stosowanych, który prezentują jbr-y.

Prof. Marcin Szuta – Instytut 
Energii Atomowej

Przedstawił swoje refl eksje na temat 
pakietu ustaw reformujących naukę. Pod-
jął również problematykę kategoryzacji 
instytutów i wskazał na obawy związane 
z tym zagadnieniem.

Prof. Andrzej Myczko – Instytut 
Technologiczno-Przyrodniczy

Zadał pytanie, czy RG JBR została za-
poznana z wynikami kontroli w Narodo-
wym Centrum Badań i Rozwoju i czy miała 
możliwość ustosunkować się do tego?

Prof. Jerzy Sobczak – dyrektor 
Instytutu Odlewnictwa

Poruszył kwestie związane z fi nanso-
waniem badań. Zadał pytanie – co nam 
przeszkadza efektywnie wykorzystywać 
środki, nawet te przyznane? Jako główne 
źródło wskazał stan istniejących uregulo-
wań prawnych, których uciążliwość nie 
przystaje do aktualnych wyzwań, które 
przed nami stoją. W swojej wypowiedzi 
zwrócił uwagę na zagadnienia związane 
z prawem zamówień publicznych. Za-
sugerował, że jednym z działań RG JBR 
powinno być podjęcie stanowczej próby 
dostosowania uwarunkowań prawnych 
do tempa i wymogów stawianych no-

Prof. Janusz Ostrowski

Dr Marek Daszkiewicz

Prof. Marcin Szuta

Prof. Andrzej Myczko

Mgr inż. Józef  Menes

Prof. Jerzy Sobczak
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również możliwość wpisania tego w plan 
konsolidacji fi nansów publicznych na lata 
2010-11. Jest to pozytywny przykład przej-
ścia od postawy odrzucenia do postawy 
otwartej na kompromis.

Prof. Marek Jakubowski – Insty-
tut Medycyny Pracy

Podjął temat wzajemnej relacji między 
administracją państwową a instytutami ba-
dawczymi i ustaleniu oczekiwań wobec 
siebie. Stwierdził, że sprawą kluczową dla 
obydwu stron jest ustalenie wzajemnych 
oczekiwań.

Dr inż. Witold Wiśniowski – dyre-
ktor Instytutu Lotnictwa

Zasugerował, aby w pracach nowej 
Rady uwzględnić zagadnienia związane 
z włączeniem się do opracowania polityki 
integracji naszego potencjału badawczo-
rozwojowego z polityką Unii Europejskiej, 
zdefi niowaniem polskiej specjalności, pro-
blemem konkurencyjności oraz poten-
cjałem prywatnych jednostek badawczo-
rozwojowych.

Doc. Stanisław M. Wierzbicki 
– Instytut Techniki Budowlanej

W swojej wypowiedzi rozważał zasad-
ność dyskusji podejmowanej na Forum. 
Stwierdził, że dzielenie się doświadcze-
niami, uwagami pomaga radzić sobie 
w określonych warunkach i wychodzić 
z trudnych sytuacji. W kontekście nowej 
ustawy zadał pytania – czy Radzie udało 
się uzyskać sukces w walce o nasze inte-
resy i czy pozycja instytutów badawczych 
będzie dalej utrzymana?

Dr inż. Stefan Kubica – dyrektor 
Instytutu Inżynierii Materiałów Po-
limerowych i Barwników

Podjął temat związany z restrukturyzacją 
jbr-ów, postawił pytanie – czy nadal ma trwać
i w jakiej formie? Podzielił się swoimi uwa-
gami i doświadczeniem na temat konso-
lidacji. Proces ten powinien być dobro-
wolny, bo to skutkuje efektem synergii. 
Konsolidacja powinna mieć charakter che-
micznego procesu, jakim jest kondensacja 
oligopolimeryjna, w której każde stadium 
można kontrolować.

Prof. Andrzej Janicki – Wojskowy 
Instytut Medycyny Lotniczej

Zajął głos jako wolny ekspert. W swo-
jej wypowiedzi nawiązał do związku nauki 
z przemysłem w kontekście europejskim 
i ogólnoświatowym.

Podczas pierwszego dnia obrad doko-
nano wyboru nowej Rady Głównej (31 
osób) oraz Komisji Rewizyjnej (5 osób).

Następnie zgromadzeni elektorzy 
w głosowaniu tajnym wybrali przewod-
niczącego Rady Głównej JBR – prof. 
Leszka Rafalskiego, dyrektora Insty-
tutu Badawczego Dróg i Mostów. Prze-
wodniczącą Komisji Rewizyjnej została 
wybrana dr inż. Bożenna Pisarska, 
dyrektor Oddziału Chemii Nieorganicznej 
Instytutu Nawozów Sztucznych.

II dzień obrad
28 kwietnia 2010 r.

Drugi dzień Forum swoją obecnością 
zaszczycili przedstawiciele Rządu, Sejmu, 
stowarzyszeń, związku zawodowego 
oraz świata nauki współpracujący z Radą 
Główną.

Prof. Barbara Kudrycka – Minister 
Nauki i Szkolnictwa Wyższego

W swoim wystąpieniu podkreśliła, że 
w ciągu minionych 20 lat jednostki ba-
dawczo-rozwojowe udowodniły, że są 
niezwykle ważnym ogniwem systemu na-
uki. Prowadzą one badania naukowe pod 
kątem przyszłych wdrożeń i zastosowania 
w przemyśle – stanowią jeden z najważ-
niejszych pomostów między nauką i go-
spodarką. Minister Kudrycka stwierdziła, 
że to właśnie jbr-y są najchętniej wybiera-
nym przez podmioty gospodarcze partne-
rem naukowym. O uprawianiu przez jbr-y 

Prof. Marek Jakubowski Prof. Andrzej Janicki

Dr inż. Witold Wiśniowski

Doc. Stanisław M. Wierzbicki 
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nauki na wysokim poziomie świadczy fakt, 
że w Programie Operacyjnym Innowa-
cyjna Gospodarka pozyskały na fi nanso-
wanie swoich projektów badawczych już 
ponad 1,5 miliarda złotych – mówiła prof. 
Barbara Kudrycka. Jest to jedyny sektor 
w nauce, który ma tak wysoki poziom 
„wskaźnika sukcesu” – w stosunku do 
złożonych projektów o dofi nansowanie 
wynosił on prawie 40%, zaś w stosunku 
do tych projektów, które zostały oce-
nione pozytywnie – ponad 60%. Wskaź-
nik ten pokazuje, jak wysokiej jakości 
były projekty i jak wiele ważnych zadań 
będzie realizowanych przez instytuty 
badawcze. Minister dodała jednak, że 
dzisiejsze jbr-y potrzebują nowych ram 
prawnych, funkcjonują bowiem w oparciu 
o ustawę z 1985 roku. Będą one jednym
z głównych benefi cjentów reformy nauki, 
obejmującej pakiet sześciu ustaw opa-
trzonych wspólnym tytułem „Budujemy 

na Wiedzy – Reforma Nauki dla 

Rozwoju Polski”.

Instytuty badawcze zyskają 
też nowe uprawnienia, m.in. do 
prowadzenia studiów dokto-
ranckich i podyplomowych oraz 
kursów i szkoleń. – Ogromnie 

ważne jest, by instytuty badawcze 

kształciły młode kadry naukowe 

przygotowując je do prowadzenia 

badań na potrzeby polskiej gospo-

darki – zaznaczyła minister nauki, 
prof. Barbara Kudrycka.

Na zakończenie Pani Minister 
wyraziła nadzieję, że zmiany 
legislacyjne wpłyną na to, że 
instytuty będą coraz bardziej 
konkurencyjnymi jednostkami 
badawczymi nie tylko poprzez 
swoją specyfikę i powiązanie 
z gospodarką, ale poprzez jakość 

badań, zarówno w Polsce, jak i na 
rynku międzynarodowym – co ma 
już miejsce w przypadku wielu in-
stytutów.

Grażyna Henclewska – Pod-
sekretarz Stanu w Minister-
stwie Gospodarki

Pani Minister zaakcentowała 
niezwykle ważną rolę jbr-ów dla 
systemu gospodarczego. Rola in-
stytutów w prowadzeniu badań 
naukowych i prac rozwojowych 
jest nieoceniona, gdyż badania te 
nakierowane są na potrzeby go-
spodarki. Instytuty badawcze są 
łącznikiem – naturalnym pomo-
stem między nauką a gospodarką. 
Ponadto do zadań jbr-ów należy: 
promowanie i rozpowszechnianie 
wiedzy, bliska współpraca z przed-
siębiorcami, udzielanie im pomocy, 

także tej eksperckiej oraz działalność szko-
leniowa.

Minister Henclewska podkreśliła, 
że właściwe wykorzystanie potencjału 
instytutów przez inne sektory nauki 
zwielokrotnia szansę wdrażania wyni-
ków badań. Często zdarza się, że szkoły 
wyższe czy instytuty PAN mają problem 
z przeniesieniem rezultatu swoich badań 
do przedsiębiorstw. Zatem rola jbr-ów 
w tym zakresie jest bardzo ważna. Liczymy 

tu na efekt synergii we współpracy różnych 

sektorów nauki – stwierdziła minister 
Henclewska. Podkreśliła także, że kom-
pleksowe podejście do reformy systemu 
nauki stwarzają podstawę do przekona-
nia, że nowe zasady fi nansowania nauki 
pozwolą na efektywniejsze zaangażowanie 
nauki w rozwój gospodarki i spowodują 
wzmocnienie jej zaplecza badawczo-roz-
wojowego. To wszystko przyczyni się do 

Minister Grażyna Henclewska

Minister Barbara Kudrycka
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intensyfikacji prac związanych 
z opracowywaniem i wdraża-
niem nowych rozwiązań tech-
nologicznych i organizacyjnych,
a to w efekcie przyczyni się do 
wzrostu konkurencyjności za-
równo produktów i usług, jak
i całej gospodarki. Dotychczasowe 

wyniki potwierdzają, że jbr-y to naj-

bardziej efektywny pion nauki, jeśli 

chodzi o zakres badań stosowa-

nych. Stopień wdrażalności i inno-

wacyjności waszych rozwiązań za-

sługuje na uznanie – powiedziała 
minister Henclewska. Dodała też, 
że dotychczasowy stereotyp do-
tyczący roli i znaczenia jbr-ów zo-
stał przełamany i z pewnością już 
nigdy nie powróci.

Prof. Bogusław Smólski 
– Dyrektor Narodowego 
Centrum Badań i Rozwoju

Scharakteryzował najważniej-
sze zadania i cele funkcjonującej 
już ponad 2 lata Agencji. W nowej 
ustawie o NCBiR pojawia się kilka 
istotnych zmian, m.in. prawo do 
inicjowania, przedstawiania pro-
pozycji Ministrowi Nauki i Szkol-
nictwa Wyższego najbardziej am-
bitnych i największych przedsię-
wzięć, którymi są programy stra-
tegiczne wraca do Centrum – to 
Rada Centrum będzie miała takie 
uprawnienia. W związku z tym 
Profesor zwrócił się z apelem
o współuczestnictwo w dyskusji 
na temat – które obszary nauki 
polskiej, badań, szczególnie sto-
sowanych, powinny uzyskać do-
fi nansowanie?

Kolejna zmiana daje Cen-
trum możliwość samodzielnego 
ogłaszania konkursów z zakresu 
badań stosownych niezlecanych 
przez Ministra Nauki i Szkolnic-
twa Wyższego. Inną nowością 
jest zapis w ustawie pozwalający 
inicjować projekty i programy 
pozakonkursowe w przypadku 
potwierdzenia ich wysokiej do-
skonałości.

Profesor omówił też pro-
gramy, projekty i konkursy re-
alizowane w Centrum, w któ-
rych udział biorą liczne instytuty 
z naszego środowiska. Przykła-
dem może być konkurs „Lider” 
czy „IniTech”. Na zakończenie 
swojego wystąpienia prof. Smól-

ski stwierdził, że jesteśmy dopiero na 
początku drogi, ale jest przekonany, że 
przyjęte ustawy stwarzają wiele nowych 
możliwości.

Dr Janusz Sobieszczański – Prze-
wodniczący Krajowej Sekcji Nauki 
NSZZ „Solidarność”

Stwierdził, że w pewnych wizjach do-
tyczących reformy nauki są istotne roz-
bieżności między koncepcją Ministerstwa 
Nauki i Szkolnictwa Wyższego a Krajową 
Sekcją Nauki NSZZ „Solidarność”. Wi-
doczne jest to zwłaszcza w odniesieniu 
do środków przeznaczonych na fi nan-
sowanie zadań statutowych, jak również 
w zachwianej proporcji środków skiero-
wanych na działalność statutową i tzw. 
konkursy.

Byłoby niedobrze, aby podstawową siłą 

motoryczną polskiej nauki był nieustanny 

stres – stwierdził dr Sobieszczański. Dodał 
również, że w kreowanych nowych wi-
zjach dotyczących rozwoju polskiej nauki 
nadmiernie koncentrowano się na „resz-
cie świata”, a koniecznym jest dostosowa-
nie rozwiązań do możliwości i chłonności 
polskiej gospodarki.

Dr inż. Marek Cieśliński – z-ca 
Dyrektora ds. nauki w Departamen-
cie Doradztwa, Oświaty Rolniczej 
i Nauki w Ministerstwie Rolnictwa 
i Rozwoju Wsi

Podziękował Prezydium Rady Głównej 
za zaangażowanie, konsekwencję, docie-
kliwość i umiejętność zawierania kompro-
misów, które towarzyszyły pracom nad 
pakietem ustaw. W swoim wystąpieniu 
stwierdził, że jbr-y powinny chwalić się 
swoimi osiągnięciami, bo jest czym – 70% 
wdrożeń w gospodarce pochodzi właśnie 
ze środowiska jbr-ów. Przedstawił także 
sytuację instytutów nadzorowanych przez 
resort Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju 
Wsi. Można zaobserwować postępujący 
od lat proces reformy i restrukturyzacji 
instytutów, mający na celu zachowanie 
potencjału naukowego zespołów badaw-
czych. Praktycznie nie ma likwidacji, jest 
natomiast konsolidacja jednostek badaw-
czo-rozwojowych.

Andrzej Smirnow – Przewodni-
czący Sejmowej Komisji Edukacji, 
Nauki i Młodzieży

Podkreślił aktywny udział i zaangażo-
wanie członków Prezydium w pracach 
parlamentarnych nad pakietem sześciu 
ustaw reformujących naukę. Stwierdził, 
że pakiet ten jest największym przedsię-

Prof. Bogusław Smólski

Dr inż. Marek Cieśliński

Dr Janusz Sobieszczański 
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w związku z kryzysem energe-
tycznym, prof. Bartosik wskazał 
na konieczność podjęcia debaty 
na temat energetyki jądrowej.

