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Kategoryzacja wbrew 
zdrowemu rozsądkowi?
Polska potrzebuje innowacji,
a orły B+R zostały strącone
przez ocenę parametryczną 2013

Nowa metodyka opracowana przez Komitet Ewaluacji Jedno-
stek Naukowych do przeprowadzenia ewaluacji i kategoryzacji 
jednostek naukowych od początku wzbudzała wiele kontrower-
sji. Wszyscy czekaliśmy w napięciu, jak wypadnie nowa ocena 
parametryczna...

Dla środowiska instytutów badawczych wyniki kategoryzacji są 
gorsze niż przed trzema laty. Zmniejszyła się zdecydowanie liczba 
instytutów kategorii A i A+, cztery instytuty, które posiadały kate-
gorię 1, mają obecnie kategorię C. Żaden instytut reprezentujący 
nauki ścisłe i inżynierskie nie otrzymał kategorii A+.

Prawie dwadzieścia największych, czołowych instytutów –
„orłów” w obszarze badań i wdrożeń, których innowacyjne ba-
dania są niezwykle ważne dla polskiej gospodarki, nie otrzymało 
kategorii A – przypadek, błąd, nagły spadek potencjału?

Na licznych konferencjach, debatach ostatnich tygodni po-
święconych innowacyjności w kontekście nowej perspektywy 
fi nansowej 2014 – 2020 oraz programu Horyzont 2020 temat 
kategoryzacji jest podejmowany przez przedstawicieli różnych 
jednostek naukowych. Niezadowolenie ze sposobu przepro-
wadzenia oceny parametrycznej oraz jej rezultatu zjednoczyło 
środowisko nauki. Ostatnia kategoryzacja zaliczana jest do barier 
polskiej innowacyjności.

Obecnie czekamy na rezultat odwołań – MNiSW przygoto-
wało specjalny system informatyczny umożliwiający szczegółowe 
uzasadnienie wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy oraz zło-

Szanowni
Państwo!

Kończymy rok 2013 w zmien-
nych nastrojach i z zarówno pozy-
tywnymi, jak i negatywnymi refl ek-
sjami. Na odium kategoryzacji, która skrzywdziła wiele 
wybitnych i silnie innowacyjnych instytutów, nakłada 
się nadzieja związana z nową perspektywą krajowych 
funduszy strukturalnych i Horyzontem 2020 – nowym 
Programem Ramowym UE.

Podsumowując wydarzenia ostatnich miesięcy, wi-
dzę – poza wszelkimi sprawami związanymi ze złej 
sławy oceną parametryczną, trudną legislacją, skom-
plikowaną polityką naukową i innowacyjną – wielki 
sukces badaczy z naszych instytutów. Wszędzie tam, 
gdzie promuje się polskie wynalazki, wręcza nagrody 
za innowacje, uruchamia zaawansowane technicznie 
produkcje, wdraża nowoczesne systemy, ogłasza nowe 
terapie – wszędzie słyszy się o naszych instytutach 
i ich przedstawicielach.

Wyrażam nadzieję, że Nowy Rok 2014 będzie 
dobrym czasem dla rozwoju polskiej nauki, badań 
i wdrożeń, że zwycięży zdrowy rozsądek i dobra wola 
u wszystkich, od których zależy wspieranie instytu-
tów badawczych w ich ważnej misji.

Życzę Państwu, aby w czasie Świąt Bożego Na-
rodzenia spłynął na nas wszystkich spokój, radość 
i zadowolenie z dokonań w życiu zawodowym oraz 
rodzinnym. Na Nowy Rok składam życzenia zdrowia, 
wielu sukcesów, dużo szczęścia w życiu zawodowym 
i prywatnym.

Prof. Leszek Rafalski
Przewodniczący Rady Głównej
Instytutów Badawczych
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Premier Donald Tusk wręcza nagrodę zespołowi PIAP.
Od lewej: mgr inż. Zbigniew Pilat, Mirosław Żarek, Stanisław 

Kacprzak, mgr inż. Marek Pachuta, mgr inż. Marek Ludwiński

Zestawienie procentowe wyników kategoryzacji
w poszczególnych jednostkach naukowych
za rok 2010 i 2013 

Kategorie

1 2 3 4 5

A+ A B C

Instytuty naukowe 
PAN

rok 2010 89 % 11 % 0 % 0 % 0%

rok 2013 17 % 60 % 21,5 % 1,5 %

Instytuty badawcze
rok 2010 51 % 20 % 20 % 8 % 1 %

rok 2013 2 % 30 % 61 % 7 %

Jednostki
podstawowe uczelni

rok 2010 30 % 24 % 28 % 14 % 4 %

rok 2013 3 % 30 % 60 % 7 %

inne
rok 2010 13 % 17 % 13 % 57 % 0 %

rok 2013 0 % 27 % 23 % 50 %

Na stronach 3-6 Redakcja Biuletynu przytacza artykuł omawiający wyniki kategoryzacji napisany przez członków KEJN.

żenie odwołania. Szacuje się, że około 400 jednostek, czyli blisko 
połowa ze wszystkich ocenionych, skorzysta z tej możliwości. 
W związku z tak dużą liczbą tych, którzy czują się „pokrzywdzeni” 
nasuwa się pytanie – czy nowa ocena parametryczna i jej kryteria 
były właściwie doprecyzowane i dostosowane do poszczególnych 
pionów nauki?

Jak deklaruje KEJN – jednym z jego głównych celów działal-
ności jest poprawienie jakości i efektywności polskich jednostek 

naukowych na tle ich odpowiedników w Europie i na świecie. 
Intencją tegorocznej kategoryzacji było położenie nacisku na ten 
właśnie aspekt. Jak zatem wytłumaczyć fakt, że liczne instytuty 
badawcze o renomie międzynarodowej oraz wynikach przy-
noszących wymierne korzyści polskiej gospodarce i rozwojowi 
przedsiębiorczości zostały niedocenione?

Beata Mikulska

Dorota Jarocka

Nagroda Premiera
dla Przemysłowego Instytutu Automatyki i Pomiarów

Zespół z Przemysłowego 
Instytutu Automatyki i Po-
miarów PIAP, pod kierownic-
twem inż. Zbigniewa Pilata, 
odebrał I nagrodę Premiera 
za wybitne osiągnięcie na-
ukowo-techniczne – Zrobo-

tyzowaną technologię ukosowa-

nia blach z wykorzystamiem 

cięcia plazmowego. Uroczy-
stość wręczenia nagród od-
była się 18 grudnia 2013 r. 
w Kancelarii Premiera.
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Kategoryzacja jednostek naukowych AD 2013
(Artykuł opracowany przez Komitet Ewaluacji Jednostek Naukowych)

Kategoryzacja jednostek naukowych AD 2013 stała się fak-
tem. Warto przy tej okazji podsumować wyniki, które mogą 
posłużyć do naszkicowania mapy polskiej nauki na przestrzeni 
ubiegłych czterech lat. Zanim jednak przedstawimy rezultaty 
prac KEJNu i decyzji Ministra, kilka słów o zasadach przyję-
tych w aktualnym wydaniu ewaluacji i kategoryzacji jednostek 
naukowych na tle edycji 2010. Ta ostatnia nosiła cechy podej-
ścia elementarnego, łatwego w odbiorze, ale niekoniecznie 
poprawnego metodologicznie. Aby uzyskać wynik punktowy 
jednostki naukowej dodawano bowiem wprost wartość punk-
tową za osiągnięcia naukowe i twórcze do wartości punktowej 
za inne formy działalności naukowej (w tym efekty materialne) 
czy potencjał naukowy jednostki. To oznacza, że w ten sam 
sposób traktowano często bardzo odległe przejawy działalno-
ści jednostek i nadawano im równorzędne znaczenie.

Inną cechą edycji 2010 była konstrukcja tzw. grup jednorod-
nych, które w założeniu miały gromadzić jednostki pokrewne, 
o zbliżonym profi lu, operujące w tej samej dyscyplinie nauko-
wej w ramach określonej grupy nauk. Okazało się jednak, że 
w jednym koszyku znalazły się wydziały szkół wyższych, instytuty 
PAN, instytuty badawcze oraz instytucje o innym charakterze 
(np. fundacje). Efekty okazały się zdumiewające, ponieważ jed-
nostki o niskim potencjale naukowym oraz ilościowo szczupłej 
kadrze wykazywały zdumiewająco wysoką efektywność, na 
którą składały się przede wszystkim skutki materialne multi-
plikowane z uwagi na sprzedaż wyników badań naukowych 
i prac rozwojowych. Powstało więc pytanie: czy właśnie o to 
naprawdę chodzi w ocenie sprawności naukowej jednostki i jej 
zdolności do konkurowania z najlepszymi na świecie?

W tym kontekście KEJN podjął prace nad reformą metodyki 
przeprowadzania ewaluacji i kategoryzacji jednostek, o czym 
pisano już w FA 05 2012 oraz FA 07-08 2012. Warto jednak 
przypomnieć, iż przyjęta obecnie metoda porównań parami 
z zastosowaniem tzw. relacji przewyższenia sama w sobie ma 
walor naukowy, wynika bowiem z zastosowania metod tzw. 
analizy wielokryterialnej. Do oceny jednostki wytypowano na-
stępujące kryteria: osiągnięcia naukowe i twórcze (I), potencjał 
naukowy (II), efekty materialne działalności naukowej (III) oraz 
pozostałe efekty (IV). Warto zwrócić uwagę na fakt, że kryte-
rium I i III ma charakter „intensywny” tzn. wartość punktowa 
jest odnoszona do liczby pracowników zatrudnionych przy 
realizacji badań naukowych lub prac rozwojowych (N). Pozo-
stałe kryteria (II i IV) mają charakter wybitnie 
„ekstensywny”, przy czym kryterium IV jest 
typowym kryterium eksperckim polegającym 
na ocenie 10 najważniejszych osiągnięć jed-
nostki naukowej. KEJN starał się tutaj wyjść 
naprzeciw postulatom wielu rozmaitych śro-
dowisk, których formy działalności naukowej 
mogą być bardzo różne, często dość odległe 
od siebie. Ponadto, kryteria te zostały opa-
trzone różnymi wagami, aby wyeksponować 
specyfi kę danego środowiska naukowego. 
Przyjęto osobny zestaw wag dla jednostek 
naukowych PAN i podstawowych jedno-
stek organizacyjnych uczelni (zwykle 65%, 
10%, 15%, 10%), i odrębny dla instytutów 

badawczych oraz tzw. innych jednostek (w niektórych nawet 
35%, 10%, 45%, 10%). Można więc stwierdzić, że najwyższe 
wartości wagowe przyłożono do takich form działalności na-
ukowej, które są charakterystyczne i podstawowe dla danego 
środowiska. W ślad za tym, postanowiono utworzyć grupy 
wspólnej oceny (GWO) odrębne dla poszczególnych obsza-
rów badań i rodzajów jednostek naukowych (PAN, uczelniane, 
badawcze, inne). Uniknięto w ten sposób słabości poprzedniej 
parametryzacji i uzyskano efekt względnie dobrej jednorod-
ności w poszczególnych GWO. Wydaje się, że tak przyjęty 
podział na grupy dał dobre efekty.

Nowością obecnej parametryzacji jest wyróżnienie kategorii 
A+. Jest ona wyrazem docenienia przez KEJN roli liderów w świe-
cie nauki – kategorię A+ otrzymują bowiem te jednostki, które 
spełniają kryteria wysokiej jakości i efektywności naukowej.