Po wystąpieniach zaproszo-
nych gości w dyskusji nad pro-
jektami Uchwały XIX Forum 
Jednostek Badawczo-Rozwojo-
wych oraz dalszymi kierunkami 
działalności Rady udział wzięli, 
m.in.: prof. Zbigniew Śmie-
szek – dyrektor Instytutu Me-
tali Nieżelaznych, dr Marek 
Daszkiewicz – dyrektor Insty-
tutu Optyki Stosowanej, prof. 
Jerzy Sobczak – dyrektor In-
stytutu Odlewnictwa, dr inż. 
Selim Achmatowicz – z In-
stytutu Technologii Materiałów 
Elektronicznych, prof. Marian 
Szczerek z Instytutu Technolo-
gii Eksploatacji – PIB, mgr inż. 
Jolanta Mamenas – dyrektor 
Instytutu Włókiennictwa, mgr 
inż. Józef Menes – dyrektor 
Instytutu Chemii Przemysłowej, 
doc. Władysław Strykowski 
– dyrektor Instytutu Technologii 
Drewna, prof. Danuta Kora-
decka – dyrektor Centralnego 
Instytutu Ochrony Pracy – PIB, 
dr Aleksander Niemczyk 
z Instytutu Logistyki i Magazyno-
wania, prof. Stanisław Tka-
czyk – dyrektor Centralnego 
Ośrodka Badawczo-Rozwojo-
wego Opakowań.

Na zakończenie Forum prof. 
Leszek Rafalski, jako nowy 
Przewodniczący Rady Głównej 
Jednostek Badawczo-Rozwojo-
wych, podziękował wszystkim 
elektorom, którzy wzięli udział 
w dyskusji. Podzielił się także re-
fl eksjami na temat funkcjonowania 
i działalności jednostek badawczo-
rozwojowych oraz Rady Głównej 
JBR. Wymienił zadania i priorytety 
na najbliższą przyszłość, do któ-
rych należą: praca przy rozporzą-
dzeniach, przygotowanie jbr-ów 
do przekształcenia w instytuty 
badawcze, jak również wybra-
nie kandydatów, kompetentnych 
osób do zespołów i komisji, które 
powstaną w wyniku wejścia w ży-
cie pakietu ustaw.

Prof. Rafalski stwierdził, że ce-
lem jego działalności było zawsze 

wzięciem legislacyjnym, z jakim się spo-
tkał w swojej dotychczasowej wieloletniej 
pracy poselskiej.

Poseł Smirnow scharakteryzował 
poszczególne rozwiązania ustawowe, 
komentując przede wszystkim zmiany 
dotyczące instytutów badawczych. Za-
akcentował, że najważniejszym jest, aby 
system organizacyjny nauki dostosować 
do zmian, które nastąpiły w naszym syste-
mie gospodarczym. Ustawa określa tylko 
pewne ramy, bo musi być wypełniona tre-
ścią w sensie rozporządzeń, jak również 
samych działań instytucji, które ta ustawa 
powołuje. Wg posła Smirnowa pakiet sze-
ściu ustaw stanowi dobry początek dla 
ewolucyjnych, pozytywnych zmian, które 
muszą nastąpić w systemie organizacji i fi -
nansowania polskiej nauki.

Ewa Mańkiewicz-Cudny – Prezes 
Federacji Stowarzyszeń Naukowo-
Technicznych – NOT

Patrząc na te wszystkie reformy, mam 

czasami takie wrażenie, że zbyt wielką 

nadzieję pokładamy w to, że będą dobre 

zapisy, a zbyt mało działamy na zewnątrz, 

żeby powstała w kraju pewna atmosfera 

sprzyjająca temu, że badania stosowane, 

badania które kończą się wdrożeniem, są 

w tej chwili dla nas najważniejsze – stwier-
dziła prezes Mańkiewicz-Cudny. Dodała 
również, że rezultaty wdrożeń chciałaby 
mierzyć nie sprawozdaniami i wydanymi 
pieniędzmi, ale nowoczesnymi polskimi 
wyrobami technologicznymi w sklepach 
i nowoczesnymi polskimi technologiami.

Prezes Mańkiewicz-Cudny przypo-
mniała bardzo ważną prawdę, iż ucząc 
się historii, należy uczyć się nie tylko o tych 
którzy walczyli, ale także o tych, którzy 
budowali. Koniecznym jest docenienie roli 
tych ludzi, którzy przekształcają Polskę 
w nowoczesny kraj.

Na zakończenie wystąpienia Pani Pre-
zes zaapelowała do wzięcia udziału w Świa-
towym Zjeździe Inżynierów Polskich, który 
odbędzie się we wrześniu br.

Prof. Marek Bartosik – Wiceprezes 
Akademii Inżynierskiej w Polsce

Prof. Bartosik, który jest koordyna-
torem przygotowania Kongresu Techni-
ków Polskich, w interesującym referacie, 
szczegółowo wyjaśnił cele i strategię 
przygotowywania Kongresu. Będzie on 
dotyczył problematyki innowacyjności 
i bezpieczeństwa energetycznego Polski, 
zaś jego misją jest stworzenie obiektyw-
nych warunków dla optymalnych decy-
zji politycznych. W swojej wypowiedzi, 

Poseł Andrzej Smirnow

Prezes Ewa Mańkiewicz-Cudny

Prof. Marek Bartosik 
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wzmocnienie pozycji jbr-ów. Podkreślił 
też, że jako Przewodniczący RG JBR chce 
reprezentować wszystkie jbr-y, a nie tylko 
ich część. Stwierdził, że słabością nowej 
RG JBR jest brak reprezentantów wielu 
obszarów badawczych: zdrowia, rolnictwa 
i bezpieczeństwa. Obecna Rada, pierwszy 
raz od 20 lat, została zdominowana przez 
reprezentantów instytutów nadzorowa-
nych przez resort gospodarki. Może to 
doprowadzić do sytuacji, że te resorty, 
które nie są reprezentowane w Radzie, 
zaczną tworzyć swoje rady, co doprowa-
dzi do chaosu. W mojej ocenie demokracja 

nie może oznaczać dominacji – stwierdził 
Przewodniczący RG JBR. W celu uporząd-
kowania tej kwestii zaproponował, aby 
po 2 elektorów reprezentujących każdy 
z „brakujących” resortów uczestniczyło 
w obradach i pracach RG JBR, bez prawa 
głosu, ale z możliwością wysłuchania tych 
osób, uczestniczenia w pracach ich środo-
wiska i możliwością zapoznania się z ich 
zdaniem odnośnie działalności Rady.

Ponadto prof. Rafalski zgłosił do Komi-
sji Uchwał i Wniosków wniosek o zmianie 

Godło „Teraz Polska” dla naszych instytutów!
24 maja br. odbył się uroczysty fi nał XX 

edycji Konkursu „Teraz Polska”. Uroczy-
stość poprzedziła ceremonia wręczenia dy-
plomów, która odbyła się w Belwederze. 
Dyplomy laureatom Konkursu wręczał Mar-
szałek Sejmu, pełniący obowiązki Prezydenta 
Rzeczypospolitej Polskiej – Bronisław Komo-
rowski w towarzystwie Przewodniczącego 
Kapituły Godła – prof. Michała Kleibera. 
Statuetkę „Teraz Polska” otrzymują przed-
stawiciele fi rm i instytucji wytwarzających 
wysokiej jakości produkty, oferujących usługi 
na najwyższym poziomie oraz opracowu-

jących przedsięwzięcia o ponadprzeciętnym 
stopniu innowacyjności. Godło „Teraz Polska” to 

dla przedsiębiorców przede wszystkim prestiż, ale 

także wzrost sprzedaży i pozytywny wizerunek 

wśród klientów i konkurencji – powiedział pre-
zes Fundacji Polskiego Godła Promocyjnego 
Krzysztof  Przybył.

Laureatów tegorocznego Konkursu, w dro-
dze głosowania, wyłoniła Kapituła Polskiego 
Godła Promocyjnego, która przyznała Statu-
etkę „Teraz Polska” 13 produktom, 9 usłu-
gom, 3 przedsięwzięciom innowacyjnym oraz 
9 gminom. Miło nam poinformować, że wśród 

ordynacji wyborczej, zapewniającej wła-
ściwą reprezentację w przyszłej Radzie 
Głównej Instytutów Badawczych, przed-
stawicieli instytutów z różnych branż (go-
spodarki, infrastruktury, zdrowia, rolnic-
twa, bezpieczeństwa, itp.).

Przewodniczący Rady podziękował 
elektorom za okazane zaufanie i poprosił 
o współpracę zarówno członków nowej 
Rady, jak i pozostałych reprezentantów 
instytutów badawczych.

Dorota Jarocka
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laureatów Godła Promocyjnego „Teraz Polska” są nasze insty-
tuty. Otrzymały one wyróżnienia w kategorii przedsięwzięć 
innowacyjnych:

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej za inter-
netowy serwis pogodowy www.pogodynka.pl.

Serwis na bieżąco przekazuje informacje pogodowe oraz 
ostrzeżenia hydrologiczne i meteorologiczne dla wybranych 
obszarów Polski przygotowane przez Centralne Biuro Pro-
gnoz Meteorologicznych i Hydrologicznych IMGW.

Strona startowa w przystępny i wygodny sposób udostęp-
nia przeglądanie prognoz dla:

Polski ze szczegółową prognozą dla 88 tysięcy miejscowości 
na 16 dni,
Europy – prognoza aktualizowana codziennie o godzinie 
14 CET, gdzie mapka pokazuje prognozę pogody na dzień 
następny,
świata – warunki pogodowe dla około 300 wybranych 
miast świata – prognoza 7-dniowa.
Internauta korzystając z łatwej nawigacji, intuicyjnego menu, 

może poznać ostrzeżenia o groźnych zjawiskach pogodowych 
oraz stanie wód w pobliżu swojego miejsca zamieszkania, 
przeczytać wiadomości oraz ciekawostki pogodowe, czy też 
obejrzeć wyjątkowe fotografi e przedstawiające piękno zjawisk 
meteorologicznych.

Dane pogodowe, które zamieszczane są na stronie interne-
towej www.pogodynka.pl weryfi kowane są przez ekspertów 
Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej.

Instytut Nafty i Gazu za zmodyfi kowany katalityczny 
proces wodorowy regeneracji olejów odpadowych. 

Proces ten pozwala wytworzyć klarowny, pełnowarto-
ściowy olej bazowy stanowiący surowiec do produkcji wyso-
kojakościowych olejów smarowych. Zastosowany proces jest 
najbardziej racjonalnym 
sposobem utylizacji tego 
typu odpadów. Nowy 
układ katalityczny oraz 
odpowiednio dobrane 
parametry pracy insta-
lacji umożliwiają recy-
kling mieszaniny olejów 
zużytych do wysokoja-
kościowych olejów ba-
zowych, alternatywnych 
do produktów uzyski-
wanych bezpośrednio 
z ropy naftowej. Zrege-
nerowane oleje bazowe umożliwiają zmniejszenie produk-
cji nowych baz olejowych oraz ograniczają inne, znacznie 
bardziej szkodliwe dla środowiska, sposoby utylizacji olejów 
zużytych, jak np. spalanie.

•

–

–

–

•

Efektem wdrożenia technologii jest produkcja i sprzedaż 
na rynku polskim i zagranicznym baz olejowych nowej ge-
neracji.

Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa wraz 
z Agencją Bezpieczeństwa Wewnętrznego za system de-
tekcji i wczesnego ostrzegania o zagrożeniach bez-
pieczeństwa teleinformatycznego sieci administracji 
państwa – ARAKIS-GOV.

ARAKIS-GOV jest wspólnym przedsięwzięciem zrealizo-
wanym przez i Zespół CERT Polska działający w NASK oraz 
Departament Bezpieczeństwa Teleinformatycznego ABW. 
System ten zabezpiecza sieci teleinformatyczne, uzupełnia-
jąc działanie standardowych systemów ochrony sieci, takich 
jak fi rewall, antywirus czy systemy wykrywania włamań. Ze 
względu na swoją specyfi kę jest stosowany wspólnie z tymi 
zabezpieczeniami.

Unikalną cechą systemu jest to, że nie monitoruje on treści 
informacji wymienianych przez chronioną instytucję z siecią 
Internet. Sondy systemu instalowane są poza chronioną siecią 
wewnętrzną instytucji, po stronie sieci Internet. Użytkownik 
ARAKIS-GOV uzyskuje informację na temat nowych zagro-
żeń (globalnych) pojawiających się w sieci Internet, m.in. 
nowo wykrytych samopropagujących się zagrożeń typu worm 
(robak sieciowy), nowych typów ataków, obserwowanych 
z poziomu dużej liczby lokalizacji, trendów aktywności ruchu 
sieciowego na poszczególnych portach i trendów aktywności 
wirusów rozsyłanych pocztą elektroniczną.

System dostarcza również informacji na temat zagrożeń 
lokalnych związanych z konkretną, chronioną lokalizacją, 
w tym braku aktualnych szczepionek antywirusowych, zain-
fekowanych komputerów w sieci wewnętrznej, nieszczelnej 
konfi guracji brzegowych systemów zaporowych, czy prób 
skanowania publicznej przestrzeni adresowej zarówno z In-
ternetu, jak i z sieci wewnętrznej. Obecnie sensory systemu 
zainstalowane są w ponad 60 urzędach szczebla centralnego, 
administracji terenowej oraz samorządowej.
Laureatom serdecznie gratulujemy!

Dorota Jarocka

•

Prof. dr hab. inż. Maria Ciechanowska – dyrektor Instytutu
Nafty i Gazu odbiera gratulacje z rąk pełniącego obowiązki 

Prezydenta RP – Bronisława Komorowskiego
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Nazwisko i imię Nazwa JBR

1 RAFALSKI Leszek (Przewodniczący) Instytut Badawczy Dróg i Mostów – Warszawa

2 KORADECKA Danuta (Wiceprzewodnicząca) Centralny Instytut Ochrony Pracy – PIB – Warszawa

3 PILARCZYK Jan (Wiceprzewodniczący) Instytut Spawalnictwa – Gliwice

4 ŚMIESZEK Zbigniew (Wiceprzewodniczący) Instytut Metali Nieżelaznych – Gliwice

5 DASZKIEWICZ Marek (Sekretarz) Instytut Optyki Stosowanej – Warszawa

6 ACHMATOWICZ Selim Instytut Technologii Materiałów Elektronicznych – Warszawa

7 CHMIELEWSKI Andrzej Instytut Chemii i Techniki Jądrowej – Warszawa

8 CZAJKOWSKI Roman Instytut Maszyn Matematycznych – Warszawa

9 GÓRALCZYK Stefan Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego – Warszawa

10 GROMEK Józef Instytut Tele- i Radiotechniczny – Warszawa

11 GRYTA Marian Instytut Ciężkiej Syntezy Organicznej BLACHOWNIA – Kędzierzyn-Koźle

12 GWOREK Barbara Instytut Ochrony Środowiska – Warszawa

13 KACZANOWSKI Stanisław Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów PIAP – Warszawa

14 KĄTCKI Jerzy Instytut Technologii Elektronowej – Warszawa

15 MAMENAS Jolanta Instytut Włókiennictwa – Łódź

16 MENES Józef Instytut Chemii Przemysłowej – Warszawa

17 MOŻEŃSKI Cezary Instytut Nawozów Sztucznych – Puławy

18 NAKONIECZNY Aleksander Instytut Mechaniki Precyzyjnej – Warszawa

19 PADUCH Józef Instytut Metalurgii Żelaza – Gliwice

20 PAWŁOWSKI Tadeusz Przemysłowy Instytut Maszyn Rolniczych – Poznań

21 SOBCZAK Jerzy Instytut Odlewnictwa – Kraków

22 STRYKOWSKI Władysław Instytut Technologii Drewna – Poznań

23 SZCZEREK Marian Instytut Technologii Eksploatacji – PIB – Radom

24 ŚCIĄŻKO Marek Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla – Zabrze

25 TKACZYK Stanisław Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Opakowań – Warszawa

26 TRACZYK Stanisław Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych – Warszawa

27 WACHOWICZ Jan Główny Instytut Górnictwa – Katowice

28 WILCZYŃSKI Wiesław Instytut Elektrotechniki – Warszawa

29 WIŚNIEWSKA-WEINERT Hanna Instytut Obróbki Plastycznej – Poznań

30 WIŚNIOWSKI Witold Instytut Lotnictwa – Warszawa

31 WYRZYKOWSKA Urszula Instytut Przemysłu Organicznego – Warszawa

SKŁAD RADY GŁÓWNEJ
JEDNOSTEK BADAWCZO-ROZWOJOWYCH

VII KADENCJA

1 PISARSKA Bożenna (Przewodnicząca) Oddział Chemii Nieorganicznej Instytutu Nawozów Sztucznych

2 NIEMCZYK Aleksander Instytut Logistyki i Magazynowania – Poznań

3 OBUKOWICZ Janusz Instytut Farmaceutyczny – Warszawa

4 ZYBURA-SKRABALAK Maria Instytut Zaawansowanych Technologii Wytwarzania – Warszawa

5 WOJTAS Piotr Instytut Technik Innowacyjnych EMAG – Katowice

KOMISJA REWIZYJNA
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26 maja 2010 r. odbyło się I posiedzenie RG JBR VII kadencji. W czasie obrad zostały powołane stałe komisje problemowe w składzie:

KOMISJA INNOWACJI I WDROŻEŃ
ŚCIĄŻKO Marek (Przewodniczący) Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla – Zabrze

CHMIELEWSKI Andrzej Instytut Chemii i Techniki Jądrowej – Warszawa

DASZKIEWICZ Marek Instytut Optyki Stosowanej – Warszawa

GÓRALCZYK Stefan Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego – Warszawa

GROMEK Józef Instytut Tele- i Radiotechniczny – Warszawa

GRYTA Marian Instytut Ciężkiej Syntezy Organicznej BLACHOWNIA – Kędzierzyn-Koźle

KACZANOWSKI Stanisław Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów PIAP – Warszawa

MOŻEŃSKI Cezary Instytut Nawozów Sztucznych – Puławy

PADUCH Józef Instytut Metalurgii Żelaza – Gliwice

WOJTAS Piotr Instytut Technik Innowacyjnych EMAG – Katowice

WILCZYŃSKI Wiesław              Instytut Elektrotechniki – Warszawa

KOMISJA LEGISLACJI
WYRZYKOWSKA Urszula (Przewodnicząca) Instytut Przemysłu Organicznego – Warszawa

DASZKIEWICZ Marek Instytut Optyki Stosowanej – Warszawa

GRYTA Marian Instytut Ciężkiej Syntezy Organicznej BLACHOWNIA – Kędzierzyn-Koźle

KACZANOWSKI Stanisław Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów PIAP – Warszawa

MENES Józef Instytut Chemii Przemysłowej – Warszawa

TRACZYK Stanisław Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych – Warszawa

KOMISJA NAUKI
SZCZEREK Marian (Przewodniczący) Instytut Technologii Eksploatacji – PIB – Radom

ACHMATOWICZ Selim Instytut Technologii Materiałów Elektronicznych – Warszawa

CHMIELEWSKI Andrzej Instytut Chemii i Techniki Jądrowej – Warszawa

GROMEK Józef Instytut Tele- i Radiotechniczny – Warszawa

KĄTCKI Jerzy Instytut Technologii Elektronowej – Warszawa

KORADECKA Danuta Centralny Instytut Ochrony Pracy – PIB – Warszawa

SOBCZAK Jerzy Instytut Odlewnictwa – Kraków

STRYKOWSKI Władysław Instytut Technologii Drewna – Poznań

WILCZYŃSKI Wiesław Instytut Elektrotechniki – Warszawa

WIŚNIEWSKA–WEINERT Hanna       Instytut Obróbki Plastycznej – Poznań

KOMISJA PRZEKSZTAŁCEŃ
TRACZYK Stanisław (Przewodniczący) Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych – Warszawa

CZAJKOWSKI Roman Instytut Maszyn Matematycznych – Warszawa

MAMENAS Jolanta Instytut Włókiennictwa – Łódź

PAWŁOWSKI Tadeusz Przemysłowy Instytut Maszyn Rolniczych – Poznań

STRYKOWSKI Władysław         Instytut Technologii Drewna – Poznań

WOJTAS Piotr             Instytut Technik Innowacyjnych EMAG – Katowice

KOMISJA WSPÓŁPRACY MIĘDZYNARODOWEJ
WIŚNIOWSKI Witold (Przewodniczący) Instytut Lotnictwa – Warszawa

DASZKIEWICZ Marek Instytut Optyki Stosowanej – Warszawa

KOMISJA WSPÓŁPRACY Z RESORTAMI
MENES Józef  (Przewodniczący) Instytut Chemii Przemysłowej – Warszawa

CZAJKOWSKI Roman Instytut Maszyn Matematycznych – Warszawa

KĄTCKI Jerzy Instytut Technologii Elektronowej – Warszawa

SZCZEREK Marian Instytut Technologii Eksploatacji – PIB – Radom

WIŚNIEWSKA–WEINERT Hanna Instytut Obróbki Plastycznej – Poznań

WYRZYKOWSKA Urszula Instytut Przemysłu Organicznego – Warszawa
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Działalność Instytutu
Instytut Badawczy Leśnictwa prowadzi 

badania i prace rozwojowe poświęcone 
procesom zachodzącym w ekosystemach 
leśnych oraz wzajemnym powiązaniom 
lasów z otaczającym środowiskiem przy-
rodniczym, społecznym i gospodarczym. 
Główne obszary badań obejmują szeroko 
rozumianą ekologię leśną i ochronę przy-
rody, a w szczególności: siedliskoznaw-
stwo, gospodarkę wodną, genetykę, 
nasiennictwo, szkółkarstwo, zalesianie, 
odnawianie, pielęgnację, ochronę oraz 
użytkowanie lasu, a także inwentaryzację 
i urządzanie lasu, monitoring stanu śro-
dowiska, politykę leśną oraz organizację 
i ekonomikę gospodarki leśnej.

Instytut był jedynym krajowym benefi -
cjentem Rozporządzenia Wspólnot Euro-
pejskich Forest Focus oraz jest partnerem 
w projekcie FutMon (LIFE+), w ramach 
którego realizowany jest monitoring la-
sów w Unii Europejskiej. Bierze także 
udział w wielu projektach spośród Pro-
gramów Ramowych UE (m.in.: TATRY, 
EFFE, SCEMAFOR, COMFOR, FORTH-
REATS, EFORWOOD, EVOLTREE, FIRE 
PARADOX, TREEBREEDEX, BACCARA, 
FOR FIRE, ISEFOR, FlexWood), funduszy 
strukturalnych (PROZA) oraz Mechanizmu 
Finansowego EOG i Norweskiego Mecha-
nizmu Finansowego (POLFOREX).

Ponadto Instytut prowadzi doradztwo 
naukowe dla instytucji i osób fi zycznych, 
osłonę naukową wdrażania wyników 
badań do praktyki, a także opracowuje 
ekspertyzy i opinie, organizuje krajowe 
i międzynarodowe spotkania naukowe 
oraz prowadzi kursy i szkolenia z zakresu 
gospodarki leśnej i edukacji przyrodni-
czo-leśnej.

Historia
W połowie lat dwudziestych XX wieku, 

po odzyskaniu przez Polskę Niepodległo-
ści po pierwszej wojnie światowej, leśnicy 
podjęli starania o utworzenie placówki na-
ukowej zajmującej się doświadczalnictwem 
leśnym. W ich wyniku w 1930 roku powo-
łano do życia Zakład Doświadczalny Lasów 
Państwowych, przemianowany w 1933 r. 
na Instytut Badawczy Lasów Państwowych. 
W pierwszym okresie działalności Insty-
tutu prowadzone w nim badania koncen-
trowały się na problemach intensyfi kacji 
gospodarki w Lasach Państwowych w celu 
zwiększenia ich zdolności produkcyjnej, 
ochrony zasobów drewna na pniu oraz ra-
cjonalizacji jego wykorzystania. Wiązało się 
to z grożącym krajowi defi cytem surowca 
drzewnego na skutek stosunkowo małej 
lesistości Polski, zdewastowania lasów 
w czasie I wojny światowej i stale rosną-
cego zapotrzebowania na drewno.

W okresie międzywojennym Instytut, 
pomimo krótkiego funkcjonowania, zajął 
poczesne miejsce w nauce, uzyskał zna-
czący wpływ na gospodarkę leśną, na-
wiązał liczne kontakty i współpracę z kra-
jowymi i zagranicznymi ośrodkami nauk 
leśnych oraz stał się aktywnym członkiem 
założonej pod koniec XIX wieku Między-
narodowej Unii Leśnych Organizacji Ba-
dawczych (IUFRO).

W okresie II wojny światowej zginęło 
wielu pracowników Instytutu, jego mają-
tek został zdewastowany, a zbiory i bazy 
danych zagrabione lub zniszczone. Po za-
kończeniu działań wojennych stopniowo 
reaktywowano działalność Instytutu, na-
dając mu obecną nazwę i rozciągając tym 
samym zakres badanych przez Instytut 
zagadnień na całe leśnictwo. Obecnie IBL 

podlega Ministrowi Środowi-
ska. W okresie powojennym 
priorytetem działalności Lasów 
Państwowych była odbudowa 
gospodarki leśnej, a także 
uproduktywnienie tzw. grun-
tów porolnych na wielkich 
obszarach kraju w nowych 
granicach. Prace podjęte przez 
Instytut w zakresie naukowych 
i praktycznych podstaw zago-
spodarowania takich zasobów 
leśnych miały wówczas cha-
rakter pionierski. Kilkakrotnie 
zmieniała się jego struktura 

80 lat w służbie lasów i leśnictwa w Polsce
Jubileusz Instytutu Badawczego Leśnictwa

organizacyjna – powstawały kolejne za-
kłady i pracownie, tworzyły się zespoły 
badawcze realizujące nowe kierunki ba-
dań i inne niż dotychczas zakresy współ-
pracy z Lasami Państwowymi. Znaczenia 
nabierały dyscypliny i specjalności, które 
były nakierowane na uzyskiwanie przez 
Lasy Państwowe większej efektywności 
produkcji, pozyskania i ochrony surowca 
drzewnego. Rozwijała się problematyka 
badawcza z zakresu ekonomiki i organi-
zacji gospodarstwa leśnego, pozyskania 
i transportu drewna, zagospodarowania 
lasów górskich, gleboznawstwa i nawoże-
nia, a także mikrobiologia leśna i ekologia 
lasu. Równocześnie z analizami z zakresu 
pozyskania drewna, zrywki czy ochrony 

Prof. dr hab. Tomasz Zawiła-Niedź-
wiecki: od 1 grudnia 2008 r. dyrektor 
Instytutu Badawczego Leśnictwa, autor 
ponad 200 publikacji naukowych. W latach 
1992-2000 był wykładowcą na kursach 
przeznaczonych dla kadry kierowniczej 
administracji państwowej, organizowa-
nych przez FAO, Europejską Agencję Ko-
smiczną i Międzynarodowy Uniwersytet 
Teledetekcji. W 2001 r. był ekspertem-
recenzentem 5. Programu Ramowego 
Unii Europejskiej, a w latach 2004–2005 
Programu Erasmus-Mundus w ramach 
6. Programu Ramowego UE. W latach 
2002–2009 pracował na Wydziale Lasu 
i Środowiska w Eberswalde. Jednocześnie 
od 2005 r. był wicedyrektorem niemieckiej 
części międzynarodowych studiów magi-
sterskich „Technologie informacyjne w le-
śnictwie”, prowadzonych wspólnie przez 
SGGW i Uniwersytet Nauk Stosowanych 
w Eberswalde.

Pracownicy Instytutu prowadzą szeroko rozwiniętą 
działalność edukacyjną



Nr 2/2010 Biuletyn Informacyjny Rady Głównej JBR 13

wostanów. Równocześnie prowadzono 
jednak badania dotyczące wypracowania 
naukowych podstaw procesów wzmagania 
odporności drzewostanów gospodarczych 
metodami uprawowymi i hodowlanymi, 
wykorzystywania zjawisk miko- i bakterio-
trofi zmu drzew oraz sztucznej mikoryzacji 
sadzonek, stosowania nawożenia drzew 
w szkółkach i osłabionych drzewostanach, 
czy doboru pasywnych wobec patogenów 
odmian topoli i wierzby. Pozwalało to na 
podejmowanie, a także inspirowało nowe 
badania z zakresu profi laktyki i terapii, a ich 
efektem było bezpośrednie wdrażanie 
wyników do praktyki leśnej. Wiele z nich 
zostało zaktualizowanych i są stosowane 
do dziś. Uzyskane wyniki i ich umiejętne 
wykorzystanie przez praktykę leśną w zna-
czący sposób wpłynęło na wzrost zdro-
wotności i odporności drzewostanów, na 
zwiększanie stabilności i trwałości eko-
systemów leśnych, na zachowanie leśnej 
różnorodności biologicznej.