KEJN, wspomagany przez fi rmę Index Copernicus Internatio-
nal (ICI), wdrożył program do oceny parametrycznej jednostek 
naukowych, który realizuje założenia algorytmu określonego 
w rozporządzeniu Ministra. W konsekwencji, ocena jednostek 
na podstawie złożonych przez nie ankiet przebiegała znacznie 
sprawniej. Warto przy tej okazji odnotować duży wkład Ze-
społów Ewaluacji powołanych przez KEJN do weryfi kacji ankiet, 
w tym czasochłonnej oceny kryterium IV. To właśnie środowisko 
naukowe jest powołane do tego, by ocenić, na ile osiągnięcia 
przedstawione przez daną jednostkę są wybitne. W tej pracy 
zespoły ewaluacji były całkowicie autonomiczne. Warto zatem 
podkreślić, iż wynikiem pracy KEJNu jest nie tylko bieżąca ocena 
jednostek naukowych, ale również powstanie instrumentu, który 
także w przyszłości pozwoli sprawnie przeprowadzić proces 
ewaluacji/kategoryzacji. To także wielkie ułatwienie dla użyt-
kowników (w tym samych jednostek), którzy mogą sprawnie 
i wygodnie poruszać się po przeznaczonej dla nich części systemu 
teleinformatycznego.

Celem strategicznym działalności KEJNu jest poprawienie 
jakości i efektywności polskich jednostek naukowych na tle ich 
odpowiedników w Europie i na świecie. W aktualnym procesie 
kategoryzacji jednostek położono na ten fakt szczególny nacisk. 
Poziomy jednostek referencyjnych, których osiągnięcie było po-
trzebne do zakwalifi kowania do kategorii A lub B, zostały zbu-
dowane w odniesieniu do pozycji międzynarodowej dyscyplin 
naukowych. Pozwala to na odzwierciedlenie stanu/kondycji 
polskiej nauki w zagranicznych bazach danych (takich jak WoS, 

Rys. 1. Porównanie wyników kategoryzacji 2010 (po lewej) z wynikami aktualnej 
edycji 2013 (po prawej)
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WoK czy Scopus) w procesie oceny 
parametrycznej, poprzez zróżnicowa-
nie poziomu jednostek referencyjnych 
w funkcji siły naukowej najpierw grupy 
nauk, a następnie poszczególnych dys-
cyplin nauki. W tym również przejawia 
się rola KEJNu jako instytucji inspirującej 
rozwój i monitorującej osiągnięcia jedno-
stek naukowych w Polsce.

Kategoryzacja w grupach 
nauk i obszarach badań

Jednostki naukowe ( JN) poddane ka-
tegoryzacji zostały podzielone na cztery 
grupy nauk. Przeprowadzenie ewaluacji 
w każdej grupie było powierzone osob-
nej Komisji KEJN, która ustalała własne 
zasady przypisywania jednostkom kate-
gorii, w ramach przepisów prawa i ogól-
nych wskazań KEJN. W każdej grupie 
nauk zostały wyróżnione obszary badań, 
do których Komisje KEJNu zakwalifi ko-
wały jednostki naukowe. W każdym z ta-
kich obszarów jednostki zostały dodat-
kowo podzielone na cztery typy (uczel-
nie, PAN, instytuty badawcze, inne), dla 
których w ramach jednego obszaru były 
tworzone osobne grupy wspólnej oceny 
(GWO).

Analizie kategoryzacji wg typów insty-
tucji poświęcony jest następny rozdział. 
Tu koncentrujemy się jedynie na analizie 
według grup nauk i wyróżnionych w nich 
obszarów badań. W Tabeli 1 podano 
liczbę jednostek przypisanych do po-
szczególnych grup, liczbę obszarów, na 
jakie zostały podzielone oraz procen-
towy udział jednostek poszczególnych 
kategorii w danej grupie.

Liczba jednostek przypisanych do 
poszczególnych obszarów była bardzo 
zróżnicowana, nawet w obrębie jednej 
grupy nauk. Trzy największe obszary (HS 
Nauki społeczne, HS Nauki ekonomiczne 
i NZ Nauki medyczne) obejmowały po 
około 100 jednostek każda, a najmniej-
sze składały się z ok. 10 jednostek. Zróż-
nicowanie jednostek znalazło swój wyraz 
także w ostatecznie przyznanych katego-
riach. W Tabeli 2 zestawiono obszary, 
w których przeszło połowa jednostek 
otrzymała kategorię A lub A+ oraz te, 
w których udział takich jednostek jest 
mniejszy niż 25%.

Bardzo zróżnicowany jest również 
udział jednostek kategorii C w poszcze-
gólnych obszarach. W Tabeli 3 podano 
dane dotyczące obszarów, w których 
mniej niż 3% lub więcej niż 10% jedno-
stek i nie mniej niż 3, zostało zakwalifi -
kowanych do kategorii C.

Grupa nauk
Liczba 

JN

Liczba 

obszarów
%A+ %A %B %C

Nauki humanistyczne
i społeczne (HS)

303 6 4,0% 27,1% 62,0% 6,9%

Nauki o życiu (NZ) 233 4 3,9% 37,8% 9,8% 8,6%

Nauki ścisłe
i inżynierskie (SI)

323 14 4,3% 35,9% 50,8% 9,0%

Nauki o sztuce i twórczości 
artystycznej (TA)

103 4 1,9% 20,4% 70,9% 6,8%

RAZEM 962 28 3,8% 32,0% 56,2% 8,0%

TABELA 1. Liczba obszarów w grupach nauk i udział JN kategorii A+, A, B, C

TABELA 2. Udział JN kategorii A, A+ w wybranych grupach i obszarach

Grupa Obszar Liczba JN w tym A+ % A i A+

HS Filozofi a i nauki teologiczne 16 1 62,5%

NZ Nauki biologiczne 41 4 68,3%

SI Chemia i technologia chemiczna 26 3 77,0%

SI Matematyka i Informatyka 17 2 64,7%

SI Fizyka i Astronomia 35 6 57,1%

HS Nauki społeczne 98 3 21,4%

SI Transport i bezpieczeństwo 13 0 23,0%

SI Infrastruktura i ochrona środowiska 9 0 22,2%

SI Elektrotechnika, elektronika
i technologie informacyjne

14 0 14,3%

TA Nauki muzyczne 35 1 14,3%

TA Sztuki teatralne i fi lmowe 14 0 14,3%

Grupa Obszar Liczba  JN w tym C % C

HS Nauki społeczne 98 11 11,2%

NZ Nauki medyczne 100 14 14,0%

SI Maszyny i urządzenia 18 6 33,3%

SI Elektrotechnika, elektronika
i technologie informacyjne

35 3 21,4%

SI Elektrotechnika, automatyka,
elektronika i technologie informacyjne

47 9 19,1%

SI Technologie materiałowe i chemiczne 16 3 18,8%

TA Sztuki projektowe 15 4 26,7%

HS Filozofi a i nauki teologiczne 16 0 0%

SI Fizyka i Astronomia 35 1 2,9%

SI Chemia i technologia chemiczna 26 0 0%

SI Energetyka i górnictwo 11 0 0%

SI Mechanika, budowa i eksploatacja ma-
szyn, inżynieria produkcji

38 0 0%

SI Inżynieria materiałowa, inżynieria che-
miczna i procesowa, inżynieria środowiska

23 0 0%

TA Nauki muzyczne 35 1 2,9%

TA Sztuki piękne i konserwacja 39 1 2,6%

TABELA 3. Udział JN kategorii C w wybranych grupach i obszarach
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Interesujące są zmiany kategorii jednostek w stosunku do po-
przedniej kategoryzacji, które są podsumowane w Tabeli 4:

Należy pamiętać, że zmiany mogą wynikać nie tylko z in-
tensyfi kacji lub spowolnienia pracy jednostki, ale także innych, 
zewnętrznych przyczyn: zmiany grupy porównawczej, w której 
jednostka jest klasyfi kowana, zachowań konkurentów nawet 
przy niezmienionej aktywności jednostki, a także zmiany zasad 
parametryzacji (o czym była mowa na początku niniejszego 
artykułu). Rezygnacji z prostego sumowania osiągnięć material-
nych i stricte badawczych należy zapewne przypisać największe 
zmiany w grupach SI i TA.

Do obecnej kategoryzacji zgłosiło się 71 jednostek, które 
nie brały udziału w poprzedniej – najwięcej, bo aż 43, w grupie 
HS. Przeszło 40% nowych jednostek otrzymało kategorię C, 
a tylko jedna – kategorię A.

Na zakończenie przedstawionych analiz należy z całą mocą 
przypomnieć, że udziały jednostek kategorii A (z A+), B i C 
w poszczególnych grupach i obszarach odzwierciedlają wyłącz-
nie zróżnicowanie parametrów jednostek w ramach poszcze-
gólnych obszarów, a nawet GWO. Wysoki udział jednostek 
kategorii A (z A+) świadczy o wyrównanym poziomie czołówki 
w danym obszarze (GWO). Duży udział jednostek kategorii C 
świadczy natomiast o dużej rozpiętości parametrów. Powyż-
sze uwagi odnoszą się tym bardziej do wyników punktowych 
jednostek, ogłoszonych przez MNSW w komunikacie o wy-
nikach kompleksowej oceny. Dokonywanie na ich podstawie 
porównań jednostek działających w różnych obszarach badań, 
a nawet różnego typu, jest po prostu bezsensowne.

Kategoryzacja na tle rodzajów jednostek 
naukowych

Instytucjonalna różnorodność polskiej nauki została po 
części odzwierciedlona w procesie kategoryzacji – w naukach 
ścisłych i inżynierskich oraz naukach o życiu – w zmodyfi kowa-
nych wagach poszczególnych kryteriów, tak aby odpowiadały 
zróżnicowanym profi lom jednostek oraz realizowanym przez 
nie zadaniom.

Analiza wyników kategoryzacji przy uwzględnieniu kryte-
rium odnoszącego się do typu jednostek naukowych pokazuje, 
że rozkład kategorii prezentuje się odmiennie w trzech pod-
stawowych kategoriach instytucjonalnych.

Proste zestawienie ocen poświadcza jednoznacznie, że to 
wśród instytutów Polskiej Akademii Nauk największe jest 
nasycenie jednostek, które uzyskały najwyższe kategorie 
(A oraz A+). Nieco inaczej prezentuje się rozkład wyników 
w jednostkach uczelnianych oraz instytutach badawczych, 
tam stosunkowo niewielki odsetek stanowią jednostki A+, 
największy gdyż prawie 60% należy do kategorii B. Czwarta 
kategoria jednostek – zresztą najmniej liczna, ale organizacyjnie 
najbardziej zróżnicowana – w której skład wchodzą jednostki 
niemieszczące się w poprzednich trzech kategoriach, czyli pod-
mioty komercyjne, muzea, fundacje, ośrodki badawczo-roz-
wojowe itd. charakteryzują się największym (aż 50%) udziałem 
jednostek, które uzyskały kategorię C. W wielu przypadkach 
niska ocena wynika z tego, że badania naukowe, a zwłaszcza 
publikacja ich wyników nie jest głównym celem funkcjonowania 
tych organizacji, dlatego nie powinno dziwić, iż spora cześć 
z nich legitymowała się naprawdę skromnymi osiągnięciami 
i wyraźnie odstawała od pozostałych.