W latach 1990-2010 nastąpił wszech-
stronny rozwój IBL. Odniesiono wiele 
sukcesów naukowych i organizacyjnych. 
W Instytucie uruchomiono studia dok-
toranckie, Zimową Szkołę Leśną, a także 
staże naukowe dla młodych pracowni-
ków z krajów ościennych. Nastąpiło uno-
wocześnienie infrastruktury materialnej 
Instytutu, zwłaszcza wyposażenia w naj-
nowocześniejszą aparaturę i sprzęt labo-
ratoryjny, dzięki czemu badania Instytutu 
nie odbiegają poziomem metodycznym 
od badań światowych.

surowca, Instytut prowadził badania o cha-
rakterze przyszłościowym, wyprzedzająco 
trafnie uwzględniając zasady trwałości lasu. 
Opracowano wówczas nowoczesną klasy-
fi kację siedlisk leśnych, co miało podsta-
wowe znaczenie dla powodzenia działań 
gospodarczych w leśnictwie, wdrożono 
metody utrwalania i zalesiania terenów 
nieużytkowanych rolniczo, określono za-
sady wyboru drzewostanów nasiennych, 
klasyfi kacji nasion i szyszek oraz normy 
branżowe, przygotowywano corocznie 
komunikaty o urodzaju nasion najważniej-
szych gatunków drzew i krzewów leśnych, 
czy wreszcie realizowano wieloaspektowe 
badania dotyczące gospodarki wodnej 
w lasach.

Istotnym wkładem Instytutu w rozwój 
nauki i gospodarki leśnej były badania w za-
kresie szeroko rozumianej ochrony lasu 
i jego zasobów, zapoczątkowane już w la-
tach 30. Takie dyscypliny ochrony lasu, jak 
entomologia, fi topatologia, ochrona prze-
ciwpożarowa, ochrona przed zwierzyną, 
a także ochrona przyrody, były i są do dziś 
atutem działalności naukowej IBL.

To tutaj, dzięki wizji ówczesnych decy-
dentów, powstawały zręby nowoczesnego 
leśnictwa. W Instytucie opracowano, ak-
tualne do dzisiaj, założenia do powstania 
pierwszych parków narodowych i ochrony 
przyrody w Polsce.

W latach 1950-1970 zrealizowano stu-
dia monografi czne nad biologią i ekologią 
wszystkich niemal ważnych gospodarczo 
gatunków owadów i metod prognozo-
wania ich pojawu. Wypracowano system 
współdziałania nauki z praktyką oraz wdro-
żono w skali kraju coroczny zabieg jesien-
nych poszukiwań szkodników owadzich 
oraz karty sygnalizacyjne, co pozwalało na 
przygotowywanie ocen i trafnych prognoz 
zagrożeń. Testowano skuteczne wówczas 
metody chemiczne, ale i wdrażano nowe 
środki i techniki ochrony lasu, także w za-
kresie metod biologicznych. Opracowana 
w IBL metoda ogniskowo-kompleksowa, 
stanowi praktyczny przykład całościowego 
pojmowania lasu jako ekosystemu i wy-
korzystywania mechanizmów jego funk-
cjonowania w ograniczaniu liczebności 
owadów szkodliwych z punktu widzenia 
gospodarki leśnej w sposób naturalny dla 
środowiska przyrodniczego.

Prace realizowane w Instytucie w okre-
sie lat 70. i 80. dwudziestego wieku 
w znacznym stopniu miały związek z obo-
wiązującą wówczas nakazową gospodarką 
Lasów Państwowych zapewniania ryt-
miczności dostaw drewna dla przemysłu, 
troski o należyty stan zdrowotny drze-

Strategia rozwoju
Priorytetem w nadchodzących latach 

będzie podejmowanie nowych wyzwań, 
przed którymi stają lasy i leśnictwo, powo-
dowanych przez zmiany klimatu. Stwarza 
to konieczność dostosowywania praktyki 
leśnej do nowych warunków. Obecnie 
sadzone lasy będą dorastać i dojrzewać 
w innych warunkach klimatyczno-siedli-
skowych, a więc będą narażone na nowe 
zagrożenia. Ważne jest przewidywanie 
zmian i wprowadzanie nowych praktyk, 
które zapewnią trwałość lasu i jego róż-
norodność biologiczną.

Stajemy także przed nowymi oczeki-
waniami społeczeństwa w stosunku do 
środowiska i lasów. Konieczna jest więc 
waloryzacja pozaprodukcyjnych funkcji 
lasu, wyważanie zapotrzebowania na pro-
dukty leśne (w tym także promowanego 
w Europie drewna, jako odnawialnego 
surowca energetycznego) z zapotrzebo-
waniem na funkcje społeczne lasu oraz 
ochronę przyrody. Nabiera to szczegól-
nego znaczenia wobec powoli, ale stale 
rosnącego sektora lasów prywatnych, wy-
magającego doradztwa oraz wskazówek 
hodowlano-ochronnych.

Powyższe przesłanki wskazują na wagę 
szeroko pojmowanych badań leśnych, po-
czynając od sformułowania strategii le-
śnictwa, poprzez genetykę, nasiennictwo, 
hodowlę i ochronę lasu po zarządzanie le-
śnictwem wielofunkcyjnym. Wobec braku 
polityki leśnej na poziomie UE ważnym 
staje się także artykułowanie na forach 
międzynarodowych roli lasów i leśnictwa 
oraz takich rozwiązań, które odpowiadają 
temu specyfi cznemu sektorowi.

80 lat działalności IBL
Działalność Instytutu w ciągu 80 lat 

znacząco przyczyniła się do dobrego 
stanu lasów polskich. Kolejne pokolenia 
naukowców – leśników opracowały no-
watorskie, bardzo pogłębione podejście 
do zagadnień związanych z ekosystemem 
leśnym, często wyprzedzając trendy świa-
towego leśnictwa. W Instytucie powstało 
wiele nowoczesnych metod pomocnych 
w zapobieganiu lub zwalczaniu destruk-
cyjnych zaburzeń w funkcjonowaniu lasu, 
które na stałe weszły do praktyki leśnej. 
Zgromadzony w Instytucie potencjał 
ludzki, a także certyfi kowane laborato-
ria oraz najnowocześniejszy sprzęt służą 
społeczeństwu i nauce poprzez realizację 
tematów badawczych i aplikacyjnych.

Jesteśmy dumni, że uczestniczymy 
w ważnym dziele zachowania trwałości 
polskich lasów.

Analiza DNA drzew leśnych za 
pomocą reakcji PCR w termocyklerach 
przeprowadzana w Zakładzie Hodowli 

Lasu i Genetyki Drzew Leśnych
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W dniu 28 kwietnia 2010 roku – w Pa-
łacu Staszica w Warszawie – odbyła się 
uroczystość jubileuszowa poświecona 
65-leciu powołania do życia Instytutu 
Geodezji i Kartografi i. Uroczystość jubi-
leuszowa zgromadziła 115 osób, w tym 
licznych przedstawicieli władz państwo-
wych na czele z Podsekretarzem Stanu 
w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych 
i Administracji panem Tomaszem Siemo-
niakiem, podsekretarzem Stanu w Mini-
sterstwie Infrastruktury panem Piotrem 
Styczniem oraz Głównym Geodetą Kraju 
– panią Jolantą Orlińską. W uroczysto-
ści uczestniczyli przedstawiciele licznych 
placówek naukowych: Polskiej Akademii 
Nauk, branżowych instytutów naukowych 
oraz wyższych uczelni.

Z kart historii IGiK
W dniu 30 marca 1945 roku, dekre-

tem Krajowej Rady Narodowej, powo-
łano do życia Główny Urząd Pomiarów 
Kraju, Państwową Radę Mierniczą oraz 
Geodezyjny Instytut Naukowo-Badawczy 
GINB). Dekret ten określił cel i zakres 
działania instytutu w następujący sposób: 
Prowadzenie badań naukowych i działalności 

techniczno-rozwojowej na rzecz państwowej 

służby geodezyjno-kartografi cznej. Początki 
działalności instytutu związane były z Wy-
działem Geodezji i Kartografi i Politechniki 
Warszawskiej, a kadra tego wydziału sta-
nowiła zalążek kadry IGiK. Pierwszym dy-
rektorem instytutu był prof. Edward War-
chałowski (1945-49), a następnie funkcję tą 
pełnili: prof. Bronisław Piątkiewicz (1950), 
prof. Tadeusz Lazzarini (1951), doc. Stani-
sław Kryński (1952-74), prof. Bogdan Ney 
(1974-91), prof. Adam Linsenbarth (1991-
2006), mgr inż. Jerzy Sujecki (kierownik 
IGiK w latach 2006-2008) a od roku 2008 
dr Marek Baranowski. Warto zauważyć, 
że w okresie od 1952 do 2006, tj. w ciągu 
54. lat tylko cztery osoby pełniły funkcje 
dyrektora instytutu.

Początki działalność Instytutu
W pierwszym dziesięcioleciu działal-

ności Instytutu prace naukowo-badawcze 
ukierunkowane były na nowe metody 
i techniki obliczeń geodezyjnych, zasady 
projektowania i opracowania podstawo-
wych osnów geodezyjnych, grawimetrycz-
nych i magnetycznych oraz na geodezyjne 
metody pomiarów odkształceń gruntów 
i obiektów budowlanych. Formalnym za-
mknięciem pierwszej dekady działalności 

65-lecie Instytutu Geodezji i Kartografi i

Dr Marek Baranowski – Dyrektor In-
stytutu Geodezji i Kartografi i. Urodzony 
27.04.1951 w Warszawie. Absolwent stu-
diów geografi cznych na Wydziale Biologii 
i Nauk o Ziemi UW w 1973 r. Stopień 
doktora uzyskał w Instytucie Geodezji 
i Kartografi i (IGiK) w 1980 r. Pracownik 
naukowy w IGiK w latach 1973-83, a na-
stępnie w latach 1983-1988 zastępca dy-
rektora Centrum Informatycznego Geo-
dezji i Kartografi i. W latach 1988-2000 
kierownik Pracowni, a następnie Zakładu 
Systemów Informacji Przestrzennej IGiK. 
W okresie 1991-2008 był dyrektorem 
Centrum UNEP/GRID – Warszawa. Od 
2008 dyrektor IGiK w Warszawie.

Instytutu było przemianowanie go w 1955 
roku na Instytut Geodezji i Kartografi i.

W kolejnym dwudziestoleciu, obejmu-
jącym lata 1955-1975, znacznie rozszerzył 
się zakres prac badawczych prowadzonych 
przez IGiK. Obok szeroko prowadzonej 
problematyki geodezyjnej rozwinięto ba-
dania nad nowymi technologiami fotogra-
metrycznymi i kartografi cznymi. Badania 
te dotyczyły, m.in. wykorzystania metod 
fotogrametrii naziemnej do badania de-
formacji terenu pod wpływem eksploatacji 
górniczej. Utworzono Zakład Interpretacji 
zdjęć lotniczych, zajmujący się wykorzysta-
niem specjalnych technik fotografi cznych 
do interpretacji terenów rolnych i leśnych. 
W Zakładzie Kartografi i opracowano me-
tody generalizacji map, technologię map 
plastycznych oraz atlas kartowania form 
rzeźby terenu Polski. Rozwinięto i udo-
skonalono metody badania odkształceń 
obiektów budowlanych przy wykorzysta-
niu, zaprojektowanej i wykonanej w IGiK, 
specjalistycznej aparatury pomiarowo-
kontrolnej. Końcowym efektem prac pro-
jektowych i konstrukcyjnych było opraco-
wanie automatycznego systemu aparatury 
kontrolno-pomiarowej do badania zapór 
wodnych. Ostatnio prace z tego zakresu 
koncentrują się na permanentnym badaniu 
odkształceń zbiornika wodnego w elek-
trowni Żarnowiec oraz na kontroli głębo-
kich wykopów budowlanych.

Początek kolejnego dwudziestolecia 
1975-1995, charakteryzował się otwar-
ciem badań naukowych na współpracę 
z krajami zachodnimi. W roku 1976 w In-
stytucie utworzono krajowy ośrodek tele-
detekcji o nazwie Ośrodek Przetwarzania 
Zdjęć Lotniczych i Satelitarnych (OPOLiS). 
Utworzenie tego ośrodka pozwoliło Pol-
sce na wykorzystanie najnowszych technik 
pozyskiwania i przetwarzania zdjęć sate-
litarnych dla opracowania zarówno map 
topografi cznych jak i tematycznych dla 
potrzeb rolnictwa, leśnictwa i ochrony 
środowiska. Początkowo opierano się 
na zdjęciach satelitarnych systemu Land-
sat, a następnie wykorzystywano dane 
satelitarne pozyskiwane z kolejnych co-
raz bardziej zaawansowanych systemów 
takich jak SPOT, IKONOS, Quick Bird 
dostarczających zdjęcia satelitarne do-
równujące swą rozdzielczością zdjęciom 
lotniczym. W IGiK zainstalowano stację 
odbiorczą danych rejestrowanych przez 
satelity NOAA. Opracowano metody 
badania i modelowania procesów przy-

rodniczych, m.in. metodę prognozowania 
zbiorów zbóż. Instytut brał udział w wielu 
badawczych programach międzynarodo-
wych prowadzonych przez Europejską 
Agencję Kosmiczną. Ważnym dokona-
niem z zakresu wykorzystania teledetek-
cji było opracowanie mapy użytkowania 
ziemi w Polsce w ramach międzynarodo-
wego programu europejskiego CORINE 
Land Cover.

Aktualny zakres badań
Geodezja i geodynamika

Ważny odcinek prac badawczo-nauko-
wych prowadzonych w IGiK to prace ba-
dawcze związane z geodezja geofi zyczną, 
astronomią geodezyjną i geodezją sate-
litarną prowadzone przez Zakład Geo-
dezji i Geodynamiki. Z zakresu geodezji 
fi zycznej prowadzi się prace badawcze 
dotyczące magnetycznego pola Ziemi, 
grawimetrii, jak i badań geodynamicznych. 
IGiK opracował, m.in. mapę magnetyczną 
Bałtyku.

Bardzo obszerne pole działalności Insty-
tutu to badania zmian astronomiczno-geo-
dezyjno-grawimetrycznych parametrów 
podstawowego punktu polskiej sieci astro-
nomiczno-geodezyjnej, należącej od roku 
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1992 do europejskiego systemu odnie-
sienia. Badania te prowadzone są w Ob-
serwatorium Geodezyjno-Geofi zycznym 
IGiK w Borowej Górze. Od roku 1966 
w Borowej Górze działa permanentna sta-
cja GPS o nazwie BOG0, a od 2001 roku 
druga stacja o nazwie BOGI. Godzinne 
dane obserwacyjne wysyłane są do mię-
dzynarodowych centrów obliczeniowych 
GNSS BKG i OLG. Obserwatorium po-
wadzi badania pola grawitacyjnego oraz 
obserwacje zmian składowych pola ma-
gnetycznego Ziemi.

Fotogrametria
Prace badawcze instytutu z zakresu fo-

togrametrii dotyczyły kolejnych etapów 
rozwoju fotogrametrii światowej, poczy-
nając od metod analagowych poprzez 
metody analityczne, oparte na wykorzy-
staniu technik komputerowych, a ostatnio 
na wykorzystaniu technologii cyfrowych. 
Obecnie zakres fotogrametrycznych prac 
badawczych prowadzonych w Zakładzie 
Fotogrametrii IGiK obejmuje: w zakresie 
fotogrametrii bliskiego zasięgu – inwen-
taryzację 3D obiektów oraz ich wnętrz 
metodami naziemnej fotogrametrii cy-
frowej; w zakresie fotogrametrii lotniczej 
opracowano metodykę wykonania mapy 
3D na podstawie obrazów skanerowych 
z lotniczych kamer cyfrowych; z zakresu 
fotogrametrii satelitarnej – prace badaw-
cze skupiają się na aktualizacji map wiel-
koskalowych z wykorzystaniem danych 
pozyskiwanych z wysokorozdzielczych 
systemów satelitarnych VHRS oraz opra-
cowaniu ortofotomap.

Kartografi a
Działalność instytutu w zakresie karto-

grafi i od samego początku ukierunkowana 
była na opracowanie i wdrażanie nowo-
czesnych technologii kartograficznych. 
Dotyczyło to technologii opracowania 
map topografi cznych, jak i różnego ro-

dzaju map tematycznych dla wielu dziedzin 
gospodarki narodowej. W ostatnich la-
tach koncentrowano się nad rozwinięciem 
nowych technologii kartografi i kompute-
rowej. Wiele uwagi poświęcono na przy-
gotowanie technologii opracowania map 
obrazowych opartych na zdjęciach lotni-
czych i satelitarnych. Opracowano, m.in. 
obrazową mapę turystyczną Tatr Polskich 
w skali 1:20 000 oraz mapę Karkonoskiego 
Parku Narodowego. Pracą permanentną 
jest aktualizowana cyfrowa mapa Polski, 
wykorzystywana przez wielu odbiorców 
na terenie kraju. Nowym zakresem prac 
badawczych prowadzonych w Zakładzie 
Kartografi i są zagadnienia związane z wy-
korzystaniem nowoczesnych metod karto-
grafi cznych w dokumentowaniu dziedzic-
twa narodowego, a jednym z przykładów 
jest opracowanie metodyki wykonywania 
map zabytków ruchomych.

Teledetekcja
Teledetekcja to nadal bardzo obszerne 

pole działalności naukowej i badawczej 
prowadzonej w IGiK. Obecnie prowa-
dzone prace badawcze i aplikacyjne Za-
kładu Teledetekcji koncentrują się na: 
modelowaniu parametrów roślinnych 
i glebowych z wykorzystaniem różnych 
danych satelitarnych, modelowaniu i pro-
gnozowaniu zmian uwilgotnienia na obsza-
rów bagiennych (Park Narodowy Biebrza), 
modelowaniu hydrografi cznym, prognozo-
waniu plonów oraz suszy, prognozowaniu 
plonów wielkości biomasy trwałych użyt-
ków zielonych. Większość prac realizowa-
nych w tym zakładzie prowadzona jest we 
współpracy z europejskim agencjami i or-
ganizacjami, w tym z Europejską Agencją 
Kosmiczną oraz Agencją Środowiska.

Systemy Informacji Przestrzennej
Systemy Informacji Przestrzennej są 

jednym z najnowszych trendów rozwoju 
geodezji i kartografi i, bowiem w pewnym 

sensie stanowią klamrę łączącą inne spe-
cjalności naszego zawodu. W IGiK proble-
matyka ta stanowi pole działania Zakładu 
Systemów Informacji Przestrzennej. Prace 
badawcze i aplikacyjne były zogniskowane 
na tworzeniu baz danych (m.in. CORINE 
Land Cover), analizach przestrzennych, 
modelowaniu goinformacji (zanieczyszcze-
nie powietrza w rejonie Czarnego Trój-
kąta), oraz aplikacjach wspomagających 
podejmowanie decyzji (m.in. wyznaczenie 
obszarów o niekorzystnych warunkach dla 
gospodarki rolnej oraz wyznaczenie obsza-
rów o wysokich walorach przyrodniczych). 
W Instytucie opracowano koncepcję Kra-
jowego Systemu Informacji Przestrzennej, 
który obecnie wprowadzany jest w życie 
w ramach dyrektywy INSPIRE określają-
cej infrastrukturę informacji przestrzennej 
w Europie. Warto nadmienić, iż przedsta-
wiciel Instytutu reprezentujący Polskę brał 
udział w pracach grupy ekspertów Komisji 
Europejskiej przygotowującej Dyrektywę 
INSPIRE oraz w procesie legislacyjnym 
w Radzie Unii Europejskiej.

Pozostała działalność
W roku 1972 IGiK uzyskał prawno 

przeprowadzania przewodów doktorskich 
i nadawania stopnia doktora nauk tech-
nicznych w zakresie geodezji i kartografi i. 
Do roku 2009 Rada Naukowa Instytutu 
przeprowadziła 50 przewodów doktor-
skich. Działalność instytutu oparta jest na 
stałej i wielostronnej współpracy z uczel-
niami, jednostkami naukowymi PAN oraz 
kilkunastoma instytutami branżowymi, 
a także z wieloma instytutami i instytucjami 
zagranicznymi. Instytut jest członkiem kilku 
organizacji międzynarodowych.

W Instytucie działa Ośrodek Informacji 
Naukowej, Technicznej i Ekonomicznej 
posiadający bardzo duży zbiór wydaw-
nictw geodezyjnych i kartografi cznych. 
Instytut wydaje Rocznik Astronomiczny 
oraz periodyk naukowy w języku angiel-
skim pt. Geoinformation Issues.

Zdjęcie lotnicze z roku 1945 – Warszawa 
rejon Placu Piłsudskiego

Zdjęcie lotnicze z roku 2001 – Warszawa 
rejon Placu Piłsudskiego Fragment mapy obrazowej Tatr 
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Innowacyjność – wszechobecna abstrakcja
Hasła sobie – prawo sobie

Słowo-klucz „innowacyjność” otwiera 
programy, projekty, kongresy i kasę z fun-
duszami. Bez niego nie ma żadnej polityki 
– naukowej, gospodarczej, społecznej, 
ani mówienia o energii, bezpieczeństwie, 
transporcie, zdrowiu, rolnictwie. Inno-
wacyjność i polityka proinnowacyjna to 
w ostatnich latach najbardziej wszech-
obecne i najbardziej abstrakcyjne pojęcia. 
Zawdzięczają swoją karierę raportowi Eu-
ropejskiego Rankingu Innowacyjności (EIS), 
w którym Polska uplasowała się prawie na 
dnie listy. Zatrzęsło się w urzędach, orga-
nizacjach, akademiach i mediach – zaczęto 
prześcigać się w analizowaniu przyczyn, 
wyliczaniu współczynników, wskazywaniu 
barier i proponowaniu recept uzdrowienia 
polskiego rynku wdrażania nowości. Z ust 
polityków popłynęły wizje polityki proin-
nowacyjnej, hasła programów. Kilka lat 
nadużywania słowa i osiągnęliśmy rezultat 
– oswoiliśmy się z nim tak, że prześlizgu-
jemy wzrokiem i nie zastanawiamy nad 
wypowiadanymi sloganami, krzywimy się 
na kolejne tytuły seminariów i debat po-
święcanych tematyce poprawy innowacyj-
ności polskiej gospodarki, kreatywności 
naukowców, przedsiębiorczości i konku-
rencyjności naszych fi rm.

A przecież poza tym obszarem wy-
powiadanych słów, poza pojęciami abs-
trakcyjnymi dzieje się życie gospodarcze, 
społeczne, naukowo-badawcze, eduka-
cyjne – życie oparte o przepisy prawa 
regulującego fi nanse państwa, zamówienia 
publiczne, organizację przedsiębiorstw, 
udzielanie pomocy publicznej….

I to tu jest prawdziwy klucz do otwar-

cia drzwi innowacyjności, ale jakoś nikt 

nie chce się nim posłużyć. Nie ma prawa 
podatkowego, które zachęci przedsię-
biorców do inwestowania w nowości 
techniczne, nie ma wyraźnej poprawy fi -
nansowania badań stosowanych, nie ma 
realnych systemowych i konsekwentnych 
metod wymuszenia zmian przy pomocy 
dobrej ustawy o innowacyjności, czy ini-
cjatyw w kręgu doradców Premiera zobo-
wiązujących resorty do rozwijania badań 
stosowanych w różnych obszarach gospo-
darki. Bez widocznych zmian legislacyj-
nych, bez myślenia o innowacyjności przy 
pisaniu każdego zapisu prawnego, który 
bezpośrednio lub pośrednio ma wpływ na 
fi nanse i organizację przedsiębiorstw oraz 
instytutów badawczych pojęcie „innowa-
cyjność” nie przestanie być abstrakcją.

Jak będą oceniać i radzić?
Po wejściu w życie z dniem 1 paździer-

nika 2010 r. pakietu ustaw reformujących 
naukę zostaną powołane nowe gremia 
o dużym oddziaływaniu na badania na-
ukowe i wdrożenia:

Komitet Ewaluacji Jednostek Nauko-
wych,
Komitet Polityki Naukowej,
Rada Narodowego Centrum Badań 
i Rozwoju,
Komitet Sterujący w Narodowym Cen-
trum Badań i Rozwoju,
Zespół Identyfi kujący Członków Rady 
Narodowego Centrum Nauki,
Rada Narodowego Centrum Nauki.
Czy członkowie tych gremiów będą 

mieć świadomość odpowiedzialności, 
jaka na nich ciąży? Czy osoby wchodzące 
w skład tych organizacji będą reprezen-
tować środowiska, które mają wpływ na 
rozwój innowacyjności?

Czy zniknie widmo cięć budżetowych 
na naukę i zakończy się praktyka rywaliza-
cji o konkursy i projekty, wyścig o doraźne 
korzyści wąskich środowisk? Czy instytuty 
badawcze zostaną rzetelnie ocenione na 
tle jednostek naukowych z myślą o ich 
ważnej roli na rynku wdrożeń?

Do udziału w zespołach, które de-

cydują o kształcie polskiej nauki już od 
kilku lat zachęca przedstawicieli śro-
dowiska instytutów badawczych prof. 
Leszek Rafalski, Przewodniczący Rady 
Głównej Jednostek Badawczo-Rozwo-
jowych. Przed stawiciele badań stoso-
wanych nie mogą z boku obserwować 
reformy nauki, tworzenia programów, 
strategii, dzielenia funduszy, gdy głoszo-
nym celem wszystkich działań jest inno-
wacyjność. Głos wykonawców badań 
aplikacyjnych, inżynierów, technologów 
musi być tu w przewadze!

Prof. Rafalski mówi: „Rada Główna Jed-

nostek Badawczo-Rozwojowych reprezentuje 

instytuty badawcze – środowisko, z którego 

pochodzi ogromna większość wszystkich 

wdrożeń w Polsce. Czuje się zobligowana 

i kompetentna, aby zabierać głos w sprawie 

innowacyjności i czyni to od lat w debatach, 

naradach, w Sejmie, w apelach wysyłanych 

do ministrów, w opiniach projektów ustaw 

i rozporządzeń. Proponujemy konkretne 

rozwiązania, które mogłyby stymulować 

kreatywność w poszukiwaniu i wdrażaniu 

nowości. Jeżeli nie zostaną one wreszcie za-

stosowane, to słowo „innowacyjność” będzie 

miało tylko jedno znaczenie – niemoc.

•

•
•

•

•

•

Trzeba pamiętać, że innowacja nie ozna-

cza tylko zaawansowanej technologicznie 

nowości, jaką była np. telefonia komórkowa, 

lecz także każde nowe wdrożenie, również 

na pozatechnicznych polach tworzenia in-

nowacji, np. metody leczenia, uprawa roślin, 

systemy administracyjne. Silne instytuty ba-

dawcze, wyrastające obecnie na bazie zre-

strukturyzowanych jbr-ów, stanowią nowo-

czesny potencjał badawczy obecny w bardzo 

wielu obszarach przemysłu, budownictwa, 

rolnictwa, medycyny, informatyki, łączności, 

wojskowości, bezpieczeństwa, meteorologii, 

ochrony środowiska, weterynarii, geologii 

i innych. Trzeba czynić wysiłki, aby nasze 

środowisko było z jednej strony doceniane 

i wzmacniane decyzjami administracyjnymi 

reformatorów nauki, a z drugiej – właściwie 

wykorzystywane w polityce proinnowacyjnej 

przez ministrów właściwych.”

Przełamywanie barier
prawno-administracyjnych, 
systemowych

Niska w skali światowej liczba wdrożeń 
wynikających z projektów realizowanych 
w polskich ośrodkach badawczych ma zło-
żone przyczyny. Najbardziej oczywiste, 
ponieważ bezpośrednio oddziaływujące 
na układ: badanie – wdrożenie, są te, które 
dr Olaf  Gajl, Dyrektor Ośrodka Przetwa-
rzania Informacji, nazywa systemowymi, 
a prof. L. Rafalski prawno-administracyj-
nymi.

Niskie nakłady państwa na wspar-

cie B+R i innowacyjności. Najbardziej 
innowacyjne kraje i regiony świata wy-
dają więcej niż przeciętnie na kształce-
nie, szkolenie i uczenie się przez całe 
życie, charakteryzują się najwyższym 
współczynnikiem udziału wydatków na 
badania i rozwój w PKB oraz korzystają 
z instrumentów wspierających wdrażanie 
nowych produktów i technologii w sekto-
rze publicznym i prywatnym. Wskazane 
byłoby znowelizować bądź też napisać 
od nowa „Ustawę o niektórych formach 
wspierania działalności innowacyjnej”, 
której instrumenty stymulowania inno-
wacyjności okazały się całkowicie niewy-
starczające. Ustawa powinna powiązać 
innowacyjność z organizacją badań w Pol-
sce oraz ich fi nansowaniem z funduszy 
publicznych i prywatnych.