Zestawienie wyników parametryzacji 2010 i 2013 w po-
dziale na typy jednostek naukowych wskazuje na istotne prze-
sunięcia. Podczas parametryzacji w 2010 roku nie przyznawano 
kategorii wyróżniającej A+, dlatego porównania można do-
konywać jedynie w obrębie trzech podstawowych kategorii. 
Największą zmianę widać w obrębie instytutów badawczych, 
wśród których znacząco stopniał odsetek jednostek z naj-
wyższą kategorią (-31,0%) natomiast zwiększył się odsetek 
jednostek w kategorii B (+24,9%) oraz C (+6,1%) .Istotny 
spadek zanotowano również wśród instytutów PAN, wśród 
których liczba jednostek z najwyższą kategorią spadła o 18,6%; 
wzrosła natomiast liczba jednostek z kategorią B (17,1%). Na 
tym tle niewielkie, wręcz kosmetyczne zmiany odnotowano 
w jednostkach uczelnianych. W ostatniej grupie („Inne”) można 
z kolei zaobserwować skokowy (+27,4%) wzrost odsetka 
podmiotów, które uzyskały najniższą kategorię.

Istotny spadek pozycji instytutów badawczych może być 
powodowany metodologią wyznaczania kategorii naukowej, 
w której końcowy wynik nie jest już prostą sumą wartości 
poszczególnych kryteriów, ale wynikiem porównania parami 
w ramach poszczególnych kryteriów. Tak więc w przypadku 
ocenianej jednostki nawet ekstremalnie wysoka wartość jed-
nego z kryteriów (w przypadku instytutów badawczych były 
to często wysokości kontraktów) nie wystarcza do zrówno-
ważenia braku w pozostałych. Podobne przyczyny wyjaśniają 
przesunięcie wielu jednostek z kategorii B do C w ostatnim 
typie jednostek, określanym mianem „inne”. Potwierdzałby 
to fakt, że największe spadki w kategorii instytutów badaw-
czych odnotowano w grupach nauk ścisłych oraz inżynierskich, 
a także nauk o życiu.

Analiza rozkładu przyznawania poszczególnych kategorii 
naukowych wskazuje, że nie ma znaczących rozbieżności – gdy 
chodzi o rozkład kategorii naukowych – w poszczególnych gru-

TABELA 4. Zmiany kategorii w grupach nauk

Grupa 

nauk

# JN

w obu kat.

% wyższa % równa % niższa

HS 260 15,0% 73,5% 11,5%

NZ 223 17,9% 63,7% 18,4%

SI 313 15,3% 62,6% 22,0%

TA 95 29,5% 44,2% 26,3%

2013 Liczba JN A+ A B C

PAN 70 17,1% (12) 60,0% (42) 21,4% (15) 1,4% (1)

Uczelnie 756 3,0% (23) 29,8% (225) 59,6% (451) 7,5% (57)

Instytuty 
badawcze 115 1,7% (2) 30,4% (35) 60,9% (70) 7,0% (8)

Inne 22 0,0% 27,3% (6) 22,7% (5) 50,0% (11)

2010-2013 A lub A+ B C

PAN – 18,6% + 17,1% + 1,4%

Uczelnie – 0,9% + 2,1% – 1,1%

Instytuty 
badawcze – 31,0% + 24,9% + 6,1%

Inne + 1,2% – 26,2% + 27,4%

Tabela 5. Odsetek kategorii naukowych w poszczególnych typach jednostek
(w nawiasach liczba jednostek)

Tabela 6. Zmiana odsetka kategorii naukowych 
w poszczególnych typach jednostek (2010-2013)
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pach nauk. Pojawiające się różnice można traktować jako mało 
znaczące. Warto jednak zwrócić uwagę na kilka ciekawostek. 
Największy odsetek jednostek PAN wyróżnionych kategorią 
A+ jest w naukach społecznych oraz humanistycznych (28,6%) 
i na tle jednostek PAN w innych obszarach wiedzy prezentują 
się one zdecydowanie najlepiej, bowiem 85,7% uzyskało kate-
gorię A bądź A+. Wśród uczelni z kolei największe nasycenie 
najlepiej ocenianych jednostek jest w grupie nauk ścisłych oraz 
inżynierskich (A+ 4,2%; A 35,7%). Warto wskazać, że w obsza-
rze nauk o życiu aż 10,5% jednostek uzyskało kategorię C.

Elitarna kategoria A+
Kategoria A+ jest tą, której nie było w poprzednich para-

metryzacjach. Jej powstanie miało na celu wyłonienie i dodat-
kowe fi nansowanie najlepszych z najlepszych. Kandydaci do 
tej kategorii byli wybierani spośród 25% najwyżej ocenionych 
jednostek naukowych w poszczególnych GWO, a ponadto mu-
sieli spełnić szereg innych wymagań. Rozpatrując przydział do 
kategorii A+, komisje KEJN brały pod uwagę nie tylko 4 pod-
stawowe kryteria, lecz także inne parametry, takie jak średnia 
liczba cytowań przypadająca na jednego pracownika, średnia 
liczba cytowań jednej publikacji, bądź średnia wartość punk-
towa 25% najwyżej ocenianych publikacji. Zaobserwowaliśmy 
dużą zbieżność tych parametrów z kryteriami głównymi.

Kategoria A+ jest nieliczna – należy do niej 37 jednostek na-
ukowych spośród 963 instytucji, które poddały się kategoryza-
cji, to jest 3,8% całości, lub 12% z 308 placówek, które uzyskały 
kategorię A. Jednym z powodów ograniczonej liczby jednostek 
A+ jest fakt, że dodatkowe ich fi nansowanie uszczupla środki 
dla innych jednostek, w tym takich, którym do A+ brakowało 
niewiele. By zostać zaliczoną do kategorii A+, instytucja musiała 
uzyskać doskonałe wyniki we wszystkich czterech kryteriach. 
Dostały się do niej jednostki ze ścisłej czołówki.

Nieco statystyki: spośród 303 instytucji z dziedziny nauk 
humanistycznych i społecznych kategorię A+ uzyskało 12 tj. 

około 4,0% jednostek; spośród nauk o życiu uhonorowano 
tak 9 placówek z 233 klasyfi kowanych tj. 3,9%; nauki ścisłe 
i inżynierskie to 14 spośród 323 jednostek, co stanowi 4,3% 
i odzwierciedla ich wysokie miejsce w rankingach międzyna-
rodowych; nauki o sztuce reprezentowane są przez 2 ze 103 
jednostek, stanowi to 1,9% tej liczby. Spośród 70 instytucji 
Polskiej Akademii Nauk wyłoniono 12 jednostek kategorii 
A+, stanowi to 17,1% całości, tak więc PAN wypada lepiej niż 
instytuty badawcze, wśród których 2 (1,7%) z 115 placówek 
uzyskały tę kategorię, a zarazem lepiej niż uczelnie, gdzie 23 
wydziały spośród 756 jednostek (to jest około 3,0%) uzyskało 
wynik A+. Przodowały tutaj Uniwersytet Warszawski (6 wy-
działów A+), oraz Jagielloński (4 takie wydziały).

Podsumowując, aby uzyskać kategorię A+ należało publiko-
wać dużo i dobrze, należało również dbać o parametr N, czyli 
liczbę zatrudnionych. Wydaje się, że w niektórych przypadkach 
znaczny wzrost N, spowodowany dużymi projektami badaw-
czymi skutkować mógł spektakularnymi spadkami jednostek 
w tej parametryzacji.

W stronę kategoryzacji 2017
Trudno nam ocenić wartość zastosowanego systemu oceny 

jednostek naukowych. Będziemy wsłuchiwać się przede wszyst-
kim w opinie środowiska, ale także uczestników procesu ewa-
luacji, w tym ekspertów ICI oraz opinie kierownictwa MNiSzW. 
Szczególnie interesować nas będzie odpowiedź na pytanie, czy 
zasada systemu została zaakceptowana, czy nie. To da nam 
wskazówkę, czy mamy go modyfi kować, czy zmienić całkowi-
cie. Członkowie KEJN są zdecydowanie za zaakceptowaniem 
obecnego systemu oceny parametrycznej jednostek nauko-
wych, ale także za wprowadzeniem wielu koniecznych zmian. 
Jesteśmy obecnie bogatsi o nabyte doświadczenia oraz dane, 
które mogą posłużyć nam do przyszłych symulacji. Pamiętać 
należy, że tworzyliśmy nowy system, w którym aż 3 kryteria 
spośród 4 (poza kryterium I) nie miały odpowiedników w po-

przednich ocenach, przez co nie mieliśmy 
danych do koniecznych analiz.

Ocenimy, które z parametrów nie miały 
wpływu na ostateczne wyniki, które stwa-
rzały możliwość dowolności oceny, a które 
– mimo że precyzyjne – powodowały trud-
ności i częste pomyłki przy wypełnieniu 
ankiet. Nie możemy jednak przy tym za-
pomnieć, że nasz system musi dać szansę 
oceny wszystkich jednostek, w tym także 
tych słabszych, będących „na dorobku”. Dla-
tego obok parametrów ogólnych dla wszyst-
kich, wprowadzono parametry opisujące 
jednostki wyróżniające się, co w obecnej 
ocenie stosowaliśmy dla wyłonienia kategorii 
A+. Także te parametry będziemy doprecy-
zowywać i ulepszać.

Liczymy, że kolejna ocena, niezależnie od 
jej kształtu, będzie doskonalsza i w szerszym 
zakresie skorzysta z baz POL-on, co zwięk-
szy możliwość weryfi kacji danych i ułatwi 
pracę ekspertów.

W imieniu Komitetu Ewaluacji

Jednostek Naukowych tekst opracowali:

Dominik Antonowicz, Stefan Jackowski,

Andrzej Pilc, Błażej Skoczeń, Maciej Zabel

Obszar Typ N A+ A B C

Obszar 
HS

HS 303 4,0% 27,1% 62,1% 6,9%
Uczelnie 276 2,9% 26,1% 64,5% 6,5%

PAN 14 28,6% 57,1% 14,3% 0,0%

Instytuty 9 0,0% 22,2% 77,8% 0,0%

Inne 4 0,0% 0,0% 25,0% 75,0%

Obszar 
NZ

NZ 233 3,9% 37,8% 49,8% 8,6%
Uczelnie 162 2,5% 34,6% 52,5% 10,5%

PAN 30 10,0% 63,3% 23,3% 3,3%

Instytuty 39 5,1% 30,8% 59,0% 5,1%

Inne 2 0,0% 50,0% 50,0% 0,0%

Obszar 
SI

SI 323 4,3% 35,9% 50,8% 9,0%
Uczelnie 216 4,2% 35,7% 53,2% 6,9%

PAN 26 19,2% 57,7% 23,1% 0,0%

Instytuty 67 0,0% 31,3% 59,7% 9,0%

Inne 14 0,0% 21,4% 21,4% 57,1%

Obszar 
TA

TA 103 1,9% 20,4% 70,9% 6,8%
uczelnie 102 2,0% 19,6% 71,6% 6,9%

Inne 1 0,0% 100,0% 0,0% 0,0%

Tabela 7. Rozkład przyznanych kategorii według typu jednostki w grupach nauk
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Eksperci Narodowego Centrum Badań Jądrowych 
(NCBJ), wspólnie z nauczycielami i uczniami mazowiec-
kich techników, realizują projekt „Szkoła z przyszło-
ścią”. Podczas zajęć w szkołach oraz interaktywnych 
zajęć w laboratoriach Instytutu, posiadającego jedyny 
reaktor jądrowy w Polsce, wypracowany zostanie pro-
gram nauczania w zawodach nukleonicznych, mający 
na celu zachęcić młodzież do nauk ścisłych.