Słabe zaangażowanie przedsiębiorstw 

w fi nansowanie prac B+R spowodowane 

brakiem zachęt systemowych – ulg po-

datkowych. Tworząc rozmaite hasła i in-
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strumenty mające zachęcić przedsiębior-
ców do inwestowania w nowości tech-
nologiczne, rządzący zdają się zapominać, 
że celem przedsiębiorczości jest korzyść 
fi nansowa, a nie ideologia, szczególnie 
w sytuacji polskiego przedsiębiorcy nie 
posiadającego kapitału inwestycyjnego. 
Ulga podatkowa, jako instrument od-
działywania ekonomicznego, sprawdziła 
się w świecie, np. w USA, gdzie w latach 
70-tych spowodowała gwałtowny wzrost 
liczby innowacji.

Prof. L. Rafalski od lat powtarza: „Trzeba 

wprowadzić wyraźne zmiany w fi nansowaniu 

budżetowym i pozabudżetowym badań apli-

kacyjnych poprzez:

wydzielenie ze środków budżetowych na 

naukę oddzielnych środków na fi nansowa-

nie nauk stosowanych w takiej proporcji, 

która będzie wskazywać na priorytetowe 

podejście do innowacyjności;

śmiałe pociągnięcia podatkowe, które 

podstawową ulgą podatkową zachęcą 

przedsiębiorców do innowacyjności.”

Brak spójności i konsekwencji w róż-

nych strategiach i programach obejmują-

cych życie gospodarcze i społeczne kraju. 

Słaba współpraca resortów przy określa-
niu i realizowaniu priorytetów dotyczą-
cych rozwoju gospodarczego (w szcze-
gólności problemu energii i transportu), 
f inansów, rolnictwa, bezpieczeństwa, 
zdrowia oraz przy ukierunkowywaniu 
badań naukowych, a także edukacji na 
te priorytety jest przyczyną chaosu de-
cyzyjnego. Zamiast koncentrować się na 
sprawach doraźnych, często wynikających 
z walki o budżet lub z gry politycznej, 
należy określić obszary strategiczne pod 
kątem zastosowania innowacji techno-
logicznych i konsekwentnie realizować 
politykę proinnowacyjną.

Rada Główna JBR już przed kilkoma 
laty proponowała utworzenie Rady Nauki 

i Innowacyjności przy Prezesie Rady Mi-

nistrów, która podejmowałaby „kluczowe 

decyzje w zakresie polityki naukowej i inno-

wacyjnej, wysokości i pierwotnego podziału 

budżetu nauki oraz określała systemowe 

rozwiązania stymulujące rozwój innowacyj-

ności gospodarki oraz badań naukowych 

ukierunkowanych na rzecz gospodarki 

opartej o wiedzę dla uzyskania wymier-

nych, znaczących efektów ekonomicznych.” 
Rada czuwałaby także nad zespoleniem 
działań Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa 
Wyższego z resortami odpowiedzialnymi 
za gospodarkę, rolnictwo, infrastrukturę, 
transport, bezpieczeństwo, obronność, 
zdrowie, rozwój regionalny na rzecz in-

•

•

nowacyjnej gospodarki i komercjalizacji 
badań naukowych. Niezbędne byłoby tu 
uwzględnienie roli Narodowego Centrum 
Badań i Rozwoju oraz Polskiej Agencji 
Rozwoju Przedsiębiorczości oraz NOT, 
RGJBR, KIG i innych organizacji praco-
dawców.

Dla rozwoju innowacyjnej i efektywnej 
gospodarki ważna jest realizacja dużych 

programów strategicznych fi nansowanych 
przez Narodowe Centrum Badań i Roz-
woju. Programy te powinny obejmować 
najważniejsze kierunki rozwojowe, do 
których można zaliczyć bezpieczeństwo 
energetyczne, bezpieczeństwo transportu 
i infrastruktury, zaawansowane technolo-
gie materiałowe, zrównoważony rozwój 
rolnictwa, rozwój medycyny i inne.

Ważne jest także podtrzymywanie 

i wzmacnianie powiązań polskich badań 

z obszarami technologicznymi Europej-

skiej Przestrzeni Badawczej, której wielkie 
centra, generujące nowe technologie łą-
czą się w europejskie alianse o wspólnych 
programowaniu, strategiach, np. mobili-
zacja w obszarze energii, prowadząca do 
wspólnotowej energetyki solarnej wielkiej 
mocy.

Bariera urzędnicza – biurokratyczne 

utrudnienia oraz problemy formalno-

prawne związane z realizacją projek-

tów fi nansowanych w ramach funduszy 

strukturalnych. Zbyt duże nakłady czasu 
i fi nansów są angażowane w procedury 
związane z naborem projektów, oceną, 
sprawozdawczością. Administrowanie 
projektów jest zbyt skomplikowane i kosz-
towne zarówno dla twórców innowacji, 
przedsiębiorstw wdrażających wyniki, jak 
i dla urzędników nadzorujących. Prze-
wodniczący RGJBR zgłosił ten problem 
min. Barbarze Kudryckiej, która popro-
siła o przygotowanie listy konkretnych 
zastrzeżeń. Są one uzgadniane w naszym 
środowisku.

Zła struktura zatrudnienia w po-

szczególnych pionach nauki. Dr O. Gajl 
w wystąpieniu podczas Forum Inżynier-
skiego w Poznaniu wykazał ogromną 
dysproporcję w zatrudnieniu pracowni-
ków akademickich – wzrost o 50% od 
1990 r. przy wzroście studentów o 400% 
– a wysokością zatrudnienia w instytutach 
badawczych i PAN.

Należy w tym miejscu przypomnieć, 
że instytuty badawcze (jbr) w ostatnich 
17 latach, jako jedyny pion nauki, przeszły 
głęboką restrukturyzację, w wyniku której 
zatrudnienie łącznie w tym pionie nauki 
zmniejszyło się 3-krotnie – z ok. 72.000 
do ok. 24.000 pracowników.

Oprócz wymienionych barier słyszy się 
opinie o utrudnieniach wywołanych przez 
prawo zamówień publicznych, procedury 
patentowe, prawo autorskie.

Usuwanie barier mentalnych, 
psychologicznych, kulturowych

Słabą innowacyjność polskiej gospo-
darki wiąże się również z brakiem kre-
atywności, pomysłowości, niewłaściwą 
edukacją na różnych poziomach, przyczy-
nami psychologicznymi i socjologicznymi. 
Dr O. Gajl wśród barier psychologicznych 
zwraca uwagę na brak troski o rozwój 

umiejętności pracy w zespole już w wieku 
przedszkolnym i szkolnym. Współczesne 
osiągnięcia badawcze rzadko są dziełem 
geniuszu jednostki, prawie zawsze są wy-
nikiem współpracy grupy specjalistów, ze-
społów badaczy. W Polsce obserwuje się 
zarówno u dzieci, młodzieży, jak dojrza-
łych obywateli tendencję do nadmiernego 
indywidualizmu, niezgody, nieumiejętno-
ści współpracy, braku integracji w dzia-
łaniach.

Nienauczanie myślenia twórczego, 

kreatywności w edukacji przedszkolnej, 
szkolnej i wyższej. Obecny system edu-
kacji z jednej strony, oparty na tłoczeniu 
gotowej wiedzy, zamiast stymulowania 
pomysłowości, ćwiczenia inteligencji, 
a z drugiej – system masowej „produkcji” 
absolwentów, których podstawowym 
celem edukacji jest dyplom ukończenia 
studiów. „Konieczne jest z jednej strony 

– poprawa systemu edukacji i szkolnictwa 

wyższego, które powinny rozwijać kreatyw-

ność, postawy proinnowacyjne młodego po-

kolenia, a z drugiej – stworzenie modelu 

kariery naukowej nakierowanego na przy-

ciągnięcie młodych do prowadzenia badań 

i wdrożeń” – radzi prof. L. Rafalski.
Dr O. Gajl do grupy barier psycholo-

gicznych zalicza niechęć przedsiębiorcy 
do ponoszenia ryzyka, co wynika bardziej 
ze złego prawa zamówień publicznych niż 
z postaw zachowawczych.

Ja, w tej grupie przyczyn, zwróciłabym 
uwagę na zjawisko „mody na ignoran-

cję”, polegające na – świadomym lub nie 
– kontestowaniu rozwoju intelektualnego, 
dbałości o wiedzę, kulturę języka, znajo-
mość kultury wyższej, nauki. Etos pienią-
dza, szybkiej kariery biznesowej zastępuje 
wartości, które były trendem w II połowie 
XX wieku polegającym na lansowaniu syl-
wetki intelektualisty, naukowca – idealisty 
zbawiającego świat. Negatywny wpływ 
masowej subkultury czyni tym większe 
szkody, że masowe media nie proponują 
wartościowej alternatywy.
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W dniach 8-11 czerwca 2010 r. w Poznaniu odbyły się targi 
Innowacje-Technologie-Maszyny Polska. W uroczystości otwar-
cia targów udział wzięli: Monique Papon – wicemarszałek Senatu 
Republiki Francuskiej, Jan Sechter – ambasador Republiki Cze-
skiej, prof. Marek Ziółkowski – wicemarszałek Senatu RP, Wal-
demar Sługocki – podsekretarz stanu w Ministerstwie Rozwoju 

Regionalnego, Ryszard Grobelny – prezydent Poznania, Ewa 
Mańkiewicz-Cudny – prezes Zarządu Federacji Stowarzyszeń 
Nauko-Technicznych NOT, a także dyrektorzy i reprezentanci 
stowarzyszeń członkowskich NOT.

Honorowy patronat nad imprezą objęli Ministrowie: Nauki 
i Szkolnictwa Wyższego oraz Gospodarki.

Już po raz dziesiąty integralną czę-
ścią targów ITM Polska był salon Na-

uka dla Gospodarki, którego celem jest 
promocja nauki i transfer jej osiągnięć 
do gospodarki oraz umożliwienie dia-
logu specjalistów reprezentujących 
różne gałęzie przemysłu z przedstawi-
cielami nauki stosowanej. Nauka dla 

Gospodarki to również możliwość za-
poznania się z wieloma prototypami 
urządzeń i innowacyjnymi techno-
logiami. Swoją ofertę prezentowały 
instytuty badawcze, uczelnie wyższe, 
a także fi rmy i instytucje wspierające 
innowacje oraz transfer technologii 
do przemysłu. Stoiska 60 wystaw-
ców 10. edycji Nauki dla Gospodarki 
usytuowano w salonach branżowych, 
które najbardziej odpowiadały profi -
lowi ich działalności.

Dialog nauki z przemysłem
Targi Innowacje – Technologie – Maszyny Polska

Nauka dla Gospodarki – Poznań 2010

Uroczyste przecięcie wstęgi (Źródło: Międzynarodowe Targi Poznańskie)

„Europejski Ranking Innowacyjności 

(The European Innovation Scoreboard) 

jest to ranking mierzący i porównujący 

poziom innowacyjności w państwach 

członkowskich Unii Europejskiej. EIS 

jest rankingiem zaprojektowanym 

przez Komisję Europejską i Uniwersytet 

w Maastricht w celu realizacji Strategii 

Lizbońskiej. Poza krajami UE obejmuje 

też Chorwację, Turcję, Islandię, Nor-

wegię, Szwajcarię oraz odniesienia do 

Stanów Zjednoczonych i Japonii. Ana-

lizuje wyniki poszczególnych krajów 

używając w tym celu 26 wskaźników 

pogrupowanych w pięciu kategoriach. 

Wskaźniki te dotyczą takich zagadnień 

jak zasoby ludzkie dla nauki i techniki, 

edukacja, patenty, nakłady na działal-

ność innowacyjną i efekty tej działal-

ności mierzone wartością sprzedaży 

wyrobów nowych i zmodernizowanych, 

współpraca w zakresie działalności in-

nowacyjnej, nakłady inwestycyjne na 

technologie informacyjne i telekomu-

nikacyjne, dostęp do Internetu itp.” 

Źródło: Wikipedia

tutów badawczych o wyższym potencjale 
badawczym i większej synergii działań. 
Kluczowe jest stworzenie właściwego 

systemu oceny jednostek naukowych, 

który będzie w silny sposób zachęcać te 
jednostki do osiągania wymiernych wyni-
ków aplikacyjnych prowadzonych badań 
oraz rozszerzenia efektywnej współpracy 
z MSP i dużymi przedsiębiorstwami.

Ministerstwo Gospodarki przygoto-

wało projekt Założeń do strategii inno-

wacyjności i efektywności gospodarki, 

w którym czytamy: „Cel główny strategii: 

wysoce konkurencyjna gospodarka (inno-

wacyjna i efektywna) oparta na współpracy. 

Wizja. Otwarta i ekspansywna gospodarka, 

oferująca nowe miejsca pracy, oparta na 

wzajemnym zaufaniu i kooperacji uczestni-

ków życia gospodarczego, stabilnie rosnąca 

dzięki innowacjom i wysokiej efektywności 

zasobów, która zapewni wzrost konkuren-

cyjności przedsiębiorstw na arenie między-

narodowej oraz standardów życia.”

Projekt jest poddawany obecnie kon-
sultacjom. Czy strategia opracowana 
w oparciu o te założenia będzie w stanie 
zlikwidować bariery?

Beata Mikulska

Instytuty badawcze – źródło 
innowacji rozbijające się 
o barierę niewiedzy? Niechęci? 
Niedoceniania?

Zdaniem prof. L. Rafalskiego brak 
odczuwalnego wsparcia badań aplikacyj-
nych i niedocenianie potencjału instytu-
tów badawczych może demobilizować 
nasze środowisko związane z badaniami 
stosowanymi do wysiłku twórczego, 
wynalazczości i twórczej pasji. RG JBR 
niejednokrotnie postulowała umocnie-

nie potencjału badawczego jednostek 

badawczo-rozwojowych – instytutów 

badawczych, które wykonują najwięcej 
– ze wszystkich pionów nauki – badań 
dla gospodarki o wysokiej efektywności 
ekonomicznej. Udział JBR – instytutów 
badawczych w budżecie nauki powinien 
się zwiększyć z uwagi na rangę prowadzo-
nych przez instytuty badań oraz wyższe 
ich koszty nie tylko w skali laboratoryjnej, 
ale też na instalacjach pilotowych i proto-
typach. Jednocześnie należy podkreślić, że 
JBR jako jedyny pion nauki przeprowadziły 
reorganizację, w wyniku której w okresie 
do końca br. ukształtuje się nowa struk-
tura ponad 100 skonsolidowanych insty-
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Rada Główna Jednostek Badawczo–Rozwo-
jowych na swoim stoisku promowała osiągnięcia 
naukowe i badawcze instytutów. Ich działalność 
prezentowana była w licznych folderach i materia-
łach promocyjnych, jak również na fi lmach i pre-
zentacjach multimedialnych.