Specjaliści, nauczyciele, pracodawcy oraz sami uczniowie 
są zgodni – dzisiejszy system nauczania przedmiotów ścisłych 
(matematyka, fi zyka, chemia) należy udoskonalić. Wspólnie 
z ekspertami NCBJ szukają rozwiązań podnoszących skutecz-
ność przekazywania wiedzy tak, aby zachęcić młodzież do 
nauki oraz efektywniej przygotować ich do przyszłej kariery 
zawodowej. Realizowany projekt „Szkoła z przyszłością” ma 
pomóc wprowadzić niezbędne zmiany do systemu nauczania 
przedmiotów ścisłych.

Pierwszym etapem projektu „Szkoła z przyszłością” było 
przeprowadzenie badań dotyczących nauczania w technikach 
na Mazowszu (co dziesiąty absolwent z 80 tys. osób kończą-
cych technikum jest z województwa mazowieckiego) na trzech 
grupach: nauczycieli, pracodawców i uczniów.

Przeprowadzone badania, niestety, utwierdziły nas w dotych-

czasowych obserwacjach dotyczących niedociągnięć w nauczaniu 

przedmiotów ścisłych – mówi prof. dr hab. Ludwik Dobrzyński, 
dyrektor Działu Edukacji i Szkoleń NCBJ, pomysłodawca pro-
jektu „Szkoła z przyszłością” – wychodząc więc naprzeciw ocze-

kiwaniom, postanowiliśmy pomóc młodzieży, jak i nauczycielom, 

aby na drodze wspólnej rozmowy poszukać najlepszych rozwiązań 

wpływających na poprawę jakości ich kształcenia.

W opinii uczniów obecny program nauczania w technikach 
nie zachęca do zainteresowania się naukami ścisłymi. Jako przy-
czynę większość wskazuje brak w szkołach wykładów z poka-
zami oraz wycieczek tematycznych do laboratoriów. Pomimo 
tych niedogodności blisko połowa absolwentów techników 
decyduje się na kontynuowanie nauki na uczelniach wyższych.

Nie tylko sami uczniowie, ale również szkolący 
ich nauczyciele widzą, że obecny program nauczania 
nie zachęca ich podopiecznych do zainteresowania 
się naukami ścisłymi. Aż 83% z nich wskazało na 
konieczność zwiększenia liczby godzin z zajęć ści-
słych, w tym z zagadnień tematyki jądrowej. Dużą 
przeszkodą w prowadzeniu ciekawych zajęć okazuje 
się brak odpowiednio przygotowanych pracowni 
w szkołach. Tak więc wprowadzone dodatkowe 
zajęcia nauczyciele mogliby przeznaczyć na wy-
cieczki do specjalistycznych laboratoriów, udział 
w konferencjach itp.

System nauczania weryfi kuje rynek pracy. Prze-
prowadzone badania pokazały, że ponad połowa 
pracodawców ocenia jakość kształcenia w technikach 
nisko lub nawet bardzo nisko. Wskazują na brak 
przygotowania merytorycznego absolwentów, co 
jest podstawowym ich wymogiem w procesie rekru-
tacji. A zapotrzebowanie na absolwentów techników 
będzie rosło – na rynku brakuje specjalistów z wy-
kształceniem technicznym, natomiast obserwuje się 
nadmiar osób z wykształceniem humanistycznym.

Badania dotyczące stanu szkolnictwa zawodowego i za-
potrzebowania na rynku pracy na absolwentów techników  
– w ramach projektu „Szkoła z przyszłością”, na zlecenie NCBJ, 
fi rma MillwardBrown SMG/KRC przeprowadziła na trzech 
grupach: uczniów, nauczycieli i pracodawców z województwa 
mazowieckiego. Nauczycieli przebadano za pomocą wywia-
dów z wykorzystaniem papierowego kwestionariusza, uczniów 
podczas ankiet audytoryjnych, natomiast pracodawców me-
todą ilościową za pomocą techniki CAPI. Badania wykonano 
w październiku 2012 r.

W ramach projektu, oprócz badań, przeprowadziliśmy również 

dwie tury specjalistycznych szkoleń z nauczycielami przedmiotów 

ścisłych. We wspólnych rozmowach próbowaliśmy znaleźć optymalne 

rozwiązania wpływające na zwiększenie zainteresowań uczniów 

przedmiotami takimi jak fi zyka, matematyka czy chemia” – pod-
kreśla Marcin Sadowski, kierownik projektu „Szkoła z przyszło-
ścią” – obecnie rozpoczynamy drugi etap, w którym przetestujemy 

opracowany program edukacyjny. Zaprosimy też uczniów do naszego 

instytutu na ciekawe zajęcia laboratoryjne.

„Szkoła z przyszłością” to projekt o wartości blisko 1 mln 
zł współfi nansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach 
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. To także jeden z sze-
rokiego wachlarza kompleksowych działań edukacyjnych re-
alizowanych w NCBJ, mających na celu podniesienie poziomu 
świadomości społeczeństwa na temat zagadnień związanych  
z energetyką jądrową. NCBJ współpracuje również z innymi 
ośrodkami naukowymi w Polsce i za granicą, przygotowując 
programy specjalistycznych kursów i studiów podyplomowych. 
Z wiedzy ekspertów korzystają nie tylko studenci, ale również 
młodzież gimnazjalna podczas dedykowanych im zajęć na tere-
nie ośrodka w Świerku. Dzięki odpowiednio przygotowanym 
wykładowcom, którzy podczas zajęć wspierają się unikatowymi 
w skali kraju urządzeniami badawczymi, takimi jak badawczy 
reaktor jądrowy MARIA, NCBJ odwiedza rocznie ponad 7000 
osób z całej Polski. 

Źródło: NCBJ

„Szkoła z przyszłością”

Reaktor badawczy typu basenowego MARIA – jedyny czynny reaktor jądrowy
w Polsce
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umożliwiająca rozwiązywanie problemów naukowych. Pełnym 
badaniem w ITWL objęto m.in. polskie samoloty opracowane 
przez polskich konstruktorów, takie jak: PZL-130 Orlik, TS-11 

Iskra, I-22 Iryda.

ITWL przygotował modernizację samolotu TS-11 Iskra do 
współczesnego standardu samolotu szkolno-treningowego dla 
Sił Powietrznych RP. Modernizacja objęła zastosowanie cyfrowej 
wersji kokpitu, unowocześnienie silnika i nowy fotel do katapul-
towania zapewniający pełne bezpieczeństwo pilota.

Do badań w locie Instytut opracował Latające Laboratorium. 
Jest to samolot z aparaturą do pomiaru dowolnych parametrów 
badanych urządzeń, z układem transmisji w czasie rzeczywistym 
mierzonych parametrów i obrazu z pokładowej kamery.

Badania w locie uzbrojenia lotniczego prowadzi się w celu 
potwierdzenia parametrów technicznych uzbrojonych statków 
powietrznych, sprawdzenia i wyznaczenia charakterystyk bali-
stycznych, skuteczności rakiet kierowanych i samonaprowadza-
jących się, oceny i korekty systemów celowniczo-nawigacyjnych. 
Produkowane w kraju lotnicze środki bojowe, z wyjątkiem licen-
cyjnej amunicji, to głównie środki bojowe opracowane w ITWL, 
następnie przekazywane do produkcji w przemyśle. W Instytucie 
opracowano m.in. urządzenia do treningu w strzelaniu (imitatory 
celów powietrznych) i bombardowaniu, pirotechniczne układy 
sygnalizacji i znakowania celów, pasywne środki zakłóceń i prze-
ciwdziałania radiowego.

Nowym osiągnięciem specjalistów Instytutu w tej dziedzinie 
jest opracowanie nowoczesnych imitatorów celów powietrz-
nych ICP-1 („smugacz ogniowy”) i ICP-R (cel spadochronowy), 
przeznaczonych do strzelań z przenośnych zestawów rakieto-

W czerwcu 2013 r. minęło 60 lat od powołania Instytutu 
Technicznego Wojsk Lotniczych (ITWL). Świętowany jubileusz 
jest dobrą okazją, by przypomnieć bogatą tradycję, a także osią-
gnięcia. Tradycje Instytutu, jako placówki naukowo-badawczej 
związanej z badaniami i eksploatacją techniki lotniczej, sięgają 
roku 1926, czyli początków działalności Instytutu Badań Technicz-
nych Lotnictwa (IBTL), powstałego na bazie Wojskowej Centrali 
Badań Lotniczych (WCBL). Zadaniem IBTL były studia, bada-

nia i doświadczenia naukowo-techniczne, zmierzające do postępu 

i rozwoju techniki lotniczej oraz do ustalenia najodpowiedniejszego 

sprzętu i materiału lotniczego. Szczególny nacisk położono na roz-
wój badań płatowców i silników, co wynikało z rozwoju polskiego 
przemysłu lotniczego, który przystępował do projektowania i bu-
dowy własnych prototypów samolotów oraz produkcji silników 
lotniczych. Zadania te, rozszerzone o tematykę współczesnej 
eksploatacji statków powietrznych, są nadal aktualne.

INBWL, jako w pełni ukształtowana jednostka badawcza, 
w 1958 r. zmienił nazwę na Instytut Techniczny Wojsk Lotni-
czych (ITWL).

Obecnie ITWL prowadzi działalność naukową, innowacyjną 
i wdrożeniową w zakresie:

niezawodności i bezpieczeństwa lotów;
diagnostyki statków powietrznych;
uzbrojenia lotniczego;
projektowania i integracji systemów lotniczych;
lotniczych systemów logistycznych;
bezzałogowych statków powietrznych;
systemów szkolenia lotniczego;
infrastruktury lotniskowej i drogowej;
zamienników paliw, cieczy roboczych i smarów;
wykorzystania biokomponentów w lotniczych produktach 
MPS.
Znaczącą pozycję w pracach Instytutu, z racji zajmowanego 

w strukturze Sił Zbrojnych RP miejsca, zajmują kompleksowe 
badania statków powietrznych (SP) na ziemi i w locie, w tym 
uzbrojenia lotniczego oraz ekspertyzy w zakresie techniki lotni-
czej i lotniskowej. Prace te wykonywane są m.in. w ramach badań 
kwalifi kacyjnych techniki lotniczej wprowadzanej do eksploatacji 
w lotnictwie wojskowym. Możliwości takie stwarza znaczny 
potencjał naukowo-badawczy oraz pokaźna baza aparaturowa 

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

60 lat Instytutu Technicznego Wojsk Lotniczych
w służbie polskiego lotnictwa

Instytut Badań Technicznych Lotnictwa. Nieniszcząca próba 
statyczna (pomiar odkształceń) samolotu pasażerskiego PZL-4 
w 1931 r.

Dr hab. inż. Ryszard Szczepanik, 
prof. WSOSP – dyrektor Instytutu 
Technicznego Wojsk Lotniczych, 
twórca innowacyjnych metod 
badania lotniczych silników 
turbinowych. Posiada stopień 
pułkownika.

Prof. dr hab. inż. Jerzy Lewitowicz 
wieloletni pracownik naukowy 
ITWL i były komendant, szef  
badań i rozwoju techniki wojsko-
wej – Zastępca Głównego 
Inspektora Techniki WP, członek 
Rady Głównej Instytutów 
Badawczych V i VI kadencji, 
twórca diagnostyki tribologicznej 
statków powietrznych. Posiada 
stopień generała.
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pieczeństwa Systemów. Nazwą tą określa 
się teorię niezawodności techniki lotniczej, 
rozwiniętą przez naukowców Instytutu, 
wzbogaconą matematycznymi modelami 
bezpieczeństwa. Zawarte w niej zasady 
i algorytmy kształtowania niezawodności 
statków powietrznych w procesie eksplo-
atacji zostały wykorzystane do budowy 
ogólnokrajowych systemów wspomaga-
nia sterowania eksploatacją i analizy nie-
zawodności techniki lotniczej.

Ważną rolę w działalności Instytutu 
odgrywają prace mające na celu przedłu-
żanie resursu eksploatacyjnego statków 
powietrznych, jego elementów i wypo-
sażenia, w tym: przedłużanie kalenda-
rzowych resursów międzyremontowych 
samolotów Su-22 M4 oraz Su-22UM3K, 
przedłużanie resursów godzinowych stat-
ków powietrznych, wymienionych Su-22, 
czy też MiG-29, PZL-130 Orlik, An 28. 
W latach poprzednich przedłużano także 
kalendarzowe resursy techniczne samo-
lotów Jak-40.

Nowoczesny system eksploatacji 
wymaga ciągłego monitorowania stanu 
sprzętu lotniczego i niepożądanych zda-
rzeń (incydentów, awarii i katastrof  lotni-
czych). Najnowszy, opracowany w Insty-
tucie, kompleksowy system analizy i oceny 
bezpieczeństwa lotów lotnictwa Sił Zbroj-
nych RP TURAWA służy utrzymaniu wy-
sokiego poziomu bezpieczeństwa lotów 
statków powietrznych. Przeznaczony jest 
do śledzenia, oceny i wieloaspektowej 
analizy procesów eksploatacji statków po-
wietrznych. Zawiera szczegółowe dane na 
temat lotów, poszczególnych SP, zdarzeń 
lotniczych, personelu latającego. Obejmie 
on także wprowadzone do eksploatacji 
samoloty F-16 Jastrząb. Instytut pełni rów-
nież funkcję administratora systemu.

Jak pokazuje praktyka eksploatacyjna, 
optymalizacja procesów użytkowania 
i obsługiwania sprzętu lotniczego jest 
niemożliwa bez diagnostyki, stąd duże 
zapotrzebowanie lotnictwa wojskowego 
na prace z tego zakresu. Obecnie Pra-
cownia Badań Nieniszczących i Pracownia 
Diagnostyki Systemów Tribologicznych 
stosują metody (zautomatyzowane z za-
stosowaniem interfejsu PC oraz ręczne): 
prądów wirowych, ultradźwiękową, aku-
styczną niskoczęstotliwościową, D-Sight, 
Shearography, penetracyjną, magnetyczną 
i wizualną, spektralną, izotopową i rent-
genowską. Nasi specjaliści wykrywają 
pęknięcia i korozję ukryte w połączeniach 
zakładkowych, rozwarstwienia, porowa-
tość, wtrącenia ciał obcych, odklejenia 
i wtrącenia wody. Badają i wykrywają 
stany awaryjne układów tribologicznych 
w silnikach lotniczych i instalacjach hydrau-
licznych. Określają również przewodność 
elektryczną materiałów (wg standardu 
IACS) oraz wykonują pomiary grubości.

Najnowsze badania podatności dia-
gnostycznej silników lotniczych zaowo-
cowały m.in. opracowaniem sygnalizatora 
nadmiernych drgań łopatek wirnikowych 
(SNDŁ) wykrywającego uszkodzenia ło-
patek sprężarki w silniku SO-3 i czujnika 
mikrofalowego do pomiaru drgań łopatek 
wirnikowych z anteną nadawczo-odbior-
czą ANO-1. SNDŁ umożliwia bezdoty-
kową ocenę stanu technicznego łopatek 
sprężarki. Za pomocą czujnika wykonuje 
się pomiar amplitudy i częstotliwości drgań 
łopatek (z identyfi kacją pęknięć), badanie 
ruchu i drgań zespołu wirnikowego oraz 
pomiar luzów wierzchołkowych.

Do diagnozowania zespołu napędo-
wego oraz systemów samolotu MiG-29 

opracowano w Instytucie zmodernizo-

wych GROM i STRZAŁA oraz z przeciw-
lotniczych zestawów artyleryjskich.

W 2001 r. w ITWL wdrożono system 
obiektywnej oceny użycia środków bojo-
wych w czasie rzeczywistym na poligonie 
w Nadarzycach. W Instytucie prowadzi 
się również badania lotniczych środków 
bojowych po okresach eksploatacji gwa-
rantowanych przez dostawcę pod ką-
tem możliwości ich przedłużenia. Wraz 
z przedsiębiorstwem Bumar Amunicja SA 
Instytut opracował i wdrożył wyrzutnie 
WW-15 i WW-15/N służące do od-
palania niekierowanych pocisków rakie-
towych kalibru 70 mm ze śmigłowców 
bojowych.

W ITWL prowadzi się również badania 
charakterystyk lotniczych środków bojo-
wych. Efektywność tych badań wzrosła 
w wyniku zastosowania opracowanych 
w Instytucie rejestratorów parametrów 
lotu, zabudowanych na pokładach statków 
powietrznych, oraz wprowadzenia sys-
temu rejestracji użycia lotniczych środków 
bojowych na poligonie lotniczym. Zna-
czący jest udział Instytutu w opracowaniu 
nowych środków szkolenia lotniczego dla 
wojsk rakietowych, jak np. rakietowe cele 
powietrzne RCP (w tym w wersji sterowa-
nej) oraz szkolne pociski rakietowe umoż-
liwiające szkolenie pilotów w powietrzu.

Na bazie doświadczeń zdobytych pod-
czas eksploatacji prowadzone są prace 
zwiększające niezawodność i gotowość 
techniczną sprzętu lotniczego. Jednocze-
śnie dąży się do zminimalizowania nakła-
dów związanych z eksploatacją urządzeń 
lub ich elementów.

Bezsprzecznym wkładem naukowców 
ITWL w badania i modelowanie nieza-
wodności techniki lotniczej było stworze-
nie Polskiej Szkoły Niezawodności i Bez-

Latające laboratorium do badań w locieSamolot TS-11 Iskra zmodernizowany do współczesnego standardu samolotu szkolno-
treningowego
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wany kompleksowy system diagnostyczny 
MK 9.12/M. Na całość systemu składają 
się zestawy pomiarowe do diagnozowa-
nia: stanu technicznego silnika i współpra-
cujących z nim instalacji, osprzętu oraz 
wyposażenia nawigacyjnego i radioelek-
tronicznego, obwodów sterowania uzbro-
jeniem, radiolokacyjnej stacji poszukiwa-
nia, przechwytywania i celowania oraz 
systemu celowniczego. Do zarządzania 
wynikami sprawdzeń wykonanych za po-
mocą wszystkich zestawów służy specjalny 
system informatyczny.

W ITWL opracowano system bieżą-
cej oceny stanu technicznego nawierzchni 
lotniskowych – jako nieodzowny element 
bezpiecznej eksploatacji i prognozowania 
prac remontowych. Prowadzone są m.in. 
badania: nośności sztucznych nawierzchni 
lotniskowych, badania określające przy-
czyny pęknięć i osiadania nawierzchni 
dróg startowych oraz układanej warstwy 
nawierzchni lotniskowej.

W celu uzyskiwania maksymalnie dużej 
liczby wiarygodnych informacji w zakre-
sie realizowanych lotów prowadzone są 
badania ukierunkowane na opracowanie 
systemów deszyfracji i rejestracji parame-
trów lotu statków powietrznych. Obec-
nie na pokładach wojskowych statków 
powietrznych zainstalowanych jest wiele 

typów eksploatacyjnych i katastrofi cznych 
rejestratorów parametrów lotu, opraco-
wanych w ITWL: IP-8 – rejestrator eks-
ploatacyjny samolotu Su-22; IP-16 – re-
jestrator eksploatacyjny dla samolotów 
An-28 Bryza; S2-3a – rejestratory eksplo-
atacyjne i katastrofi czne dla samolotów 
TS-11 Iskra, An-28 Bryza oraz śmigłowców 
W-3 Sokół, Mi-14, Mi-17, Mi-24 i SW-4; 
S2-3 – rejestratory eksploatacyjne dla sa-
molotów PZL-130 TC-I Orlik i TC-II Orlik; 
RPCM4 – seria rejestratorów przezna-
czona do wykorzystania podczas badań 
w locie statków powietrznych.

Opracowany w Instytucie system de-
szyfracji parametrów lotu THETYS umoż-
liwia czytelne przedstawienie informacji 
o wartościach poszczególnych parame-
trów, stanie psychofi zycznym pilota i sta-
nach awaryjnych. Aktualnie wykorzystuje 
się go jeszcze w niektórych jednostkach, 
w tym m.in. wersję eksploatacyjną, wypad-
kową, medyczną, dla kabiny treningowej 
systemów nawigacyjno-celowniczych.

Nowym opracowaniem specjalistów 
Instytutu jest system deszyfracji parame-
trów lotu OAZ (Obiektywna Analiza Za-
pisu). Może on pracować na dowolnym 
komputerze wyposażonym w interfejsy 
pomiarowe umożliwiające przesyłanie da-
nych z rejestratorów pokładowych S2-3a. 

Umożliwia on m.in.: analizę lotu na pod-
stawie zarejestrowanych parametrów, 
eksport i import danych, archiwizację 
zapisów.

Od końca lat dziewięćdziesiątych pro-
wadzone są w Instytucie prace nad bez-
załogowymi statkami powietrznymi (BSP) 
w wariantach celów powietrznych i samo-
lotów obserwacyjnych – ukierunkowane 
głównie na określenie ich podstawowych 
wymagań techniczno-funkcjonalnych. Za-
letą BSP jest ich mobilność i funkcjonal-
ność. W ostatnim czasie opracowano:

lekki bezzałogowy samolot obserwa-
cyjny NIETOPERZ przeznaczony do 
obserwacji i rozpoznania obiektów 
w terenie na odległość do 15 km;
bezzałogowy SP pionowego startu 
i lądowania KOLIBER wykorzystany do 
lotów obserwacyjnych na terenach zur-
banizowanych;
bezzałogowy samolot obserwacyjny 
PW-141 SAMONIT, opracowany wspól-
nie z Politechniką Warszawską, prze-
znaczony do obserwacji i rozpoznania 
obiektów w terenie na odległość do 
250 km w czasie 24 godzin;
bezzałogowy system obserwacyjny 
dla służb morskich przeznaczony do 
wykrywania i obserwacji obiektów na 
morzu;

•

•

•

•

ILX-27 – bezzałogowy śmigłowiec-robot do zadań 
specjalnych, opracowany wspólnie z Instytutem 
Lotnictwa

Diagnostyka nawierzchni lotniskowej System rejestracji parametrów lotu S2-3a

Zestaw bezzałogowych statków powietrznych (BSP) opracowanych w ITWL
(w rogu obserwacyjny BSP HOB-bit)
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nego (MSPO) w Kielcach nagrodę główną 
„Grand Prix” oraz „Defender”.