Poza tym stoisko Rady Głównej JBR przyciągało 
wzrok zwiedzających interesującą wizualizacją prze-
miany jednostek badawczo-rozwojowych w insty-
tuty badawcze, związaną z reformą nauki.

Podczas targów ITM Polska miało miejsce wrę-
czenie Złotych Medali Międzynarodowych 
Targów Poznańskich.

W kategorii „Transfer wyników badań naukowych 

do praktyki gospodarczej” otrzymały je następujące 
instytuty z naszego środowiska:

Instytut Spawalnictwa za nową technologię 
zgrzewania siłowników z niespawalnego i nie-
zgrzewanego konwencjonalnymi metodami 
stopu aluminium
Instytut Obróbki Plastycznej za urządze-
nie i technologię do kształtowania obrotowego 
złożonych wyrobów z blach
Instytut Zaawansowanych Technologii 
Wytwarzania za ściernice z regularnego 
azotku boru ze spoiwem ceramicznym
Instytut Odlewnictwa za odlewy artystyczne 
wykonane z wytapianych lub wypalanych modeli 
syntetycznych i naturalnych
Przemysłowy Instytut Automatyki i Po-
miarów PIAP za zrobotyzowane ukosowanie 
blach z wykorzystaniem cięcia plazmowego
Centralny Instytut Ochrony Pracy – Pań-
stwowy Instytut Badawczy za odzież chro-
niącą przed zimnem z systemem aktywnej ter-
moregulacji
Instytut Techniki Górniczej KOMAG i Fa-
bryka Maszyn Górniczych PIOMA SA za 
wózek napędowy lokomotywy szynowej
Warto podkreślić, że uroczystości otwarcia tar-

gów ITM Polska towarzyszyło rozpoczęcie obrad 
VIII Forum Inżynierskiego będącego inaugura-
cją XXIV Kongresu Techników Polskich.

Poszczególne panele dyskusyjne Forum Inży-
nierskiego poświęcone były następującym zagad-
nieniom:

Panel 1: Przegląd zaawansowanych technologii 
w polskiej gospodarce.
Panel 2: Zaawansowane technologie w praktyce 
gospodarczej.
Panel 3: Projekty celowe w sektorze małych 
i średnich przedsiębiorstw o szczególnie wyso-
kim poziomie innowacyjności.
Panel 4: Ocena realizacji Programu Federacji 
SNT-NOT projektów celowych dla MSP w la-
tach 2001 – 2009 i nowe działania w dziedzinie 
innowacyjności.
W dyskusjach panelowych udział wzięli przed-

stawiciele naszego środowiska: dr Maria Zybura-
Skrabalak – dyrektor Instytutu Zaawansowanych 
Technologii Wytwarzania, dr Olaf  Gajl – Dyrektor 

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Stoisko RG JBR cieszyło się dużym zainteresowaniem odwiedzających

Stoisko Instytutu Techniki Górniczej KOMAG
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Ośrodka Przetwarzania Informacji oraz dr inż.
Tadeusz Pawłowski – dyrektor Przemysłowego 
Instytutu Maszyn Rolniczych.

W poszczególnych debatach przewijała się pro-
blematyka innowacyjności. Jak zwykle przy takich 
okazjach wymieniano przyczyny słabej pozycji pol-
skiej innowacyjności na tle krajów UE. Ciekawa 
była wypowiedź dr. Olafa Gajla, który zauważył, że 
Polska wypada gorzej w rankingach, ponieważ nasi 
przedsiębiorcy nie ujawniają swoich dochodów 
z działalności B+R. Dyrektor Gajl podzielił ba-
riery na 2 grupy – bariery psychologiczne i bariery 
systemowe. Wśród psychologicznych wymienił 
nieumiejętność pracy w zespole spowodowaną 
błędem edukacyjnym oraz niechęć do ponoszenia 
ryzyka związanego z problemami wynikającymi 
z prawa zamówień publicznych, niedziałającego 
partnerstwa publiczno – prywatnego.

Jako bariery systemowe określił: brak współ-
pracy przedsiębiorstw z B+R, złą strukturę fi nan-
sowania badań – wzrost nakładów na badania 
podstawowe, a spadek na badania stosowane, złą 
strukturę zatrudnienia w poszczególnych pionach 
nauki. Jako receptę na poprawę innowacyjności 
zaproponował takie zmiany prawne, które zmniej-
szą ryzyko inwestycji w B+R, a także wyeliminują 
publiczne zamówienia których wynikiem jest np. fi -
nansowanie dwóch projektów na ten sam temat.

W dyskusji brał udział także prof. Adam Ham-
rol, rektor Politechniki Poznańskiej, który uważa, 
że podstawową barierą innowacyjności jest brak 
zakumulowanego kapitału – w kryzysie ekonomicz-
nym przedsiębiorca redukuje wydatki na B+R.

Dr inż. Bogdan Niewczas opowiedział się za 
ulgą podatkową, która najszybciej zachęciłaby 
przedsiębiorcę do współpracy z jednostkami 
naukowymi. Przytoczył przykład ustawy ame-
rykańskiej z lat 70-tych ubiegłego wieku, która 
spowodowała lawinowy wzrost innowacyjności. 
Prof. Smólski wskazał na inny aspekt działania tej 
ustawy – przekazanie praw autorskich twórcom 
innowacji.

Dr inż. Wojciech Ratyński odniósł się do zagad-
nienia podziału środków na naukę i wykorzystania 
ich w celu poprawy innowacyjności. Uznał za ko-
nieczne przeprowadzenie audytu wykorzystania 
tych funduszy. W dalszej dyskusji padały zarzuty 
skierowane do rządu, nieobecnych ministrów od-
powiedzialnych za innowacyjność i konkurencyj-
ność polskiej gospodarki oraz do zespołu dorad-
ców premiera, w którym brakuje inżynierów. Jed-
nym z argumentów niedoceniania wagi problemu 
jest lekceważenie dystansu dzielącego Polskę od 
UE w rozwoju fotowoltaniki – rząd zakłada 0,1% 
wykorzystanie energii słonecznej w 2030 roku, 
podczas gdy w UE tworzone jest międzynarodowe 
konsorcjum do budowy elektrowni słonecznej 
ogromnej mocy.

Na zakończenie debaty zaprezentowali się 
przedsiębiorcy, którzy pomimo barier odno-
szą sukcesy – m.in. dr inż. Wojciech Nawrot –

Ewa Mańkiewicz-Cudny – prezes Zarządu
Federacji Stowarzyszeń Nauko-Technicznych NOT

Dr Maria Zybura-Skrabalak – dyrektor Instytutu Zaawansowanych Technologii 
Wytwarzania, dr Olaf  Gajl – Dyrektor Ośrodka Przetwarzania Informacji

Z sali obrad VIII Forum Inżynierskiego
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Autorski Park Technologiczny w Warszawie, dr Lechosław Ciu-
pik – Instytut Bioinżynierii Medycznej – CBR w Zielonej Górze, 
dr inż. Witold Lewandowski i mgr inż. Andrzej Hanz – Radwag 
Wagi Elektroniczne z Radomia, dr Anna Zwolińska – Pharmena 
SA z Łodzi. Wdrażają oni innowacyjne rozwiązania zarówno na 
polskim, jak i międzynarodowym rynku.

Podczas Forum wystąpił także z wykładem prof. Marek Barto-
sik – wiceprezes AIP, który jest koordynatorem przygotowania 
Kongresu Techników Polskich. W wygłoszonym referacie wy-
jaśnił cele i strategię przygotowywania Kongresu dotyczącego 
problematyki innowacyjności i bezpieczeństwa energetycznego 
Polski.

Na zakończenie VIII Forum Inżynierskiego wręczone zostały 
nagrody „DŹWIGNIA 2010” przyznawane przez redakcję „Prze-
glądu Technicznego”.

Wyróżnienie to otrzymują działacze gospodarczy – przed-
siębiorcy i menadżerowie, a także politycy stwarzający warunki 
do lepszego funkcjonowania polskiej gospodarki (nagroda ho-
norowa).

„DŹWIGNIĘ” mogą otrzymać także małe i średnie przedsię-
biorstwa, w których restrukturyzacja prowadzi do uruchamiania 
produkcji opartej na nowoczesnych rozwiązaniach technicznych 
i tworzy nowe miejsca pracy.

Dorota Jarocka, Beata Mikulska

Prof. Marek Bartosik – wiceprezes AIP

W dniach 8-10 września 2010 r. odbędzie się
Światowy Zjazd Inżynierów Polskich.
Organizatorami Zjazdu są Politechnika War-
szawska, Federacja Stowarzyszeń Naukowo-
Technicznych NOT oraz Rada Polskich Inży-
nierów w Ameryce Północnej. Zjazd będzie 

forum prezentacji ciekawych zagadnień w obszarze nauki i gospodarki oraz 
miejscem nawiązania kontaktów i współpracy w zakresie innowacji i high-tech. 
Organizatorzy zwracają się do wszystkich polonijnych środowisk inżynierów
i techników do nadania Światowemu Zjazdowi Inżynierów Polskich jak najwyż-
szej 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

Nobilitacja technologii radiacyjnych
Rozmowa z profesorem Andrzejem G. Chmielewskim,

dyrektorem Instytutu Chemii i Techniki Jądrowej

Międzynarodowa Agencja Energii Atomo-

wej w Wiedniu nadała Instytutowi Techniki 

i Chemii Jądrowej tytuł „IAEA Collaborating 

Centre on Radiation Processing and Indu-

strial Dosimetry” – Centrum Współpracy 

MAEA w zakresie Technologii Radiacyjnych 

i Dozymetrii Przemysłowej. Jakie znaczenie 

praktyczne ma ta prestiżowa nominacja za-

równo dla Instytutu jak i dla Polski?

IChTJ jest jedynym w Polsce instytutem, 
który otrzymał taką nominację. Zaledwie 
osiemnaście ośrodków badań jądrowych 
w świecie zostało wyróżnionych w ten 
sposób. Centra Współpracy MAEA jest 
to elitarna grupa najlepszych instytutów 
w świecie, takich jak: Argonne National 
Laboratory, USA; Australian Nuclear 
Science and Technology Organization; 
National Institute of  Radiological Science, 
Chiba, Japonia; Sincrotrone ELETTRA, 
Triest, Włochy i inne. Jest to dowód 
uznania dla osiągnięć Instytutu w zakre-
sie technologii radiacyjnych, związanych 

Na zdjęciu od lewej: prof. Andrzej G. Chmielewski, dyr. Instytutu Chemii i Techniki 
Jądrowej, dr Natesan Ramamoorthy, dyr. Departamentu Fizyki i Chemii

Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej
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zwłaszcza z wykorzystaniem akcelerato-
rów elektronów. Instytutowe Centrum 
Chemii i Technologii Radiacyjnych eksplo-
atuje aż siedem takich urządzeń. Posiada 
stację pilotową higienizacji żywności, ste-
rylizacji sprzętu medycznego i modyfi kacji 
polimerów. Około 60-ciu fi rm krajowych 
prowadzi sterylizację, korzystając z na-
szych urządzeń.

Na tak wysokie wyróżnienie Instytut 
zasłużył swoją działalnością, jak i wielolet-
nią współpracą z Agencją Wiedeńską. To 
stanowiło podstawę do tego, by jego kan-
dydatura była pozytywnie rozpatrzona. 
Sama procedura trwała ponad półtora 
roku. Przygotowano odpowiednie do-
kumenty, a ważne organy i międzynaro-
dowe komisje MAEA dokonały kwalifi ka-
cji. Warto przypomnieć, że swego czasu 
prezesi Agencji Hans Blix i Mohamed 
ElBaradei odwiedzili Polskę, ponieważ 
byli zainteresowani, m.in. innowacjami 
i wdrożeniami technicznymi IChTJ.

Instytut jest jednostką wiodącą przy 
tworzeniu, tzw. projektów regionalnych, 
bez których Europa nie sprostałaby konku-
rencji światowej, zarówno gospodarczej, 
naukowej, jak i społecznej. Jest liderem 
w trzech projektach regionalnych Europy. 
Jeden dotyczy metod kontroli procesów 
sterylizacji i obróbki żywności, drugi odnosi 
się do zagadnień nanotechnologii, trzeci 

ma związek z obróbką gazów spalinowych, 
czyli odsiarczaniem i odazotowaniem spa-
lin przy użyciu wiązki elektronów.

Zajmuje się też badaniami porównaw-
czymi, dotyczącymi pracy laboratoriów 
dozymetrycznych w 10 krajach Europy. 
Wykonywane są zestawienia i wydawane 
certyfi katy jakości prowadzonych tam po-
miarów, które są ważne dla procesów 
sterylizacji i obróbki żywności. Naukowcy 
Instytutu występują w charakterze kon-
sultantów i doradzają Agencji, w jakim 
kierunku powinny się rozwijać technologie 
radiacyjne.

Osiągnięcia Instytutu zyskały uznanie nie 

tylko w Europie, lecz także za Oceanem?

Półżartem można by rzec, że nikt nie 
jest prorokiem między swymi. Zostałem 
zaproszony przez US Department of  
Energy (US DOE) do grona ekspertów 
pracujących nad programem „Akceleratory 
dla przyszłości Ameryki” (Accelarators 
for America’s Future). Pytanie brzmiało: 
w jakim kierunku Amerykanie mają rozwijać 

nowoczesne technologie radiacyjne? Byłem 
jedynym z Polski i jednym z nielicznych 
uczestników spotkania z innych krajów 
świata poza Ameryką. Wydany z okazji 
konferencji naukowej i prowadzonych do-
datkowo obrad paneli roboczych, „Sym-

metry Magazine”, w obszernym artykule 
wskazał na rolę Polski w rozwoju 
technologii akceleratorowych dla 
potrzeb ochrony środowiska.

Technologie te są technolo-
giami przyszłościowymi, bardzo 
nowoczesnymi, bo w rzeczy 
samej jest to high-tech do kwa-
dratu. Słyszymy o zderzaczu ha-
dronów LHC w CERN-ie pod 
Genewą. To też jest akcelerator, 
ale my wprowadzamy techniki 
nie tylko do ważnych poznaw-
czych badań nad materią, ale 
przede wszystkim do służby dla 
bieżących potrzeb człowieka 
i rozwoju technologicznego 
świata. Wdrożyliśmy technolo-
gie akceleratorowe w Elektro-
ciepłowni Pomorzany w Szcze-
cinie, gdzie zbudowana została 
największa na świecie instalacja 
oczyszczania spalin z kotła opa-
lanego węglem.