W Instytucie opracowano także zin-
tegrowany system awioniczny (ZSA), 
łączący w jedną całość praktycznie 
wszystkie systemy pokładowe śmi-
głowca, zgodnie z obowiązującymi na 
świecie standardami. Wraz z PCO In-
stytut opracował nahełmowy system 
wyświetlania parametrów lotu SWPL-1 
CYKLOP, przeznaczony do zobrazowa-
nia parametrów lotu śmigłowca przed 
okiem pilota. SWPL-1 CYKLOP został 
uhonorowany na XVII MSPO Nagrodą 
Prezydenta RP dla produktu najlepiej 
służącego podniesieniu bezpieczeństwa 
żołnierzy Sił Zbrojnych. Jednocześnie 
w ramach utworzonego konsorcjum re-
alizującego program GŁUSZEC i dzięki 
wsparciu Narodowego Centrum Badań 
i Rozwoju opracowano nahełmowy sys-
tem celowniczy ORION, nagrodzony 
w 2012 r. Defenderem. Umożliwia on 
naprowadzanie sterowanych stanowisk 
ogniowych i innych systemów uzbrojenia 
oraz wyświetlanie parametrów celowni-
czych i pilotażowych w dzień i w nocy.

W 2006 r. wdrożony został, opraco-
wany w Instytucie, zintegrowany system 
łączności dla śmigłowców Mi-8, Mi-17 

i Mi-24. System ten zapewnia: komunikację 
z innymi statkami powietrznymi oraz sys-
temami naziemnymi i kontroli przestrzeni 
w pasmach HF/VHF/UHF, wykorzystanie 
łączności jawnej, niejawnej oraz automa-
tyczne zestawianie połączeń, komunikację 
wewnętrzną na pokładzie śmigłowca, od-
słuch sygnałów specjalnych (nawigacyjnych 
i ostrzegawczych), sterowanie łącznością 
wewnętrzną i zewnętrzną, dostęp pilotów 
i dowódcy desantu do dowolnej radiostacji 
wg założonych priorytetów (niezależne 
kanały łączności), współpracę z systemem 
planowania łączności, łączność z rozbit-
kiem, awaryjną łączność lotniczą w przy-
padku uszkodzenia serwera komunikacyj-
nego. Ponadto system może być rozbudo-
wany do zadań transmisji danych.

Opracowano również stacjonarny sys-
tem obserwacji terenu, którego kamery 
pracują w widzialnym i termalnym zakresie 
widma fal elektromagnetycznych, w róż-
nych porach doby i różnych warunkach 
atmosferycznych.

bezzałogowy samolot rozpoznania tak-
tycznego PW-151 KUSY, opracowany 
wspólnie z Politechniką Warszawską, 
przeznaczony do rozpoznania taktycz-
nego i niszczenia celów naziemnych;
bezzałogowy śmigłowiec-robot do za-
dań specjalnych ILX-27, opracowany 
wspólnie z Instytutem Lotnictwa i Woj-
skowymi Zakładami Lotniczymi Nr 1 
w Łodzi, przeznaczony do wsparcia 
działań Wojsk Lądowych, Marynarki 
Wojennej, Straży Granicznej w ope-
racjach specjalnych w trudnym terenie 
(na Międzynarodowym Salonie Prze-
mysłu Obronnego 2013 w Kielcach 
otrzymał Wyróżnienie Specjalne Mi-
nistra Obrony Narodowej).
W ITWL opracowuje się modele ma-

tematyczne (statków powietrznych, lot-
niczych środków bojowych, pracy stacji 
radiolokacyjnych – wykorzystywane w sy-
mulatorach lotu różnych typów statków 
powietrznych), modele dynamiki lotów 
wszystkich typów wojskowych SP.

W Instytucie opracowano multime-
dialny system wspomagania procesu szko-
lenia w zakresie techniki lotniczej SOWA. 
Jest on przeznaczony do prowadzenia in-
teraktywnych szkoleń pilotów i personelu 
naziemnego, szkolenia z procedur obej-
mujących szczególne przypadki w locie, 
a także szkolenia związanego z wdraża-
niem nowych procedur określanych np. 
przez lotnicze biuletyny techniczne lub 
eksploatacyjne. Umożliwia on monitoro-
wanie: parametrów lotu statku powietrz-
nego, trasy jego lotu, parametrów pracy 
zespołu napędowego oraz układów i in-
stalacji pokładowych SP, a także czynności 
pilota w czasie lotu. Pozwala również na 
bieżącą ocenę wyszkolenia pilota oraz 
przewidywanie niebezpiecznych stanów 
lotu oraz przeciwdziałanie ich występo-
waniu. W Instytucie szkoli się również 
analityków i interpretatorów obrazu uzy-
skiwanego z rozpoznania powietrznego.

Jednym z ważnych kierunków prac 
w dziedzinie eksploatacji wojskowego 
sprzętu lotniczego jest modernizacja 
wyposażenia samolotów i śmigłowców 
Sił Zbrojnych RP stosownie do potrzeb 
eksploatatorów oraz wymagań współ-
czesnego pola walki. Istotnym sukcesem 
Instytutu jest modernizacja i integracja 
systemu awionicznego wielozadaniowego 
śmigłowca pola walki PZL W-3 Sokół w ra-
mach programu GŁUSZEC. Modernizacja 
śmigłowca do wersji GŁUSZEC (przepro-
wadzona przez PZL Świdnik, ITWL oraz 
OBR Tarnów) uzyskała na XV Między-
narodowym Salonie Przemysłu Obron-

•

•

Śmigłowiec W-3 Sokół zmodernizowany w ramach programu GŁUSZEC

Nahełmowy system celowniczy ORION Stacjonarny system obserwacji terenu
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Instytut wyposażył ruchome labora-
torium badania zdarzeń (wypadków) 
lotniczych i deszyfracji parametrów lotu. 
Przeznaczone jest ono do wspierania 
działań Komisji w miejscu zdarzenia oraz 
w warunkach stacjonarnych. Laborato-
rium wraz z wyposażeniem badawczym 
zapewnia zabezpieczenie śladów wskazu-
jących na przyczyny zaistnienia zdarzenia 
oraz szybką realizację niezbędnych prac 
badawczych i ekspertyz.

W dobie intensywnego rozwoju woj-
skowych systemów lotniczych i konku-
rencyjnej gospodarki rynkowej ITWL 
postawił na jakość prowadzonych badań, 
projektów oraz usług. W Instytucie działa 
system zarządzania jakością zgodny z do-
kumentem NATO – AQAP-2110 i normą 
PN-ISO 9001, certyfi kowany przez Biuro 
Wojskowej Służby Normalizacyjnej. Po-
siada również NATO-wski kod podmiotu 
gospodarki narodowej (NCAGE) 0481H 
oraz koncesję Ministerstwa Spraw We-
wnętrznych i Administracji nr B-404/2003 
w zakresie wytwarzania i obrotu bronią 
i amunicją oraz wytwarzania i obrotu wy-
robami i technologiami o przeznaczeniu 
wojskowym i policyjnym. Na zapleczu la-
boratoryjnym działa osiem akredytowa-
nych przez Polskie Centrum Akredytacji 
laboratoriów badawczych oraz Jednostka 
Certyfi kująca Wyroby.

Od 1993 r. Instytut posiada upraw-
nienia do nadawania stopnia naukowego 
doktora nauk technicznych (w dyscyplinie 
– budowa i eksploatacja maszyn), a od 
roku 2012 – doktora habilitowanego. 
ITWL posiada kategorię A przyznaną 
przez KEJN.

Do dorobku naukowego Instytutu 
należy włączyć organizowanie lub współ-
organizowanie krajowych i międzynaro-
dowych konferencji z dziedziny badań 
i eksploatacji techniki lotniczej, takich 
jak: Konferencja Bezpieczeństwa i Nie-

Oddzielną grupę problemów w lotnic-
twie stanowi badanie związków przyczy-
nowych pomiędzy zaistniałymi zdarzeniami 
lotniczymi a stanem technicznym sprzętu 
oraz określanie przedsięwzięć profi lak-
tycznych. Instytut opracowuje i prowadzi 
badania sprzętu wysokościowo-ratowni-
czego załóg statków powietrznych, który 
ma za zadanie ratować życie w sytuacjach 
awaryjnych. W ITWL opracowano m.in. 
maski tlenowe, hełmy ochronne, ubiory 
kompensacyjne, kamizelki ratunkowe, lot-
nicze łódki ratunkowe, morskie ubiory 
pilotów, zasobniki awaryjne.

Od wielu lat w Instytucie opracowuje 
się diagnostykę stanów awaryjnych ukła-
dów tribologicznych silników lotniczych. 
ITWL obejmuje także badaniami płyny 
eksploatacyjne (paliwa i ciecze robocze) 
oraz ekspertyzy z tego zakresu, obejmu-
jące m.in.: ocenę jakości paliw i cieczy 
roboczych, ustalanie okresów ich prze-
chowywania, dobór cieczy roboczych do 
nowo wprowadzanej techniki, ekspertyzy 
w zakresie produktów ropopochodnych 
oraz certyfi kację produktów MPS, biopa-
liw i biokomponentów. Instytut opraco-
wuje również technologie produkcji pły-
nów eksploatacyjnych syntetycznych, mi-
neralnych i na bazie biokomponentów.

Od momentu zorganizowania w lotnic-
twie wojskowym w 1958 r. Służby Bezpie-
czeństwa Latania, specjaliści Instytutu są 
stałymi członkami, a zarazem ekspertami 
Komisji Badania Wypadków Lotniczych. 
Wnoszą oni istotny wkład, który w wielu 
przypadkach decyduje o ustaleniu rze-
czywistych przyczyn powstania wypadku 
lotniczego i o podjęciu efektywnych 
przedsięwzięć profi laktycznych. Specja-
liści ITWL uczestniczyli m.in. w pracach 
Komisji Rządowej w ustaleniu przyczyn 
katastrof  lotniczych samolotów pasażer-
skich lł-62, które miały miejsce w Warsza-
wie w 1980 i 1987 r.

zawodności KONBiN, Zimowa Szkoła 
Niezawodności (Zakopane–Szczyrk), 
„Lotnictwo, Eksploatacja, Monitoring 
i Diagnostyka – Trendy Rozwoju” MEET 
POLAND, Forum „Samoloty, śmigłowce, 
szybowce RP”, wielu sympozjów i semina-
riów naukowych z dziedziny eksploatacji 
techniki lotniczej.

W Instytucie wydawane są naukowe 
periodyki: Prace Naukowe ITWL i Journal 

of  KONBiN, zawierające recenzowane ar-
tykuły naukowe i przeglądowe z dziedziny 
techniki lotniczej. Już ponad 30 lat Insty-
tut wydaje popularnonaukowy periodyk 
AKLOT – Aktualności Lotnicze, który za-
wiera syntetyczne opracowania na temat 
aktualnej sytuacji w światowym lotnictwie 
wojskowym i przemyśle pracującym dla 
jego potrzeb, a także serwis informacyjny 
dotyczący działalności Instytutu.

Praktyka i doświadczenie, nabyte na 
przestrzeni lat w służbie w lotnictwie woj-
skowym, dały impuls naukowcom z ITWL 
do opracowania i wydania wielu publikacji 
książkowych i monografi i, często o charak-
terze podręcznika akademickiego, m.in. 
serii pt. Problemy badań i eksploatacji tech-

niki lotniczej, Podstawy eksploatacji statków 

powietrznych, Nawierzchnie lotniskowe.

60-letnia działalność Instytutu Tech-
nicznego Wojsk Lotniczych, jak również 
współczesne osiągnięcia i opracowania 
ugruntowały jego pozycję lidera w zakresie 
badań naukowych, prac wdrożeniowych, 
techniczno-usługowych dla potrzeb pol-
skiego lotnictwa wojskowego i cywilnego. 
Wiele opracowań, publikacji i ekspertyz 
miało bez wątpienia bezpośredni wpływ 
na niezawodność i efektywność, a przede 
wszystkim bezpieczeństwo lotów statków 
powietrznych Sił Zbrojnych RP.

Oprac.: mgr inż. Krzysztof  Bubrzyk,

mgr Magdalena Malczewska

Zdjęcia: ITWL

Morski ubiór pilota MUP-1
Ruchome laboratorium badania zdarzeń lotniczych i deszyfracji 
parametrów lotu
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POLSKI PRODUKT PRZYSZŁOŚCI 
– nagrody dla instytutów badawczych

9 grudnia 2013 r., w Łazienkach 
Królewskich w Warszawie, odbyła 
się gala wręczenia nagród laureatom 
XVI edycji Konkursu Polski Produkt 
Przyszłości (PPP), organizowanego 
przez Polską Agencję Rozwoju 
Przedsiębiorczości. W uroczy-
stości udział wzięli podsekretarz 
stanu w Ministerstwie Gospodarki 
– Dariusz Bogdan, Prezes Polskiej 
Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości 
– Bożena Lublińska-Kasprzak oraz 
autorzy tegorocznych prac konkursowych i laureaci poprzednich 
edycji Konkursu, przedstawiciele świata nauki i biznesu, przed-
stawiciele administracji oraz parlamentarzyści.

W 2013 r. do prestiżowego grona ponad 100 laureatów 
Konkursu PPP dołączyli przedstawiciele środowiska instytutów 
badawczych:

Instytut Chemii Przemysłowej i Wydział Chemii UW 
– nagroda w kategorii wyrób przyszłości w fazie przedwdro-
żeniowej za Wysokoenergetyczny kwasowy akumulator 
węglowo-ołowiowy, Nagroda Specjalna „eCO2innowa-
cja” ufundowana przez Ministra Gospodarki.

 W konstrukcji kratek akumulatora wykorzystano lekki poro-

waty materiał węglowy. Dzięki temu uzyskano wyraźną reduk-

cję masy akumulatora, a tym samym wzrost energii właściwej. 

Zastosowanie go do magazynowania energii elektrycznej 

generowanej w małych, lokalnych siłowniach wiatrowych i sło-

necznych przyczyni się do zwiększenia udziału odwracalnych 

źródeł energii w całkowitym bilansie energetycznym kraju. 

•

Obniży to ilość dwutlenku węgla emitowanego do atmosfery 

przez elektrownie węglowe.

Przemysłowy Instytut Maszyn Rolniczych i Hydromega 
Sp. z o.o. – wyróżnienie w kategorii wyrób przyszłości w fazie 
przedwdrożeniowej za Modułowy multiplatformowy system 
przechowywania pojazdów samochodowych w miastach.

 Jest to w pełni zautomatyzowany, modułowy, wielopozio-

mowy system parkingowy. Realizacja projektu była ściśle 

związana z popytem na nowe miejsca parkingowe w mia-

stach, a szczególnie budowane w konwencji automatycznych 

parkingów wielopoziomowych. Zastosowanie systemów par-

kingowych w przestrzeni miejskiej, gdzie występują ogra-

niczone możliwości rozbudowy, znacząco poprawi jakość 

życia osób parkujących samochody, poprawi bezpieczeń-

stwo transportu samochodowego i atrakcyjność przestrzeni 

centrów miast.

Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów – na-
groda w kategorii wyrób przyszłości w fazie wdrożeniowej 
za PIAP GRYF® mały robot do rozpoznania.

 Robot PIAP GRYF® jest innowacyjnym i zaawansowanym 

technologicznie zdalnie sterowanym urządzeniem przezna-

czonym do szybkiego rozpoznania terenu i miejsc trudno-

dostępnych oraz do przeprowadzania tam różnego rodzaju 

interwencji. Dzięki unikatowym cechom robota, takich jak: 

małe gabaryty, niewielka masa, duża zwrotność, prosty 

załadunek i transport, rekonfi gurowalność, przyczynia się 

szybkiej eliminacji zagrożeń przez wyspecjalizowane służby. 

Jego cena jest ponad dwukrotnie mniejsza od innych robotów 

o zbliżonych funkcjonalnościach.

Oprac. Dorota Jarocka

•

•

Prof. Maciej Bugajski z ITE laureatem
Nagrody Ministra Nauki 2013

Do grona laureatów Nagrody Ministra Nauki – w kategorii 
badań na rzecz rozwoju gospodarki – dołączył prof. dr hab. 
Maciej Bugajski z Instytutu Technologii Elektronowej. 
Nagroda została przyznana za twórczy wkład w rozwój fi zyki 
i technologii nowoczesnych laserów półprzewodnikowych i opra-
cowanie pierwszych w kraju laserów na studniach kwantowych 
oraz kwantowych laserów półprzewodnikowych. Laureat jest 
autorem ponad 300 prac z dziedziny laserów półprzewodniko-
wych oraz autorem trzech monografi i.

Rozwój techniczny, którego jesteśmy świadkami, jest silnie 
związany z postępem w dziedzinie optoelektroniki. Lasery i diody 
półprzewodnikowe coraz częściej zastępują konwencjonalne 
źródła promieniowania i otwierają nowe możliwości zastosowań. 
Zdaniem zespołu oceniającego wnioski o przyznanie nagrody, 
prof. Maciej Bugajski jest największym krajowym specjalistą w tej 
dziedzinie, a jego wyniki badań, dotyczące wzrostu struktur 
kwantowych z tzw. materiałów III-V są porównywalne z osiągnię-
ciami wiodących ośrodków światowych: Sukces ten był możliwy 

dzięki umiejętnemu połączeniu rozwoju metod technologicznych 

z zaawansowanym matematycznym modelowaniem własności fi -

zycznych docelowych struktur kwantowych. Aby jednak wytworzone 

w laboratoriach prototypowe przyrządy półprzewodnikowe znalazły 

drogę do zastosowań w przemyśle, konieczne jest w polskich wa-

runkach znalezienie „niszy”, która umożliwi zaoferowanie specjali-

stycznego produktu o konkurencyjnych właściwościach, również na 

arenie światowej.

Lasery kaskadowe i studnie kwantowe, którymi zajmuje się 
Laureat Nagrody Ministra Nauki, w opinii zespołu, mają ogromny 
potencjał w dziedzinie źródeł i detektorów podczerwieni: Ge-

neracja i detekcja promieniowania termicznego jest od lat mocną 

strona polskich badań aplikacyjnych. Świadczy o tym współpraca 

kandydata z fi rmą Vigo oraz nagroda przyznana w konkursie Polski 

Produkt Przyszłości 2012.

Opracowane przez prof. M. Bugajskiego lasery kaskadowe 
emitują impulsy promieniowania podczerwonego o mocy trzy-
krotnie większej od najlepszych rezultatów osiąganych na świecie 
dla tego typu laserów. Ma to ogromne znaczenie naukowe, 
stwarza również nowe możliwości aplikacyjne w obszarze bez-
pieczeństwa i rozwiązaniach militarnych.

Oprac. Dorota Jarocka



14 Biuletyn Informacyjny Rady Głównej Instytutów Badawczych Nr 2/2013

Laureaci iENA 2013 świętowali swój sukces
Rada Główna Instytutów Badawczych wraz z Agencją Pro-

mocyjną Inventor zorganizowała uroczyste spotkanie z udziałem 
mediów, na którym wręczono medale, dyplomy i listy gratula-
cyjne laureatom 65. Międzynarodowych Targów „Pomysły 
– Wynalazki – Nowe produkty” iENA 2013.

Uroczystość odbyła się 2 grudnia br. w Instytucie Badawczym 
Dróg i Mostów w Warszawie – siedzibie RGIB. Nagrody laure-
atom wręczyli: Wicedyrektor Departamentu Strategii i Rozwoju 
Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazo-
wieckiego – Leszek Król, Przewodniczący RGIB i jednocześnie 
gospodarz spotkania – prof. Leszek Rafalski oraz Prezes Agencji 
Promocyjnej INVENTOR – Wojciech Kółeczko. Patronat me-
dialny zapewnił ViaExpert.

Nasze działania – jako instytutów badawczych, ale również 

uczelni wyższych, instytutów Polskiej Akademii Nauk powinny iść 

w kierunku szerokiej współpracy z przedsiębiorcami, którzy będą 

wdrażać nasze wyniki badań – podkreślił podczas spotkania prof. 
Leszek Rafalski. Przewodniczący RGIB dodał, że w 2014 r. Rada 
Główna będzie organizowała spotkania i inicjowała porozumienia, 
aby zarówno w programie Horyzont 2020, który nastawiony jest 

na przedsiębiorczość i innowacyjność, jak i programach krajowych, 

zwłaszcza w Programie Operacyjnym Inteligentny Rozwój, czy pro-

gramach regionalnych – ta współpraca dała dobre rezultaty.

Podczas spotkania przedstawiciele instytutów badawczych 
oraz pozostali laureaci zaprezentowali uhonorowane na mię-
dzynarodowych wystawach projekty. Uroczystości towarzyszyła 
wystawa eksponatów i bannerów promująca nagrodzone w No-
rymberdze wynalazki.

65. Międzynarodowe Targi „Pomysły Wynalazki 
Nowe Produkty” iENA 2013 odbyły się w dniach 31 paź-
dziernika – 3 listopada br. w Norymberdze. Podczas trwających 
cztery dni targów, które odbywały się w Centrum Kongre-
sowym w ramach Międzynarodowych Targów Consumenta, 
swoje wynalazki i nowe technologie zaprezentowali wystawcy 
z 32 krajów świata.

Polskie stoisko zorganizowane przez Agencję Promocyjną 
INVENTOR patronatem objęli: Wicepremier Janusz Piechociński 
– Minister Gospodarki, Marszałek Województwa Mazowieckiego 
Adam Struzik, Rada Główna Instytutów Badawczych oraz Fun-
dacja Kobiety Nauki.

W konkursie głównym nagrodzone zostały następu-
jące instytuty badawcze:
– promowane przez Agencję Promocyjną INVENTOR:

Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych – Turbina wiatrowa 

z wewnętrznym przepływem powietrza – złoty medal
Instytut Techniki Górniczej KOMAG i Nafra Polska sp. z o.o. 
– Ciągnik akumulatorowy GAD-1 – złoty medal
Instytut Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników 

– Innowacyjne nanokompozyty polimerowe o ograniczonej palno-

ści do zastosowań ekologicznych – medal Korea Invention Pro-
motion Association; rozwiązanie zostało również nagrodzone 
srebrnym medalem podczas 11. Międzynarodowej Wystawie 
ARCA 2013 w Zagrzebiu
Przemysłowy Instytut Motoryzacji – Rozwiązania zwiększające 

bezpieczeństwo dzieci przewożonych w fotelikach podczas kolizji 

czołowych i bocznych – srebrny medal
Instytutu Ogrodnictwa, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie 

– Akumulator ciepła o złożu kamiennym oraz sposób jego zasto-

sowania w produkcyjnych tunelach foliowych – srebrny medal
Instytut Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego – Bio-

technologiczna metoda konserwowania roślin wysokoskrobiowych 

przeznaczonych do produkcji pasz, biopaliw ciekłych i gazowych 
– srebrny medal; rozwiązanie wyróżnione także nagrodą Pre-
zydenta Instytutu Wynalazców i Naukowców Iranu podczas 
11. Międzynarodowej Wystawy ARCA 2013 w Zagrzebiu 
oraz Kryształową Plakietą Wystawy AGRO ARCA 2013 
w Biograd na Moru