Dzięki rozwojowi akcelera-
torowej technologii oczyszcza-
nia spalin staliśmy się znani za 
granicą. Na zamówienie naj-
większej fi rmy naftowej Saudi 
Aramco Instytut przeprowadził 

testy i przygotował studium wykonalno-
ści instalacji w jednej z rafi nerii w Arabii 
Saudyjskiej. Badania dotyczyły technolo-
gii oczyszczania spalin z kotła opalanego 
ciężkimi frakcjami ropy o dużej zawartości 
siarki. Projekt otrzymał nagrodę Emira-
tów Arabskich. Kolejny znaczący kontrakt 
uzyskano od największej kontenerowej 
fi rmy przewozowej AP Moller Maersk. 
Chodzi o technologię oczyszczania spalin 
emitowanych z silników Diesla stosowa-
nych w siłowniach statków. Innym dużym 
przedsięwzięciem było wykonanie założeń 
projektowych – Basic Engineering dużej 
instalacji ochrony atmosfery dla elektrowni 
Sviloza w Bułgarii.

Jakie miejsce w pracach Instytutu zajmują 

badania związane z energetyką jądrową?

Przystąpiliśmy do działania z wyprze-
dzeniem i pełnym zaangażowaniem. Jesz-
cze zanim rząd podjął decyzje o budowie 
elektrowni jądrowej, już w 2008 r. prze-
prowadziliśmy restrukturyzację Instytutu. 
Powołano nowe centra i nowe labora-
toria. 

Centrum Radiochemii i Chemii Jądro-
wej, rozwijane w ramach projektu „Cen-
trum Radiochemii i Chemii Jądrowej na 
potrzeby energetyki jądrowej i medycyny 
nuklearnej”, stanowi zaplecze badaw-
czo-techniczne rozwoju technologii dla 
energetyki jądrowej. Prowadzone w nim 
badania obejmują zagadnienia surowców 
rozszczepialnych, takich jak uran i tor, pa-
liwa jądrowego oraz odpadów promienio-
twórczych, a także medycyny nuklearnej, 
w tym radiofarmaceutyków diagnostycz-
nych oraz terapeutycznych.

Razem z Państwowym Instytutem 
Geologicznym (PIB) w ramach projektu 
„Analiza możliwości pozyskiwania uranu 
dla energetyki jądrowej z zasobów krajo-
wych”, prowadzone jest wstępne rozpo-
znanie zasobów uranu w Polsce. Zamie-
rzamy opracować metody uzyskiwania 
uranu z różnych rud i określić jakiego 
rodzaju technologia jest najlepsza.

Centrum Radiobiologii i Dozymetrii 
Biologicznej tworzy medyczne podstawy 
ochrony radiologicznej w energetyce ją-
drowej, medycynie nuklearnej, przemy-
słowych technikach jądrowych i radiote-
rapii. Chodzi o ocenę narażenia ludności 
i środowiska w bezpośrednim otocze-
niu obiektów jądrowych, zmniejszenie 
dawek, metody pomiaru rzeczywistej 
dawki pochłoniętej, określenie wpływu 
efektów promieniowania na organizmy 
żywe. Nad tymi zagadnieniami pracuje 
największy w Polsce zespół skupiający 

Sekcja przyspieszająca budowanego w IChTJ akceleratora 
elektronów LAE 10/15 (10 MeV, 15 kW) z zainstalową 

wyrzutnią elektronów, jonową pompą próżniową oraz 
zespołem cewek ogniskujących wiązkę elektronów
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ponad 20 wysokiej klasy radiobiologów, 
m.in. w ramach projektu „Opracowanie 
wieloparametrowego testu „triage” do 
oceny narażenia ludności na promienio-
wanie jonizujące”.

Posiadające 7 akceleratorów elektro-
nów Centrum Chemii i Technologii Ra-
diacyjnych, wdrożyło dla celów produkcji 
utensyliów medycznych jedyną w Polsce 
stację sterylizacji radiacyjnej (posiadającą 
certyfi kat ISO) i jedyną w Polsce stację hi-
gienizacji produktów spożywczych. Wdro-
żyło i przekazało do przemysłu technologię 
produkcji tworzyw z pamięcią kształtu oraz 
modyfi kacji półprzewodników. Posiada ka-
drę i sprzęt do badania radiacyjnej odpor-
ności materiałów dla potrzeb energetyki 
jądrowej, obronności i medycyny. Szeroki 
program prac dotyczy syntezy nowych ma-
teriałów, w tym nanomateriałów. Nowe 
technologie produkcji odpornych na wyso-
kie temperatury i agresywne środowisko 
izolacji kabli, powstają w ramach projektu 
„Przewody elektryczne nowej generacji 
sieciowane radiacyjnie”.

Laboratorium Technik Jądrowych roz-
wija i wykorzystuje techniki izotopowe 
w gospodarce i ochronie środowiska. 
Radioizotopowe metody są wykorzysty-
wane do monitoringu wód gruntowych 
w okolicy kopalni Bełchatów, badania 
szczelności rurociągów i instalacji prze-
mysłu naftowego (ORLEN, LOTOS, 
PERN). Rozwijane techniki instrumentalne 
dotyczą kontroli stężenia radonu w kopal-
niach i innych obiektach. Automatyczne 
radiometryczne mierniki stężenia pyłu 
w powietrzu są wykorzystywane w sieci 
monitoringu w kraju. Zespół ma warunki 
po temu, by stanowić trzon struktury 
nadzorującej rozwój elektroniki radiome-
trycznej dla potrzeb energetyki jądrowej, 
opracowując nowe rozwiązania w ramach 
projektu „Nowa generacja inteligentnych 
urządzeń radiometrycznych z bezprzewo-
dową teletransmisją informacji”.

Odpady radioaktywne to pięta Achillesa 

energetyki jądrowej. Dużym wyzwaniem 

jest przeciwdziałanie zagrożeniom, które 

one stwarzają. Jakie prowadzi się badania, 

które mają na celu ich unieszkodliwienie?

Instytut poświęca szczególną uwagę 
rozwojowi nowych metod unieszkodli-
wiania odpadów promieniotwórczych. Są 
to procesy membranowe dla zatężania 
ciekłych odpadów średnio- i niskoaktyw-
nych, dekontaminacja i utylizacja bloków 
grafi tu ze zdemontowanych reaktorów 
jądrowych, a zwłaszcza wydzielanie (eks-
trakcja) i transmutacja długożyciowych 

aktynowców występujących w odpadach 
wysokoaktywnych.

Dalszy rozwój energetyki jądrowej uza-
leżniony jest od rozwiązania problemu 
skutecznego unieszkodliwiania wysoko-
aktywnych odpadów.

Ważne jest zatem bezpieczeństwo i ob-
niżenie kosztów długotrwałego przecho-
wywania zestalonych odpadów promie-
niotwórczych. Będzie to możliwe dzięki 
transmutacji, tj. przekształcaniu wydzie-
lonych aktynowców mniejszościowych 
w krótkożyciowe lub stabilne produkty 
rozszczepienia na drodze reakcji jądrowych 
np. w reaktorach pracujących na 
neutronach prędkich.

Zespół badawczy Centrum 
Radiochemii i Chemii Jądrowej, 
jako jedyny z Polski, uczestni-
czy w realizacji dużego euro-
pejskiego projektu badawczego 
ACSEPT (Actinide reCycling by 
SEParation and Transmutation), 
którego celem jest unieszkodli-
wianie wysokoaktywnych, naj-
bardziej radiotoksycznych odpa-
dów jądrowych pochodzących 
z przerobu wypalonego paliwa 
reaktorów energetycznych (7. 
Program Ramowy Euratom). 
Zagadnienia odpadów nie można 
oderwać od procesu recyklingu 
paliwa, co wydłuży możliwość 
zaspokojenia potrzeb energetyki 
jądrowej na ponad 5000 lat. Na 
marginesie warto zdać sobie 
sprawę z tego, że w działaniach 
przemysłowych powstają często 
gorsze odpady, takie jak rtęć czy 
metale ciężkie, których znisz-
czyć nie można.

W działaniach społeczeństw najbardziej 
mści się grzech zaniedbania, czego przykła-
dem może być odwlekanie budowy elek-
trowni jądrowych. Częstym argumentem 
przeciw ich budowie są wysokie koszty 
inwestycyjne, gdy brakuje środków na 
inne potrzeby gospodarcze, jak choćby 
na budowę autostrad. Okazuje się, że oba 
działania można realizować jednocześnie. 
Wystarczy spojrzeć na Czechy czy Sło-
wację. Są tam i elektrownie jądrowe, i au-
tostrady.

Rozmawiał:

Henryk Jezierski

Akcelerator elektronów ILU-6 wykorzystywany do modyfi kacji polimerów oraz badań nad 
oczyszczaniem gazów spalinowych z NOx, SO2 i VOC

Skaner wiązki elektronów akceleratora zamontowanego
w stacji sterylizacji radiacyjnej sprzętu medycznego
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1. XIX Forum Jednostek Badawczo-Rozwojowych przyjmuje spra-

wozdanie Rady Głównej z działalności za 2009 rok. Pozytywnie 

opiniuje podejmowane działania i udziela Radzie Głównej ab-

solutorium za okres sprawozdawczy.

2. XIX Forum Jednostek Badawczo-Rozwojowych zobowiązuje Radę 

Główną do aktywnego uczestniczenia w pracach legislacyjnych 

komisji Sejmu i Senatu RP nad pozostałymi ustawami dot. re-

formy nauki oraz rozporządzeniami wykonawczymi uchwalonych 

ustaw.

3. XIX Forum Jednostek Badawczo-Rozwojowych zobowiązuje Radę 

Główną do aktywnego uczestnictwa w procesie tworzenia zasad 

oceny parametrycznej i kategoryzacji jednostek naukowych oraz 

reprezentowania interesów środowiska jbr-ów.

4. XIX Forum Jednostek Badawczo-Rozwojowych zobowiązuje Radę 

do podjęcia działań mających na celu neutralizację negatywnych 

skutków wyłączenia naszego sektora z ustawy o fi nansach pu-

blicznych.

5. XIX Forum Jednostek Badawczo-Rozwojowych zobowiązuje Radę 

do podjęcia działań w celu zwiększenia reprezentatywności sek-

tora jbr-ów we władzach i organizacjach kształtujących politykę 

nauką państwa oraz wprowadzenia swoich przedstawicieli do 

Rady NCBiR oraz Komitetu Ewaluacji Jednostek Naukowych.

6. XIX Forum Jednostek Badawczo-Rozwojowych zobowiązuje Radę 

Główną do dalszego promowania jednostek badawczo-rozwojo-

wych i kształtowania ich pozytywnego wizerunku w opinii pu-

blicznej, sferach rządzących i środowiskach opiniotwórczych.

7. XIX Forum Jednostek Badawczo-Rozwojowych uważa, że ko-

nieczna jest pełniejsza realizacja założeń odnowionej strategii 

lizbońskiej – programu Europa 2020 w Polsce oraz wzmocnienie 

roli badań stosowanych w nauce polskiej.

8. XIX Forum Jednostek Badawczo-Rozwojowych postuluje opra-

cowanie przez organa rządowe (Min. Nauki i Szkolnictwa Wyż-

szego i Min. Gospodarki) przy udziale NCBiR i Rady strategii 

badań stosowanych, szczególnie badań przemysłowych, na przy-

szłe 10 lat (do roku 2020) z uwzględnieniem zaleceń UE.

9. XIX Forum Jednostek Badawczo-Rozwojowych uznaje za niewy-

starczający planowany do 2012 roku wzrost nakładów na naukę. 

Równocześnie zobowiązuje Radę Główną do działań na rzecz 

istotnego wzrostu fi nansowania badań stosowanych, przydatnych 

dla gospodarki i społeczeństwa, w budżecie nauki na rok 2011, 

a w przyszłości przeznaczania większości środków na ten cel 

w ramach NCBiR.

10. XIX Forum Jednostek Badawczo-Rozwojowych uważa, że ko-

nieczna jest spójna i zdecydowana polityka proinnowacyjna 

państwa, powodująca istotne zwiększenie pozabudżetowego 

fi nansowania badań, zainteresowania przedsiębiorców innowa-

cjami, zbieżności polityki naukowej i polityki innowacyjnej oraz 

zobowiązuje Radę Główną do aktywnego uczestnictwa w ich 

kształtowaniu.

11. XIX Forum Jednostek Badawczo-Rozwojowych zobowiązuje Radę 

do działań na rzecz usprawnienia procesu wydatkowania fundu-

szy strukturalnych na wspieranie badań i innowacyjności przez 

usprawnienie procedur konkursowych i ograniczenie przepisów 

dotyczących rozliczeń prowadzonych prac do wymagań Unii 

Europejskiej.

12. XIX Forum Jednostek Badawczo-Rozwojowych zobowiązuje Radę 

do uczestniczenia w dalszym procesie restrukturyzacji jednostek 

podległych resortom. Forum uznaje, iż wszelka restrukturyzacja 

powinna odbywać się w konsultacji resortów z właściwymi jed-

nostkami i Radą. oraz postuluje uczestnictwo przedstawicieli 

Rady w działaniach związanych z przekształceniami instytutów 

badawczych.

13. XIX Forum Jednostek Badawczo-Rozwojowych zobowiązuje Radę 

do przygotowania projektu nowej ordynacji wyborczej, zapewnia-

jącej właściwą reprezentację w przyszłej Radzie Głównej Insty-

tutów Badawczych przedstawicieli instytutów z różnych branż 

(gospodarki, infrastruktury, zdrowia, rolnictwa, bezpieczeństwa, 

itp.).

14. XIX Forum Jednostek Badawczo-Rozwojowych uważa, że Rada 

powinna reprezentować interesy skomercjalizowanych i sprywa-

tyzowanych jednostek badawczo-rozwojowych oraz Centrów Ba-

dawczo-Rozwojowych zainteresowanych współpracą z Radą.

15. XIX Forum Jednostek Badawczo-Rozwojowych upoważnia Radę 

do przygotowania propozycji w zakresie współpracy z organiza-

cjami badawczymi UE i rozpoznania zasadności przystąpienia 

do stowarzyszenia europejskich organizacji badawczych.

16. XIX Forum Jednostek Badawczo-Rozwojowych przyjmuje do 

akceptującej wiadomości kierunki dalszych prac Rady przedsta-

wione przez Przewodniczącego Rady Głównej dotyczące:

a) współpracy z przedstawicielami (elektorami) jednostek 

z branż nie reprezentowanych w obecnej Radzie,

b) działalności legislacyjnej, a zwłaszcza treści rozporządzeń 

wykonawczych do uchwalonych ustaw,

c) monitorowania skutków zmian legislacyjnych po ich wprowa-

dzeniu,

d) wspierania działań dotyczących rozwoju innowacyjności,

e) restrukturyzacji instytutów,

f ) promocji działalności instytutów.

Uchwała XIX Forum JBR
Warszawa, 27-28.04.2010 r.