 Sposób wytwarzania fermentowanych, prozdrowotnych napojów 

owocowych i zbożowych – brązowy medal
Instytut Chemii i Techniki Jądrowej – Sposób, układ transportu 

i mieszania zawiesiny biomasy w hydrolizerze i fermentorze 
– srebrny medal

 Sposób unieszkodliwiania odpadów promieniotwórczych w szkłach 

krzemionkowych – medal specjalny niemieckiego Instytutu 
ERINET;

•

•

•

•

•

•

•

Dr Józef  Richert – Dyrektor Instytutu Inżynierii Materiałów 
Polimerowych i Barwników oraz dr inż. Ewa Kicko-Walczak 
– autorka wynalazku odbierają medal i listy gratulacyjne;
od prawej: Wicedyrektor Departamentu Strategii i Rozwoju 
Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa 
Mazowieckiego – Leszek Król, Przewodniczący RGIB
– prof. Leszek Rafalski oraz Prezes Agencji Promocyjnej 
INVENTOR – Wojciech Kółeczko

Dr inż. Piotr Szynkarczyk, prof. nadzw. – Zastępca Dyrektora
ds. Inteligentnych Systemów Bezpieczeństwa Przemysłowego 
Instytutu Automatyki i Pomiarów PIAP podczas prezentacji 
nagrodzonego w Norymberdze taktycznego robota miotanego
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Seminarium w Instytucie Elektrotechniki
– Współpraca nauki z przemysłem. Możliwości 
fi nansowania w latach 2014-2020

2 grudnia br. w siedzibie Instytutu 
Elektrotechniki w Warszawie odbyło się 
seminarium – Współpraca nauki z prze-

mysłem. Możliwości fi nansowania w latach 

2014-2020. Jego celem było przedstawie-
nie problematyki oraz założeń nowego 
Programu Ramowego Horyzont 2020. 
Spotkanie skierowane było do środowi-
ska naukowców i badaczy oraz przedsię-
biorstw zainteresowanych aplikowaniem 
o środki fi nansowe bezpośrednio z Komi-
sji Europejskiej.

Seminarium prowadzone przez Dy-
rektora Instytutu Elektrotechniki – dr. 
hab. Wiesława Wilczyńskiego, prof. IEL 
zgromadziło około 160 osób reprezen-
tujących instytuty badawcze oraz zakłady 
przemysłowe.

Seminarium składało się z 2 sesji te-
matycznych:

I sesja: Program Horyzont 2020 
– możliwości fi nansowania badań i in-
nowacji w latach 2014-2020.

Prowadzącymi byli eksperci Krajowego 
Punktu Kontaktowego Programów Ba-
dawczych UE – Grażyna Omarska, Bar-
bara Trammer, Katarzyna Walczyk-Matu-

szyk i Andrzej Galik oraz prof. Eugeniusz 
K. Chyłek z Ministerstwa Rolnictwa i Roz-
woju Wsi.

Podczas sesji przedstawiono: założe-
nia i zasady realizacji Programu Horyzont 

2020, informacje dotyczące rodzajów 
projektów, programów pracy i konkur-
sów, nowych instrumentów fi nansowania 
badań i innowacji, zasady uczestnictwa 
o oceny wniosków, instrumenty fi nanso-
wania ryzyka oraz wstępne informacje 
o planowanych konkursach w wybranych 
obszarach programu Horyzont 2020, 
a także o możliwości współpracy nauki 
z przemysłem na rzecz wspierania inno-
wacji.

II sesja: Programy krajowe, fundu-
sze strukturalne i systemy wsparcia na 
badania i innowacje w latach 2014-
2020.

Prelegentami byli: Jerzy Majchrzak 
– Dyrektor Departamentu Innowacji 
i Przemysłu w Ministerstwie Gospodarki, 
Łukasz Małecki z Ministerstwa Infrastruk-
tury i Rozwoju Regionalnego oraz Piotr 
Pryciński z Narodowego Centrum Badań 
i Rozwoju.

Dr hab. Wiesław Wilczyński, prof. nadzw. 
– Dyrektor Instytutu Elektrotechniki

Podczas pezentacji słuchaczy zapo-
znano, m.in. z: nowym podejściem do 
polityki przemysłowej kraju, programów 
strategicznych na rzecz wspierania inno-
wacji, funduszy strukturalnych na bada-
nia i innowacje na lata 2014-2020 oraz 
możliwości fi nansowania działalności B+R 
w ramach wspierania współpracy nauki 
z przemysłem.

Źródło: Instytut Elektrotechniki

– promowane przez Stowarzyszenie Polskich Wyna-
lazców i Racjonalizatorów:

Instytut Chemii Przemysłowej – Eko-Preparat Grzybobójczy, 

bakteriobójczy koncentrat z kapusty – złoty medal
 Recykling hydrometalurgiczny zużytych ogniw cynkowo-węglowych 

i alkalicznych – Glory Medals – nagroda IFIA Federation of  
Inventors’ Associations
Instytut Włókiennictwa – Łóżko przeciwodleżynowe – złoty 
medal
Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych – Wytwarzanie 

cementu z odpadów azbestowych – złoty medal
 Bioszkła o działaniu bakteriobójczym do zastosowań medycznych 

– nagroda specjalna Korea Invention Promotion Associa-
tion
Instytut Nafty i Gazu – Termicznie stabilny modyfi kator procesu 

spalania do lekkich olejów opałowych wspomagający procesy re-

generacji fi ltra spalin silnika z zapłonem samoczynnym – srebrny 
medal

 Sposób pozyskiwania gazów ziemnych rozpuszczonych w głębo-

kich poziomach – srebrny medal
 Uniwersalny dodatek o wysokiej stabilności do olejów napędowych 

– srebrny medal
Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów – Taktyczny 

Robot Miotany – srebrny medal
Instytut Elektrotechniki – Zintegrowany układ napędowy z dwu-

kierunkowym bezstykowym przesyłem energii – srebrny medal

•

•

•

•

•

•

Dr hab. Krystyna Stecka, prof. nadzw. z Instytutu Biotechnologii 
Przemysłu Rolno-Spożywczego udziela wywiadu red. Arturowi 
Wolskiemu z Programu I Polskiego Radia

 Technologia wytwarzania izolatora przepustowego do turboge-

neratora elektroenergetycznego średniego napięcia – brązowy 
medal
Przemysłowy Instytut Maszyn Rolniczych – Maszyny nowej 

generacji do pozyskiwania biomasy z wierzby krzewiastej – brą-
zowy medal.
Wszystkim laureatom serdecznie gratulujemy!

Dorota Jarocka

Zdjęcia: Krzysztof  Włodarczyk

•
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3 grudnia br., podczas uroczystej XI Gali Pereł Polskiej Gospodarki 

zorganizowanej przez wydawcę anglojęzycznego ekonomicznego 
miesięcznika Polish Market, przed widownią złożoną z wybitnych 
osobistości świata polityki, biznesu, nauki, kultury, mediów, przed 
kamerami stacji telewizyjnych nagrody odbierali przedstawiciele 
instytutów badawczych:

dr hab. n. med. Małgorzata Syczewska, prof. nadzw. – p.o. 
Dyrektora Instytutu „Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka”,
prof. Jerzy Sobczak – Dyrektor Instytutu Odlewnictwa,
prof. Jerzy Kątcki – Zastępca Dyrektora ds. Naukowych In-
stytutu Technologii Elektronowej,
dr hab. inż. Marek Ściążko, prof. nadzw. z Instytutu Chemicznej 
Przeróbki Węgla.
Nagrody wręczali m.in. Wicepremier Janusz Piechociński – Mi-

nister Gospodarki oraz prof. Leszek Rafalski – Przewodniczący 
RGIB. Audytorium wielokrotnie usłyszało o dorobku instytutów 
badawczych oraz Radzie Głównej, która jest współtwórcą na-
grody PROGRESS, przyznanej w tym roku po raz drugi. Kapituła 
w osobach Krystyny Woźniak-Trzosek – Redaktor Naczelnej Polish 
Market oraz prof. Leszka Rafalskiego – Przewodniczącego RGIB 
– nagrodziła fi rmy, instytuty badawcze oraz wynalazców, których 
efekty pracy, badań oraz nowatorskich rozwiązań pozwalają uznać 
ich za swoistych ambasadorów innowacji. Nagroda ta sprzyja 
promocji, prezentacji i upowszechnianiu działań innowacyjnych 
w gospodarce.

Perły innowacyjności doskonale wpasowały się w formułę orga-
nizowanego od 11 lat rankingu polskich przedsiębiorstw – pod-
kreślają nierozerwalny związek i konieczność współpracy nauki 

•

•
•

•

z biznesem. Podejmowane wysiłki w kierunku poprawy inno-
wacyjności wprowadzonych na polski rynek produktów i usług, 
komercjalizacji wyników badań oznaczają zacieśnienie współpracy 
pomiędzy biznesem a sektorem B+R.

Perłami innowacji uhonorowano dwa instytuty badawcze:
Instytut „Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka” – za 
szczególne osiągnięcia dotyczące przeszczepów narządów 
wątroby i nerek u pacjentów pediatrycznych, które IPCZD 
wykonuje jako jedyna placówka w kraju a także jako najwięk-
szy ośrodek w Europie podejmujący przeszczepy rodzinne,
Instytut Odlewnictwa – za opracowanie innowacyjnej 
technologii wytwarzania odlewów w zastosowaniu kierunko-
wego krzepnięcia; technologia ta umożliwia wykonywanie od-
lewów o coraz wyższych właściwościach z różnych stopów.

Laureaci wśród wynalazców to:
prof. dr hab. inż. Jerzy Kątcki – Zastępca Dyrektora ds. 
Naukowych Instytutu Technologii Elektronowej – profesor 
nauk technicznych, specjalizujący się w technologii sprzętu 
elektronicznego – w obszarze nanostruktur i przyrządów 
nanoelektronicznych, zaangażowany w rozwój badań stoso-
wanych w Polsce jako Przewodniczący Rady Narodowego 
Centrum Badań i Rozwoju; autor i współautor innowacyjnych 
metod charakteryzacji przyrządów i struktur półprzewodni-
kowych wdrożonych w laboratoriach Instytutu Technologii 
Elektronowej,
dr hab. inż. Marek Ściążko, prof. nadzw. z Instytutu Che-
micznej Przeróbki Węgla. W przypadku prof. M. Ściążki Perła 

Innowacji mieni się dwoma odcieniami. Jeden nadają czyste 
technologie węglowe – innowacyjność związana z pracą ba-

dawczą i wdrożeniową 
Laureata – licznymi pa-
tentami oraz pracami ba-
dawczo-rozwojowymi 
zastosowanymi w prze-
myśle energetycznym, 
ogrzewnictwie komu-
nalnym i w branży kok-
sowniczej. Drugi odcień 
i wyrazistość nadaje Perle 

wybitna i konstruktywna 
działalność Laureata na 
rzecz rozwoju innowa-
cyjności w Polsce.

Beata Mikulska

Dorota Jarocka

Zdjęcia: Łukasz Giersz

•

•

•

•

Perły Innowacji – PROGRESS 2013 wyłowione z naszego 
oceanu wiedzy

Od prawej: dr hab. n. med. Małgorzata Syczewska,
prof. nadzw. – p.o. Dyrektora Instytutu „Pomnik-Centrum 
Zdrowia Dziecka”, prof. Jerzy Sobczak – Dyrektor Instytutu 
Odlewnictwa

Od lewej: dr hab. inż. Marek Ściążko, prof. nadzw.
z Instytutu Chemicznej Przeróbki Węgla, prof. Jerzy Kątcki 
– Zastępca Dyrektora ds. Naukowych Instytutu Technologii 
Elektronowej


